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BIOLOGICAL FEATURES OF GROUNDNUT
MICROSYMBIONTS WIDESPREAD IN THE SOILS OF UKRAINE
D. V. Krutylo
Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS
97 Shevchenka str., Chernihiv, 14035; Ukraine; e-mail: krutylodv@gmail.com

Objective. Study the presence of nodule bacteria in the soils of Ukraine, capable of nodulating
groundnut, isolate new strains of rhizobia from peanut nodules, study their morphological, cultural
and serological properties and the ability to form symbiosis with different legumes. Methods. Microbiological (isolation of nodule bacteria from nodules and cultivation of microorganisms, studying biological properties of strains), serological (producing antisera to Bradyrhizobium lupini
367a, studying rhizobia diversity in groundnut nodule populations, studying serological identity of
new strains), vegetation experiment (studying formation and functioning of groundnut symbiotic
systems with nodule bacteria, studying host specificity of new strains of groundnut rhizobia), gas
chromatography (determining nitrogen-fixing activity of rhizobia in symbiosis with groundnut),
mathematical and statistical. Results. Representatives of two species, B. lupini and B. japonicum,
were found in nodule populations of rhizobia during the cultivation of groundnut plants on sodpodzolic soil and leached chernozem. The dominant microsymbionts of groundnut were lupine nodule bacteria of serogroup 367a (54.2 % and 45.8 % according to soils). Fewer nodules were
formed by intensive growing soybean rhizobia of serogroup КВ11 (16.7 % and 12.5 %). The share
of nodule bacteria not classified in the studied serogroups was 21.9 % and 41.7 %. Fifteen new
strains of nodule bacteria were isolated from groundnut nodules, which were morphologically, culturally and serologically identified as B. lupini serogroup 367a (7 of them), B. japonicum
serogroup KB11 (4 of them) and Bradyrhizobium sp. (4 of them). New strains of B. lupini from
groundnut nodules are able to infect white and yellow lupine but do not nodulate soybeans. Strains
identified as B. japonicum form nodules on soybean roots but do not infect lupine. Serologically unidentified strain Bradyrhizobium sp. AR3, which is able to form a symbiosis with both lupine and
soybean (phenotypes Nod+Fix+) was obtained. Conclusion. For the first time it was established that
groups of nodule bacteria capable of nodulating groundnut are present in the agrocenoses of
Ukraine. Fifteen new strains of groundnut rhizobia were obtained, which were identified as B. lupini, B. japonicum and Bradyrhizobium sp.
Key words: groundnut microsymbionts, rhizobia nodule populations, Bradyrhizobium lupini,
B. japonicum, serogroups, soybean, lupine.
Introduction. Nodule bacteria (rhizobia) is
a group of nitrogen-fixing microorganisms prevailing in almost all soil and climatic zones of
the Earth and capable of forming specific symbiotic organs — nodules — on the roots of legumes [1; 2]. Due to the ability of rhizobia to fix
nitrogen from the atmosphere, synthesize biologically active substances, improve plant nutrition, have an impact on plant resistance to path© D. V. Krutylo, 2021

ogens and abiotic stresses, they are widely used
as a basis for microbial preparations [1; 3; 4].
Analysis of the novel studies and publications. Most species of nodule bacteria that nodulate legumes belong to alpha-Proteobacteria
of Rhizobiales (Hyphomicrobiales) and are grouped into four families: Bradyrhizobiaceae (genus Bradyrhizobium), Rhizobiaceae (genera
Rhizobium, Allorhizobium, Ensifer, Neorhizobi3

um, Pararhizobium, Sinorhizobium), Phylobacteriaceae (genus Mesorhizobium) and Xanthobacteriaceae (genus Azorhizobium) [5–7]. There
have been numerous reports about isolation of
nitrogen-fixing bacteria from legume nodules
belonging to phylogenetically remote rhizobia
genera: Methylobacterium, Devosia, Ochrobactrum and Phyllobacterium (alpha-Proteobacteria class), as well as Burkholderia, Ralstonia
and Cupriavidus (beta-Proteobacteria class) [8].
Recently, much attention has been paid to
the study of the diversity of nodule bacteria —
microsymbionts of both traditional and rare legumes [2; 9]. The research of representatives of
local groups of specific nodule bacteria may be
important for understanding the processes of
microevolution of rhizobia, as well as in the selection of potential bioagents of microbial preparations.
One of the economically valuable legumes
is a groundnut (Arachis hypogaea L.). Its seeds
contain 45–60 % fat, 25–37 % protein, 15–20 %
carbohydrates. In addition, the product contain
many minerals (sodium, potassium, calcium,
phosphorus, iron) and vitamins (B1, B2, PP, D)
[10; 11].
South America is considered as a homeland
of groundnuts. Currently, this crop is grown in
America, Africa, Australia, Asia and Europe on
an area of about 20–25 million hectares. The
main crops of groundnut are concentrated in
Asia and Africa, and in Europe it is a rare crop
[10; 11].
Groundnut was started to grown in Ukraine
in the second half of the 19th century. The culture is successfully cultivated in the southern
regions of the country – in the Regions of Mykolaiv, Odesa, Kherson, Zaporizhzhia and Dnipropetrovsk. The areas of groundnut under cultivation in Ukraine are small and concentrated
mainly in the private sector and on farms. However, recently this culture has been intensively
introduced into production, especially on irrigated lands [12].
In addition to the fact that groundnut is a
valuable crop, it is widely used for scientific
purposes as a trap-host in the study of the diversity of local groups of nodule bacteria [13].
The features of groundnut is that it can enter into a symbiotic relationship with both slowgrowing and fast-growing nodule bacteria [14–
16]. More than 30 species of Bradyrhizobium
are currently known to be confirmed as ground4

nut microsymbionts [16–21]. Species such as
Rhizobium tropici, R. (Pararhizobium) giardinii, Neorhizobium galegae and N. huautlense
have been identified in different countries
among fast-growing rhizobia in groundnut nodules [22; 23]. Slow-growing strains in general
dominate in nodule populations of groundnut
rhizobia [14]. It has been noted that in some regions of China, fast-growing nodule bacteria do
not infect groundnut at all [24; 25].
The national literature contains no information on soil populations of groundnut nodule
bacteria in agrocenoses of Ukraine. Due to the
low prevalence of the crop, the species of local
rhizobia that may form nodules on groundnut
roots remain unidentified. Therefore, the objective of our work was to study the presence of
nodule bacteria in Ukrainian soils capable of
nodulating groundnut, to isolate new rhizobia
strains from groundnut nodules, to study their
morphological, cultural and serological properties and the ability to form symbiosis with different legumes.
Materials and methods. The objects of
study were rhizobia isolated from groundnut
nodules, as well as plants of groundnut (Arachis
hypogaea L., Klynskyi variety), soybean (Glycine max (L.) Merr., Ustia variety), white lupine
(Lupinus albus L., Lybid variety) and yellow
lupine (Lupinus luteus L., Chernihivets variety).
The seeds were provided by the National Scientific Centre “Institute of Agriculture of NAAS”,
the Department of Scientific Support of Agroindustrial Manufacture of the Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the NAAS (NAAS IAMAM). New
strains of groundnut rhizobia are stored in the
collection of the Laboratory of Plant-Microbial
Interactions of NAAS IAMAM.
The composition of nodule bacteria capable
of entering into symbiotic relationships with
groundnut plants was studied in sod-podzolic
soil and leached chernozem. The study was
conducted under the conditions of vegetation
experiment. Soil has been sampled in the fields
of NAAS IAMAM, where inoculated soybeans
were periodically grown. Over the last 5–6
years, legumes have not been sown in the experimental plots, groundnut have never been
grown.
Vegetation experiment was performed according to the generally accepted rules in 2 litre
vessels. Before sowing, sterilized (96 % ethyl

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

alcohol) groundnut seeds were moistened with
tap water, inoculation with nodule bacteria was
not performed. The repetition of the experiment was quadruple. Humidity was maintained
at 60 % of maximum water-holding capacity
[26].
In the flowering phase, nodules were selected from the roots of plants. The share of different strains of rhizobia in nodule populations
was determined by analysis of nodule homogenates (48 units) in the agglutination reaction
(Gruber-Widal technique) [27] using a set of
specific immune antisera obtained to active
strains of soybean nodule bacteria B. japonicum
46, M8, KB11, 634b, OR, HR, NR, microsymbionts of cowpea Bradyrhizobium sp. B1 and
common bean Rhizobium phaseoli 700, ФБ1,
ФД3 [28; 29].
We also used polyclonal immune O-antiserum to the strain of nodule bacteria of lupine
Bradyrhizobium lupini 367a, which was obtained by the method of All-Russian Scientific
and Research Institute of Agricultural Microbiology [30] in our modification. Rhizobia were
grown on solid legume media at 28 °C. In the
logarithmic growth phase, the bacterial mass
was washed off the agar shoals, precipitated by
centrifugation and washed twice with normal
saline solution. 5 mL of normal saline solution
and 5 mL of 2.5 % glutaraldehyde solution were
added to the nodule bacteria cell precipitate (to
release non-specific flagellar H-antigens) and
left in the refrigerator for 24 hours. One day later, the bacterial cells (antigen) were washed
three times to remove glutaraldehyde, the precipitate was resuspended in normal saline solution and the antigen titre was adjusted to 2 · 109
CFU/mL.
The rabbit immunization schedule included
6 injections (at weekly interval) with increasing

doses of antigen (Table 1). The antigen was administered subcutaneously using 0.5 mL of
Complete Freund’s Adjuvant (CFA). Blood
sampling was performed three time one week
after the last immunization from the ear vein.
The titre of 367a antiserum was determined
by agglutination reaction. Its specificity was
tested in a cross-agglutination reaction by the
Gruber-Widal technique [27]. Slow- and fastgrowing nodule bacteria of different species and
genera, stored in the Collection of Beneficial
Soil Microorganisms of NAAS IAMAM, were
used as antigens. The titre of antigens for the
agglutination reaction was 106 cells/mL.
Isolation of nodule bacteria from groundnut
nodules was performed according to guidelines
[31]. Morphological and cultural properties of
the obtained isolates of nodule bacteria were
studied according to generally accepted methods
[30; 31].
The serological features of nodule bacteria
isolated from groundnut nodules were studied
using the Gruber-Widal agglutination test [27].
The ability of new strains of groundnut
nodule bacteria to enter into a symbiotic relationship with cultivated soybeans, white and
yellow lupine was studied in a vegetation experiment. Plants were grown in 2 L vessels on nitrogen-free substrate (sterile vermiculite) moistened with 0.2 % KH2PO4 solution. Before sowing, sterilized seeds were treated with a suspension of nodule bacteria (titre 2 · 109 CFU/mL).
The inoculation load was 200–300 thousand
cells per 1 seed. The repetition of the experiment was quadruple.
The activity of symbiotic nitrogen fixation
was determined by the acetylene-ethylene
method [32] on a gas chromatograph Chrom-4
with a flame ionization detector (column with ββ΄oxydipropionitrile).

Table 1. Rabbit immunization schedule with B. lupini 367а (antigen administration at weekly
interval)
No. of
injection

Amount of antigen,
mL

Antigen titre,
cell/mL

Method of antigen administration

1

1

106 + CFA

subcutaneously

2
3

1
1

10

6

intravenously

10

7

intravenously

7

intravenously

4

2

10

5

4

107

intravenously

1

8

intravenously
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Statistical data processing was performed
by conventional methods [33] using computer
programs Microsoft Office Excel 2016 and Statistica 8.0.
Results and discussion. At the first stage
of the work, vegetation experiment was used to
found out whether nodule bacteria, which are
able to enter into a symbiotic relationship with
groundnut, are present in the agrocenoses of
Ukraine.
The obtained data indicate that nodule bacteria that actively infect groundnut, forming
numerous nodules, are present in both studied
soils (sod-podzolic and leached chernozem)
(Fig. 1).
When growing groundnuts on sod-podzolic
soil, an average of 118 nodules were formed on

the roots of one plant. The soil population of
groundnut microsymbionts in leached chernozem turned out to be more numerous, which is
indirectly evidenced by the higher number of
formed nodules — 163 units/plant (Table 2).
The mass of root nodules per plant was at the
level of 0.21 and 0.23 g, respectively. The nodules were red upon cutting, which indicates the
active fixation of molecular nitrogen. Despite
the lower number of root nodules in plants on
sod-podzolic soil, their activity was higher
(3.08 μg N/plant per hour), compared to plants
grown on leached chernozem — 2.46 μg
N/plant per hour. The dry aboveground mass of
plants grown on different soil types correlated
with the nitrogenase activity of the nodules:
1.55 g/plant and 1.49 g/plant, respectively.

A

B

Fig. 1. Nodules on groundnut roots upon cultivation on sod-podzolic soil (А) and leached
chernozem (B).
Table 2. Symbiotic parameters of groundnut plants upon cultivation on different soils (vegetation experiment, flowering phase)
Dry aboveground
mass, g/plant

Number of
nodules,
units/plant

Mass of nodules,
g/plant

Activity of symbiotic
nitrogen fixation,
µg N/plant per hour

Sod-podzolic

1.55 ± 0.07

118.17 ± 7.73

0.21 ± 0.01

3.08 ± 0.28

Leached chernozem

1.49 ± 0.05

162.58 ± 5.45

0.23 ± 0.01

2.46 ± 0.23

Type of soil

6
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The next step was to determine which species of nodule bacteria infected groundnut roots.
To solve this task, we used the serological
method. Typing of rhizobia in groundnut nodule
populations was performed using specific antisera obtained to different strains of soybean rhizobia B. japonicum 46, M8, KB11, 634b, OR,
HR, NR, microsymbionts of cowpea Bradyrhizobium sp. B1 and common beans Rhizobium
phaseoli 700, ФБ1, ФД3.
Given that, according to the literature,
groundnuts can be nodulated by representatives
of different species of the genus Bradyrhizobium [14], we have developed a rabbit immunization schedule and obtained antiserum to standard strain B. lupini 367а to identify potential
microsymbionts in the nodules — lupine rhizobia (Bradyrhizobium lupini). The titre of 367a
antiserum in the agglutination reaction was
1:5,120, working dilution 1:500.
The specificity of the obtained antiserum
was tested in the agglutination reaction with
homo- and heterologous strains of nodule bacteria (Table 3).
As Table 3 shows, 367a antiserum did not
react with any of the 20 strains of nodule bacteria belonging to the phylogenetically distant

genera Rhizobium, Sinorhizobium, Neorhizobium and Mesorhizobium. Representatives of the
genus Bradyrhizobium — 13 strains of soybean
rhizobia, 4 strains of microsymbionts of cowpea
and 3 strains isolated from tick trefoil nodules,
also had no common antigenic determinants
with strain B. lupini 367a.
It should be noted that 10 strains of rhizobia
isolated from nodules of different species of lupine were serologically similar to B. lupini 367a.
That is, they all belong to one serogroup —
367a. Only strain B. lupini 3 did not react with
the studied antiserum and can be assigned to
another serogroup.
Thus, we obtained a group-specific antiserum to strain B. lupini 367a, which was also
used to identify rhizobia of this species in
groundnut nodule populations.
As a result of serological analysis of nodules, it was first established that rhizobia belonging to two species, B. lupini and B. japonicum, infected plant roots when cultivating groundnuts both on sod-podzolic soil and leached
chernozem (Table 4). The dominant microsymbionts of groundnuts were lupine nodule bacteria of serogroup 367a (54.2 % and 45.8 %,
respectively). The share of intensive growing

Table 3. Results of agglutination reaction of different species of rhizobia with 367а antiserum
Strains of microorganisms (antigens) /
(host plant)

367а antiserum

Rhizobium simplex 820

–

R. phaseoli 700, ФБ1, Н6, ФБ2, ФБ3, ФБ4, ФА1, ФД1, ФД2, ФД3

–

R. leguminosarum bv. viceae 250a (pea), 0419 (bean), Ч14 (everlasting pea)

–

R. trifolii 1326

–

Neorhizobium galegae 0703

–

Sinorhizobium meliloti 425a

–

Mesorhizobium ciceri 522, 065, Н12

–

T

B. japonicum 1967 , 46, М8, КВ11, 634b, OR, HR, NR, КС22, КС23, СК1,
СК5, КН10

–

B. lupini 367а

+++

B. lupini 30л

+++

B. lupini 40422, 5500/4, 58543, 3а, 5л, 8л

+++

B. lupini 1, 6 (ornamental lupine)

+++

B. lupini 3 (mutable lupine)

–

B. lupini 6 (mutable lupine)

+++

Bradyrhizobium sp. В1, В2, В3, В4 (cowpea)

–

Bradyrhizobium sp. 1, 2, 3 (tick trefoil)

–
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Table 4. Ability of the representative of nodule bacteria soil populations to colonize groundnut roots (vegetation experiment)

46

М8

КВ11

634b

OR

HR

NR

367а

В1

700

ФБ1

ФД3

Other*

Share of nodule bacteria strains in nodules, %

Sod-podzolic

0

0

16.7

0

0

0

0

54.2

0

0

0

0

29.1

Leached
chernozem

0

0

12.5

0

0

0

0

45.8

0

0

0

0

41.7

Type of soil

Note. * — nodule bacteria are not assigned to studied serogroups.

soybean rhizobia of serogroup КВ11 in nodules
was 16.7 % and 12.5 %. A significant number
of nodules (21.9 % and 41.7 %) were formed by
nodule bacteria, which do not belong to the
studied serogroups. We believe that unidentified
groundnut microsymbionts may be representatives of new serogroups of B. lupini and
B. japonicum or may belong to other species of
specific nodule bacteria.
The ability of groundnut to interact with
soybean and lupine rhizobia present in soil populations can be explained by its symbiotic properties, namely compatibility with a wide range
of microsymbionts, which is noted in the works
of many researchers [14; 15]. Our data suggest
that groundnut infection with different species
of nodule bacteria occurs not only in tropical
and subtropical countries [13; 14; 16], but also
in moderate climates where groundnut has never
been grown. Moreover, groundnut plants are
able to select strains from the soil that belong to
phylogenetically distant species. In our case,
these are B. lupini and B. japonicum. Interestingly, the main host plants of these nodule bacteria (lupine and soybean) belong to different
tribes of Leguminosae family: Genisteae and
Phaseoleae, respectively, and groundnut is the
member of Dalbergieae tribe [34]. The formation of nodules on groundnut roots by lupine
and soybean nodule bacteria (B. lupini 367a and
B. japonicum KB11) may indicate that they
have a much wider range of hosts. And such a
migration of microsymbionts between macrosymbionts may facilitate emergence of new
genotypes of rhizobia capable to infect various
leguminous plants.
To characterize nodule bacteria, which entered into a symbiotic relationship with groundnut plants, 15 isolates were isolated from root
nodules.
The obtained cultures grow well at 26–
8

28 °С on a modified bean medium [31]. According to the growth rate on agar medium, isolates
are divided into two groups: group I — colonies
appear on Day 4 to 7 of growth; they are round,
translucent, mucous, whitish, the diameter of the
colonies is 2–4 mm (Fig. 2). Group II — colonies appear on Day 8 to 10 of growth; they are
round, opaque, whitish, the diameter of the colonies is 1.0–1.5 mm.
According to the morphology, at Day 7 of
culture growth, the cells are motile, have the
shape of slightly curved rods, are gram-negative, do not form spores (Fig. 3). As cultures
aging, cells lose mobility.
All isolates of groundnut nodule bacteria do
not grow on MPA. Litmus milk is not peptonized, changing the reaction of the medium to
alkaline. Most isolates on the surface of milk do
not form a transparent zone. Only three isolates
such as Bradyrhizobium sp. AR3, AR4 and AR5
are characterized by the formation of a small
(1 mm) mucous ring.
According to morphological and cultural
properties (cell shape, colony size and growth
rate on agar bean medium with mannitol,
growth on MPA and milk with litmus), the new
strains belong to the genus Bradyrhizobium.
In the final portion of the experiments, the
identity of new strains of groundnut
microsymbionts with collectible cultures of
nodule bacteria and their ability to enter into
symbiosis with soybean and lupine plants were
studied.
Serological identification of groundnut
rhizobia was performed using the agglutination
reaction with 9 specific antisera: 46, M8, KB11,
364b, OR, HR, NR, 367a and B1. The results
are given in Table 5.
It was found that 7 new strains: Bradyrhizobium sp. AR1, AR2, AR7, AR9, AR12, AR13
and AR15 reacted positively with antiserum to
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A

B

Fig. 2. Morphology of the colonies isolated from groundnut nodule bacteria on solid bean
medium: A — group I, B — group II.

A

B

Fig. 3. Morphology of cells isolated from groundnut nodule bacteria (  600): A — group I,
B — group II.
the strain of nodule bacteria of lupine B. lupini
367a. Four cultures, namely Bradyrhizobium sp.
AR6, AR8, AR10 and AR14, were included in
the serogroup KB11, which consists of intensive
growing soybean nodule bacteria. Four strains
of Bradyrhizobium sp. AR3, AR4, AR5 and
AR11 did not interact with used antisera.
According to the main morphological, cultural and serological characteristics, new strains of groundnut microsymbionts can be classified as B. lupini and B. japonicum. The taxonomic status of the four cultures needs to be
clarified.
ISSN 1997-3004

Under the conditions of vegetation experiment, it was found that all strains of groundnut
nodule bacteria belonging to serogroup 367a
(Bradyrhizobium sp. AR1, AR2, AR7, AR9,
AR12, AR13 and AR15) entered into an active
symbiotic relationship with lupine (phenotype
Nod+Fix+) but did not nodulate soybean (phenotype Nod–) (Table 5). Strains of Bradyrhizobium
sp. AR6, AR8, AR10 and AR14, serologically
related to B. japonicum KB11, in contrast, infected soybeans (phenotype Nod+Fix+) and did
not form nodules on the roots of white and yellow lupine (phenotype Nod–).

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

9

Table 5. Characteristics of nodule bacteria isolated from groundnut nodules
Strains of nodule bacteria

Serogroup

Symbiotic phenotypes
Glycine max
–

Lupinus albus

Lupinus luteus

+

Nod+Fix+

+

B. lupini 367а

367а

Nod

B. japonicum КВ11

КВ11

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR1

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR2

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR3

Х

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR4

Х

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR5

Х

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR6

КВ11

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR7

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR8

КВ11

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR9

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR10

КВ11

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR11

Х

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR12

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR13

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Bradyrhizobium sp. AR14

КВ11

Nod+Fix+

Nod–

Nod–

Bradyrhizobium sp. AR15

367а

Nod–

Nod+Fix+

Nod+Fix+

Nod Fix

Note: Nod+Fix+ — formation of nitrogen-fixing nodules; Nod– — nodules are not formed, Х —
unidentified serogroups.

Among the group of serologically
unidentified strains, rhizobia which formed
nodules on the roots of lupine, but did not infect
soybeans (Bradyrhizobium sp. AR4 and AR11),
and bacteria that infected soybeans, but were
unable to initiate nodule formation on the roots
of different species of lupine (Bradyrhizobium sp. AR5) were also found. It is noteworthy
that the nodule bacteria of groundnut Bradyrhizobium sp. AR3 formed an active symbiosis
with both soybean plants (Nod+Fix+ phenotypes) and lupine plants (Nod+Fix+ phenotypes).
A strain of B. japonicum 631 isolated from
soybean nodules is known from the literature,
and it can form nitrogen-fixing nodules on the
roots of soybean and lupine plants [4]. Further
study of a new strain of Bradyrhizobium sp.
AR3 using modern molecular genetic methods
will allow species identification.
Conclusion. It was established for the first
time that communities of nodule bacteria capable of nodulating groundnut are present in the
agrocenoses of Ukraine. Representatives of two
species, B. lupini and B. japonicum, were found
in nodule populations of rhizobia during the cul10

tivation of groundnut plants on sod-podzolic
soil and leached chernozem. The dominant microsymbionts of groundnut were lupine nodule
bacteria of serogroup 367a (54.2 % and 45.8 %,
respectively). Fewer nodules were formed by
intensive growing soybean rhizobia of
serogroup КВ11 (16.7 % and 12.5 %). The
share of nodule bacteria not classified in the
studied serogroups was 21.9 % and 41.7 %.
Fifteen new strains were isolated from
groundnut nodules, which were morphologically, culturally and serologically identified as
B. lupini serogroup 367a (7 of them), B. japonicum serogroup KB11 (4 of them) and Bradyrhizobium sp. (4 of them).
New strains of B. lupini from groundnut
nodules are able to infect white and yellow lupine but do not nodulate soybeans. Strains identified as B. japonicum form nodules on soybean
roots but do not infect lupine. Serologically unidentified strain Bradyrhizobium sp. AR3, which
is able to form a symbiosis with both lupine and
soybean (phenotypes Nod+Fix+) was obtained.
The author would like to express his sincere
gratitude to Izabella Viacheslavivna Volkova,
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Мета. Дослідити наявність у ґрунтах України бульбочкових бактерій, здатних нодулювати арахіс, виділити нові штами ризобій із бульбочок арахісу, вивчити їхні морфологокультуральні й серологічні властивості та здатність формувати симбіоз із різними бобовими культурами. Методи. Мікробіологічні (виділення бульбочкових бактерій із бульбочок
та культивування мікроорганізмів, вивчення біологічних властивостей штамів), серологічні
12
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(отримання антисироватки до штаму Bradyrhizobium lupini 367а, вивчення різноманіття
ризобій у бульбочкових популяціях арахісу, дослідження серологічної належності нових
штамів), вегетаційного досліду (вивчення формування та функціонування симбіотичних систем арахісу з бульбочковими бактеріями, дослідження хазяйської специфічності нових
штамів ризобій арахісу), газохроматографічний (визначення азотфіксувальної активності
ризобій у симбіозі з арахісом), математично-статистичні. Результати. За вирощування
рослин арахісу на дерново-підзолистому ґрунті та чорноземі вилугуваному в бульбочкових
популяціях ризобій виявлено представників двох видів — B. lupini і B. japonicum. Домінуючими мікросимбіонтами арахісу були бульбочкові бактерії люпину серогрупи 367а (54,2 % і
45,8% відповідно до ґрунтів). Меншу кількість бульбочок формували інтенсивнорослі ризобії
сої серогрупи КВ11 (16,7 % і 12,5%). Частка бульбочкових бактерій, не зарахованих до досліджуваних серогруп, становила 21,9 % та 41,7%. Із бульбочок арахісу виділено 15 нових
штамів бульбочкових бактерій, які за морфолого-культуральними та серологічними ознаками ідентифіковані як B. lupini серогрупи 367а (7 од.), B. japonicum серогрупи КВ11 (4 од.) та
Bradyrhizobium sp. (4 од.). Нові штами B. lupini з бульбочок арахісу здатні інфікувати люпин
білий та жовтий, проте не нодулюють сою. Штами, ідентифіковані як B. japonicum, утворюють бульбочки на коренях сої, але не заражають люпин. Отримано серологічно не ідентифікований штам Bradyrhizobium sp. AR3, спроможний формувати симбіоз як з люпином,
так і з соєю (фенотипи Nod+Fix+). Висновки. Уперше встановлено, що в агроценозах України наявні угруповання бульбочкових бактерій, здатних нодулювати арахіс. Отримано 15 нових штамів ризобій арахісу, ідентифікованих як B. lupini, B. japonicum та Bradyrhizobium sp.
Ключові слова: мікросимбіонти арахісу, бульбочкові популяції ризобій, Bradyrhizobium lupini, B. japonicum, серогрупи, соя, люпин.
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ПОШУК АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ
ЕНДО-1,4-β-ГЛЮКАНАЗИ ДЛЯ БІОДЕСТРУКЦІЇ
РОСЛИННИХ РЕШТОК
Я. В. Чабанюк, І. С. Бровко, І. О. Мельнікова, К. В. Спатару
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інститут агробіології»
бульв. Вацлава Гавела, 4, корп. 45; м. Київ, 03124, Україна; e-mail: spataru@bio-norma.com

Мета. Оцінити активність ендо-1,4-β-глюканази у ґрунтових мікроорганізмів Bacillus
subtilis, Paenibacillus polymyxa, Chaetomium globosum та Trichoderma harzianum для потенційного їх використання як джерела ферменту в біотехнологічному виробництві та для
створення біологічного препарату-деструктора рослинних решток. Методи. Лунковий метод, що базується на взаємодії барвника конго червоного з полісахаридом, який містить
зв’язки β (1.4) або β (1.3) (використовували манітно-дріжджове середовище для глибинного
культивування B. subtilis та P. polymyxa, кукурудзяно-мелясне — для C. globosum та
T. harzianum), та спектрофотометричний метод, що базується на колориметричному визначенні оптичної густини розчину фериціаніду, надлишок якого залишається після реакції з
редукуючими речовинами, наявними в культуральній рідині (мікроорганізми культивували на
кукурудзяно-мелясному середовищі). Результати. Як за використання лункового, так і спектрофотометричного методів показано, що досліджувані штами мікроміцетів проявляють
вищу активність ендо-1,4-β-глюканази, ніж штами бактерій. Активність ендо-1,4-βглюканази мікроорганізмів становлять: B. subtilis eko/206 — 0,0499 IU/ml, T. harzianum
eko/101 — 0,0667 IU/ml; C. globosum eko/108 — 0,0673 IU/ml. Середні діаметри зон просвітлення складають: для T. harzianum eko/101 — 27,00 мм; C. globosum eko 108 — 28,14 мм;
B. subtilis eko/206 — 20,25 мм. Не виявлено ендоглюканазної активності у P. polymyxa eko/204. Висновки. У підсумку досліджень активності ендо-1,4-β-глюканази у штамів мікроорганізмів встановлено, що найвища ферментативна активність спостерігається у
C. globosum eko/108 та T. harzianum eko/101, що свідчить про перспективність використання цих штамів для отримання ендо-1,4-β-глюканази біотехнологічним шляхом. Штам
B. subtilis eko/206 хоч і має здатність продукувати целюлолітичні ферменти, проте їх кількість порівняно незначна, тому його використання як продуцента ендо-1,4-β-глюканази є
менш доцільним. Штам P. polymyxa eko/204 не проявив ендоглюканазної активності.
Ключові слова: ендо-1,4-β-глюканаза, біопрепарати-деструктори целюлози, целюлолітична активність; переробка целюлозовмісної сировини, целюлаза, рослинні відходи.
Вступ. Орієнтовна кількість рослинної
біомаси на планеті складає 7,2 × 1011 т. Щороку відбувається накопичення близько 5 ×
× 109 т відходів рослинного походження [1].
В Україні утворюється велика кількість лігніноцелюлозних відходів унаслідок діяльності агропромислового комплексу; близько
45 % цих відходів не використовується і не
переробляється належним чином, що призводить до значного забруднення довкілля [2;
4]. За даними Державної служби статистики

України, з 2015 по 2019 роки відбувається
поступове збільшення посівних площ сільськогосподарських культур [3], що призводить
до збільшення кількості рослинних відходів.
Динаміка зростання рослинних решток сільського та лісового господарств, харчової та
легкої промисловості, а також інших галузей
створює попит на розробку нових та вдосконалення старих шляхів їх утилізації.
Існує кілька способів переробки та утилізації рослинних відходів: спалювання для
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отримання теплової енергії, виробництво біопалива (твердого, рідкого та газоподібного),
компостування, використання у тваринництві, проте більшість із них не набули популярності [5; 6]. Крім того, для земель сільськогосподарського призначення важливим є не
лише позбавлення від відходів, але й збереження та відновлення родючості ґрунтів. Такого ефекту можна досягти, використовуючи
здатність деяких ґрунтових мікроорганізмів
розкладати целюлозовмісні субстрати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує велика кількість мікроорганізмівдеструкторів, здатних з різною ефективністю
та за допомогою різноманітних механізмів
розкладати целюлозу. Вітчизняними та закордонними дослідниками [7–9] вивчено та
описано целюлозолітичну активність аеробних, анаеробних, факультативно анаеробних
мікроорганізмів не лише задля утилізації рослинних відходів, а й для отримання біопалива та органічного добрива. Науковці, які
досліджують вплив біопрепаратів на мінералізацію рослинних решток, родючість та
біологічну активність ґрунту [10–12], зазначають, що застосування біопрепаратів-деструкторів позитивно впливає на всі три перелічені показники незалежно від типу ґрунту.
Для розкладання рослинних решток часто пропонується використання мікроорганізмів-представників роду Trichoderma, а саме
T. harzianum та T. reesei [13; 14], що вже сьогодні входять до складу більшості біопрепаратів для деструкції стерні [15; 10]. Крім того, целюлозолітичною активністю характеризуються представники родів Penicillium,
Aspergillus [1; 16; 17], Chaetomium [18; 19].
Серед бактерій активними целюлозолітиками вважаються Trichonympha, Clostridium,
Actinomycetes, Cellulomonas, Methanobrevibacter, Cellulosimicrobium, Thermomonospora,
Bacillus, Ruminococcus, Erwinia, Bacteriodes,
Acetovibrio, Streptomyces, Microbispora, Fibrobacter, Paenibacillus та інші [20; 21].
Доведено, що целюлозолітичний комплекс мікроорганізмів складається з ензимів:
ендо-β-1,4-глюканази, целобіогідролази, целобіази, екзо-1,4-β-глюкозидази [22]. Вивчення активності ферментів різних продуцентів, біохімічних механізмів деструкції, генетичної інженерії найчастіше спрямоване
на дослідження саме целюлозолітичного
комплексу.
16

Ендоглюканаза — фермент, який гідролізує внутрішні зв’язки з вивільненням целоолігосахаридів, що призводить до зменшення ступеня полімеризації. Ендоглюканаза
атакує карбоксиметилцелюлозу та аморфну
форму целюлози, проте щодо кристалічної
целюлози високої активності не спостерігається [22].
З огляду на актуальність вивчення мікроорганізмів-деструкторів целюлози є доцільним встановити активність ферменту целюлазного комплексу — ендоглюканази з
культуральної рідини мікроорганізмів B. subtilis, P. polymyxa, C. globosum та T. harzianum.
Мета досліджень. Встановити активність ендо-1,4-β-глюканази ґрунтових мікроорганізмів B. subtilis, P. polymyxa, C. globosum та T. harzianum.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження активності ендо-1,4-β-глюканази
проводили у штамів мікроорганізмів, задепонованих в колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. Штами виділені з чорноземів типових різних ґрунтово-кліматичних
зон України методами спрямованої селекції
та нині зберігаються в колекції мікроорганізмів ТОВ «Інститут агробіології» під назвами
B. subtilis eko/206, P. polymyxa eko/204,
T. harzianum eko/101 та C. globosum eko/108.
Для визначення активності ендо-1,4-βглюканази застосовували лунковий метод,
який базується на взаємодії барвника конго
червоного з полісахаридом, що містить зв’язки β (1.4) або β (1.3) [23], а також спектрофотометричний метод визначення активності
ферменту за визначення оптичної густини
розчину фериціаніду, надлишок якого залишається після реакції з редукуючими речовинами, що присутні в культуральній рідині
[24].
У дослідженні активності лунковим методом застосовували манітно-дріжджове середовище для глибинного культивування
B. subtilis та P. polymyxa, кукурудзяно-мелясне — для C. globosum та T. harzianum.
Тривалість культивування становила 4 доби.
Агаризовані середовища (м’ясо-пептонний
агар та солодовий агар з додаванням карбоксиметилцелюлози (КМЦ)) застосовували для
спостереження за утворенням зон просвітлення. У лунки на агаризованому середовищі
вносили 0,05 мл культуральної рідини. Дос-
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лід проводили у семи повтореннях.
Для виявлення КМЦ-активності спектрофотометричним методом [24] використовували кукурудзяно-мелясне середовище для
культивування B. subtilis eko/206, C. globosum eko 108 та T. harzianum eko/101. Культивування в рідкому живильному середовищі
здійснювали протягом 8 діб. Середовище для
культивування містить певну кількість редукуючих речовин (фон), тому перед визначенням КМЦ-активності було визначено ці
показники та віднято їхні значення від результатів аналізу фермента. За одиницю
КМЦ-активності приймається початкова
швидкість гідролізу КМЦ, яка дорівнює
1 мікромолю редукуючих цукрів, що утворюються в рН-оптимумі активності ферменту за 40 °С упродовж 1 хвилини інкубування — міжнародна одиниця активності (IU).
Дослід проводили в трьох повтореннях.
Статистичну обробку експериментальних даних виконували за загальноприйнятими методиками за використання програмного забезпечення Microsoft Excel.
Результати та їх обговорення. У підсумку проведеного досліду з визначення активності ендо-1,4-β-глюканази у ґрунтових мікроорганізмів лунковим методом встановлено, що не всі штами проявили себе як
продуценти целюлозолітичних ферментів.
Культуральна рідина P. polymyxa eko/204 не
утворювала зон просвітлення, тому можна
зробити висновок, що, на відміну від інших
мікроорганізмів, цей штам не є продуцентом
ендо-1,4-β-глюканази.
Діаметри зон просвітлення (табл. 1) мікроміцетів T. harzianum та C. globosum
(27,00 мм та 28,14 мм відповідно) свідчать
про значно вищу активність ферменту у цих
штамів мікроорганізмів проти B. subtilis
eko/206, середній діаметр зони просвітлення
для якого складає 20,25 мм (середня целюлозолітична активність). Порівнюючи активності ендо-1,4-β-глюканази T. harzianum
eko/101 та C. globosum eko/108, варто зазначити, що середні діаметри зон просвітлення
у штамів значно не відрізняються.
У подальших дослідженнях активності
ендо-1,4-β-глюканази спектрофотометричним методом (рис. 1) отримано такі дані:
B. subtilis eko/206 має нижчі показники активності ферменту (0,0499 IU/ml), ніж T. har-
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zianum eko/101 (0,0667 IU/ml) та C. globosum
eko/108 (0,0673 IU/ml). Отримані результати
підтверджують літературні дані [25] про вищу активність целюлозолітичних ферментів
у мікроміцетів.
Таблиця 1. Середній діаметр зони просвітлення для досліджуваних штамів мікроорганізмів за встановлення їхньої целюлозолітичної активності лунковим методом
Штами
мікроорганізмів

Середній діаметр зони
просвітлення, мм

B. subtilis eko/206

20,25 ± 0,49

T. harzianum eko/101

27,00 ± 0,43

C. globosum eko/108

28,14 ± 0,51

P. polymyxa eko/204

0

Для порівняння результатів обох експериментів дані переводили у відносні значення. Лунковим методом встановлено, що діаметр зони просвітлення C. globosum eko/108
на 4,05 % перевищує діаметр зони просвітлення штаму T. harzianum eko/101 та на
28,04 % — B. subtilis eko/206. Результати
спектрофотометричного дослідження активності цього ферменту збігаються з даними,
які отримано лунковим методом: активність
ендо-1,4-β-глюканази C. globosum eko/108
на 0,89 % вища за активність цього ферменту
у T. harzianum eko/101 та на 25,85 % — за
цей показник у B. subtilis eko/206. Порівнюючи результати лункового та спектрофотометричного методів визначення активності
ендо-1,4-β-глюканази можна стверджувати,
що отримані залежності однакові в межах
похибки.
Результати проведеної роботи свідчать,
що найвищою ендоглюканазною активністю
серед досліджених мікроорганізмів характеризуються C. globosum eko/108 та T. harzianum eko/101. Дослідження інших штамів
T. harzianum [26] доводять, що можливо досягти значно вищої активності ендоглюканази, застосовуючи як єдине джерело вуглецю
фільтрувальний папір та пшеничну солому:
на 8-у добу культивування активність ендоглюканази більше за 0,1 IU/ml. Також значну роль відіграє тривалість культивування
мікроорганізмів: так, за даними науковців,
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Рис. 1. КМЦ-активність: 1 — B. subtilis eko/206; 2 — T. harzianum eko/101; 3 — C. globosum eko/108.
найбільшу ендоглюканазну активність штами T. harzianum виявляють на 10 та 14-у добу культивування [26], а C. globosum — на
18-у добу [27]. B. subtilis eko/206 характеризується низькою активністю ендоглюканази,
проте деякі штами [28; 29] цього виду виявляють значно вищу активність ферменту.
Висновки. У підсумку дослідження активності ендо-1,4-β-глюканази у мікроорганізмів встановлено, що найвища ферментативна активність спостерігається у C. globosum eko/108 та T. harzianum eko/101, що свідчить про перспективність використання цих
штамів для отримання ендо-1,4-β-глюканази біотехнологічним шляхом, а також про
необхідність подальшого дослідження оптимальних умов культивування продуцентів.
Штам B. subtilis eko/206 хоч і має здатність продукувати целюлолітичний фермент,
проте його кількість порівняно незначна, тому використання цієї бактерії як продуцента
ендо-1,4-β-глюканази є менш доцільним.
P. polymyxa eko/204 не виявив ендоглюканазної активності.
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SEARCHING ENDO-1,4-β-GLUCANASE ACTIVE PRODUCERS
FOR BIODESTRUCTION OF PLANT RESIDUES
Ya. V. Chabaniuk, I. S. Brovko, I. O. Melnikova, K. V. Spataru
Institute of Agrobiology, Limited Liability Company, Kyiv
e-mail: spataru@bio-norma.com

Objective. Evaluate the activity of endo-1,4-β-glucanase in soil microorganisms Bacillus subtilis, Paenibacillus polymyxa, Chaetomium globosum and Trichoderma harzianum for their potential use as an enzyme source in biotechnological production and to create a biodestroyer of plant
residues. Methods. Hole method based on the interaction between Congo red dye and polysaccharide containing β (1.4) or β (1.3) bonds (mannitol-yeast medium was applied for deep cultivation of
B. subtilis and P. polymyxa, corn-molasses — for C. globosum and T. harzianum), and spectrophotometric method based on colorimetric determination of the optical density of ferricyanide solution,
the excess of which remains after reaction with reducing substances present in the culture fluid (microorganisms were cultured on corn-molasses medium). Results. Both hole and spectrophotometric
methods showed that the studied micromycete strains had higher endo-1,4-β-glucanase activity than
bacterial strains. The activity of endo-1,4-β-glucanase of microorganisms is as follows: B. subtilis
eko/206 — 0.0499 IU/ml, T. harzianum eko/101 — 0.0667 IU/ml; C. globosum eko/108 —
0.0673 IU/ml. The average diameters of the enlightenment zones are as follows: T. harzianum
eko/101 — 27.00 mm; C. globosum eko/108 — 28.14 mm; B. subtilis eko/206 — 20.25 mm. No endoglucanase activity was detected in P. polymyxa eko/204. Conclusion. The study of endo-1,4-βglucanase activity in strains of microorganisms showed that the highest enzymatic activity is observed in C. globosum eko/108 and T. harzianum eko/101, suggesting the prospects of using these
strains to obtain endo-1,4-β-glucanase via biotechnology. Although B. subtilis eko/206 has the ability to produce cellulolytic enzymes but their number is relatively small, so its use as a producer of
endo-1,4-β-glucanase is less appropriate. P. polymyxa eko/204 did not show endoglucanase activity.
Key words: endo-1,4-β-glucanase, biological preparations-destructors of cellulose, cellulolytic
activity; processing of cellulose-containing raw materials, cellulase, plant waste.
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ОЦІНКА ПАТОГЕННОСТІ ШТАМУ БУЛЬБОЧКОВИХ
БАКТЕРІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM Г 222
О. В. Вороная, Н. О. Кравченко, С. Ф. Козар, Т. А. Євтушенко,
О. М. Білоконська
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: alexvoronaia@ukr.net

Мета. Дослідити патогенні (непатогенні) властивості нового штаму бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum Г 222. Методи. Мікробіологічні (отримання суспензії R. leguminosarum Г 222, визначення її титру за оптичним стандартом мутності та шляхом висіву на живильне середовище; мікроскопія фарбованих мазків-відбитків внутрішніх органів
дослідних тварин та висіви зразків тканин на живильне середовище), патологоанатомічні
(для визначення можливої інвазивності та дисемінації бактерій у тканини внутрішніх органів тварин — на моделі безпородних білих мишей після введення суспензії живих клітин бактерій — перорально у дозах від 0,5×109 до 5×109 КУО у 0,5 см3 стерильного ізотонічного розчину хлориду натрію на одну мишу та внутрішньочеревно у дозах від 1×109 до 5×109
КУО/0,5 см3) та статистичні. Результати. За 15 діб спостережень після введення суспензії живих клітин бактерій не виявлено загибелі дослідних тварин. Штам не призводив до
будь-яких змін у загальному стані організму мишей. Змін у їхній поведінці не спостерігали.
За 15 діб після початку досліджень встановлено, що цей штам не інвективний (не інвазивний), не дисемінує і не розмножується в організмі дослідних тварин. Пероральне та внутрішньочеревне введення суспензії живих клітин культури не спричинило інвазії бактерій у
внутрішні органи тварин. Ретрокультур не виявлено. За проведення патологоанатомічних
досліджень внутрішніх органів дослідних тварин не виявлено характерних змін. Отримані
результати свідчать про авірулентність штаму для досліджених теплокровних тварин
(LD50 в/ч > 5 млрд клітин/мишу, LD50 per os > 5 млрд клітин/мишу). Висновки: Згідно з
отриманими результатами щодо відсутності вірулентності та нормативних документів
новий штам R. leguminosarum Г 222 належить до групи авірулентних мікроорганізмів, не
здатних до інвазії у внутрішні органи досліджених теплокровних лабораторних тварин,
може вважатися непатогенним і використовуватися як основа мікробних препаратів для
підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
Ключові слова: Rhizobium leguminosarum, патогенність, вірулентність, інфективність
(інвазивність).
Завдяки посиленню тенденцій до екологізації аграрного виробництва у вирощуванні
сільськогосподарських культур останнім часом набуло особливої актуальності використання мікробних препаратів, зокрема на основі діазотрофів. Ці бактерії мають здатність
фіксувати атмосферний азот і переводити
його в сполуки, які засвоюються рослинами
[1–3]. Аналіз наукових публікацій свідчить,
що інтерес до біологічної азотфіксації активно проявляється впродовж останніх десяти-

літь і продовжує зростати [4–7]. Це пов’язано не лише з визначальною роллю цього
процесу в азотному балансі біосфери, а й з
можливістю скорочення обсягів застосування промислового азоту в технологіях вирощування польових культур та з прагненням
знизити енергетичні витрати на виробництво
рослинної продукції.
Одним із пріоритетних напрямів сучасного землеробства є використання симбіотичної азотфіксації для підвищення продукти-
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вності бобових культур та відтворення родючості ґрунтів [8]. Азотфікувальний потенціал симбіозів бобових культур з ризобіями,
присутніми у ґрунті, часто обмежений їх невисокою активністю або недостатньою чисельністю бактерій у зоні проростання насіння
[9; 10]. У зв’язку з цим виникла необхідність
пошуку активних штамів бульбочкових бактерій для збільшення ефективності бобоворизобіального симбіозу [11; 12].
Багаторічні токсиколого-гігієнічні дослідження показали, що мікробні препарати на
основі бульбочкових бактерій не токсичні
для людини і навколишнього середовища.
Водночас оригінальність таких препаратів, а
саме жива природа діючого чинника, є причиною обережного ставлення до них з погляду біобезпеки [13; 14]. Тому обов’язковим
є проведення досліджень патогенних властивостей штамів бактерій як основи майбутніх
біопрепаратів.
Метою нашої роботи було дослідження
патогенних властивостей штаму бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum Г 222,
який характеризується високою азотфіксувальною активністю.
Матеріали і методи. Бактерії R. leguminosarum Г 222 вирощували в стаціонарних
умовах за +28 °С і pH 7,0 протягом 72 годин
на твердому живильному середовищі (бобовий агар). Для досліджень використовували
змив бактеріальних клітин. Гомогенізовану
суспензію готували на стерильному ізотонічному розчині хлориду натрію, концентрацію клітин визначали за допомогою оптичного стандарту мутності, а також шляхом титрування з подальшим висівом на живильне
агаризоване середовище.
Інфективність (інвазивність) штаму визначали шляхом встановлення можливості
дисемінації бактерій у тканини внутрішніх
органів тварин після зараження з урахуванням можливого природного шляху проникнення (per os) у макроорганізм. Для цього
дослідним білим мишам вводили одноразово
активну культуру бактерій у максимальних
дозах, які не призводять до загибелі тварин.
За 15 діб після зараження проводили вимушений забій лабораторних мишей, мікроскопічні дослідження фарбованих мазків-відбитків їхніх внутрішніх органів та висіви
зразків тканин на живильне середовище. Утримання, годівлю, догляд та усі маніпуляції з
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лабораторними тваринами здійснювали згідно з Європейською конвенцією «Про захист
хребетних тварин, які використовуються з
експериментальною та науковою метою»
(Strasbourg, 1986 р.) [15] і «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими Першим національним
конгресом з біоетики (Київ, 2001 р.) [16].
Експерименти проводили з дотриманням
принципів гуманності, викладеними в директиві Європейської Спільноти [17].
Результати та їх обговорення. Штам
R. leguminosarum Г 222 виділено з бульбочок
гороху посівного. Досліджуваний рід бактерій не належить до переліку небезпечних
біологічних об’єктів, які можуть інфікувати
людей і тварин або бути для них токсичними
чи алергічними чинниками [18; 19]. Проте
хоча бактерії роду Rhizobium вже давно використовуються в сільському господарстві,
постійно селекціонуються нові активні штами, які так само потребують детального вивчення.
Щоб підтвердити відсутність патогенної
дії цього штаму для теплокровних лабораторних тварин вивчали один із показників
патогенності — вірулентність активних життєздатних клітин бактерій на моделі білих
мишей. Вірулентність є умовною мірою патогенності, її встановлювали за рівнем дози
життєздатних клітин, яка викликає загибель
50 % заражених тварин (LD50).
У підсумку проведених досліджень встановлено, що за 15 діб спостереження після
введення суспензії живих клітин бактерій
(перорально у дозах від 0,5×109 до 5×109
КУО у 0,5 см3 стерильного ізотонічного розчину хлориду натрію на одну мишу та внутрішньочеревно у дозах від 1×109 до 5×109
КУО/0,5 см3) тварини добре поїдали корм,
мали жвавий вигляд, не було відзначено змін
хутряного покриву. Достовірної різниці в масі та температурі тіл дослідних і контрольних тварин, а також у загальному стані організму та поведінці не спостерігали (табл. 1).
Критерієм авірулентності є відсутність
загибелі лабораторних мишей упродовж 15
діб та характерна відсутність патологічної
зміни внутрішніх органів на патологоанатомічному розтині (табл. 2).
За результатами мікробіологічних досліджень внутрішніх органів дослідних тварин
за 15 діб після початку досліджень встанов-
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Таблиця 1. Результати дослідження вірулентності R. leguminosarum Г 222
Матеріал для
введення

Доза

Кількість тварин, гол.
Кратність
уведення захворіло загинуло вижило

Кількість
тварин у
досліді, гол.

см3

млрд
клітин

5

0,5

1,0

в/ч*

1

0

0

5

5

0,5

5,0

в/ч

1

0

0

5

5

0,5

0,5

per os**

1

0

0

5

5

0,5

1,0

per os

1

0

0

5

5

0,5

5,0

per os

1

0

0

5

5

0,5

0

в/ч

1

0

0

5

5

0,5

0

per os

1

0

0

5

Суспензія
активних
клітин бактерії

Контроль
(ізотонічний
розчин)

Спосіб
уведення

Примітка: *в/ч — внутрішньочеревне введення; **per os — введення через рот.

Таблиця 2. Результати патологоанатомічного розтину лабораторних тварин
Досліджувані
органи

Результати патологоанатомічного дослідження

Серце

у межах анатомічної норми

Легені

в об’ємі не збільшені, долі легко відокремлюються одна від одної, поверхні
гладенькі, спайок не відзначено

Шлунок, петлі
тонкого і товстого
кишковика

зовні без змін та ознак здуття, на розрізі малюнок слизової не змінений

Печінка

темно-червоного кольору, в об’ємі не збільшена, пружної консистенції,
середнього кровонаповнення, поверхня гладенька

Нирки

не збільшені, бобоподібної форми, поверхні гладенькі, на розрізі чітко видно
малюнок кіркової і мозкової зон, межа між зонами незгладжена

Селезінка

не збільшена, пружної консистенції, на розрізі пульпа помірно повнокровна,
темного кольору

лено, що цей штам мікроорганізмів не інфективний, не дисемінує і не розмножується в
організмі.
Пероральне та внутрішньочеревне введення суспензії живих клітин культури не
спричинило інвазії бактерій у внутрішні органи тварин. Ретрокультур не виявлено.
Отримані результати (табл. 2) свідчать
про авірулентність штаму для досліджених
теплокровних тварин (LD50 в/ч > 5 млрд клітин/мишу, LD50 per os > 5 млрд клітин/мишу).
Отже, R. leguminosarum Г 222 належить
до групи авірулентних мікроорганізмів, не
здатних до інвазії у внутрішні органи досліджених теплокровних тварин [20–22]. Згідно з
даними щодо відсутності вірулентності, без
урахування рівнів токсичності, токсикогенності, алергенності, дисбіотичної дії, штам
ISSN 1997-3004

R. leguminosarum Г 222 може вважатися непатогенним та використовуватися для виготовлення мікробних препаратів для сільськогосподарських культур.
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EVALUATION OF PATHOGENICITY OF NODULE BACTERIA
STRAIN RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM G 222
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Objective. Investigate pathogenic (non-pathogenic) properties of a new strain of nodule bacteria Rhizobium leguminosarum G 222. Methods. Microbiological (obtaining a suspension of R. le26
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guminosarum G 222, determination of its titre by opacity optical standard and by seeding on a digest medium; microscopy of stained imprint smears of internal organs of experimental animals and
seeding of tissue samples on a digest medium), pathoanatomical (to determine possible invasiveness
and dissemination of bacteria in the tissues of internal organs of animals — in the model of outbred
white mice after administration of a suspension of live bacterial cells (oral doses from 0.5 × 109 to
5 × 109 CFU in 0.5 cm3 of sterile isotonic sodium chloride solution per mouse and intraperitoneal
doses from 1 × 109 to 5 × 109 CFU/0.5 cm3) and statistical. Results. Over 15 days of observations
after administration of a suspension of live bacterial cells, no death of experimental animals was
registered. The strain did not lead to any changes in the general condition of the mice. No changes
in their behaviour were reported. Fifteen days after the start of the study, it was found that this
strain is non-infective (non-invasive), does not disseminate and does not reproduce in the body of
experimental animals. Oral and intraperitoneal doses of a suspension of live bacterial cells did not
result in bacterial invasion of animal internal organs. No retrocultures were registered. Gross
examination did not find characteristic changes in the internal organs of the experimental animals.
The obtained results indicate the avirulence of the strain for the studied warm-blooded animals (intraperitoneal LD50 > 5 billion cells/mouse, oral LD50 > 5 billion cells/mouse). Conclusion: According to the results regarding the lack of virulence and according to regulations, the new strain
R. leguminosarum G 222 belongs to the group of avirulent microorganisms that are not able to invade the internal organs of studied warm-blooded laboratory animals and can be considered nonpathogenic and used as a basis for microbial preparations to increase crop yields.
Key words: Rhizobium leguminosarum, pathogenicity, virulence, infectivity (invasiveness).
REFERENCES
1. Patyka, V. P. (Ed.), Kots, S. YA., Volkohon, V. V., Sherstoboyeva, O. V., Melnychuk, T. M.,
Kalinichenko, A V., Hrynyk, I. V. (2003). Biolohichnyy azot [Biological nitrogen]. Kyiv: Svit [in
Ukrainian].
2. Herridge, D. F., Peoples, M. B. & Boddey, R. M. (2008). Global inputs of biological
nitrogen fixation in agricultural systems. Plant and
Soil, 311, 11–18.
3. Schuulte, C. M., Khushbo, B. R., & Wheatley, M. (2021). Metabolic control of nitrogen fixation in rhizobium–legume symbioses. Science Advancec, 7, 22–25 https://doi.org/10.1126/sciadv.
abh2433
4. Volkohon, V. V. (Ed.), Nadkernychna, O. V.,
Kovalevska, T. M., Tokmakova, L. M., Kopylov, Ye. P., Kozar, S. F. … Khalep, Yu. M. (2006).
Mikrobni preparaty u zemlerobstvi. Teoriya i praktyka. [Microbial preparations in agriculture. Theory
and practice.] Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].
5. Petrychenko, V. F., Tykhonovych, I. A. &
Kots, S. Y. (2012). Silskohospodarska mikrobiolohiya i zbalansovanyy rozvytok ahroekosystem [Agricultural microbiology and balanced development of
agroecosystems]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 8, 5–11 [in Ukrainian].
6. Volkohon, V. V. (2018). Silskohospodarska
mikrobiolohiya v Ukrayini: zdobutky, problemy,
perspektyvy. [Agricultural microbiology in Ukraine:
achievements, problems, prospects]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 11,
20–27 [in Ukrainian].
ISSN 1997-3004

7. Newton, W. E. (1994, July). Nitrogen fixation: some perspectives and prospects. Proceedings
Ist European nitrogen fixation conference (pp. 1–6),
Szeged.
8. Morhun, V. V., Kots, S. Y. (2008). Symbiotychna azotfiksatsiya ta yiyi znachennya v azotnomu zhyvlenni roslyn: stan i perspektyvy doslidzhen. [Symbiotic nitrogen fixation and its importance in nitrogen nutrition of plants: status and
prospects of research]. Fiziolohiya i biokhimiya
Roslyn — Plant physiology and biochemistry, 40 (1),
23–24 [in Ukrainian].
9. Gourion, B., Berrabah, F., Ratet, P., &
Stacey, G. (2018). Rhizobium – legume symbioses:
the crucial role of plant immunity. Аcta Horticulturae, 3, 186–194.
10. Lindstrom, K., Mousavi, S. A. (2020). Effectiveness of nitrogen fixation in rhizobia. Thematic
Issue on Agricultural Biotechnology, 13, 57–63.
https://doi.org/10.1111/1751-7915.13517
11. Deaker, R., Roughley, R. J., & Kennedy, I. R. (2004). Legume seed inoculation technology — a review. Soil biology and biochemistry, 36,
275–288.
12. Andrews M., & Andrews M. E. (2017)
Specificity in Legume — Rhizobia Symbioses.
International Journal of Molecular Sciences, 18,
75–79. https://doi.org/10.3390/ijms18040705
13. Nakaz Ministerstva ohorony zdorovya Ukrayiny 14.12.1992. № 183 Pro rezhym roboty z
patohennymy mikroorhanizmamy [Order of the
Ministry of Health of Ukraine of № 183 On Mode of
operation with Pathogenic Microorganisms.]. (1992,
14 December) [in Ukrainian].

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

27

14. Bardova, V. H. (2006). Hihiyena ta ekolohiya. [Hygiene and ecology.]. Vinnytsya [in Ukrainian].
15. European convention for the protection of
vertebrate animals used for experimental and other
scientific purposes. (1986). European treaty series.
Strasbourg. № 123. 50 р.
16. Reznykov, O. H. (2003). Zahalni etychni
pryntsypy eksperymentiv na tvarynakh. [General
ethical principles of experiments on animals]. Visnyk
zoolohiyi — Bulletin of Zoology, 8, 142–145 [in Ukrainian].
17. Directive 2010.63.EU. (20.10.2010). Оf the
European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for
scientific purposes. Official journal of the European
Union. 79 р.
18. Katehoriyi biolohichnykh ahentiv u vidpovidnosti do nebezpeky ta katehoriyi kontaminatsiyi.
(1995). [Categories of biological agents according to
hazard and category of contamination]. VOOZ,
Konsultatyvnyy komitet nebezpeky patoheniv. 4-e
vyd [in Ukrainian].
19. Tayabali, A. F., Coleman, G., Crosthwait, J.,
Nguyen, K. C., Zhang, Y., Shwed, P. (2017). Composition and pathogenic potential of a microbial bio-

remediation product used forcrude oil degradation.
Biotechnol Rep, 3, 123–125. https://doi.org/10.1139/
cjm-2016-0776
20. Metodicheskiye ukazaniya po gigiyenicheskoy otsenke mikrobnykh sredstv zashchity rasteniy ot nasekomykh i bolezney na osnove nesporoobrazuyushchikh mikroorganizmov. (1982) [Guidelines for the hygienic assessment of microbial plant
protection products against insects and diseases
based on non-spore-forming microorganisms]. Kyіv
[in Ukrainian].
21. DSTU 2424:94. Promyslova mikrobiolohiya. Terminy ta vyznachennya. [Industrial microbiology. Terms and definitions.]. Kyiv: Derzhstandart Ukrayiny, 1994 [in Ukrainian].
22. Metodyko-biolohichni doslidzhennya vyrobnychykh shtamiv mikroorhanizmiv i toksyko-hihiyenichna otsinka mikrobnykh preparativ, vyznachennya yikh bezpeky ta obgruntuvannya hihiyenichnykh normatyviv i rehlamentiv. (2014). [Methodological and biological research of production
strains of microorganisms and toxic-hygienic assessment of microbial preparations, determination of
their safety and substantiation of hygienic standards
and regulations]. Metodychni vkazivky. MOZ Ukrayiny. Kyiv [in Ukrainian].

Received 18.08.2021

28

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ
Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34. С. 29–43.
ISSN 1997-3004

https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.29-43
УДК 633.34:581.557:632.95:581.132

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ ЗА ЗАВЧАСНОЇ
ОБРОБКИ НАСІННЯ ФУНГІЦИДАМИ СТАНДАК ТОП І
ФЕВЕР ТА ІНОКУЛЯЦІЇ РИЗОБІЯМИ В ДЕНЬ ПОСІВУ
С. Я. Коць, О. В. Кириченко, А. В. Павлище, Р. А. Якимчук
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська, 31/17; м. Київ, 03022, Україна; e-mail: azot@ifrg.kiev.ua

Зернова продуктивність сої значною мірою зумовлена комплексом факторів, зокрема
ефективністю утворюваних із бульбочковими бактеріями симбіотичних систем, активністю ростових процесів та формуванням вегетативних і генеративних органів рослинами, а
також їхньою адаптаційною пластичністю за дії різних чинників навколишнього середовища. У статті представлено результати дослідження особливостей формування продуктивності рослин сої за завчасного протруєння насіння фунгіцидами різних класів та інокуляції
бульбочковими бактеріями в день посіву. Мета. Дослідити динаміку схожості насіння, формування вегетативних і генеративних органів та урожаю сої, функціонування соєворизобіального симбіозу, а також стан фотосинтетичної пігментної системи — вміст хлорофілів а і b та каротиноїдів у листках за завчасного протруювання насіння фунгіцидами
Февер і Стандак Топ та бактеризацією Bradyrhizobium japonicum 634б у день посіву. Методи. Мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні, статистичні. Результати. Фунгіциди не чинили
токсичного впливу на проростання насіння, а за дії Феверу схожість насіння сої перевищувала показники контрольних рослин на 20 % (на 5-у добу після висіву) та на 7 % (на 8-у добу).
Показано, що фунгіциди сприяли збільшенню висоти рослин, надземної маси та пришвидшували формування рослинами генеративних органів (квіток), проте суттєво не впливали на
масу коренів. Встановлено, що фунгіциди за завчасної обробки насіння чинили виражену
токсичну (інгібувальну) дію на соєво-ризобіальний симбіоз: процес бульбочкоутворення пригнічувався на початкових етапах формування симбіозу, активність азотфіксації була меншою щодоо контрольних рослин на 48–80 % залежно від фази розвитку сої. Отже, вплив
фунгіцидів Февер і Стандак Топ за завчасної обробки насіння та інокуляції в день посіву
бульбочковими бактеріями характеризувався суттєвим пригніченням функціональної активності симбіотичного апарату в першу половину вегетації сої й поступовим її відновленням у
період формування генеративних органів. Хоча фунгіциди пригнічують формування й функціонування бобово-ризобіального симбіозу, проте їхній позитивний вплив на саму рослину
(схожість насіння, висота рослин, накопичення надземної маси, динаміка формування генеративних органів), а також здатність рослин на біохімічному рівні адаптуватися до дії
стресового чинника (стабілізація вмісту фотосинтетичних пігментів у листках) дозволили
сформувати урожай насіння сої на рівні контролю або дещо вище. Висновки. Встановлені
нами фізіолого-біохімічні особливості реакції соєво-ризобіального симбіозу на дію різних за
хімічним складом фунгіцидів необхідно враховувати у розробці нових стратегій захисту рослин від збудників хвороб різної етіології із залученням фізіологічно активних речовин із фунгіцидною активністю в поєднанні з інокуляцією.
Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, соя, симбіоз, фотосинтетичні пігменти, фунгіциди, продуктивність.
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Вступ. Формування продуктивності сої
та забезпечення максимальної реалізації її
генетичного потенціалу значною мірою залежать від факторів навколишнього середовища, біологічних особливостей сорту та
технологічних заходів вирощування культури [1; 2]. На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва потужний
вплив на рослинний організм чинять фізіологічно активні речовини із фунгіцидною активністю, які мінімізують захворювання, підвищують схожість насіння, стресостійкість
рослин та їх насіннєву продуктивність.
Склад таких сполук постійно модифікується
й удосконалюється, водночас на аграрному
ринку невпинно зростає асортимент хімічних
засобів захисту рослин, що зумовлено зменшенням ефективності будь-якого препарату
за тривалого систематичного застосування за
рахунок розвитку резистентності до нього
основних шкідників та збудників хвороб [3].
Отже, виключаються препарати, що викликають віддалені екологічні наслідки, а їх
асортимент поповнюється за рахунок діючих речовин із більш ефективним механізмом дії.
Фунгіциди являють собою високоселективні сполуки, які подібно до лікарських
препаратів чинять двояку дію – впливають
на певні ланки метаболізму патогена, важливі для його росту й розвитку, або стимулюють захисні механізми рослин [4]. Хоча фітотоксичні ефекти деяких класів фунгіцидів
уже відомі, але мало робіт присвячено їхньому впливу на особливості формування
продуктивності культурних рослин, перебіг
їх основних фізіологічних та біохімічних
процесів, і досить часто такі дослідження
мають суперечливий характер [5–7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дія хімічних протекторних препаратів
не обмежується тільки захистом рослин. Показана також їхня здатність впливати на
ключові ланки метаболізму рослин, основний обмін речовин та індукувати утворення
різних біомолекул, змінюючи фізіологічні
параметри росту й розвитку рослин [8; 9].
Вважають, що захисний ефект хімічних речовин у складі протруйників може бути зумовлений їх опосередкованим впливом на
генерацію активних форм кисню [10]. Підвищення захисної здатності рослин може відбуватися за рахунок синтезу фітоалексину
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та лігніфікації клітинної стінки або стимуляції ферментів, що беруть участь у синтезі
фенольних сполук [11]. Фунгіциди певних
класів підвищують активність антиоксидантної системи рослин, сприяють уповільненню
деградації хлорофілу та білків у листках, що
дозволяє рослинам подовжувати фотосинтетичну активність і використовувати більше
елементів живлення протягом пізніх стадій
їхнього розвитку [12]. В інших роботах зазначено, що фунгіциди пригнічують ріст,
формування генеративних органів, негативно
впливають та змінюють азотний і вуглеводневий обмін у рослинному організмі [11].
Встановлено, що азоли можуть порушувати
синтез гіберелінів і здійснювати ретардантний вплив на зернові культури (через гальмування процесу подовження міжвузля), а
через порушення синтезу стерину — знижувати транспірацію рослин [13]. Збільшення
використання пестицидів для обробки насіння погіршує біологічну фіксацію азоту через
зниження життєздатності штамів азотфіксувальних мікроорганізмів, а також впливає на
морфологію колоній бактеріальних клітин,
метаболізм нітрогену та його ремобілізацію
до зерна сої [14]. Зазначають, що токсичність
різних препаративних форм пестицидних
протекторів для інокулянтів бульбочкових
бактерій зростає зі збільшенням концентрації
фунгіцидів і підвищенням температури бакових розчинів. Ступінь токсичності для
бульбочкових бактерій не тільки і не стільки
пов’язаний з діючими речовинами в їхньому
складі, скільки з тими додатковими компонентами, які конкретний виробник додає до
своєї марки фунгіциду для покращення його
технологічних властивостей [15]. Також
фунгіциди здатні призводити до затримки
ростових процесів у паростках сої через порушення мітотичної активності меристем та
змін у генетичному апараті клітин [16].
Перспективним залишається вивчення
впливу протруйників на перебіг фізіологічних процесів, залучених до формування продуктивності сої, яка займає лідерські позиції
серед інших сільськогосподарських культур
як в Україні, так і за її межами.
Особливістю бобових культур, зокрема й
сої, є здатність вступати у симбіотичні відносини із бульбочковими бактеріями і засвоювати азот у доступній для рослин формі,
тим самим забезпечуючи свої потреби в
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цьому елементі живлення на 50–70 %. Зернова продуктивність сої залежить від ефективного формування та функціонування соєво-ризобіального симбіозу, а також від ростових процесів, розвитку вегетативних і
генеративних органів та здатності адаптуватися до дії абіотичних факторів впливу навколишнього середовища. Інокуляція насіння високоефективними та активними штамами бульбочкових бактерій Bradyrhizobium
japonicum забезпечує високий рівень азотфіксувальної здатності симбіотичних систем,
що зі свого боку спричинює інтенсифікацію
росту та розвитку сої і, як наслідок, підвищення її врожайності [17].
Саме тому дослідження, пов’язані із
комплексним аналізом впливу сполук із фунгіцидною активністю на перебіг основних
фізіолого-біохімічних процесів у рослинному організмі, за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями створюють передумови
для визначення фітотоксичності сполуки
щодо симбіотичних систем, а також сприятимуть розробці нових, ефективних стратегій
вирощування та управління посівами бобових культур. Водночас вивчення динаміки
схожості насіння, накопичення вегетативної
маси рослин, ефективності функціонування
бобово-ризобіального симбіозу, фотосинтетичних пігментів у листках та особливостей
формування урожаю за впливу хімічних протруйників дозволить оцінити реакцію рослинного організму, можливі позитивні чи негативні наслідки від протруювання насіння
фунгіцидами у поєднанні з інокуляцією ризобіями та сприятиме окресленню шляхів
оптимальної реалізації потенціалу продуктивності бобових культур.
Метою нашої роботи було дослідити динаміку схожості насіння, формування вегетативних і генеративних органів та урожаю сої,
функціонування соєво-ризобіального симбіозу, а також стан фотосинтетичної пігментної системи — вміст хлорофілів а і b та каротиноїдів у листках за завчасного протруювання насіння фунгіцидами Февер і Стандак
Топ та бактеризацією Bradyrhizobium japonicum 634б у день посіву.
Матеріали і методи. Об’єктом дослідження були симбіотичні системи, утворені
рослинами сої (Glycinе max (L.) Merr.) ранньостиглого сорту Алмаз вітчизняної селекції з бульбочковими бактеріями B. japonicum
ISSN 1997-3004

634б за завчасного протруєння насіння фунгіцидами Февер і Стандак Топ. Обробку насіння фунгіцидами здійснювали за 14 діб до
посіву, використовуючи рекомендовану виробниками дозу, яка становила 0,3 і 1,5 л/т
відповідно. Февер® 300 FS, ТН — фунгіцид
контактно-системної дії («Bayer Crop Science
AG», Німеччина) з активною речовиною
протіоконазол (300 г/л) із нового підкласу
триазолінтіонів. Стандак Топ («BASF», Німеччина) — інноваційний протруйник для
контролю основних хвороб і шкідників сої з
діючими речовинами фіпроніл (250 г/л, клас
фенілпіразоли) + тіофанатметил (225 г/л,
клас бензимідазоли) + піраклостробін (25 г/л,
клас стробілуринів) [18].
Для інокуляції насіння сої використовували бульбочкові бактерії B. japonicum
634б — активний виробничий штам-стандарт із музейної колекції штамів симбіотичних та асоціативних азотфіксувальних мікроорганізмів Інституту фізіології рослин і
генетики НАН України (ІФРГ НАН України). Для відновлення фізіологічної активності бульбочкові бактерії вирощували на агаризованому манітно-дріжджовому середовищі
(г/л): K2HPO4 — 0,5; MgSO4·7H2O — 0,4;
NaCl — 0,1; маніт — 10,0; дріжджовий екстракт — 0,5; агар-агар — 16,0; дист. вода, рН
6,8–7,0 за 28 °С протягом 10 діб. Титр бактерій у суспензії становив 108 кл/мл. Насіння
інокулювали протягом однієї години перед
посівом. Рослини вирощували на вегетаційному майданчику ІФРГ НАН України у
9-кілограмових посудинах Вагнера (20 насінин / посудину, 6 посудин / варіант) на ґрунтовому субстраті (ґрунт дерново-підзолистий) із поживною сумішшю Гельрігеля, збідненою на азот (0,25 норми). До урожаю
залишали по 6 рослин / посудину, 4 посудини / варіант. Схема досліду така:
1. Інокуляція B. japonicum 634б (контроль).
2. Інокуляція B. japonicum 634б + Февер.
3. Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ.
Для розв’язання поставлених завдань застосовували мікробіологічні, фізіологічні,
біохімічні методи досліджень. Протягом вегетації рослин сої визначали:
– схожість насіння сої в динаміці за кількістю сходів / посудину, одиниць;
– накопичення сирої вегетативної маси
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Кількість сходів на посудину, од.

(маса надземної частини і кореня, г);
– ростові процеси (висота надземної частини, см), активність формування квіток і
бобів (за кількістю рослин, що утворили генеративні органи / посудину, шт.);
– формування (за кількістю (одиниць) та
масою (мг) кореневих бульбочок / рослину) і
функціонування соєво-ризобіального симбіозу (азотфіксувальна активність);
– зміни вмісту фотосинтетичних пігментів (каротиноїдів, хлорофілу а і b) у листках
сої;
– зернову продуктивність рослин.
Азотфіксувальну активність визначали
ацетиленовим методом Hardy [19] на газовому хроматографі Agilent GC System 6850
(США) і виражали у мікромолях С2Н4 / рослину за годину — фактична активність. Визначення проводили в 6 біологічних повтореннях. Вміст фотосинтетичних пігментів
визначали спектрофотометрично на приладі
«Smart Spec Plus» (США) за довжини хвиль
480, 649 та 665 нм відповідно за методом
Wellburn [20] і виражали в мг/г сирої маси
листків. Визначення проводили у 18 біологічних та 3 аналітичних повтореннях.
Відбори рослин здійснювали у фази розвитку: примордіального листка (15-добові
рослини), двох і трьох справжніх листків —
початку бутонізації (25- та 30-добові денні
рослини відповідно), цвітіння (35-добові рослини), активного плодоутворення (47-добові рослини) та повної стиглості насіння
(100-добові рослини).
Результати статистично обраховано (Stat-

graphyc Plus) та представлено у вигляді середніх значень і їх похибок (М ± m), відмінності між середніми значеннями обчислювали за критерієм ANOVA, їх вважали вірогідними за р ≤ 0,05.
Результати досліджень. Насіння сої
сорту Алмаз за інокуляції бульбочковими
бактеріями B. japonicum 634б і завчасної обробки фунгіцидами почало сходити на п’яту
добу після висіву в ґрунт. Встановлено, що
фунгіцид Февер протягом наступних чотирьох днів стимулював схожість насіння, яка
перевищувала показники контрольних рослин на 20 % (на 5-у добу після висіву) та на
7 % (на 8-у добу). Стандак Топ пригнічував
схожість насіння на 11 % і 13 % (відповідно
на 5 і 6-у добу) щодо контрольних рослин із
подальшим вирівнюванням до контрольних
значень. Отже, максимальний вплив хімічних протруйників на схожість сої відзначено
на початковому етапі проростання насіння за
позитивної переваги у дії Феверу (до 31 %)
проти Стандак Топу (рис. 1).
Показано, що Февер також сприяв росту
рослин сої (табл. 1). У фазу трьох справжніх
листків висота надземної частини була більшою за контрольні рослини на 12 %, а у фазу
утворення бобів — на 13 %. Надземна маса
за обробки цим фунгіцидом була на рівні
щодо контрольних рослин або більшою на
16 % і 24 % у фази двох справжніх листків і
утворення бобів відповідно. Водночас маса
кореня була на рівні контролю або переважала його на 24 %, за винятком рослин у фазу трьох справжніх листків.
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Інокуляція B. japonicum 634б
Інокуляція B. japonicum 634б+
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Інокуляція B. japonicum 634б+
Стандак Топ
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доба після посіву

Рис. 1. Динаміка схожості сої за завчасного протруювання насіння фунгіцидами Февер і
Стандак Топ та інокуляції бульбочковими бактеріями.
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Таблиця 1. Висота та вегетативна маса (сира речовина) рослин сої за завчасного
протруєння насіння фунгіцидами та інокуляції бульбочковими бактеріями
Висота
рослин, см

Варіанти

Маса рослини, г
надземна

кореня

Фаза двох справжніх листків, 25-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

–

3,81 ± 0,30

0,64 ± 0,06

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

–

4,42 ± 0,45

0,73 ± 0,05

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

–

3,56 ± 0,42

0,54 ± 0,04

Фаза трьох справжніх листків – початку бутонізації, 30-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

23,3 ± 0,6

4,94 ± 0,18

3,12 ± 0,39

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

26,2 ± 0,7

4,93 ± 0,49

2,23 ± 0,20

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

30,5 ± 0,7

5,61 ± 0,27

2,14 ± 0,08

Фаза цвітіння, 35-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

38,8 ± 1,7

10,19 ± 0,41

3,55 ± 0,25

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

40,5 ± 1,4

10,23 ± 0,58

3,90 ± 0,33

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

40,8 ± 1,1

9,01 ± 1,07

4,78 ± 0,39

Фаза утворення бобів, 47-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

55,7 ± 3,6

15,45 ± 0,93

4,05 ± 0,44

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

63,2 ± 1,8

19,21 ± 1,48

5,21 ± 0,44

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

65,8 ± 0,6

17,76 ± 1,99

5,91 ± 0,35

Примітка: «–» — не визначали.

За обробки насіння Стандак Топом у
фазу трьох справжніх листків зафіксовано
збільшення висоти і надземної маси рослин
сої щодо контрольних на 30 % і 13 % відповідно. Протягом наступного періоду вегетації ці показники були на рівні рослин у варіанті без обробки фунгіцидом. Маса кореня
сої до фази цвітіння була від 16 % до 32 %
меншою за рослини контрольного варіанту з
подальшим збільшенням на 34 % і 45 % у
фазу цвітіння та утворення бобів відповідно
(табл. 1).
Встановлено, що на 34-у добу розвитку
рослини почали формувати генеративні органи (квітки) (рис. 2). Відзначено, що Февер
сприяв прискоренню цвітіння рослин, оскільки на 34 та 35-у добу вегетації сої кількість
рослин, що утворили квітки, була на 8 % і
27 % відповідно більшою, ніж у варіанті з
інокуляцією ризобіями без застосування
фунгіциду. За використання Стандак Топу
відзначено збільшення показника активності
цвітіння (за кількістю рослин, що утворили
генеративні органи) на 17 % лише на 35-у
добу вегетації, тоді як в інші дні спостережень він був на рівні контрольних.
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Фунгіциди за завчасної обробки насіння
сої здійснювали суттєвий вплив на формування симбіотичного апарату (табл. 2). Кількість кореневих бульбочок за обробки Февером у фазу двох справжніх листків була на
рівні рослин без протруювання. У фазу трьох
справжніх листків – початку бутонізації нами відзначено доволі повільне зростання їх
кількості (від 9,8 до 10,5 одиниць), тоді як у
контрольних рослинах кількість бульбочок
збільшилася від 11,3 до 25,5 одиниць, тим
самим перевищуючи показники рослин у варіанті з застосуванням Феверу на 59 %. У
фазу цвітіння сої відбулося поступове вирівнювання кількості кореневих бульбочок до
рівня контролю та збільшення їх на 33 % у
фазу утворення бобів. Водночас маса кореневих бульбочок була меншою за контрольні
рослини на 36 % у фазу двох справжніх листків. Згодом, упродовж вегетації рослин,
спостерігали вирівнювання показників маси
кореневих бульбочок до значень рослин у
контролі з перевищенням їх на 33 % у фазу
утворення бобів.
Стандак Топ аналогічно Феверу не впливав на формування кількості кореневих

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

33

Кількість рослин з
квітками, од.

7
6

інокуляція
B. japonicum 634б

5
4

інокуляція
B. japonicum 634б +
Февер

3
2
1

інокуляція
B. japonicum 634б +
Стандак Топ

0

35-а доба

34-а доба

36-а доба

після посіву
Рис. 2. Динаміка формування генеративних органів (квіток) рослинами сої за інокуляції
ризобіями та завчасної обробки фунгіцидам.
Таблиця 2. Формування симбіотичного апарату сої за інокуляції насіння бульбочковими бактеріями на фоні завчасного застосування фунгіцидів
Кореневі бульбочки сої
Варіанти

кількість, од.

маса, мг

на рослину

маса однієї
бульбочки, мг

Фаза двох справжніх листків, 25-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

11,3 ± 1,3

31,64 ± 3,52

2,94 ± 0,25

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

9,8 ± 1,3

20,37 ± 2,28

2,12 ± 0,10

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

12,3 ± 1,9

18,76 ± 3,54

1,56 ± 0,16

Фаза трьох справжніх листків – початку бутонізації, 30-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

25,5 ± 2,9

70,05 ± 7,63

2,78 ± 0,20

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

10,5 ± 1,4

56,74 ± 10,17

5,34 ± 0,45

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

16,8 ± 2,7

60,03 ± 7,87

4,05 ± 0,77

Фаза цвітіння, 35-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

26,7 ± 1,3

397,27 ± 37,62

14,91 ± 1,33

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

23,5 ± 2,7

378,58 ± 32,52

16,95 ± 1,69

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

17,8 ± 2,3

241,14 ± 29,15

13,96 ± 1,13

Фаза утворення бобів, 47-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

27,9 ± 1,4

924,29 ± 56,61

33,42 ± 2,10

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

37,2 ± 1,3

1225,00 ± 146,94

36,10 ± 4,30

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

31,0 ± 1,9

1183,33 ± 61,48

38,92 ± 3,10

бульбочок у фазу двох справжніх листків.
Від фази трьох справжніх листків до цвітіння
спостерігали пригнічення бульбочкоутворення щодо контрольних рослин (табл. 2). І
лише під час утворення бобів кількість кореневих бульбочок була на рівні рослин без
обробки фунгіцидом. Також відзначено негативний вплив протруйника на масу бульбочок, яка була меншою (на 41 % і 39 % відповідно) за контрольні рослини у фазу двох
справжніх листків та цвітіння. Під час утворення бобів цей показник перевищував конт34

рольні рослини на 28 %.
Отже, значний токсичний вплив на процеси формування симбіотичного апарату
протруйники чинили на початкових фазах
розвитку рослин сої, з дещо різним ступенем
їхнього впливу залежно від діючої речовини
застосованого фунгіциду. Водночас їхня негативна дія послаблювалась із часом, оскільки вже у період формування бобів рослини,
насіння яких було протруєне фунгіцидами,
активніше формували симбіотичні структури
на коренях.
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Протруєння насіння фунгіцидами Февер
і Стандак Топ призвело до суттєвого пригнічення функціональної активності симбіотичних систем сої протягом вегетації (табл. 3).
Токсичний ефект Феверу проявлявся в
зниженні нітрогеназної активності кореневих
бульбочок проти контрольних рослин на
63 %, 47 %, 57 % і 48 % відповідно до досліджуваних фаз розвитку сої (табл. 3). Стандак
Топ чинив ще більший токсичний ефект і
пригнічував здатність соєво-ризобіального
симбіозу до засвоєння молекулярного азоту

на 80 %, 78 %, 79 % і 48 % відповідно.
Отже, вплив Феверу щодо функціонування бобово-ризобіального симбіозу був
дещо м’якшим проти Стандак Топу. Негативна дія обох фунгіцидів зменшувалася з
кожним наступним періодом розвитку рослин сої.
Показано, що на фоні завчасного протруєння насіння сої фунгіцидами в листках
рослин відбувалися певні зміни в синтезі фотосинтетичних пігментів — хлорофілу та каротиноїдів (табл. 4).

Таблиця 3. Азотфіксувальна активність кореневих бульбочок сої за завчасної обробки
насіння фунгіцидами та інокуляції ризобіями в день посіву
Азотфіксувальна активність,

Варіанти

мкмоль С2Н4 / рослину за годину

% до контролю

Фаза двох справжніх листків, 25-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

0,625 ± 0,104

100

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

0,231 ± 0,031

–63

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

0,123 ± 0,053

–80

Фаза трьох справжніх листків – початку бутонізації, 30-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

1,938 ± 0,289

100

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

1,023 ± 0,139

–47

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

0,422 ± 0,080

–78

Фаза цвітіння, 35-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

10,388 ± 1,655

100

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

4,426 ± 0,599

–57

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

2,146 ± 0,385

–79

Фаза утворення бобів, 47-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

32,050 ± 1,434

100

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

16,538 ± 1,062

–48

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

16,535 ± 1,326

–48

Таблиця 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках сої за завчасної обробки
насіння фунгіцидами та інокуляції бульбочковими бактеріями в день посіву
Хлорофіл, мг / г сирої маси листків
Варіанти

а

b

а+b

Каротиноїди,
мг / г сирої
маси листків

Фаза трьох справжніх листків – початку бутонізації, 30-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

4,11 ± 0,05 1,16 ± 0,04 5,27 ± 0,09

1,02 ± 0,01

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

4,27 ± 0,03 1,02 ± 0,10 5,29 ± 0,13

1,11 ± 0,05

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

3,67 ± 0,21 0,86 ± 0,07 4,53 ± 0,28

0,96 ± 0,09

Фаза цвітіння, 35-добові рослини
Інокуляція B. japonicum 634б (контроль)

4,72 ± 0,05 1,74 ± 0,13 6,46 ± 0,18

1,11 ± 0,06

Інокуляція B. japonicum 634б + Февер

4,43 ± 0,08 1,79 ± 0,03 6,22 ± 0,11

0,99 ± 0,02

Інокуляція B. japonicum 634б + Стандак Топ

4,68 ± 0,09 1,81 ± 0,05 6,49 ± 0,14

1,04 ± 0,06
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За обробки насіння фунгіцидом Февер
вміст хлорофілу b у фазу трьох справжніх
листків був на 13 % меншим від контрольних
значень за рівних із контрольними рослинами показників вмісту хлорофілу а та суми
а + b. Вміст каротиноїдів водночас збільшився на 8 %. У фазу цвітіння сої відзначено
зниження на 7 % і 11 % вмісту хлорофілу а
та каротиноїдів відповідно. Обробка насіння
сої фунгіцидом Стандак Топ призвела до
суттєвого дисбалансу вмісту пігментів у фазу трьох справжніх листків проти непротруєних рослин: хлорофілу а було менше на
11 %, хлорофілу b — на 26 %, каротиноїдів — на 6 %, суми хлорофілів — на 15 %. У
фазу цвітіння показники вмісту фотосинтетичних пігментів у листках сої наближалися
до контрольних значень із дещо вищим вмістом хлорофілу b (на 4 %) та каротиноїдів (на
5 %) (табл. 4).
Отже, у фазу розвитку трьох справжніх
листків – початку бутонізації сої більш токсичний ефект на рівень фотосинтетичних пігментів у листках рослин спричинив Стандак
Топ. Проте у фазу цвітіння нами відзначено
стабілізацію вмісту хлорофілів і каториноїдів, що може вказувати на певну адаптацію
фотосинтетичного апарату сої до цього антропогенного чинника. За застосування Феверу не виявлено токсичної дії фунгіциду на
фотосинтетичний апарат сої, зокрема на
вміст зелених і жовтих фотосинтетичних пігментів у листках рослин, що може вказувати на повноцінну фотосинтетичну активність
рослин і формування їхньої продуктивності.
Такі показники структури урожаю як
кількість бобів, кількість і маса насінин на
рослинах прямо залежать від інтенсивності
фотосинтезу та надходження вуглеводів —
продуктів фотосинтетичної діяльності рослин у період формування урожаю. Для створення високопродуктивних посівів сої важливими є оптимальні значення елементів
структури врожаю кожного сорту та умови,
за яких вони формуються. Тобто врожай визначається не одним елементом продуктивності, а їх комплексом. Аналіз формування
насіннєвої продуктивності сої за завчасної
обробки насіння фунгіцидами та інокуляції
ризобіями в день посіву засвідчив, що антропогенні чинники (фунгіциди, ризобії)
впливають на елементи структури врожаю,
але водночас суттєво не змінюють загальної
36

насіннєвої продуктивності рослин.
Встановлено, що за завчасної обробки
насіння фунгіцидом Февер та інокуляції бульбочковими бактеріями в день посіву кількість бобів на рослину була більшою за контрольні рослини на 9,5 %, кількість бобів у
плодовузлі — на 10,5 %, маса насінин на рослину — на 6,7 %, маса 1000 насінин — на
10,2 %. Урожай сої / посудину перевищував
контроль на 5,2 % (табл. 5).
За обробки насіння Стандак Топом кількість бобів на рослину була більшою за контроль на 11,9 %, кількість бобів у плодовузлі — на 15,8 %. Проте за рахунок суттєвого
пригнічення процесу формування насіння
(кількість насінин в 1 бобі й кількість насінин на рослину були меншими за контрольні
на 10 % і 3,3 % відповідно) маса насінин на
рослину та маса 1000 насінин, а також урожай сої із однієї посудини були на рівні контрольних значень.
Обговорення. Фунгіциди безпосередньо
впливають як на фітопатогени [21], так і на
рослини, викликаючи зміни у фізіологічнобіохімічних процесах рослинного організму
[5], які можуть відображатися на зерновій
продуктивності. Серед таких ефектів визначають: ретардантний вплив, обумовлений
пригніченням синтезу гіберелінів, зниження
асиміляції СО2 – газообміну, швидкості транспірації, провідності у стромах, зміни рівнів
фотосинтетичних пігментів, регуляції окисно-відновного балансу, процесів метаболізму
рослин [22; 23] тощо. Раніше у наших дослідженнях було відзначено, що фунгіциди за
обробки насіння в день посіву пригнічували
формування й функціонування симбіотичного апарату рослин сої, впливали на рівень
фотосинтетичних пігментів у листках та зернову продуктивність [24].
Аналіз розвитку рослин сої та перебігу
фізіолого-біохімічних процесів за завчасного
застосування фунгіцидів та інокуляції насіння в день посіву, проведений нами в цій роботі, показав, що рослини сої на ранніх етапах онтогенезу чутливі до дії протруйників, а
ступінь їхньої реакції залежав від хімічних
особливостей фунгіцидів та здатності рослин
адаптуватися до дії цього антропогенного
чинника. Насіння обробляли фунгіцидами
різних хімічних класів, поширених на ринку
України та рекомендованих для обробки сої
проти широкого спектру збудників хвороб.
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Таблиця 5. Структура урожаю сої за завчасної обробки насіння фунгіцидами та інокуляції ризобіями у день посіву
Варіанти
Показники

Інокуляція
B. japonicum 634б
(контроль)

Інокуляція
B. japonicum 634б +
Февер

Інокуляція
B. japonicum 634б +
Стандак Топ

Кількість, шт. (M ± m, % до контролю)
бобів / рослину

12,6 ± 0,9

13,8 ± 0,2 (+9,5)

14,1 ± 0,4 (+11,9)

плодовузлів / рослину

6,8 ± 0,2

6,2 ± 0,2 (–8,8)

6,1 ± 0,2 (–10,3)

бобів плодовузла

1,9 ± 0,1

2,1 ± 0,1 (+10,5)

2,2 ± 0,0 (+15,8)

насінин в 1 бобі

2,0 ± 0,0

1,9 ± 0,0 (–5,0)

1,8 ± 0,0 (–10,0)

насінин / рослину

23,9 ± 1,9

23,7 ± 0,9 (–0,8)

23,1 ± 0,1 (–3,3)

Маса, г (M ± m, % до контролю)
насінин / рослину

4,61 ± 0,19

4,92 ± 0,12 (+6,7)

4,66 ± 0,25 (+1,1)

насінин / посудину

27,78 ± 1,25

29,22 ± 0,58 (+5,2)

27,95 ± 1,61 (+0,6)

1000 насінин

195,73 ± 7,65

215,63 ± 3,84 (+10,2)

194,90 ± 6,53 (–0,4)

рослини

8,44 ± 0,39

8,80 ± 0,29 (+4,3)

8,23 ± 0,32 (–2,5)

Кгосп.

0,55 ± 0,00

0,56 ± 0,02 (+1,8)

0,57 ± 0,01 (+3,6)

Різницю між дослідними рослинами, як щодо контролю, так і між собою було помітно
вже в період формування сходів, де Февер
стимулював схожість насіння, а Стандак
Топ, навпаки — пригнічував її. Такий ефект
зумовлено, ймовірно, саме хімічним класом
сполуки, яка міститься в складі препарату
Февер, адже триазоли характеризуються позитивним фізіолого-морфологічним впливом
на рослини, що проявляється в рістрегулювальній дії — відбувається формування
потужних сходів, розвиток кореневої системи, збільшення товщини пагонів тощо. Проте потрібно враховувати, що азоли за дії
несприятливих чинників, таких як перезволоження ґрунту, нестача вологи, низька
польова схожість насіння та енергія проростання — можуть здійснювати ретардантний
вплив [22].
Від повноцінного розвитку листового
апарату рослин (вегетативної маси надземної
частини) значною мірою залежить фотосинтетичний потенціал, поглинання та використання сонячної енергії, накопичення органічної речовини та продуктивність сої. Високий урожай культури формується лише за
оптимальних параметрів надземної та кореневої маси рослин. Бобові культури в період
формування вегетативних органів та симбіотичного апарату є надзвичайно чутливими до
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дії екзогенних факторів. У літературі існують дані про те, що бензимідазоли та дитокарбомати залежно від концентрації, пригнічують швидкість проростання рослин нуту,
довжину кореня та пагона, впливають на фотосинтетичну активність (вміст хлорофілу),
загальний вміст цукру, фенолу та активність
антиоксидантних ферментів [25]. Зазначається, що системні фунгіциди, такі як бензимідазоли, алініди та піримідин є фітотоксичними, тоді як азоли стимулюють фотосинтез [26]. За порівняльного аналізу впливу
фунгіцидів класу стробілуринів та триазолів
на фізіологічні параметри сої, пшениці та
ячменю за різного водозабезпечення показано, що стробілурини уповільнюють процес
фотосинтезу та транспірації, а також знижують концентрацію міжклітинного вуглекислого газу [27]. У нашій роботі використано
протруйники, які у своєму складі містять
хімічні речовини класів триазолу — Февер,
та стробілуринів — Стандак Топ, що буде
досить показовим за аналізу реакцій рослинного організму на їх вплив, оскільки, як відомо з літературних джерел, фунгіциди в одних випадках сприяють збільшенню розмірів
листкової поверхні рослини, зростанню інтенсивності фотосинтезу та накопиченню
сухої біомаси рослин, а в інших — призводять до зменшення вмісту хлорофілів, висту-
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пають як регулятори росту та пригнічують
фотосинтетичну активність.
Фунгіциди Февер і Стандак Топ за завчасного протруєння насіння позитивно вплинули на накопичення надземної маси і ростові процеси рослин (табл. 3) та формування
генеративних органів (квіток) (рис. 2), що
може бути зумовлено як захистом насіння
від патогенів, так і можливими змінами у
фотосинтетичній активності рослин, які відбуваються за рахунок рістрегулювальної дії
певних компонентів хімічних препаратів
[27]. Проте протруйники на початкових етапах розвитку сої (до фази цвітіння) дещо
пригнічували формування маси кореня.
Для сої потужна коренева система є одним із важливих чинників формування ефективного бобово-ризобіального симбіозу. На
коренях завдяки симбіозу рослин із ризобіями формуються кореневі бульбочки, в яких
за рахунок функціонування ферментного
комплексу нітрогенази відбувається процес
фіксації азоту. Інтенсивність азотфіксації залежить від кількості та маси кореневих бульбочок. У наших дослідженнях показано,
що за дії фунгіцидів кількість і маса кореневих бульбочок була значно меншою за контрольні рослини на початкових етапах формування симбіозу. Згодом ці показники вирівнювались і навіть перевищували у фазу
утворення бобів контрольні значення. Зменшення кількості кореневих бульбочок та їхньої маси у сої, очевидно, пов’язано з інгібувальним впливом протруйників на процес
утворення бобово-ризобіального симбіозу,
ймовірно, на етапі взаєморозпізнавання мікро- та макросимбіонтів.
Оскільки фунгіциди мали значний негативний вплив на формування симбіотичного
апарату, як наслідок, ми відзначили й суттєві
зміни в його функціонуванні. Протруйники
пригнічували азотфіксувальну активність
симбіотичних систем сої від 48 % до 80 %,
якщо порівняти з контрольними рослинами.
Впродовж всієї вегетації сої спостерігався
більш інтенсивний токсичний вплив Стандак
Топу проти Феверу. Відзначено, що токсичний вплив фунгіцидів поступово зменшувався з наступними фазами онтогенезу сої, що
може бути спричинено як здатністю рослин
адаптуватися до стресового чинника, так і
періодом напіврозпаду хімічних сполук. Отже, вплив фунгіцидів Февер і Стандак Топ за
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завчасної обробки насіння та інокуляції в
день посіву бульбочковими бактеріями характеризувався суттєвим пригніченням
функціональної активності симбіотичного
апарату в першу половину вегетації сої і поступовим її відновленням у період формування генеративних органів.
Одним із важливих критеріїв оцінки реакції рослинного організму на стресори різної
природи (біотичні, абіотичні та антропогенні
чинники), зокрема й на дію хімічних засобів
захисту рослин, може слугувати пігментний
комплекс. Порушення фізіологічного стану
рослин вже на початковому етапі викликає
зміни у первинних стадіях фотосинтезу, що
супроводжується, зокрема, певними змінами
кількісної складової хлорофілу та його оптичних властивостей, а також каротиноїдів
[28]. Існують дані, що беноміл викликає значне зменшення вмісту хлорофілу a, хлорофілу b, каротиноїдів та загального вмісту пігментів у рослинах соняшника. Аналогічні
результати отримані за обробки винограду
звичайного флудіоксонілом та карбендазином [29]. Нами встановлено, що вміст фотосинтетичних пігментів (хлорофілу а і b та
каротиноїдів) у фазу трьох справжніх листків
сої за завчасної обробки насіння фунгіцидом
Стандак Топ був меншим за контрольні значення, а у фазу масового цвітіння — на його
рівні. Февер спричинив менш токсичну, а у
фазу розвитку трьох справжніх листків —
навіть активувальну дію на фотосинтетичний
апарат рослин проти Стандак Топу. Зміна
рівня фотосинтетичних пігментів у період
вегетативного росту сої та його стабілізація
в подальшому, коли рослина переходить до
формування генеративних органів, може вказувати на адаптацію функціонування фотосинтетичного апарату за умов дії антропогенного фактору.
Відомо, що фотосинтетична активність
суттєво впливає на такі елементи структури
урожаю, як кількість бобів, кількість насінин
у бобах, кількість і масу насінин, що зумовлено надходженням вуглеводів — продуктів
фотосинтетичної діяльності рослин до генеративних органів у період їх формування
[30]. Нами показано, що за завчасного протруювання Стандак Топом та інокуляції ризобіями в день посіву урожай насіння сої
формувався на рівні контрольних значень,
тоді як за дії Февера отримано урожай дещо
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вищий (на 5,2 %). Хоча в підсумку дослідження було встановлено, що Февер і Стандак
Топ пригнічують формування й функціонування бобово-ризобіального симбіозу, проте
їхній позитивний вплив на саму рослину
(схожість насіння, висота рослин, накопичення надземної маси, динаміка формування
генеративних органів), а також здатність рослин на біохімічному рівні адаптуватися до
дії стресового чинника (стабілізація вмісту
фотосинтетичних пігментів у листках) дозволило сформувати урожай насіння сої на
рівні або дещо вище за контроль.
Висновки. Отже, не зважаючи на встановлений нами токсичний вплив фунгіцидів
на процеси формування й функціонування
соєво-ризобіального симбіозу, за рахунок
комплексної дії протруйників на рослини
(активація схожості насіння та розвиток сої
протягом вегетації, стабілізація рівня фотосинтетичної системи в період формування
генеративних органів) відбувається повноцінне формування врожаю насіння сої. Встановлені нами фізіолого-біохімічні особливості реакції соєво-ризобіального симбіозу на
дію різних за хімічним складом фунгіцидів
необхідно враховувати у розробці нових
стратегій захисту рослин від збудників хвороб різної етіології із залученням фізіологічно активних речовин із фунгіцидною активністю в поєднанні з інокуляцією бульбочковими бактеріями. Отримані результати
досліджень є цінними як з практичної, так і з
теоретичної точки зору для вдосконалення
шляхів підвищення продуктивності рослин
сої за застосування азотфіксувальних бактерій та фунгіцидів для передпосівної обробки
насіння цієї стратегічної для України зернобобової культури.
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FORMING SOYBEAN PRODUCTIVITY UPON SEED PRE-TREATMENT
WITH FUNGICIDES STANDAK TOP AND FEVER AND INOCULATION
WITH RHIZOBIA ON THE DAY OF SOWING
S. Ya. Kots, O. V. Kyrychenko, A. V. Pavlyshche, R. A. Yakymchuk
Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv
e-mail: azot@ifrg.kiev.ua

Soybean grain productivity is largely due to a complex of factors, in particular, the efficiency
of symbiotic systems formed with nodule bacteria, the activity of growth processes and the formation of vegetative and generative organs by plants, as well as their adaptive plasticity under various environmental factors. The article presents the results of studying the peculiarities of the formation of soybean plant productivity upon seed pre-treatment with fungicides of different classes
and inoculation with nodule bacteria on the day of sowing. Objective. To study the dynamics of
seed germination, formation of vegetative and generative organs and soybean harvest, functioning
of soybean-rhizobial symbiosis, as well as the state of photosynthetic pigment system — content of
chlorophyll a and b and carotenoids in the leaves upon seed pre-treatment with fungicides Fever
and Standak Top and bacterization with Bradyrhizobium japonicum 634b on the day of sowing.
Methods. Microbiological, physiological, biochemical, statistical. Results. Fungicides did not exert
toxicity in terms of seed germination, and soybean seed germination under the action of Fever exceeded parameters in the control plants by 20 % (at Day 5 after sowing) and by 7 % (at Day 8). It
has been shown that fungicides increased plant height, aboveground mass and accelerated the formation of generative organs (flowers) by plants but did not significantly affect root mass. It was
found that fungicides had a pronounced toxic (inhibitory) effect on soybean-rhizobial symbiosis upon seed pre-treatment: the process of nodule formation was suppressed in the initial stages of symbiosis, nitrogen fixation activity was lower than in the control plants by 80–48 % depending on
soybean development phase. Thus, the effect of fungicides Fever and Standak Top upon seed pretreatment and inoculation with nodule bacteria on the day of sowing was characterized by significant suppression of functional activity of the symbiotic apparatus in the first half of soybean vegetation and its gradual recovery during formation of generative organs. Although fungicides inhibit
the formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis but their positive effect on the plant itself (seed germination, plant height, aboveground mass accumulation, dynamics of generative organ formation), as well as the ability of plants to adapt to stress at the biochemical level (stabilization of the content of photosynthetic pigments in the leaves) allowed to form a crop of soybean
seeds at or slightly above the level of control. Conclusion. Physiological and biochemical features
of the reaction of soybean-rhizobial symbiosis to the action of different fungicides that we had established must be taken into account in developing new strategies to protect plants from pathogens
of various aetiologies with the involvement of physiologically active substances having fungicidal
activity in combination with inoculation.
Key words: Bradyrhizobium japonicum, soybean, symbiosis, photosynthetic pigments, fungicides, productivity.
REFERENCES
1. Vyshnivskyi, P. S. & Furman, O. V. (2020).
Produktyvnist soi zalezhno vid elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh pravoberezhnoho
Lisostepu Ukrainy [Soybean productivity depending
on elements of growing technology in the right-bank
Forest-steppe of Ukraine]. Roslynnytstvo ta grunISSN 1997-3004

toznavstvo — Plant and Soil Science, 11(1), 13–22
[in Ukrainian]. http://dx.doi.org/10.31548/agr2020.
01.013
2. Jumrani, K. & Bhatia, V. S. (2018). Impact
of combined stress of high temperature and water
deficit on growth and seed yield of soybean. Physiol
Mol Biol Plants, 24, 37–50. https://doi.org/10.1007/
s12298-017-0480-5

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

41

3. Pospielova, G. D., Kovalenko, N. P., Nechiporenko, N. I., Stepanenko, R. O. & Sherstiuk, O. L.
(2021). Influence of fungicidal disinfectants on
pathogenic complex and laboratory germination of
soybean seeds. Bulletin of Poltava State Agrarian
Academy, 1, 72–79. https://doi.org/10.31210/
visnyk2021.01.08
4. Pysarenko, V. M., Pishchalenko, M. A., Pospielova, H. D., Horb, O. O., Kovalenko, N. P. &
Sherstiuk, O. L. (2020). Intehrovanyi zakhyst roslyn
[Integrated plant protection]. Poltava [in Ukrainian].
5. Gorshkov, A. P., Tsyganova, A. V., Vorobiev, M. G. & Tsyganov, V. E. (2020). The Fungicide Tetramet hylthiuram Disulfide Negatively Affects Plant Cell Walls, Infection Thread Walls, and
Symbiosomes in Pea (Pisum sativum L.) Symbiotic
Nodules. Plants (Basel), 9(11), 1488. https://doi.org/
10.3390/plants9111488
6. Putylyna, L. N., Bartenev, Y. Y. & Lazutyna, N. A. (2020). Izmenenie tehnologicheskogo
kachestva saharnoj svyokly v zavisimosti ot obrabotki vegetiruyushhih rastenij razlichnymi fungicidami [Changes in the technological quality of sugar
beets depending on the treatment of vegetative
plants with various fungicides]. Sahar — Sugar, 5,
20–24 [in Russian]. https://doi.org/10.24411/24135518-2020-10503
7. Kuryata, V. G. & Golunova, L. А. (2018).
Peculiarities of the formation and functioning of
soybean rhizobial complexes and the productivity of
soybean culture under the influence of retardant of
paclobutrazol. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3),
98–105.
8. Mostoviak, I. I. & Kravchenko, O. V. (2018).
Formuvannia fotosyntetychnoi produktyvnosti posiviv soi za vykorystannia riznykh vydiv funhitsydiv
ta inokulianta u Pravoberezhnomu Lisostepu Ukrainy [Formation of photosynthetic productivity of
soybean crops for the use of different types of fungicides and inoculants in the right-bank forest-steppe
of Ukraine]. Visnyk Umanskoho nats. un-tu sadivnytstva — Bulletin of Uman national university of horticulture, 2, 21–24 [in Ukrainian].
9. Nason, М. А, Farrar, J. & Bartlett, D. (2007).
Strobilurin fungicides induce changes in photosynthetic gas exchange that do not improve water use
efficiency of plants grown under conditions of water
stress. Pest Management Science, 63(12), 1191–
1200. https://doi.org/10.1002/ps.1443
10. Kolupaev, Yu. E. & Karpets, Yu. V. (2019).
Aktivnyye formy kisloroda. antioksidanty i ustoychivost rasteniy k deystviyu stressorov [Reactive oxygen species, antioxidants and plants resistance to influence of stressors]. Kyiv: Logos [in Russian].
11. Dias, M. (2012). Phytotoxicity: An Overview of the Physiological Responses of Plants Exposed to Fungicides. Journal of Botany, 1–4.
https://doi.org/10.1155/2012/135479
42

12. Lopez, J. A., Rojas, K. & Swart, J. (2014).
The economics of foliar fungicide applications in
winter wheat in Northeast Texas. Crop Prot, 67, 35–
42. https://doi.org/10.1016/j.cropro.2014.09.007
13. Rasanov, S. F., Shevchuk, O. V. 2018. Obsiah zastosuvannia ta ekolohichna otsinka khimichnykh zasobiv zakhystu roslyn. [Application content
and ecotoxic assessment of chemical plant protection products]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU
“Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo” — Scientific
journal of VNAU “Agriculture and forestry”, 8,
102–117. [in Ukrainian].
14. Rodrigues, T. F., Bender, F. R., Sanzovo, A. W. S., Ferreira, E., Nogueira, M. A., & Hungria, M. (2020). Impact of pesticides in properties of
Bradyrhizobium spp. and in the symbiotic performance with soybean. World Journal of Microbiology
and Biotechnology, 36(11), 1–16. https://doi.org/
10.1007/s11274-020-02949-5
15. Laktionov, Y. V., Kosulnikov, Y. V., Yachno, V. V., & Kozhemyakov, A. P. (2020). Determination of toxicity of various preparative forms of
pesticidal fungicides for nodule bacteria inoculants.
In E3S Web of Conferences, 224, EDP Sciences.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022404032
16. Melnichuk, F., Retman, M., Marchenko, O.
(2015). Tsytotoksychna diia funhitsydnykh protruinykiv na prorostky soi. [Cytotoxic effect of fungicide seed treatments on soybean seedlings]. Naukovi
dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i
pryrodokorystuvannia Ukrainy — Scientific reports
of NULES of Ukraine, 5, 1–13. [in Ukrainian].
17. Kots, S. Ya. & Pukhtaievych, P. P. (2019).
Inokuliatsiia nasinnia soi: chym, yak i koly [Soybean seed inoculation: what, how and when]. Propozytsiia. Biopreparaty u zakhysti nasinnia ta roslyn —
Proposal. Biological preparations in the protection
of seeds and plants, 2, 14–17 [in Ukrainian].
18. Plant protection products — Bayer, Basf,
Syngenta, Dupon, Avgust. Product catalog. URL:
http://www.demetra-agra.com.ua
19. Hardy, R., Burns, R. & Holsten, R. (1973).
Application of the acetylene-ethylene assay for measurement of nitrogen fixation. Soil. Biol. Biochem,
5(1), 41–83. https://doi.org/10.1016/0038-0717
(73)90093-X
20. Wellburn, A. (1994). The spectral determination of chlorophylls a and b as well as total carotenoids using various solvents with spectrophotometers of different resolution. Journal of Plant Physiology. 144(3), 307–313. https://doi.org/10.1016/
S0176-1617(11)81192-2
21. Santos, S. F. D., Carvalho, E. R., Rocha, D. K. & Nascimento, R. M. (2018). Composition and volumes of slurry in soybean seeds treatment in the industry and physiological quality during
storage. Journal of Seed Science, 40, 67–74.
https://doi.org/10.1590/2317-1545v40n1185370

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

22. Kuriata, V. H., Rohach, V. V., Buina, O. I.,
Kushnir, O. V. & Buinyi, O. V. (2017). Vplyv hiberelovoi kysloty ta tebukonazolu na formuvannia
lystkovoho aparatu ta funktsionuvannia donorno-aktseptornoi systemy roslyn ovochevykh paslonovykh
kultur. [Impact of gibberelic acid and tebuconazole
on formation of the leaf system and functioning of
donor – acceptor plant system of solanaceae vegetable crops]. Regulatory Mechanisms in Biosystems,
8(2), 162–168 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.
15421/021726
23. Borzykh, O., Tsurkan, O., Chervyakova, L.
& Panchenko, T. (2020). Effect of fungicides on the
enzymatic activity of the antioxidant system and the
chlorophyll content in lupine plants during seed
dressing. Quarantine and plant protection, 7–9, 3–6.
https://doi.org/10.36495/2312-0614.2020.7-9.3-6
24. Kyrychenko, E. V., Pavlyshche, A. V.,
Omelchuk, S. V., Zhemoida, A. V. & Kots, S. Ya.
(2020). Phyzyolohycheskye aspekty otveta soevoryzobyalnoho symbyoza na deistvye funhytsydov
Standak Top y Fever [Physiological aspects of the
response of soybean-rhizobial symbiosis to the action of fungicides Standak Top and Fever]. Stiinta
agricola, 2, 59–72 [in Russian]. https://doi.org/
10.5281/zenodo.4320984
25. Singh, G. & Sahota, H. K. (2018). Impact of
benzimidazole and dithiocarbamate fungicides on
the photosynthetic machinery, sugar content and various antioxidative enzymes in chickpea. Plant Physi-

ology and Biochemistry, 132, 166–173. https://
doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.09.001
26. Petit, A. N., Fontaine, F. & Vatsa, P.
(2012). Fungicide impacts on photosynthesis in crop
plants. Photosynth Res, 111, 315–326. https://
doi.org/10.1007/s11120-012-9719-8
27. Mishra, G., Kumar, N., Giri, K. & Pandey, S. (2013). In vitro interaction beetween fungicides and beneficial plant growth promoting Rhizobacteria. Africal journal of Agricultural Research,
8(45), 5630–5633. https://doi.org/10.5897/AJAR11.
1526
28. Tarnovskyi, M. H. & Yankovskyi, Ya. Yu.
(2012). Optychni metody analizu fiziolohichnoho
stanu roslyn dlia zadach silskoho hospodarstva ta
ekolohichnoho monitorynhu [Optical methods of
analysis of physiological condition of plants for
problems of agriculture and ecological monitoring].
Optyko-elektronni informatsiino-enerhetychni tekhnolohii — Optoelectronic information and energy
technologies, 23(1), 127–130 [in Ukrainian].
29. Garcia, P. C., Rivero, R. M. & Ruiz, J. M.
(2003). The role of fungicides in the physiology of
higher plants: Implications for defense responses.
Bot. Rev, 69, 162. https://doi.org/10.1663/0006-8101
(2003)069[0162:TROFIT]2.0.CO
30. Pryadkina, G. A., Shadchina, T. M., Stasik, O. O. & Kiriziy, D. A. (2015) Fotosintez i produktivnost rasteniy [Photosynthesis and plant productivity]. Kyiv: Logos [in Russian].

Received 10.09.2021

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

43

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34. С. 44–52.
ISSN 1997-3004

https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.44-52
УДК 579.266:631.461.7:631.847/631.8

БІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ
ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ДІЇ АГРОБАКТЕРИНУ ТА
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Л. М. Токмакова, А. О. Трепач
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: tokmakova_ln@ukr.net

Мета. Визначити інтенсивність біологічної трансформації фосфору в кореневій зоні
рослин кукурудзи за дії мікробного препарату Агробактерину та різних норм мінеральних
добрив. Методи. Польового досліду (на чорноземі вилуженому), мікробіологічні (облік чисельності фосфатмобілізувальних бактерій в ризосфері рослин кукурудзи, біохімічні (визначення фосфатазної активності, ступеня рухомості фосфатів у ризосферному ґрунті рослин), статистичні. Результати. Встановлено, що протягом вегетаційного періоду в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи за впливу мікробного препарату Агробактерину зростає
чисельність бактерій, які гідролізують мінеральні сполуки фосфору та органічні фосфати
ґрунту. Враховуючи особливості впливу мінеральних добрив на розвиток фосфатмобілізувальних бактерій у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи, оптимальним є застосування туків
у дозах, що не перевищують N90P90K90. Водночас фосфатазна активність ризосферного ґрунту найвищих значень сягає у фазу цвітіння; у фазу молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи показники значно знижуються внаслідок уповільнення засвоєння фосфору рослинами.
За дії інокуляції підвищується ступінь рухомості фосфатів у ризосферному ґрунті рослин,
що виражається в зниженні їх вмісту внаслідок посиленого поглинання рослинами. У фазу
молочно-воскової стиглості рухомість фосфатів знижується від 0,42 (у контролі без добрив) до 0,23 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину, що свідчить про підсилення засвоєння рослинами фосфору. Висновки. За впливу Агробактерину активізуються процеси трансформації
фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи, зростає чисельність фосфатмобілізувальних бактерій, підвищується фосфатазна активність та ступінь рухомості фосфатів, що впливає
на засвоєння рослинами фосфору. Як наслідок, підвищується винос фосфору з урожаєм культури від 51,2 (у контролі без добрив) до 83,4 кг/га (у варіанті із застосуванням Агробактерину), ефективність фосфорного живлення рослин за внесення N90P90K90 складає 62,9 %.
Ключові слова: ґрунтові мікроорганізми, інокуляція, мінеральні добрива, біопрепарат
Агробактерин, трансформація фосфору ґрунту, ферменти, чорнозем вилужений, кукурудза.
Вступ. Сьогодні кукурудза є третьою після пшениці та рису за поширеністю продовольчою культурою світового землеробства,
яка відзначається високою урожайністю, а
продукція — цінними властивостями. Зерно
кукурудзи є сировиною для використання в
різних галузях переробної промисловості. В
Україні збільшуються посівні площі цієї культури, що спонукає до удосконалення технологій її вирощування [1]. Рослини кукурудзи засвоюють поживні речовини з ґрунту
протягом майже всього вегетаційного періо44

ду. Раніше закінчується поглинання азоту й
калію, а фосфору продовжується практично
до дозрівання. У зв’язку з цим проведення
досліджень щодо трансформації сполук фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за
дії біогенних та абіотичних чинників є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значення мікроорганізмів кореневої зони в забезпеченні рослин сполуками біогенних елементів донедавна недооцінювалося,
тоді як пропонувалося надмірне використан© Л. М. Токмакова, А. О. Трепач, 2021

ня мінеральних добрив. Безсистемне застосування агрохімікатів призводить до деградації ґрунтового покриву й змушує переглядати особливості механізмів кореневого живлення. Сьогодні вже не викликає сумніву
визначальна роль ризосферних мікроорганізмів у забезпеченні рослин елементами
живлення та фізіологічно активними речовинами. Для активізації біологічних процесів у
ґрунтах агроценозів запропоновано низку
мікробних препаратів на основі селекціонованих активних штамів мікроорганізмів. Застосування біопрепаратів сприяє суттєвому
зростанню коефіцієнтів засвоєння культурними рослинами діючої речовини з добрив
[2; 3]. За рахунок цього зменшуються непродуктивні втрати сполук біогенних елементів,
зокрема обмежується активність процесу денітрифікації, суттєво знижується ступінь вимивання поживних речовин по ґрунтовому
профілю. Використання мікробних препаратів активізує діяльність окремих ферментних
систем рослин, що сприяє зростанню вмісту
в рослинницькій продукції білка, аскорбінової кислоти, крохмалю. У зв’язку з вищезазначеним застосування мікробних препаратів
у сільськогосподарському виробництві може
стати незамінною технологічною складовою
для підвищення його продуктивності та покращення якості продукції.
Вирішальним фактором мобілізації для
рослин фосфору є життєдіяльність ґрунтової
мікробіоти, а саме мікроорганізмів, що мають потенційну здатність перетворювати
важкорозчинні фосфати ґрунту в доступну
для рослин форму та продукувати фізіологічно активні речовини [4]. Активна мобілізація фосфору з нерозчинних сполук відбувається в ризосфері, де значна кількість гетеротрофних бактерій, які живуть за рахунок
кореневих виділень, утворюють у процесі
дихання СО2, (так само, як і корені), що
сприяє розчиненню солей фосфору. Крім того, на розчинність фосфатів ґрунту можуть
впливати такі мікробні метаболіти, як органічні кислоти, а також ферменти фосфатази.
Стійкість фосфорних сполук до мікробного
розкладу залежить від природи катіонів, з
якими зв’язаний фосфат-іон. Найлегше мобілізується фосфат мангану. Фосфати кальцію
та алюмінію менше піддаються розчиненню,
а фосфат заліза надзвичайно стійкий до дії
бактеріальних метаболітів. Аналізуючи реISSN 1997-3004

зультати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, можна відзначити, що в різних
типах ґрунтів мікроорганізми, які мобілізують фосфати кальцію, складають від 5,0 %
до 95,0 % від загальної чисельності мікробіоти [5; 6]. За даними Муромцева і Павлової [7],
у різних типах ґрунтів від 1,0 % до 50,0 % від
загальної чисельності мікроорганізмів складає група бактерій, актиноміцетів і грибів,
які розчиняють фітати кальцію, алюмінію,
заліза. У чорноземах України чисельність
мікроорганізмів, які мають фосфатмобілізувальні властивості, зростає зі сходу на захід — зі збільшенням вологості та родючості
ґрунтів. Так, найменша їх кількість спостерігалася в чорноземі глибокому малогумусному Сумської області, а найбільша — у чорноземі малогумусному Хмельницької області [8].
Метою наших досліджень було встановлення особливостей трансформації фосфору
в кореневій зоні рослин кукурудзи за використання експериментального мікробного
препарату Агробактерину та вирощування
культури на різних мінеральних агрофонах.
Матеріали та методи. Дослідження
проводили в 2016–2020 рр. на базі дослідного поля Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН відповідно до загальноприйнятих
методів. Ґрунт — чорнозем вилужений, який
містить 3,03 % гумусу, 95,2 мг/кг азоту легкогідролізного, 226 мг/кг фосфору, 108 мг/кг
обмінного калію, рН сол. 5,30. Схема досліду з ранньостиглим гібридом кукурудзи
Дніпровський 181 СВ передбачала такі варіанти:
Без бактеризації:
1) Контроль – без добрив;
2) N30P30K30;
3) N60P60K60;
4) N90P90K90;
5) N120P120K120.
Бактеризація насіння Агробактерином:
6–10) аналогічні норми добрив.
Площа дослідної ділянки становила
50,4 м2, повторність досліду — триразова. У
досліді використовували експериментальний
біопрепарат Агробактерин. Бактеризацію насіння проводили згідно з СОУ 01.11-37-782
[9].
Ґрунтові зразки відбирали з ризосфери
рослин в основні фази органогенезу кукуру-
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дзи: вихід у трубку, цвітіння, молочно-воскова стиглість зерна. Визначення вологості
ґрунту проводили гравіметричним методом
згідно з ДСТУ ISO 11465 [10]. Облік бактерій, здатних до розчинення мінеральних та
органічних фосфатів, проводили шляхом мікробіологічного посіву ґрунтової суспензії з
певним розведенням на живильне середовище Муромцева з внесенням Са3(РО4)2 —
5 г/дм3 (229 мг Р2О5 / 100 см3) та кальцій гліцерофосфату (C3H5(OH)2PO4Ca) — 6,0 г/л
(203 мг Р2О5 / 100 см2) відповідно з наступним підрахунком колоній бактерій, навколо
яких утворюються зони просвітлення. Фосфатазну активність визначали за методом
І. Т. Гєллєра і К. Е. Гінзбурга, вміст фосфору
у рослинах та зерні кукурудзи — методом
Деніже в модифікації Буватьє [11]. Розрахунки виносу фосфору з урожаєм зерна та листо-стеблової маси кукурудзи проводили за
методом Чирікова [12], ступеня рухомості
фосфатів ґрунту — за методом Карпінського
і Зам’ятіної [13; 14]. Статистичну обробку
отриманих даних здійснювали за допомогою
комп’ютерних програм Microsoft Excel та
Оrigin 8. Різницю середніх показників вважали вірогідною за рівня значимості p < 0,05.
Результати та їх обговорення. Результати проведених нами досліджень за використання мікробного препарату Агробактерину
свідчать, що інокуляція насіння сприяє акти-
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вному розвитку в ризосферному ґрунті мікроорганізмів, які гідролізують мінеральні
сполуки фосфору (рис. 1) та органічні фосфати ґрунту (рис. 2). Взагалі, оптимальним
за впливом добрив на розвиток представників цих груп мікроорганізмів є застосування
мінеральних добрив у нормах, що не перевищують N90P90K90. Підвищення дози мінеральних добрив вище зазначеної демонструє
тенденцію до зниження активності розвитку
цих бактерій.
Фосфор органічних сполук не може безпосередньо використовуватися живими організмами, оскільки в такій формі не може
проникнути в клітину. Для цього його потрібно мінералізувати, що досягається шляхом
гідролітичного розщеплення, яке каталізується ферментами фосфатазами. У ґрунті в
цьому процесі може брати участь до 70–80 %
мікробного угруповання. Ці мікроорганізми
секретують, або вивільнюють після своєї
загибелі фосфатази з більшою або меншою
субстратною специфічністю [15–17].
Рівень фосфатазної активності відображає потенційну інтенсивність та спрямованість процесів біохімічної мобілізації фосфору в ґрунті та є важливою характеристикою його родючості, оскільки дослідники
відзначають існування кореляційних зв’язків
між активністю фосфатази й родючістю ґрунту [18; 19], а також чутливим індикатором

фаза молочно-воскової стиглості

Рис. 1. Вплив бактеризації на чисельність бактерій, які розчиняють мінералофосфати,
у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи.
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Рис. 2. Вплив бактеризації на чисельність бактерій, які розчиняють органофосфати, у
ризосферному ґрунті рослин кукурудзи.
для оцінки рівня деградації ґрунту в природних екосистемах [20]. Під час вивчення активності фосфатази в ризосферному ґрунті
рослин кукурудзи за дії Агробактерину на
фоні різних доз мінеральних добрив виявлено, що фосфатазна активність ризосферного
ґрунту динамічна протягом вегетаційного
періоду та сягає найвищих значень у фазу
цвітіння, оскільки саме до цього періоду ро-

мг Р2О5/100 г ґрунту за годину

фаза виходу в трубку

слини проходять фази найбільш активного
росту й розвитку та поглинають найбільшу
кількість фосфору з ґрунту (рис. 3).
У фазу молочно-воскової стиглості зерна
кукурудзи фосфатазна активність ризосферного ґрунту значно знижується внаслідок
уповільнення активного споживання фосфору рослинами та поступового накопичення
його рухомих форм у ґрунті.
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1–5 — без бактеризації: 1. Контроль – без добрив. 2. N30P30K30. 3. N60P60K60. 4. N90P90K90. 5. N120P120K120.
6–10 — аналогічні варіанти, але з бактеризацією насіння Агробактерином.

Рис. 3. Загальна фосфатазна активність у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ за впливу Агробактерину та добрив.
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Основним джерелом фосфорного живлення рослин є рухомі фосфати ґрунтового
розчину. Оскільки за однакового запасу рухомого фосфору в ґрунті ступінь його доступності для рослин може бути різним, для
оцінки фосфорного стану ґрунту використовують фактор «інтенсивності» — ступінь рухомості розчинних фосфатів [21]. Підвищення ступеня рухомості фосфатів у кореневій
зоні рослин виражається у зниженні їх вмісту в ґрунтовому розчині внаслідок посиленого поглинання рослинами. У наших дослідженнях найнижчі показники вмісту Р2О5 у
ґрунті відзначали за дії Агробактерину
(рис. 4). Так, вміст Р2О5 у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи у фазу виходу в трубку
знижувався від 0,57 мг Р2О5/дм3 ґрунтового
розчину у контролі до 0,41 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину, у фазу цвітіння — від 0,58 до
0,32 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину, фазу
молочно-воскової стиглості — від 0,42 до
0,23 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину.
Дія інокуляції також позитивно позначилася на ступені рухомості фосфатів за внесення добрив, що свідчить про підвищення
доступності фосфатів добрив для рослин кукурудзи [22] та поліпшення фосфорного живлення.
Як вже зазначалося вище, кукурудза належить до культур з високими потребами в
елементах живлення. Причому фосфор рослини засвоюють із ґрунту протягом майже

мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину

фаза виходу в трубку

всього вегетаційного періоду. Раніше закінчується поглинання азоту і калію, а фосфору — продовжується майже до дозрівання.
Так, у фазі викидання волотей рослини поглинають близько 33 % азоту, 43 % калію та
19 % фосфору, на початку фази молочної
стиглості — 56 %, 64 % та 41 % відповідно, а
у фазі молочно-воскової стиглості зерна відбувається засвоєння лише фосфору — 82 %
від загальної кількості цього елемента живлення, необхідної рослинам. У цей період
призупиняється накопичення сухої речовини
в листках та відбувається посилена реутилізація поживних елементів із вегетативних
органів у репродуктивні [23].
Вміст фосфору в листостебловій масі та
зерні кукурудзи за дії добрив і Агробактерину характеризує вплив досліджуваних факторів на фосфорне живлення рослин. За вмістом фосфору в листостебловій масі рослин
та зерні відзначено суттєву різницю проти
контролю. Так, за дії мікробного препарату у фазу молочно-воскової стиглості зерна
вміст фосфору в листках рослин був найвищим і становив 0,37 % за показників контролю 0,34 %. Вміст фосфору в зерні коливався від 0,42 % у контролі до 0,48 % за дії
Агробактерину (табл. 1).
Додаткове надходження фосфору в інокульовані рослини кукурудзи за впливу бактеризації сприяє значному збільшенню виносу фосфору зерном та листостебловою ма-
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1–5 — без бактеризації: 1. Контроль – без добрив. 2. N30P30K30. 3. N60P60K60. 4. N90P90K90. 5. N120P120K120.
6–10 — аналогічні варіанти, але з бактеризацією насіння Агробактерином.

Рис. 4. Вплив Агробактерину та добрив на ступінь рухомості фосфатів у ризосферному
ґрунті рослин кукурудзи.
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Таблиця 1. Вміст фосфору в зерні кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ за впливу Агробактерину та добрив
Варіанти досліду

Вміст фосфору, %

Без бактеризації
Контроль — без добрив

0,42 ± 0,01

N30P30K30

0,42 ± 0,01

N60P60K60

0,44 ± 0,01

N90P90K90

0,44 ± 0,01

N120P120K120

0,45 ± 0,01

Бактеризація Агробактерином

N90P90K90. Загальний винос фосфору з урожаєм збільшувався від 64,6 кг/га у контролі
до 83,4 кг/га у варіанті з N90P90K90. Ефективність фосфорного живлення водночас склала
62,9 %.
Висновки. За впливу Агробактерину активізуються процеси трансформації фосфору
в кореневій зоні рослин кукурудзи, зростає
чисельність фосфатмобілізувальних бактерій, підвищується фосфатазна активність та
ступінь рухомості фосфатів у ризосферному
ґрунті рослин, що позитивно впливає на засвоєння ними фосфору, і як наслідок, підвищується винос його з урожаєм культури.

Контроль — без добрив

0,45 ± 0,01

N30P30K30

0,45 ± 0,01
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сою кукурудзи (рис. 5). Так, винос фосфору
зерном збільшувався до 40,8 кг/га (у контролі — 32,8 кг/га), листостебловою масою — до
23,6 кг/га (у контролі — 18,4 кг/га).
Загальний винос фосфору становив від
51,2 кг/га (у контролі) до 64,4 кг/га (табл. 2).
Необхідно відзначити, що бактеризація
вплинула на вміст фосфору як у зерні, так і
листостебловій масі кукурудзи на фоні різних норм мінеральних добрив й особливо

Винос фосфору з урожаєм, кг/га

100
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Листостеблова маса
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70

31,6
28,3

60
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21

21,8
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35,3

37,8

41,4

1

2

3

4

18,4

25,6

26,6

40,8

43,1

43,6

6

7

8

23,6

30
20

47,7

30,1

51,8

49,3

9

10

10
0
5

Варіанти досліду

1–5 — без бактеризації: 1. Контроль — без добрив. 2. N30P30K30. 3. N60P60K60. 4. N90P90K90. 5. N120P120K120.
6–10 — аналогічні варіанти, але з бактеризацією насіння Агробактерином.

Рис. 5. Винос фосфору зерном та побічною продукцією кукурудзи за впливу Агробактерину та добрив.
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Таблиця 2. Загальний винос фосфору з урожаєм кукурудзи за впливу Агробактерину та
різних норм мінеральних добрив
Варіанти досліду

Загальний винос фосфору
з урожаєм, кг/га

Ефективність фосфорного живлення*
кг/га

%

Без бактеризації
Контроль — без добрив

51,2

–

–

N30P30K30

56,3

5,1

10,0

N60P60K60

59,6

8,4

16,4

N90P90K90

64,6

13,4

26,2

N120P120K120

76,0

24,8

48,4

Бактеризація Агробактерином
Контроль — без добрив

64,4

13,2

25,8

N30P30K30

68,7

17,5

34,2

N60P60K60

70,2

19,0

37,1

N90P90K90

83,4

32,2

62,9

N120P120K120

79,4

28,2

55,1

Примітка. * — різниця між показниками загального виносу фосфору з урожаєм досліджуваного
і контрольного варіантів.
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PHOSPHORUS BIOTRANSFORMATION IN ROOT ZONE OF
CORN PLANTS UNDER ACTION OF AHROBACTERYN AND
MINERAL FERTILIZERS
L. M. Tokmakova, A. O. Trepach
Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv
e-mail: tokmakova_ln@ukr.net

Objective. To determine the intensity of phosphorus biotransformation in the root zone of corn
plants under the action of the microbial preparation Ahrobacteryn and various rates of mineral fertilizers. Methods. Field experiment (on leached chernozem), microbiological (accounting for the
number of phosphate-mobilizing bacteria in the rhizosphere of corn plants, biochemical (determination of phosphatase activity, the degree of mobility of phosphates in the rhizosphere soil of
plants), statistical. Results. It was found that during the growing season, the number of bacteria
that hydrolyze mineral phosphorus compounds and organic soil phosphates increases in the rhizosphere soil of corn plants under the influence of the microbial preparation Ahrobacteryn. Given the
features of the influence of mineral fertilizers on the development of phosphate-mobilizing bacteria
in the rhizosphere soil of corn plants, it is optimal to use fertilizers in doses not exceeding
N90P90K90. At the same time, phosphatase activity of the rhizosphere soil reaches the highest values
in the flowering phase; in the phase of milk-wax ripeness of corn grain, the parameters are significantly reduced due to the slowdown in the absorption of phosphorus by plants. The effect of inoculation increases the degree of phosphate mobility in the rhizosphere soil of plants, which is expressed in a decrease in their content due to increased uptake by plants. In the phase of milk-wax
ripeness, the mobility of phosphates decreases from 0.42 (in the control without fertilizers) to
0.23 mg P2O5/dm3 of soil solution, which indicates increased absorption of phosphorus by plants.
Conclusion. Under the influence of Ahrobacteryn, the processes of phosphorus transformation in
the root zone of corn plants are activated, the number of phosphate-mobilizing bacteria increases,
phosphatase activity improves and the degree of phosphate mobility, which has an effect on the absorption of phosphorus by plants. As a result, phosphorus removal increases with a crop yield from
51.2 (in the control without fertilizers) to 83.4 kg/ha (with Ahrobacteryn), the efficiency of phosphorus plant nutrition after introduction of N90P90K90 is 62.9 %.
Key words: soil microorganisms, inoculation, mineral fertilizers, biopreparation Ahrobacteryn,
soil phosphorus transformation, enzymes, leached chernozem, corn.
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ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ
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. Вивчити вплив систематичного застосування мінеральної, традиційної органомінеральної й альтернативних систем удобрення та інокуляції насіння на формування поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту. Методи. Польового досліду, агрохімічні, балансово-розрахункові, статистичні. Результати. На основі досліджень, проведених у тривалому стаціонарному досліді на дерново-підзолистому ґрунті, встановлено суттєвий вплив
досліджуваних систем удобрення в поєднанні з мікробними препаратами на поживний режим ґрунту. Найвищий рівень мінеральних сполук азоту, рухомого фосфору та обмінного
калію протягом ротації сівозміни спостерігали за тривалого використання органо-мінеральної системи удобрення NРК + гній + сидерат. Водночас наприкінці ротації сівозміни
вміст мінеральних сполук азоту підвищився на 23 %, фосфору — на 8 % та калію — на 34 %
на фоні без інокуляції та на 34 %, 10 % і 34 % відповідно на фоні інокуляції, якщо порівняти
з традиційною системою удобрення NРК + гній. За рахунок застосування мікробних препаратів за цієї системи удобрення відбулося збільшення вмісту азоту в орному шарі ґрунту на
7 %, рухомого фосфору — на 3 % та обмінного калію — на 6 % до показників їх вмісту на
початку ротації сівозміни. Доведено, що найвищий рівень продуктивності сівозміни в перерахунку на кормові одиниці забезпечила органо-мінеральна система удобрення сидерат +
+ гній + NPK, що перевищило продуктивність сівозміни на ділянках за традиційною системою удобрення NРК + гній на 21 % на фоні без інокуляції та на 26 % на фоні інокуляції. За
рахунок застосування мікробних препаратів спостерігається підвищення продуктивності
сівозміни на 10–13 %. Висновки. Оптимальний поживний режим дерново-підзолистого ґрунту формується за використання мікробних препаратів та органо-мінеральної системи
удобрення на основі органічних добрив у вигляді гною середньосівозмінною дозою 10 т/га та
бобового сидерату на фоні мінеральних добрив N60Р50К60. Така система удобрення забезпечує за ротацію сівозміни відтворення родючості ґрунту, високі показники економічної та
енергетичної ефективності вирощування культур та їхньої продуктивності.
Ключові слова: дерново-підзолистий ґрунт, поживний режим ґрунту, мікробні препарати, система удобрення, урожайність.
Вступ. Поживний режим ґрунту є визначальним у формуванні врожайності сільськогосподарських культур та якості продукції й
залежить від погодних умов, системи удобрення, спрямованості біологічних процесів,
способів основного й передпосівного обробітку ґрунту [1; 2]. Особливо це стосується системи удобрення, оскільки за вирощування
культурних рослин у системі ґрунт – добриво – рослина повинен спостерігатися пози© Л. В. Потапенко, Н. І. Горбаченко, 2021

тивний баланс сполук основних біогенних
елементів. Оскільки за обмеженого ресурсного забезпечення сільськогосподарського виробництва сьогодні може спостерігатися дефіцит поживних речовин у ґрунті, важливого
значення набувають нові елементи впливу на
продукційний процес культур.
У зв’язку з цим актуальними є дослідження впливу сидератів, застосованих у поєднанні з мінеральними та органічними доб53

ривами, а також передпосівної інокуляції насіння на поживний режим ґрунту та урожайність культур короткоротаційної сівозміни
[3; 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна завдяки високому продуктивному потенціалу ґрунтово-земельних
ресурсів набуває статусу держави, у якої
постійно зростає експортноорієнтоване виробництво сільськогосподарської продукції.
Ефективність такого спрямування значною
мірою залежить від агрохімічно та екологічно
обґрунтованих заходів відтворення родючості ґрунтів [5; 6]. Проте в практиці землеробства ці заходи часто порушуються застосуванням необґрунтованих систем удобрення, недотриманням сівозмін і використанням
екологічно ризикованих технологій вирощування сільськогосподарських культур [7].
Нині раціональна система удобрення є
базовою ланкою у формуванні оптимальних
агроекологічних функцій ґрунтів, їх сталої
родючості, в отриманні високого врожаю та
якості рослинницької продукції. Наявні системи удобрення спрямовані переважно на
відновлення продуктивних функцій і недостатньо враховують агроекологічний стан
ґрунтів, закономірності їхньої зміни під
впливом добрив [8; 9].
Щоразу вище значення біологічних факторів регулювання родючості ґрунту зумовлює необхідність екологічної збалансованості й біологічної спрямованості сучасного землеробства. У зв’язку з цим постає завдання
вивчення впливу традиційних систем удобрення на показники родючості ґрунту, їх порівняння з альтернативними, що базуються
на використанні сидерації, у т. ч. й за сумісного застосування з туками [10; 11].
Проте, крім важливої ролі систем удобрення у формуванні поживного режиму ґрунту, сьогодні зросла актуальність розробки
альтернативних шляхів покращення мінерального живлення рослин. Одним із варіантів
розв’язання цієї проблеми може бути використання біопрепаратів на основі ефективних штамів мікроорганізмів: азотфіксувальних, фосформобілізувальних та рістстимулювальних. Застосування мікробних
препаратів дозволяє зменшити внесення мінеральних добрив, що є важливим резервом
їх економії [12; 13].
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Зрозуміло, що застосуванням лише мікробних препаратів неможливо забезпечити
такий рівень мінерального живлення рослин,
який сприяв би отриманню високої врожайності сільськогосподарських культур. Тому
важливо виявити оптимальне поєднання мікробних препаратів із системами удобрення,
що забезпечило б їх високу ефективність та
урожайність культур [14].
Мета. Встановити закономірності формування оптимального поживного режиму
дерново-підзолистого ґрунту за дотримання
принципів біологізації землеробства.
Матеріали та методи. Дослідження
впливу тривалого застосування різних систем удобрення та інокуляції насіння на поживний режим проводили протягом 2016–
2020 рр. у польовому стаціонарному досліді
на дерново-підзолистому ґрунті, який характеризувався такими показниками: рНKCl орного шару — 4,9; підорного — 4,6; вміст гумусу (за Тюріним) — 1,1 %; Р2О5 (за Кірсановим) — 16 мг на 100 г ґрунту; К2О (за
Масловою) — 6 мг на 100 г ґрунту. Досліди
проводили за такою схемою: 1. Контроль.
2. NPK. 3. Сидерат (люпин вузьколистий) +
NPK. 4. Сидерат (жито озиме) + NPK. 5. Гній,
10 т/га + NPK. 6. Гній, 10 т/га + сидерат (люпин вузьколистий) + NPK. 7. Гній, 20 т/га.
Дослідження проводили в короткоротаційній сівозміні: люпин – жито озиме – картопля – овес методом розщеплення ділянок
стаціонарного польового досліду на двох
фонах: І — з інокуляцією та ІІ — без інокуляції. Для інокуляції насіння використовували мікробні препарати: Біогран (для картоплі), Мікрогумін (для вівса), Ризогумін (для
люпину), Діазобактерин (для жита озимого),
розроблені в Інституті сільськогосподарської
мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Препарати зареєстровано в Україні й дозволено до використання. Середня
сівозмінна норма внесення мінеральних добрив — N60Р50К60, органічних (гній) — 10 т/га.
Норми внесення під культури сівозміни
складають: озиме жито — N60Р50К60, картопля — N120Р90К120, люпин — Р20К20, овес —
N60Р50К60.
Результати та їх обговорення. Результати досліджень стали основою для встановлення закономірностей формування оптимального поживного режиму дерново-підзолис-
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того ґрунту, що відповідає встановленому
рівню продуктивності сільськогосподарських культур короткоротаційної сівозміни залежно від агротехнічних прийомів.
Мінеральний азот. Встановлено, що найнижчі запаси мінеральних сполук азоту в
ґрунті протягом ротації сівозміни під картоплею у фазу відмирання бадилля були на
контролі — 3,2–2,1 мг/кг (табл. 1). Тривале
застосування досліджуваних систем удобрення по-різному впливало на динаміку цього показника.
Сумісне використання органічних і мінеральних добрив забезпечувало істотне підвищення вмісту мінерального азоту в ґрунті
проти контролю. Мінеральні добрива меншою мірою, ніж органічні впливали на накопичення мінеральних сполук азоту.
Мінеральна система удобрення забезпечувала зростання вмісту мінеральних сполук
азоту в ґрунті в 3,4 та 3,6 раза на початку ротації та в 4,9 і 5,7 раза наприкінці ротації
відповідно до фонів, якщо порівняти з неудобреним варіантом. Насичення мінеральної
системи органічними добривами у вигляді
гною та сидератів забезпечувало наприкінці
ротації сівозміни зростання вмісту мінерального азоту на 13,5 мг/кг на фоні без інокуляції та на 13,9 мг/кг на фоні з інокуляцією
проти дії туків, де показники склали 10,7 та
11,9 мг/кг відповідно.
Застосування органічної системи удобрення на основі гною (20 т/га) сприяло під-

вищенню вмісту мінеральних сполук азоту
до 23,6–23,8 мг/кг на початку ротації та 23,9–
24,3 мг/кг наприкінці ротації відповідно до
фонів.
Органо-мінеральна система удобрення за
сумісного використання гною (10 т/га) і сидерату на фоні мінерального удобрення середньосівозмінною дозою N60Р50К60 забезпечила найвищий вміст мінерального азоту в
ґрунті, який становив 23,1 мг/кг на початку
ротації сівозміни і 24,2 мг/кг наприкінці
ротації на фоні без інокуляції та 24,4 і
25,8 мг/кг на фоні інокуляції насіння мікробними препаратами, що на 23 % та 34 % більше за показники традиційної системи відповідно до фонів.
Мікробні препарати здатні поліпшувати
азотний режим ґрунту за використання всіх
досліджуваних систем удобрення. За рахунок інокуляції насіння вміст мінеральних
сполук азоту в ґрунті здатний підвищитися
до 7 %.
Якщо порівняти з показниками 2016 р.,
максимальне збільшення вмісту мінерального азоту за роки досліджень спостерігали за
використання органо-мінеральної системи
удобрення NРК + гній + сидерат, де його
вміст переважав початковий на 5 % на фоні
без інокуляції та на 6 % на фоні інокуляції.
За використання органічної системи
удобрення вміст мінерального азоту за період 2016–2020 рр. змінився неістотно, це пов’язано з інтенсивними процесами розкладу

Таблиця 1. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення та інокуляції насіння в короткоротаційній сівозміні на вміст мінерального азоту в ґрунті під картоплею, фаза відмирання бадилля, мг/кг ґрунту (за 2016–2020 рр.)
Варіанти досліду

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2020 р.

I

II

I

II

I

II

I

II

Контроль (без добрив)

3,2

3,2

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

N60P50K60

10,9

11,4

10,7

11,8

10,0

11,8

10,7

11,9

Сидерат (люпин вузьколистий) + N60P50K60

16,4

16,2

14,5

15,4

14,6

15,9

16,1

16,5

Сидерат (жито озиме) +
N60P50K60

14,5

14,2

13,6

14,0

13,9

14,3

14,1

14,5

Гній, 10 т/га + N60P50K60

19,3

19,6

18,7

18,2

17,9

18,5

19,6

19,3

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

23,1

24,4

23,1

23,2

23,6

24,9

24,2

25,8

Гній, 20 т/га

23,6

23,8

22,4

21,0

22,7

22,9

23,9

24,3

Примітка: І — без інокуляції; ІІ — з інокуляцією.
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органічної речовини в дерново-підзолистому
ґрунті та використання її рослинами. Варто
також зазначити, що інокуляція за вирощування культур по цьому фону не вплинула на
вміст мінеральних сполук у ґрунті.
Наприкінці досліджень (2020 р.) забезпеченість ґрунту мінеральним азотом за використання інших систем удобрення була
нижчою від рівнів початкових показників,
що також пов’язано як із споживанням елементу культурами сівозміни, так і втратами
через переміщення нітратів у нижні шари
ґрунту та газоподібними втратами внаслідок
денітрифікації.
Отже, запаси мінеральних сполук азоту
залежать від виду добрив та швидкості трансформації сполук азоту в ґрунті.
Рухомий фосфор. Дослідження показали
(табл. 2), що вміст фосфору (за Кірсановим)
наприкінці ротації сівозміни навіть на конт-

рольних варіантах становив 140 та 143 мг/кг
відповідно до фонів. Мінеральна система
удобрення підвищувала цей показник наприкінці ротації сівозміни на 28 мг/кг на фоні
без інокуляції та на 25 мг/кг на фоні інокуляції проти неудобрених ділянок. Органічна
система з дозою гною 20 т/га забезпечувала
показники вмісту рухомого фосфору протягом ротації в межах 220–229 мг/кг, які,
якщо порівняти з органо-мінеральною NРК +
+ гній + сидерат (229–243 мг/кг), суттєво не
відрізнялися. Застосування NРК на фоні
гною сприяло накопиченню рухомих сполук
фосфору наприкінці ротації до 218 мг/кг на
фоні без інокуляції та до 220 мг/кг у варіантах з інокуляцією (табл. 2).
У варіанті систематичного внесення органічних добрив у вигляді гною та сидерату
на фоні мінеральних добрив спостерігається
найбільше зростання вмісту фосфору в ґрун-

Таблиця 2. Вплив тривалого застосування різних систем удобрення та інокуляції насіння в короткоротаційній сівозміні на вміст рухомого фосфору та обмінного калію в
ґрунті під картоплею, фаза відмирання бадилля, мг/кг ґрунту (середнє за 2016–2020 рр.)
Варіанти досліду

2016 р.
I

2017 р.
II

I

2018 р.

2020 р.

II

I

II

I

II

Р2О5
Контроль (без добрив)

150

148

147

146

142

142

140

143

N60P50K60

166

163

160

158

164

162

168

168

Сидерат (люпин вузьколистий) + N60P50K60

194

193

193

190

196

191

198

198

Сидерат (жито озиме) +
N60P50K60

190

185

186

181

190

187

193

194

Гній, 10 т/га + N60P50K60

214

210

219

215

216

210

218

220

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

229

227

234

224

231

225

235

243

Гній, 20 т/га

220

220

216

216

219

218

223

229

К2О
Контроль (без добрив)

75

70

69

65

64

60

61

58

N60P50K60

84

86

75

78

76

79

75

77

Сидерат (люпин вузьколистий) + N60P50K60

99

99

86

87

87

87

87

87

Сидерат (жито озиме) +
N60P50K60

95

94

84

80

87

85

86

84

Гній, 10 т/га + N60P50K60

94

90

88

85

93

91

93

95

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

118

120

122

123

129

131

125

127

Гній, 20 т/га

116

116

126

126

122

121

120

120

Примітка: І — без інокуляції; ІІ — з інокуляцією.
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ті — з 229 мг/кг на початку ротації до
235 мг/кг наприкінці на фоні без інокуляції
та, відповідно, з 227 до 243 мг/кг — на фоні з
інокуляцією. Проти показників вмісту рухомого фосфору в ґрунті на початку ротації
вміст його наприкінці досліджуваного строку був вищим за всіма варіантами досліду.
Отже, застосування органо-мінеральної
системи удобрення NРК + гній + сидерат забезпечувало найбільше зростання вмісту рухомих сполук фосфору в шарі ґрунту 0–20 см
наприкінці ротації на 68 % на фоні без інокуляції та на 70 % — на фоні інокуляції проти неудобреного варіанту, що в абсолютних
показниках становило 235 та 243 мг/кг відповідно.
Обмінний калій. На початку проведення
досліджень (2016 р.) у шарі ґрунту 0–20 см
вміст обмінних сполук калію (за методом
Маслової) складав 70–120 мг/кг залежно від
систем удобрення (табл. 2). Протягом ротації
сівозміни на неудобреному варіанті відбулося збіднення орного шару ґрунту на обмінні
сполуки калію на 14 мг/кг на фоні без інокуляції та на 12 мг/кг — на фоні інокуляції
проти вихідного їх вмісту. Внесення 20 т/га
сівозмінної норми гною та 10 т/га гною в
поєднанні з мінеральними добривами в дозі
N60Р50К60 сприяло збереженню вмісту обмінних сполук калію на початковому рівні по
обох фонах.
Застосування мінеральних добрив як окремо, так і в поєднанні з сидератами виявилося недостатнім для істотного збільшення
доступного калію в ґрунті. За цих систем
удобрення протягом ротації сівозміни вміст
його в ґрунті зменшився на 10–11 %.
Встановлено, що поєднане використання
органічних добрив у вигляді 10 т/га гною та
сидерату люпину вузьколистого на фоні мінеральних добрив (N60Р50К60) на кінець ротації сприяло найбільшому зростанню — на
6 % по обох фонах вмісту обмінного калію в
орному шарі дерново-підзолистого ґрунту
проти показників вмісту калію на початку
ротації сівозміни.
Систематичне внесення добрив у короткоротаційній польовій сівозміні впродовж
ротації сівозміни дало змогу не лише суттєво
змінити параметри родючості дерновопідзолистого ґрунту, а й сприяло підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.
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Результати досліджень за 2016–2020 рр.
показують, що система удобрення — гній +
+ сидерат + NPK упродовж ротації сівозміни
забезпечує найкращий рівень кореневого
живлення культур і, як наслідок, найвищу їх
урожайність, що становить відповідно до
фонів 4,38 і 4,93 т/га озимого жита, 22,24 і
25,04 т/га картоплі, 3,82 і 4,34 т/га вівса,
2,78 і 3,20 т/га люпину вузьколистого, або на
30–33 %, 30–32 %, 29–32 % і 31–33 % відповідно вище від показників мінеральної системи удобрення.
Найвищий рівень продуктивності сівозміни в перерахунку на кормові одиниці забезпечила органо-мінеральна система удобрення сидерат + гній + NPK, що перевищувало продуктивність сівозміни на ділянках за
традиційної системою удобрення — NРК +
+ гній на 21 % на фоні без інокуляції та на
26 % — на фоні інокуляції. За рахунок застосування мікробних препаратів спостерігається підвищення продуктивності сівозміни на
10–13 %.
Отже, встановлено суттєвий вплив досліджуваних систем удобрення в поєднанні з
мікробними препаратами на поживний режим ґрунту. Найвищий рівень мінеральних
сполук азоту, рухомого фосфору та обмінного калію та високі показники продуктивності
культур протягом ротації сівозміни спостерігали за тривалого використання органомінеральної системи удобрення NРК + гній +
+ сидерат. Водночас наприкінці ротації сівозміни вміст мінеральних сполук азоту підвищився на 23 %, фосфору — на 8 % та калію — на 34 % на фоні без інокуляції та на
34 %, 10 % і 34 % відповідно на фоні інокуляції проти традиційної системи удобрення
NРК + гній. За рахунок застосування мікробних препаратів за цієї системи удобрення відбулося збільшення вмісту азоту в орному
шарі ґрунту на 7 %, рухомого фосфору — на
3 % та обмінного калію — на 6 % до показників їх вмісту на початку ротації сівозміни.
Висновки. Оптимальний поживний режим дерново-підзолистого ґрунту формується за використання органо-мінеральної системи удобрення на основі органічних добрив
у вигляді гною середньосівозмінною дозою
10 т/га та бобового сидерату на фоні мінеральних добрив N60Р50К60. Така система удобрення забезпечує наприкінці ротації сівозміни підвищення вмісту мінеральних сполук
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азоту на 23 %, рухомого фосфору — на 8 %
та обмінного калію — на 34 % на фоні без
інокуляції та, відповідно, на 34 %, 10 % і
34 % на фоні інокуляції проти традиційної
системи удобрення NРК + гній.
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INFLUENCE OF FERTILIZATION SYSTEMS AND MICROBIAL
PREPARATIONS OF THE FORMATION OF NUTRIENT STATUS OF
SOD-PODZOLIC SOIL
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Objective. To study the influence of systematic introduction of mineral, traditional organomineral and alternative systems of fertilization and inoculation of seeds on the formation of the
nutrient status of sod-podzolic soil. Methods. Field experiment, agrochemical, balance and settlement, statistical. Results. Based on the studies conducted in a long-term stationary experiment on
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sod-podzolic soil, a significant influence of the studied fertilization systems in combination with microbial preparations on the soil nutrient status was established. The highest levels of mineral compounds of nitrogen, mobile phosphorus and exchangeable potassium using crop rotation were observed upon long-term use of the organomineral fertilization system NPK + animal manure +
+ green manure. At the end of the crop rotation, the content of nitrogen mineral compounds increased by 23 %, phosphorus — by 8 % and potassium — by 34 % on the background without
inoculation and by 34 %, 10 % and 34 %, respectively, on the background of inoculation compared
to traditional fertilization system NPK + animal manure. Due to the use of microbial preparations
under this fertilization system, the content of nitrogen in the arable layer of the soil increased by
7 %, mobile phosphorus — by 3 % and exchangeable potassium — by 6 % compared to their content at the beginning of crop rotation. It has been proved that the highest level of crop rotation
productivity in terms of feed units was provided by the organomineral fertilization system green
manure + animal manure + NPK, which exceeded crop rotation productivity in areas under the
traditional fertilization system NPK + animal manure by 21 % on the background without inoculation and by 26 % on the background of inoculation. Due to the use of microbial preparations, there
is an increase in crop rotation productivity by 10–13 %. Conclusion. The optimal nutrient status of
sod-podzolic soil is formed using microbial preparations and an organomineral fertilization system
based on organic fertilizers in the form of animal manure with an average crop rotation dose of
10 t/ha and legume green manure on the background of mineral fertilizers N 60P50K60. This fertilization system provides recovery of soil fertility, high rates of economic and energy efficiency of growing crops and their productivity during crop rotation.
Key words: sod-podzolic soil, soil nutrient status, microbial preparations, fertilization system,
yield.
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
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Мета. Дослідити вплив різних за походженням та механізмами дії біологічних препаратів на урожайність та олійність насіння льону низького в посушливих умовах на фоні штучного та природного зволоження. Методи. Польові, біохімічні, розрахунково-статистичні.
Результати. Встановлено, що умовах природного вологозабезпечення Південного Степу України застосування на посівах льону олійного препаратів Азофосфорин, Екофосфорин, Binoc
TK та Біо-гель, згідно з рекомендаціями для обробки насіння та посівів у фазу «ялинка», забезпечує підвищення виходу олії за рахунок збільшення урожайності насіння та, у більшості
випадків, олійності насіння. Ефективність окремих препаратів визначалася погодними умовами вегетаційного періоду року. Встановлено переважний вплив на урожайність органічного добрива Біо-гель, тоді як мікробні препарати позитивно впливали одночасно на урожайність та олійність насіння льону. Використання для інокуляції насіння препаратів Екофосфорин та Binoc ТК підвищує урожайність на 0,22 та 0,11 т/га, а олійність — на 0,5 та
0,4 відсоткові пункти відповідно. Дворазове застосування препарату Азофосфорин, за рахунок підвищення урожайності насіння на 0,11 т/га, збільшує умовний вихід жиру на 31 %. Застосування мікробіологічних препаратів та органічного добрива для обробітку насіння перед посівом та для позакореневого підживлення за вирощування льону олійного сорту Віра
позитивно впливає на врожайність, вміст олії в насінні, що зумовлює збільшення виходу
жиру на 11,0–57,9 %. Висновки. Застосування в технології вирощування льону олійного біологічних препаратів є базовим елементом отримання продукції харчового та медичного призначення. Найвищу в досліді врожайність (0,99 т/га) та найбільший вихід жиру (428 кг/га)
забезпечує обробка насіння перед сівбою органічним добривом Біо-гель у дозі 1,5 л/га. Найвищу олійність (43,0 %) забезпечує позакоренева обробка рослин препаратом Азофосфорин.
Застосування мікробіологічних препаратів Екофосфорин, Binoc ТК та Азофосфорин для обробки насіння підвищує врожайність на 0,08–0,22 т/га та вихід олії на 11,1–12,9 %.
Ключові слова: льон олійний, інокуляція, обробка рослин, мікробні препарати, органічні
добрива, урожайність, олійність насіння.
Вступ. В Україні олійні культури складають важливу експортну групу сільськогосподарської продукції [1; 2]. Зростання попиту на цю продукцію зумовлено унікальним
поєднанням у її складі енергонасичених та
фізіологічно необхідних сполук — жирів та
білків. Саме тому вони одночасно задовольняють потреби харчової, медичної, хімічної

промисловостей, кормовиробництва та інших галузей. Інноваційні технології переробки насіння постійно розширюють сферу використання такої сировини та продуктів з
унікальними властивостями, створеними на
її основі.
Нині важливим завданням аграрного виробництва є забезпечення високого техноло-
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гічного рівня вирощування олійних культур,
відповідно до вимог щодо сировини та викликів, зумовлених умовами вирощування [3].
Такими є оптимізація структурного складу
олійних рослин, забезпечення біологізації інтенсивних за змістом і спрямуванням технологій їх вирощування, адаптація виробництва до змінних умов зовнішнього середовища.
Вирощування льону олійного відіграє
вагому роль у забезпеченні населення цінною та унікальною за своєю якістю рослинною олією. Безперечно, в Україні льон не
складатиме реальної конкуренції традиційним олійним культурам — соняшнику, сої,
ріпаку озимому, проте культура має високий
потенціал використання та покращення
структури посівних площ цієї групи й збалансування систем землеробства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні десятиліття в практичній
сільськогосподарській діяльності для розв’язання багатьох виробничих проблем активно
використовуються біологічні препарати та
штучні органічні добрива, які стають невід’ємною частиною сучасних систем живлення та технологій вирощування сільськогосподарських культур [4; 5]. Їх використання за вирощування провідних продовольчих
культур достатньо широке та є одним із доступних і маловитратних шляхів підвищення
продуктивності агроценозів, посилення стресостійкості рослин, відновлення природних
процесів відтворення родючості ґрунту [6].
Проте аналогічні дослідження щодо так званих нішевих культур, до яких належить і
льон олійний, є несистемними та поодинокими.
Для льону олійного як джерела забезпечення сировини харчового та медичного
призначення доволі важливим сьогодні є
питання біологізації технологій вирощування як для отримання якісної сировини, так і
для зниження негативного їх впливу на довкілля [7–9].
Біологічні препарати дозволяють регулювати активність низки ґрунтових процесів
та метаболізм рослинного організму, що
сприяє ефективнішому використанню ґрунтово-кліматичного потенціалу зони та генетично зумовлених можливостей сільськогосподарських культур. Вони сприяють підвищенню стійкості рослин до несприятливих
факторів природного або антропогенного
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характеру, таких як перепад температур,
дефіцит вологи, інгібуюча дія пестицидів,
ураження хворобами і шкідниками, що в
кінцевому результаті сприяє значному підвищенню врожайності та покращенню якості
продукції [10; 11].
Метою дослідження є встановлення
впливу різних за походженням та механізмами дії біологічних препаратів на продуктивність льону олійного в специфічних умовах Південного Степу України на фоні штучного та природного зволоження.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили на базі Асканійської
ДСДС НААН упродовж 2019–2020 років.
Ґрунти господарства темно-каштанові важкосуглинкові, містять в орному шарі 2,15–
2,3 % гумусу, забезпеченість азотом є низькою, фосфором — середньою, а калієм —
високою. У роботі застосовували зональну
агротехніку вирощування льону та типову
методику закладання й проведення досліджень [12].
Попередником була озима пшениця, основний обробіток ґрунту передбачав оранку
на 20–22 см, перед якою вносили мінеральні
добрива із розрахунку N45P30. Повторність у
досліді — триразова, варіанти розташовували рендомізованими блоками. У дослідженнях використовували сорт льону олійного
Віра. Насіння висівали з нормою 6 млн шт. /
га, міжряддя — 15 см.
Схема досліду передбачала застосування
для обробки насіння мікробних препаратів
Екофосфорин (150 мл на гектарну норму) та
Binoс TK (50 г на гектарну норму), а також
одно- та дворазове застосування мікробного
препарату Азофосфорин (100 мл на гектарну
норму насіння + обробка у фазу «ялинка»
1 л/га) та штучного органічного добрива Біогель (1,5 л/т насіння + обробка у фазу «ялинка» 1,5 л/га). Препарати використовували
відповідно до рекомендацій щодо їх застосування.
Екофосфорин — бактеріальний препарат
на основі рістстимулювальних, азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових
бактерій Azotobacter chroococcum, A. vinelandii, Agrobacterium radiobacter і Bacillus megaterium для підвищення продуктивності польових культур з концентрацією клітин не
менше 2,0·109 кл/мл. Препарат розроблено
в Інституті мікробіології і вірусології ім.
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Д. К. Заболотного НАН України, виготовляється на Ладижинському заводі ферментних
препаратів «Ензім» (Вінницька область).
Binoc TK — комплексний сухий інокулянт на основі тальково-графітної суміші для
обробки насіння польових культур, до складу якого входять культури антагоністів збудників хвороб, азотфіксувальні, фосфат-, та
каліймобілізувальні мікроорганізми й біологічно активні речовини з загальним титром
не менше 1,0·1011 КУО/г. Препарат також
виробляється на Ладижинському заводі ферментних препаратів «Ензім», як і Екофосфорин, випускається в рамках українського
бренду біологічних засобів захисту та стимуляції росту рослин ENZIM Agro.
Азофосфорин — високоефективний бактеріальний препарат на основі рістстимулювальних, азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних ґрунтових бактерій для підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур із концентрацією клітин не менше
1,5·109 кл/мл. Препарат створено в Інституті
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Біо-гель — органічне добриво, отримане
із торфу, біогумусу та іншої органічної сировини, що проявляє стимулювальні та рістрегуляторні властивості. Завдяки наявності
біологічно активних речовин та корисних
мікроорганізмів забезпечує підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, посилення імунної
системи, життєздатності та збільшення врожайності сільськогосподарських культур.
Препарат отримав екологічну сертифікацію
№ UA 08.002.428 та виробляється за технологіями HTD-Technology у місті Херсон на
потужностях ФОП Осипенко С. Б.
Інокуляцію посівного матеріалу проводили згідно з рекомендаціями — за добу до
висіву культури. Згідно зі схемою досліду
застосування біологічних препаратів у фазу
«ялинка» здійснювали за допомогою ручного
обприскувача із розрахунковими витратами
води 300 л/га. У 2020 році виникла необхідність десикації, яку проводили у фазу пізньої
жовтої стиглості. Облік урожаю здійснювали
шляхом обмолоту облікової ділянки 50 м2
комбайном «Sampo-130». Ґрунтову мікробну
біомасу визначали за інтенсивністю продукування СО2 [13].
Погодні умови в період досліджень хаISSN 1997-3004

рактеризувалися істотними коливаннями гідротермічних показників. Весна настала значно раніше від багаторічних термінів, а температура за період із березня по липень була
вищою на 2,18 °С у 2019 році та 1,80 °С — у
2020 році. Загальне надходження опадів
впродовж зазначеного періоду було близьким до норми, проте якщо в 2019 р. сухими
були березень та червень, то у 2020 р. — березень і квітень. Тому в 2019 р. дозрівання
льону відбувалося в період жорсткої посухи,
а у 2020 р. у період формування репродуктивних органів опадів надійшло більше за норму.
Результати досліджень. Застосування
досліджуваних біологічних препаратів для
обробки насіння та посівів льону олійного
позитивно позначилося на врожайності насіння. Найбільшим приріст урожаю був за
застосування для обробки насіння штучного
органічного добрива Біо-гель. Використання
для інокуляції насіння препаратів Екофосфорин, Binoc ТК та Азофосфорин забезпечувало підвищення урожайності культури на
12,5–34,4 %. Таке значне збільшення урожайності могло бути зумовлено покращенням живлення рослин, насамперед азотного,
та посиленням біологічної активності ґрунту,
про що свідчать інші дослідження [14], оскільки культуру вирощували за помірного фону живлення, а забезпеченість ґрунту азотом
була низькою. Інокуляція посівного матеріалу сприяла покращенню якості продукції —
олійність насіння достовірно зростала на
0,4–0,5 пункти. Проте вагомішим під час передпосівної обробки насіння було застосування органічного добрива Біо-гель, олійність у цьому варіанті досліду зросла на
0,8 % (табл.).
Ефективним виявилося застосування
препаратів Азофосфорин та Біо-гель для обробки вегетуючих рослин у фазу «ялинка».
Встановлено, що більший приріст урожаю
насіння (0,27 т/га) забезпечувало позакореневе підживлення штучним органічним добривом Біо-гель, проте необхідно зазначити,
що водночас спостерігали тенденцію до зменшення олійності, тому це питання потребує
додаткового вивчення. Обробка вегетуючих
рослин препаратом Азофосфорин позначилася на олійності насіння, зростання складало 1,3 пункти, урожайність водночас підвищилася на 0,06 т/га. Як уже зазначено,
підживлення рослин штучним органічним
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Таблиця. Вплив біологічних препаратів на урожайність та якість насіння льону
олійного (2019–2020 рр.)
Варіанти досліду
Без обробки (контроль)

Урожайність

Олійність

т/га

±

%

±

0,64

–

41,7

–

Обробка насіння
Екофосфорин

0,86

0,22

42,2

0,5

Binoc ТК

0,75

0,11

42,1

0,4

Азофосфорин

0,72

0,08

42,1

0,4

Біо-гель

0,99

0,35

42,5

0,8

Обробка рослин у фазу «ялинка»
Азофосфорин

0,7

0,06

43,0

1,3

Біо-гель

0,91

0,27

41,4

-0,3

Обробка насіння + обробка рослин у фазу «ялинка»
Азофосфорин

0,85

0,21

41,8

0,1

Біо-гель

0,94

0,30

42,0

0,3

НІР05

0,05

0,3

добривом Біо-гель сприяло значному підвищенню врожайності насіння щодо контролю,
проте ефективність такого заходу проти обробки насіння була нижчою.
Дворазове поетапне застосування препарату Азофосфорин зумовило підвищення
урожайності насіння до 0,85 т/га, водночас
вміст олії в ньому не змінився. Забезпечувало зростання урожайності насіння щодо контролю і дворазове застосування препарату
Біо-гель, проте ефективність його застосування лише для обробки насіння була
вищою. Така особливість реакції льону олійного на препарат Біо-гель може бути зумовлена його складом. Оскільки органічне добриво споживається рослинами до початку
синтезу олії, воно переважно впливає на
елементи структури врожаю [15]. Водночас
необхідно зважати на обмеженість запасів
вологи в період формування насіння та дозрівання, коли утворення потужної наземної
маси за сильної посухи негативно впливає на
продуктивність посівів.
Зважаючи на олійне призначення культури, розраховували умовний вихід жиру
(рис. 1).
Застосування всіх досліджуваних препаратів та схем їх використання мало позитивний вплив. За обробки насіння мікробіологічними препаратами найвищий вихід жиру
забезпечувало використання Екофосфори64

ну — 350 кг/га, а за дворазового застосування Азофосфорину — 355 кг/га. Проте вищою
була ефективність застосування органічного
добрива Біо-гель — 397 та 393 кг/га за застосування для обробки вегетуючих рослин та
дворазово відповідно. Найвищий умовний
вихід жиру забезпечувала обробка насіння
органічним добривом Біо-гель — 428 кг/га.
Такий ефект, на нашу думку, забезпечувало
прискорення ростових процесів рослин льону олійного на початкових етапах онтогенезу, за яких вони краще використовують ресурси ранньовесняного періоду.
Переваги застосування досліджуваних
препаратів проявлялися також у позитивному впливі на родючість ґрунту. Ґрунтова мікробна біомаса є активним чинником колообігу енергії, мікро-, та макроелементів, чим
сприяє формуванню стабільної системи живлення та оптимальних умов ґрунтового середовища [16].
Максимальне зростання мікробної біомаси ґрунту за обробки насіння встановлено
у разі застосування препаратів Екофосфорин
та Азофосфорин. Застосування органічного
добрива Біо-гель було менш ефективним
(рис. 2).
Застосування досліджуваних препаратів
для обробки посівів у період вегетації було
менш ефективним. Проте за дворазового застосування препарату Азофосфорин у дослі-
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Рис. 1. Умовний вихід жиру за вирощування льону олійного із застосуванням біологічних
препаратів, кг/га.

Рис. 2. Вплив біологічних препаратів за вирощування льону олійного на ґрунтову мікробну біомасу (Сbiom), мг/кг.
ді встановлено найвищий показник ґрунтової
мікробної біомаси — 403 мг/кг. Біо-гель, як
органічне добриво мав менш виражений
вплив на активність ґрунтової біоти.
ISSN 1997-3004

Висновки. Узагальнений аналіз результатів досліджень свідчить, що застосування
мікробіологічних препаратів та штучного органічного добрива для обробітку насіння пе-
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ред посівом та для позакореневого підживлення за вирощування льону олійного сорту
Віра позитивно впливає на врожайність,
вміст олії в насінні та вихід жиру. Найвищу
врожайність (0,99 т/га) та найбільший вихід
жиру (428 кг/га) забезпечує обробка насіння
перед сівбою препаратом Біо-гель 1,5 л/га.
Найвищу олійність продукції отримано за
обробки рослин препаратом Азофосфорин —
43,0 %. Застосування мікробіологічних препаратів Екофосфорин, Binoc ТК, Азофосфорин для обробки насіння сприяє достовірному зростанню урожайності на 0,08–0,22 т/га
та виходу олії на 11,1–12,9 %. Отже, такий
маловитратний та технологічний захід, як
обробка насіння та посівів мікробіологічними препаратами, є ефективним елементом
технології вирощування льону олійного.
Перспектива подальших досліджень полягає
у вивченні ефективності біологічних препаратів за різних систем мінерального живлення та визначенні складу мікробіоти ризосфери рослин льону олійного.
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Objective. To study the influence biopreparations, different in origin and mechanisms of action,
on the yield and oil content in oil flax seeds under arid conditions against the background of artificial and natural moistening. Methods. Field, biochemical, calculation and statistical. Results. It
has been found that in the conditions of natural moistening of the Southern Steppe of Ukraine, the
use of such preparations ass Azofosforin, Ekofosforin, Binoc TK and Bio-gel on oil flax crops, according to the recommendations for seed treatment and sowing in the “herringbone” phase, increases oil yield due to increase in seed yield and, in most cases, the oil content of the seeds. The
efficiency of individual preparations was determined by the weather conditions of the growing season. The predominant effect of organic fertilizer Bio-gel on the yield was found, while microbial
preparations had a positive effect on both the yield and oil content in flax seeds. The use of
Ekofosforin and Binoc TK for seed inoculation increases yields by 0.22 and 0.11 t/ha, and oil content — by 0.5 and 0.4 percentage points, respectively. Double application of the Azofosforin increases the conditional fat yield by 31 % via increasing seed yield by 0.11 t/ha. The use of microbiological preparations and organic fertilizers for seed treatment before sowing and for foliar fertilization in the cultivation of oil flax of Vira variety has a positive effect on yield, oil content in seeds,
which increases fat yield by 11.0–57.9 %. Conclusion. The use of biopreparations in the technology
of growing oil flax is a basic element of obtaining products for food and medical use. The highest
yield (0.99 t/ha) and the highest fat yield (428 kg/ha) in the experiment is provided by pre-sowing
seed treatment with organic fertilizer Bio-gel at a dose of 1.5 L/ha. The highest oil content (43.0 %)
is provided by foliar treatment of plants with Azofosforin. The use of microbiological preparations
Ekofosforin, Binoc TK and Azofosforin for seed treatment increases the yield by 0.08–0.22 t/ha and
oil yield by 11.1–12.9 %.
Key words: oil flax, inoculation, plant treatment, microbial preparations, organic fertilizers,
yield, seed oil content.
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КОЛЕКЦІЯ ШТАМІВ TESCHOVIRUS A, SAPELOVIRUS A,
ENTEROVIRUS G ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
МІКРОБІОЛОГІЇ ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА НААН
С. В. Дерев’янко
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
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Мета. Упорядкування колекції штамів ентеровірусів свиней (ЕВС), виділених на території України, відповідно до вимог Міжнародного комітету з таксономії вірусів і доповнення її новими штамами Teschovirus A (TV-A), Sapelovirus A (SV-A), Enterovirus G (EV-G). Методи. Вірусологічні, серологічні, молекулярно-генетичні, інструментальні та статистичні.
Виділення, культивування вірусів та визначення їхньої біологічної активності проводили у
перещеплюваній культурі клітин нирки ембріону свині (СНЕВ). Титр вірусу розраховували за
методом Ріда і Менча. Типову належність вірусів визначали в реакції нейтралізації вірусу в
культурі клітин СНЕВ. Видову належність — у полімеразній ланцюговій реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ ПЛР) за використання видоспецифічних праймерів до TV-A, SV-A та
EV-G, розроблених нами. Електронну мікроскопію вірусів проводили на трансмісійному електронному мікроскопі методом негативного контрастування. Статистичну обробку проводили в програмах Microsoft Office Excel та StatSoft STATISTICA 12. Результати. У підсумку
епізоотичного обстеження впродовж 2002–2019 років відібрано 1216 зразків матеріалів для
вірусологічних досліджень. Із застосуванням послідовних пасажів у культурі клітин СНЕВ
виділено 274 ізоляти вірусів. За результатами вивчення їхніх фізико-хімічних, морфологічних, біологічних властивостей їх зараховано до ЕВС. У зв’язку зі зміною таксономії та номенклатури ЕВС проведено серологічну та генетичну рекласифікацію 30 штамів вірусів, виділених на території України, серед яких 14 еталонних штамів за класифікацією Романенка В. П., 7 виробничих штамів, 9 штамів з поліантигенними властивостями та 4 штами, які
не мали антигенної спорідненості з вірусами відомих серотипів ЕВС за класифікацією Романенка В. П. Встановлено, що еталонні штами ЕВС за тривіальною класифікацією Романенка В. П. належать до виду TV-A роду Teschovirus. У підсумку проведених серологічних досліджень ЕВС-10 M 2323, ЕВС-12 K 22, ЕВС-13 Л 90, ЕВС-14 M 116, ЕВС-16 Г 95, ЕВС-17 B
111, ЕВС-18 Ч 184, ЕВС-19 Д 227, ЕВС-20 И 249, ЕВС-23 И 393 зараховано до TV-A1; ЕВС-11
K 9, ЕВС-15 Ч 73 — до TV-A3; ЕВС-22 B 151 — до TV-A6. ЕВС-21 П 142 не має антигенної
спорідненості з еталонними штамами TV-A, SV-A та EV-G і належить до нового серотипу.
Виробничі штами ЕВС-1 Перечинський 642, Березнянський 652, Чернігівський 2372 рекласифіковано як TV-A1. Штами ЕВС з поліантигенними властивостями Г 31 та Л 2661 мають
міжтипові антигенні з TV-A 1, 10, 11-го та TV-A 3, 6, 10-го серотипів відповідно. Штам
ЕВС нового серотипу Ч 881 рекласифіковано як SV-A. Штами ЕВС Т 3, Ч 863, Ч 878 є новими серотипами TV-A. Висновки. У підсумку проведених досліджень з 1216 проб матеріалу
виділено 274 ізоляти вірусів. Доповнено колекцію 20 еталонними штамами Teschovirus A,
Sapelovirus A та Enterovirus G. Проведено генетичну та серологічну рекласифікацію
30 штамів ЕВС, виділених в Україні. Упорядковано колекцію штамів вірусів відповідно до
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сучасної таксономії й номенклатури. Депоновано 7 штамів вірусів. Доповнено колекцію вірусів 4 штамами Teschovirus A нових серотипів.
Ключові слова: Teschovirus A, Sapelovirus A, Enterovirus G, колекція штамів вірусів, таксономія, номенклатура.
Вступ. Ентеровіруси свиней (ЕВС) є
збудниками багатьох хвороб. Ензоотичний
енцефаломієліт є однією з найнебезпечніших
хвороб свиней і характеризується негнійним
запаленням мозку, паралічами і парезами.
Trefny L. [1] вперше у 1930 роцi спостерiгав
цю хворобу в мiстечку Тешенi (Чехія), звiдки
й походить друга її назва — хвороба Тешена
свиней, або Тешенська хвороба. Кlobouk A.
у 1933 роцi описав хворобу й зробив припущення, що її етіологічним агентом є вiрус
[2].
У 60-х роках ХХ століття встановлено
основнi морфологічні, бiологiчнi, фiзикохiмiчнi та антигенні властивості ЕВС, які лягли в основу їх міжнародної класифікації. У
1971 р. за результатами вивчення антигенних
властивостей 72 європейських, американських та японських штамів ЕВС, Dunne Н. et al.
[3] встановили 8 серотипiв (ЕВС 1–8). Класифікацію ЕВС було продовжено і в наступні
роки: Knowles N. et al. [4] доповнили класифікацію Dunne H. et al. трьома (ЕВС 9–11), а
Auerbach J. et al. — двома (ЕВС 12 і 13) новими серотипами [5; 6]. Крім того, Honda E.
et al. [7] встановили 4 нові серотипи ЕВС.
Вивчення ЕВС в нашій державі розпочалося в 1961 р. в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (ІСМАВ) з ініціативи академіка М. В. Рево та доктора В. А. Рождественського [8]. Академік В. П. Романенко [9]
на теренах України в 1971 р. вперше діагностував ензоотичний енцефаломієліт свиней в
Закарпатській області. Згодом колективом
лабораторії вірусології Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН була розроблена система заходів боротьби з цією
хворобою, що передбачала живу вакцину
(1984 р.) проти хвороби Тешена свиней [10]
на основі вітчизняного авірулентного штаму,
яка і на сьогоднішній день використовується
в господарствах України, набір діагностикумів (1982 р.) для реакції нейтралізації в культурі клітин та прямої імунофлюоресценції
[11; 12] та імуноферментного аналізу [13], а
також інструкцію з заходів боротьби з ензоотичним енцефаломієлітом (хворобою Те70

шена) свиней (1979) [14].
Розроблено i впроваджено у практику
ветеринарної медицини набори дiагностикумiв ентеровiрусної пневмонії, ентеровiрусного гастроентериту та ентеровірусних пневмоентеритів свиней [15–18].
За цей час співробітниками Інституту
ідентифіковано сотні штамів, які зараховано
до відомих і нових серотипів [19; 20]. Для
класифікації виділених вірусів у 1970 від
професора Derbyshire H. W. (Велика Британія) було отримано еталонні на той час штами ЕВС. У підсумку проведеної серологічної
класифікації Романенко В. П з спiвавт. [21]
встановили 14 нових серотипів ЕВС, які поки що не увійшли до міжнародної класифікації.
Крім того, нами та іншими дослідниками
виділено ентеровіруси свиней, які в реакції
нейтралізації вірусу мають міжтипові антигенні властивості, що ускладнює встановлення їхнього таксономічного положення на
рівні серотипу [22; 23]. Усі ці штами зберігалися в колекції вірусів ІСМАВ.
У міру накопичення даних щодо генетичної структури вірусів на 11 Міжнародному
конгресі з вірусології, який відбувся у 1999
році у Сіднеї, було прийнято низку змін щодо таксономії й номенклатури пікорнавірусів
[24]. За рішенням Міжнародного комітету з
таксономії вірусів (ICTV — The International
Committee on Taxonomy of Viruses) скасовано всі наявні види (до цього вид був еквівалентом серотипу). Введено новий критерій
виду. За рішенням ICTV, вид — це група подібних за своїми властивостями серотипів чи
штамів вірусів. Таксони формуються за такими критеріями: властивості віріону, організація і реплікація геному, антигенні та біологічні властивості.
Найбільш суттєвих змін зазнав рід
Enterovirus, зокрема ентеровіруси свиней. На
основі генетичних досліджень, проведених
Zell, R. et al., [25], Kaku Y. et al. [26] та Doherty M. et al. [27], ICTV рекласифікував ентеровіруси свиней на 3 види, які розподілено
на 2 роди. ЕВС 1–7, 11–13-го серотипів зараховано до виду Porcine teschovirus (PTV),
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який нараховував 11 серотипів і винесено в
окремий рід Teschovirus. Назва роду походить від назви найнебезпечнішої хвороби
свиней — хвороби Тешена, яку можуть зумовлювати представники цього роду. Ентеровіруси свиней 8-го серотипу рекласифіковані як Porcine enterovirus A, а 9, 10-го —
Porcine enterovirus В, які було зараховано до
роду Enterovirus.
Згодом PTV рекласифіковано як вид
Teschovirus А (TV-A) і віднесено до роду
Teschovirus, який на цей час нараховує 14 серотипів (табл. 1). Porcine enterovirus A рекласифіковано в окремий рід Sapelovirus, вид Sapelovirus A (SV-A), а Porcine enterovirus В —
у вид Enterovirus G (EV-G) у межах роду
Enterovirus і нараховує 20 серотипів [28; 29].
У 2020 році до роду Teschovirus включено новий вид Teschovirus В (TV-B), який на-

раховує 3 нових серотипи. У 2018 році були
виділені віруси, які спочатку іменували
Teschovirus А. Після вивчення геному вірусів, їх біологічних та фізикохімічних властивостей, ці віруси були віднесені до окремого
виду Teschovirus В у межах роду Teschovirus
[30–33].
Класифікація та номенклатура вірусів є
одним із найбільш динамічних розділів вірусології й постійно зазнає змін. На сьогодні
сукупність усіх вірусів не має таксономічного рангу та не входить до трьохдоменного
дерева життя. Вірусам не надається статусу
домена або імперії. Натомість вони входять
до так званого неклітинного життя [34]. Сучасна класифікація універсальна для всіх вірусів. Вона розробляється ICTV та поряд з
вірусами містить інші форми неклітинного
життя: сателіти, віроїди та агенти губчастих

Таблиця 1. Колекційні штами ентеровірусів свиней, використані у роботі
Серотип

Штами

1

Konratice, Talfan, Ч 2372, Б 652, П 642

2

T 80, F 59, И 47, К 419

3

F 34, Ж 53, В 617

4

F 78, И 57, К 423, В 173

5

F 12, Б 547, Р 190

6

F 7, В 620

7

F 43

8

V 13, И 54, Д 2600

10

М 2323, Г 676

11

К 9, Р 100

12

К 22, М 2603

13

Л 90, Н 602, И 52

14

М 116, М 2607, Ж 75

15

Ч 73, Ч 72

16

Г 95, В 161

17

Б 111, Р 221

18

Ч 184

19

Д 227

20

И 249

21

П 142

22

В 151

23

И 393

Штами нових серотипів

Г241, Г 242, С 246, Ч 881, Ч 863, Ч 878

Штами з міжтиповими
антигенними властивостями

И 57, И 59, К 422, Р 501, Ч 756, Г 676, Л 2661, Р 507, Р 218, Г 680,
И 23, И 397, Т 745, Б 695, Т 794, И 23, 706, Л 2661
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енфалопатій (пріони) людини та деяких видів тварин. За даними ICTV, віруси містять у
собі 6 світів (англ. realms), 10 царств, 17 філ
(англ. phyla), 2 підфіли (англ. subphyla), 39
класів, 59 порядків, 8 підпорядків, 189 родин, 136 підродин, 2224 роди, 70 підродів та
9110 видів вірусів [35].
Згідно з рішеннями ICTV родина Picornaviridae містить 68 родів: Aalivirus, Ailurivirus, Ampivirus, Anativirus, Aphthovirus, Aquamavirus, Avihepatovirus, Avisivirus, Boosepivirus, Bopivirus, Caecilivirus, Cardiovirus, Cosavirus, Crahelivirus, Crohivirus, Danipivirus,
Dicipivirus, Diresapivirus, Enterovirus, Erbovirus, Felipivirus, Fipivirus, Gallivirus, Gruhelivirus, Grusopivirus, Harkavirus, Hemipivirus,
Hepatovirus, Hunnivirus, Kobuvirus, Kunsagivirus, Limnipivirus, Livupivirus, Ludopivirus,
Malagasivirus, Marsupivirus, Megrivirus, Mischivirus, Mosavirus, Mupivirus, Myrropivirus,
Orivirus, Oscivirus, Parabovirus, Parechovirus,
Pasivirus, Passerivirus, Pemapivirus, Poecivirus, Potamipivirus, Pygoscepivirus, Rabovirus,
Rafivirus, Rajidapivirus, Rohelivirus, Rosavirus,
Sakobuvirus, Salivirus, Sapelovirus, Senecavirus, Shanbavirus, Sicinivirus, Symapivirus, Teschovirus, Torchivirus, Tottorivirus, Tremovirus, Tropivirus та охоплює 158 видів вірусів
[36].
Згідно з останніми даними ICTV, ЕВС
розподілено на 3 роди (Teschovirus, Sapelovirus, Enterovirus), які містять 4 види: Teschovirus A (14 серотипів), Teschovirus B (3 серотипи), Sapelovirus A (1 серотип), Enterovirus G (20 серотипів) [32; 37–40].
У зв’язку зі змінами, внесеними ICTV,
виникла необхідність у проведенні генетичної та серологічної рекласифікації ЕВС, які
виділено в Україні, в упорядкуванні колекції
штамів ІСМАВ відповідно до нової класифікації та номенклатури пікорнавірусів.
Враховуючи вищенаведене, метою наших досліджень було упорядкування колекції штамів вірусів свиней, виділених на території України, відповідно до вимог Міжнародного комітету з таксономії вірусів і
доповнення її новими штамами Teschovirus A, Sapelovirus A, Enterovirus G.
Матеріали й методи досліджень. У дослідах використано штами ЕВС 21 серотипу
згідно з тривіальною класифікацією Романенка В. П. [21; 41] із яких 7 штамів (Konratice,
Talfan, T 80, F59, F34, F78, F12, F7, V13, 1–6
72

та 8-го серотипiв) класифіковано Dunne H. W.
зі спiвавт. [3] i 14 штамів (М2323, К9, К22,
Л90, М116, Ч73, Г95, Б111, Ч184, Д227,
И249, П142, В151, И393, відповідно 10–23-го
серотипiв) виділено та класифіковані Романенко В. П. зі співавт. [21, 41].
Для досліджень використали штами
ентеровірусів свиней, виділені в Україні,
Ч 2372, Б 652, П 642, И 59, К 422, Р 501,
Ч 756, В-15, Ч 881, Ч 863, Ч 878, И 47, К 419,
Ж 53, В 617, 57, К 423, В 173, Б 547, Р 190,
В 620, И 54, Д 2600, Г 676 , Р 100, М 2603,
Н 602, И 52, М 2607, Ж 75, Ч 72, В 161,
Р 221, Г 241, Г 242, С 246, Г 676, Л 2661,
Р 507, Р 218, Г 680, И 23, И 397, Т 745, Б 695,
Т 794, И 23, 706, Л 2661. Ці штами виділені
від поросят співробітниками лабораторії вірусології ІСМАВ і зберігаються в колекції
штамів ЕВС (табл. 1).
Дослідження вірусів проводили в перещеплюваній культурі клітин нирки ембріону
свині (СНЕВ). Для вирощування культур
клітин використовували живильні середовища 199 та Iгла (ТОВ НВП «Біо-тест-лабораторія» та НМЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН, Україна), сироватку крові великої рогатої худоби (АТ «Конотопм’ясо», Україна)
та ембріональну сироватку крові великої рогатої худоби (Sigma-Aldrich, USU).
Для визначення біологічної активності
штамів вірусів готували 10-кратнi розведення вірусу на фізіологічному розчині. Віруси
інкубували за температури 37 °С. Облік результатів цитопатичної дії (ЦПД) проводили
на 3–7-у добу. Титр вірусів вираховували за
методом Reed L. J. i Muench H. [42].
Фізико-хімічні властивості (стійкість до
ліпідорозчинників, різних рН середовищ, інгібіторів синтезу ДНК, терморезистентність)
досліджували загальновживаними методами
[43–46].
Електронну мікроскопію проводили на
трансмісійних електронних мікроскопах Tesla (Чехословаччина), ЕМ-125 К (Україна),
JEOL JEM-1400 (Японія) методом негативного контрастування.
Гіперімунні кролячі сироватки крові до
штамів вірусів отримані за модифікованою
нами схемою, за допомогою почергового
введення антигену внутрішньошкірно без
ад’юванту та підшкірно з ад’ювантом Montanide ISA 25 (SEPPIC, Франція) [47].
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Типову належність вірусів визначали в
реакції нейтралізації (РН) в культурі клітин
за використання 100 ТЦД50 вірусу та 10 нейтралізуючих доз гіперімунних кролячих сироваток крові до еталонних штамів TV-A,
SV-A, EV-G та ЕВС [48].
Для видової ідентифікації вірусів у полімеразній ланцюговій реакції зі зворотною
транскрипцією (ЗТ ПЛР) використовували
розроблені нами праймери [49]. Підбір праймерів здійснювали за результатами аналізу
геномів TV-A, EV-G та SV-A з використанням програми «Align X (Vector NTI Suite)» і
баз даних GenBank, EMBL, DDBJ.
Праймери для ідентифікації TV-A мають
таку послідовність:
Sense Primer: TeschoF51 5’-CCAGCAG
CCTCTGTTCAGAAAG
Antisense Primer: TeschoR51 5’-GC(A/G)
TACTTGTATGAGGCCCATC
Вони фланкують ділянку гену поліпротеїну TV-A 11-го серотипу штаму Dresden
(AF296096, Gene Bank) довжиною 650 нуклеотидних залишків, починаючи з 5271 по
5920 нуклеотид.
Для ідентифікації SV-A було отримано
праймери, які фланкують ділянку гену поліпротеїну («2A protein») SV-A штаму V13
(AF406813, Gene Bank) з 3141 по 3598 нуклеотиди, довжиною 458 нуклеотидних залишків:
Sense Primer: Pev8F6 5’-TGCCAAACTA
AGAACGCCACTG
Antisense Primer: Pev8R6 5’-TCACCTT
CTGCCATCCACAATC
Видоспецифічні праймери для геному
EV-G мають таку послідовність:
Sense Primer: Pev9F1 5’-GGATTGCGG
TCAAGCACTTCTGTT

Antisense Primer: Pev9R1 5’-CGTGGTT
AGGATTAGCCGCATTC
Вони підібрані до ділянки гена поліпротеїну EV-G штаму UKG/410/73 (AF363453,
Gene Bank) у межах 187–513 нуклеотидів,
розмір ПЛР-фрагменту складає 327 нуклеотидних залишків.
Рибонуклеїнову кислоту (РНК) вірусів
виділяли з досліджуваних зразків за допомогою набору «РНК-сорб-В» (Центральний науково-дослідний інститут епідеміології, РФ).
З виділеної РНК отримували кДНК за допомогою реакції зворотної транскрипції. Полімеразну ланцюгову реакцію проводили на
чотирьохканальному ампліфікаторі «Терцик»
(НВФ «ДНК-Технологія», РФ). Реакційна суміш об’ємом 0,025 см3 вміщувала: 67 ммоль
трис-HCl (pH 8,8), 16,6 ммоль (NH 4)2SO4,
2,0 ммоль MgCl2, 0,01 % твін-20, по 100
мкмоль дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ, 2 нмоль
(НВФ «ДНК Технологія») кожного з пари
специфічних праймерів, 2 од. Taq-полімерази, 0,005 см3 зразків кДНК.
Ампліфікацію специфічних ділянок кДНК
інфекційних агентів проводили за параметрами, представленими в табл. 2.
Детекцію продуктів реакції проводили
методом електрофорезу у 1,5 % агарозному
гелі, забарвленому бромідом етидію з використанням трис-боратного буфера (НВФ
«ДНК-Технологія», РФ) за градієнту напруги
10 В/см. Результати оцінювали візуально переглядом гелю після електрофорезу на трансілюмінаторі під УФ світлом за наявністю
(або відсутністю) червоно-помаранчевих фрагментів ДНК певного розміру. Специфічність ампліфікованого фрагмента ДНК визначали за його розміром щодо фрагментів
стандартних маркерів.

Таблиця 2. Температурні та часові параметри ампліфікації специфічної ділянки кДНК
№ циклу
1
2

3
4
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Температура ампліфікації, °С

Час, хв.

Кількість циклів

95

5

1

94

94

1

58

58

60

1

74

74

74

1

94

94

94

0,5

58

58

60

0,5

73

73

73

0,5

72

72

72

5

TV-A

SV-A

EV-G

95

95

94
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5

35
1
73

Результати та їх обговорення. Для поповнення колекції ЕВС ІСМАВ у період з
2002 по 2019 роки проведено епізоотичне
обстеження 5 свинарських господарств, 257
присадибних господарств 15 населених пунктів Україні. Для досліджень відібрано 1216
зразків матеріалів, взятих у клінічно здорових свиней та тих, у яких виявлено симптоми
енцефаломієліту, гастроентериту, пневмонії
та пневмоентериту; свиней, які одужали від
згаданих хвороб; зразки м’яса та сала, які
продавались на ринках, інструментів, які використовувались у роботі з тваринами, зразки корму, води та ґрунту з прилеглих територій; а також зразки від синантропних та
диких тварин і птахів. Методом послідовних
пасажів у культурі клітин СНЕВ виділено
274 ізоляти вірусів, що становить 22,5 % від
загальної кількості зразків, і які було використано в подальших дослідженнях.
До 2005 року для встановлення серотипової належності в реакції нейтралізації в
культурі клітин СНЕВ проводили типування
виділених ізолятів вірусів з гіперімунними
сироватками крові до 21 референтного штаму ЕВС за класифікацією Романенка В. П. зі
співавт. [21]. Усі досліджувані ізоляти вірусів, виділені від свиней та синантропних тварин, мали антигенну спорідненість з ЕВС від
3 до 15-го серотипами, 5 із них мали антигенну спорідненість з ЕВС першого серотипу. Встановлено, що ізоляти вірусів мають
біологічні, фізико-хімічні, морфологічні та

антигенні властивості, притаманні ЕВС.
Для проведення серологічної та генетичної рекласифікації ЕВС, виділених в Україні,
відповідно до вимог ICTV у 2002–2003 роках
нами проведено роботу з отримання еталонних штамів Teschovirus A, Sapelovirus A,
Enterovirus G. У 2003 році від професора
Мальте Даубера з Інституту вірусної діагностики ім. Ф. Леффлера Федерального центру вірусних хвороб тварин (Німеччина) нами було отримано 20 еталонних штамів
(табл. 3): Teschovirus A 11 серотипів згідно з
чинною міжнародною класифікацією [35]
(Teschen 199, Talfan, Tirol, DS1520/93, T 80,
O 3b, O 2b, PS 36, F 26, PS 37, F 43, UKG
173/74, DS 805/92, VIR 2899/84, VIR 460/88,
Dresden), штами Sapelovirus A V 13 та
Potsdam 5116, штами Enterovirus G UKG
410/73 та LP 54.
За рішенням Державного департаменту
ветеринарної медицини місцем зберігання
еталонних штамів було визначено колекції
ЕВС ІСМАВ. Отже, було доповнено колекцію вірусів 20 еталонними штамами.
Для проведення серологічної рекласифікації ЕВС, виділених на території України,
до еталонних штамів TV-A, SV-A, EV-G
отримано гіперімунні сироватки крові кролів. Встановлено, що титри віруснейтралізувальних антитіл у гіперімунних сироватках крові кролів, одержаних до еталонних
штамів, коливаються в межах 1:128–1:512
(табл. 4).

Таблиця 3. Еталонні штами TV-A, SV-A та EV-G
Рід

Teschovirus

74

Вид

Teschovirus A

Sapelovirus

Sapelovirus A

Enterovirus

Enterovirus G

Серотип

Еталонні штами вірусів

1

Talfan, Teschen 199, Tirol, DS1520/93

2

T 80, O 3b

3

O 2b

4

PS 36

5

F 26

6

PS 37

7

F 43

8

UKG 173/74, DS 805/92

9

VIR 2899/84

10

VIR 460/88

11

Dresden

1

V13, Potsdam 5116

1

UKG 410/73

2

LP 54
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Таблиця 4. Титри віруснейтралізувальних антитіл в кролячих гіперімунних сироватках крові до еталонних штамів TV-A, SV-A та EV-G
Серотип тешо-, ентеровірусів

Титр вірусу
lg ТЦД50/см3

Титр сироватки крові

Teschen 199

TV-A1

7,5

1:256

O 3b

TV-A2

6,5

1:512

O 2b

TV-A3

7,0

1:128

PS 36

TV-A4

6,5

1:256

F 26

TV-A5

6,5

1:512

PS 37

TV-A6

6,0

1:128

F 43

TV-A7

8,0

1:128

UKG 173/74

TV-A8

6,5

1:256

VIR 2899/84

TV-A9

6,0

1:512

VIR 460/88

TV-A10

8,0

1:512

Dresden

TV-A11

6,5

1:512

V 13

SV-A

7,5

1:256

UKG 410/79

ЕV-G1

7,0

1:256

LP 54

ЕV-G2

6,0

1:128

Штам

За використання отриманих гіперімунних сироваток крові до еталонних штамів
TV-A, SV-A та EV-G у реакції нейтралізації
вірусу проведено серологічну рекласифікацію референтних штамів ЕВС за тривіальною класифікацією Романенка В. П. та встановлено таксономічне положення інших
штамів ЕВС, виділених в Україні. Паралельно, за використання розроблених нами видоспецифічних праймерів, в ЗТ ПЛР проведено
генетичну класифікацію цих штамів. Результати досліджень представлено в таблиці 5.
У підсумку проведених молекулярногенетичних досліджень встановлено, що всі
референтні штами ЕВС за тривіальною класифікацією Романенка В. П. належать до виду TV-A роду Teschovirus. Щодо типової належності, то у підсумку проведених серологічних досліджень ЕВС-10 M 2323, ЕВС-12
K 22, ЕВС-13 Л 90, ЕВС-14 M 116, ЕВС-16
Г 95, ЕВС-17 B 111, ЕВС-18 Ч 184, ЕВС-19
Д 227, ЕВС-20 И 249, ЕВС-23 И 393 зараховано до TV-A1; ЕВС-11 K 9, ЕВС-15 Ч 73 —
до TV-A3; ЕВС-22 B 151 — до TV-A6.
ЕВС-21 П 142 не має антигенної спорідненості з еталонними штамами TV-A, SV-A та
EV-G і належить до нового серотипу. Отже, референтні штами, за винятком штаму
П 142, розподілилися в межах наявних серотипів згідно з міжнародною класифікацією
ISSN 1997-3004

(табл. 5).
Виробничі штами ЕВС-1 Перечинський
642, Березнянськи 652, Чернігівський 2372
рекласифіковано як Teschovirus-A першого
серотипу (табл. 5).
Штами ЕВС з поліантигенними властивостями Р 501, И 59, Д 32, Д 33, Д 34 рекласифіковано як TV-A1. Штам ЕВС Ч 756 з
поліантигенними властивостями згідно з серологічною класифікацією зараховано до Teschovirus A першого серотипу, проте за результатами генетичної рекласифікації цей
штам не належить до жодного виду, тобто
він є генетично відмінним від TV-A, SV-A та
EV-G. Штами ЕВС з поліантигенними властивостями Г 31 та Л 2661 після генетичної
рекласифікації зараховано до Teschovirus A,
за результатами серологічних досліджень
штам Г 31 має антигенну спорідненість з
еталонними штамами TV-A 1, 10 та 11-го серотипів, а штам Л 2661 — з TV-A 3, 6 та
10-го серотипів, тобто вони мають міжтипові
антигенні властивості згідно з новою міжнародною класифікацією (табл. 5).
Штам ентеровірусів свиней Ч 881, який
не мав антигенної спорідненості з референтними штамами ЕВС за класифікацією Романенка В. П., у серологічних дослідженнях
було зараховано до SV-A, а у молекулярногенетичних дослідженнях з праймерами до
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Таблиця 5. Типова та видова належність ЕВС, виділених в Україні, відповідно до вимог ICTV
Типова належність
за результатами РН

Видова належність
за результатами ПЛР

ЕВС-1 П 642

TV-A1

TV-A

ЕВС-1 Б 652

TV-A1

TV-A

ЕВС-1 Ч 2372

TV-A1

TV-A

ЕВС-10 M 2323

TV-A1

TV-A

ЕВС-11 K9

TV-A3

TV-A

ЕВС-12 K 22

TV-A1

TV-A

ЕВС-13 Л 90

TV-A1

TV-A

ЕВС-14 M 116

TV-A1

TV-A

ЕВС-15 Ч 73

TV-A3

TV-A

ЕВС-16 Г 95

TV-A1

TV-A

ЕВС-17 B 111

TV-A1

TV-A

ЕВС-18 Ч 184

TV-A1

TV-A

ЕВС-19 Д 227

TV-A1

TV-A

ЕВС-20 И 249

TV-A1

TV-A

ЕВС-21 П 142

Новий серотип

TV-A

ЕВС-22 B 151

TV-A6

TV-A

ЕВС-23 И 393

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА Р 501

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА К 422

TV-A3

TV-A

ЕВС ПА Ч 756

TV-A1

Генетично відмінний

ЕВС ПА И 59

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА Г 31

TV-A1, 10, 11

TV-A

ЕВС ПА Д 32

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА Д 33

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА Д 34

TV-A1

TV-A

ЕВС ПА Л 2661

TV-A3, 6, 10

TV-A

ЕВС НС Ч 881

SV-A

Генетично відмінний

ЕВС НС Ч 878

Новий серотип

TV-A

ЕВС НС Ч 863

Новий серотип

TV-A

ЕВС НС Т 3

Новий серотип

TV-A

Штам вірусу

Примітка: НС — новий серотип; ПА — поліантигенні штами (штами вірусів, які міжтипові антигенні зв’язки з еталонними штамами декількох серотипів).

TV-A, SV-A та EV-G — не зараховано до
жодної з цих таксономічних груп, що потребує додаткових досліджень. Штами ЕВС Т 3,
Ч 863, Ч 878, які не мали антигенної спорідненості з референтними штамами ЕВС за
класифікацією Романенка В. П., у підсумку
генетичних досліджень зараховано до TV-A;
76

у серологічних дослідженнях з сироватками
крові до еталонних штамів TV-A, SV-A та
EV-G — не належать до жодного серотипу
цих таксономічних груп, тобто є новими серотипами TV-A (табл. 5).
Отже, відповідно до вимог ICTV проведено генетичну та серологічну класифікацію

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

14 референтних штамів ЕВС згідно з класифікацією Романенка В. П., підтверджено таксономічне положення 3 виробничих штамів
ЕВС, визначено таксономічне положення 9
штамів ЕВС з поліантигенними властивостями та 4 штамів ЕВС нових серотипів, виділених в Україні, які зберігаються в колекції
вірусів ІСМАВ. Упорядковано таксономію
та номенклатуру колекційних штамів вірусів
відповідно до вимог ICTV.
У зв’язку зі зміною номенклатури та
проведеною рекласифікацією ЕВС, виділених на території України, виникла необхідність у депонуванні виробничих штамів та
прототипних штамів тешовірусів свиней нових серотипів.
Штами тешовірусів свиней Т 3, Ч 878,
які антигенно відрізняються від тешовірусів
відомих серотипів, депоновано в Державному науково-контрольному інституті біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШ).
За фізико-хімічними властивостями (стійкість до ліпідорозчинників, різних рН середовищ, інгібіторів синтезу ДНК, терморезистентність) та морфологічними властивостями
досліджувані штами належать до тешовірусів свиней.
Встановлення типової належності вірусів проводили в реакції віруснейтралізації з
кролячими робочими типоспецифічними сироватками до еталонних штамів TV-A, SV-A
та EV-G.
У проведених дослідженнях підтверджено, що штами Т 3 та Ч 878 тешовірусів свиней за антигенними властивостями відрізняються від еталонних штамів TV-A, SV-A та
EV-G свиней відомих серотипів.
У підсумку комісійних випробувань підтверджено паспортні характеристики цих
штамів та одержано на них свідоцтва про депонування (реєстраційні номери, надані
штаму тешовірусу Ч 878 — 487, Т 3 — 488)
На штам Т 3 отримано патент України [50].
Проведено комісійну виробничу перевірку та підтверджено паспортні дані щодо біологічних та фізико-хімічних характеристик
одного контрольного — Чернігівський 2372,
одного вакцинного — Перечинський 642 та
трьох діагностичних — Березнянський 652,
Р 501, И 59 штамів. На штами в ДНКІБШМ
одержано свідоцтва про депонування з номерами 121, 122, 313, 314, 315 відповідно.
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Крім того, для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів за результатами вивчення біологічних, фізико-хімічних, морфологічних, молекулярно-генетичних, імуногенних та антигенних властивостей відібрано штами тешовірусів свиней 1-го
серотипу Дніпровський 34 та штам Городнянський 31, який має антигенні зв’язки з еталонними штамами 1-го, 10-го, 11-го серотипів. У депозитарії ДНКІБШМ проведено їх
депонування та одержано реєстраційні свідоцтва за номерами 486 і 489. На штам Дніпровський 34 отримано патент України на корисну модель [51].
Отже, поповнено колекцію штамів вірусів ІСМАВ 20 еталонними штамами TV-A,
SV-A та EV-G. Проведено генетичну та серологічну рекласифікацію 30 штамів ЕВС,
виділених в Україні. За результатами проведеної роботи змінено таксономічне положення та номенклатуру 30 колекційних штамів. Геном штаму Ч 881, який рекласифіковано як SV-A, та штамів Т 3, Ч 863, Ч 878,
які є новими серотипами TV-A, необхідно
секвенувати та рекомендувати їх ICTV як
прототипні.
За даними Міжнародного епізоотичного
бюро (МЕБ), помірні або безсимптомні інфекції, зумовлені Teschovirus А (TV-A), реєструються в усьому світі [52]. На противагу
цьому, тешовірусний енцефаломієліт (хвороба Тешена) свиней на сьогодні є рідкісним
захворюванням. За останні два десятиліття
стало відомо про спалахи хвороби Тешена на
Мадагаскарі і в Центральній та Східній Європі. За період 1971–2005 рр. хворобу Тешена було зареєстровано в усіх областях України [52]. Останні роки завдяки проведеним
протиепізоотичним заходам спостерігається
стійке благополуччя щодо цієї хвороби. Проте в деяких областях України і сьогодні
проводять вакцинопрофілактику. Щодо поширення Enterovirus G (EV-G) та Sapelovirus A (SV-A) як у світі, так і в Україні даних
існує недостатньо. Інформація щодо поширення Teschovirus В взагалі відсутня, оскільки дані про цей вид опубліковано на сайті
ICTV лише у 2020 році [30].
Пікорнавіруси різних родів відіграють
значну етіологічну роль у захворюванні свиней, що призводить до великих економічних
збитків у сільському господарстві різних
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країн світу. Однією із найнебезпечніших
хвороб є ензоотичний енцефаломієліт свиней
[9]. Пневмонія, гастроентерит та пневмоентерит належать до найбільш поширених хвороб [31; 53; 54]. Повідомляється й про зумовлені пікорнавірусами порушення репродукційних функцій у свиней [55; 56].
Етіологічними агентами цих хвороб можуть
бути TV-A, TV-B, SV-G та EV-A різних серотипів.
Співробітники ІСМАВ починаючи з
1961 року із різних біологічних матеріалів
виділили десятки штамів (вакцинні, вірулентні, діагностичні, референтні, прототипні),
які було ідентифіковано як ентеровіруси
свиней, рекласифіковані згідно з вимогами
ICTV і зберігаються в колекції штамів вірусів ІСМАВ, яка на сьогодні налічує 92 штами. На основі штамів, які зберігаються в колекції, розроблено 2 вакцини та 10 діагностичних тест-систем та наборів. Прототипні
та еталонні штами використовуються у різних наукових установах для контролю специфічності діагностичних тест-систем, напруженості імунітету вакцин, інших наукових дослідженнях.
Незважаючи на стійке епізоотичне благополуччя в Україні щодо хвороб свиней
зумовлених тешовірусами, на нашу думку,
необхідно відновити дослідження щодо циркуляції TV-A, SV-A та EV-G на території України.
У зв’язку з доповненням міжнародної
класифікації 3 новими серотипами Teschovirus В, 18 новими серотипами Enterovirus G
необхідно розпочати роботу з отримання
еталонних штамів вірусів цих серотипів, розробку праймерів для видової ідентифікації
Teschovirus В. Зважаючи на те, що TV-A здатні до репродукції в культурах клітин людини [57], ці віруси становлять потенційну небезпеку для людини. Зважаючи на масштаби
збитків, заподіяних вірусом SARS-CoV-2,
який мігрував від тварин до людини, необхідно проводити постійний моніторинг вірусних інфекцій серед тварин, зокрема і Teschovirus A, Teschovirus В, Sapelovirus A та
Enterovirus G, що дозволить запобігти можливим соціальним та економічним наслідкам
і сприятиме біобезпеці держави.
Висновки. У період із 2002 по 2019 рік
у підсумку проведених досліджень з 1216
проб матеріалу виділено 274 ізолятів вірусів.
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Доповнено колекцію 20 еталонними штамами Teschovirus A, Sapelovirus A та Enterovirus
G. Проведено генетичну та серологічну рекласифікацію 30 штамів ЕВС, виділених в
Україні. Упорядковано колекцію штамів вірусів відповідно до сучасної таксономії й
номенклатури. Депоновано 7 штамів вірусів.
Доповнено колекцію вірусів 4 штамами Teschovirus A нових серотипів.
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Objective. Arrangement of the collection of porcine enteroviruses (PEV) strains isolated on the
territory of Ukraine in accordance with the requirements of the International Committee on Virus
Taxonomy and supplementing it with new strains Teschovirus A (TV-A), Sapelovirus A (SV-A), Enterovirus G (EV-G). Methods. Virological, serological, molecular genetic, instrumental and statistical. Isolation, cultivation of viruses and determination of their biological activity were performed
in passaged culture of porcine embryonic kidney cells (СНЕВ). The viral titre was calculated by the
method of Reed and Muench. The typical affiliation of viruses was determined in the virus neutralization reaction in СНЕВ cell culture. Species affiliation was determined by reverse transcription
polymerase chain reaction (RT PCR) using species-specific primers for TV-A, SV-A and EV-G, developed by us. Electron microscopy of viruses was performed on a transmission electron microscope by negative contrast enhancement method. Statistical processing was performed in Microsoft
Office Excel and StatSoft STATISTICA 12. Results. As a result of the epizootic survey during 2002–
2019, 1,216 samples for virological testing were selected. Successive passages of СНЕВ cell culture resulted in obtaining 274 viral isolates. According to the results of studying physicochemical,
morphological, biological properties of these isolated, they are classified as PEV. In connection
with the change of taxonomy and nomenclature of PEV, serological and genetic reclassification of
30 strains of viruses isolated in Ukraine, including 14 reference strains according to the classification of V. P. Romanenko, 7 production strains, 9 strains with polyantigenic properties and 4 strains
that did not have antigenic affinity with viruses of known PEV serotypes according to the classification of V. P. Romanenko was performed. It has been established that the reference strains of PEV
according to the trivial classification of V. P. Romanenko belong to the species TV-A of the genus
Teschovirus. As a result of conducted serological testing, PEV-10 M 2323, PEV-12 K 22, PEV-13 L
90, PEV-14 M 116, PEV-16 G 95, PEV-17 V 111, PEV-18 Ch 184, PEV-19 D 227, PEV-20 I 249,
PEV-23 I 393 were classified as TV-A1; PEV-11 K 9, PEV-15 Ch 73 — as TV-A3, PEV-22 V 151 —
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as TV-A6. PEV-21 P 142 did not have antigen affinity with reference strains TV-A, SV-A and EV-G
and belongs to a new serotype. Production strains of PEV-1 Perechynskyi 642, Bereznianskyi 652,
Chernihivskyi 2372 were reclassified as TV-A1. PEV strains with polyantigenic properties such as
G 31 and L 2661 have intertypic antigens with TV-A 1, 10, 11 and TV-A 3, 6, 10 serotypes, respectively. PEV strain of a new serotype Ch 881 was reclassified as SV-A. PEV strains Т 3, Ch 863,
Ch 878 are the new serotypes of TV-A. Conclusion. As a result of studies, 274 viral isolates were
isolated from 1,216 samples of material. The collection was supplemented with 20 reference strains
of Teschovirus A, Sapelovirus A and Enterovirus G. Genetic and serological reclassification of 30
PEV strains isolated in Ukraine was performed. The collection of viral strains has been arranged in
accordance with modern taxonomy and nomenclature. Seven viral strains were deposited. The collection of viruses has been supplemented with 4 strains of new serotypes of Teschovirus A.
Key words: Teschovirus A, Sapelovirus A, Enterovirus G, collection of viral strains, taxonomy,
nomenclature.
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Мета. Визначити вплив систем удобрення на показники чисельності окремих екологотрофічних груп мікроорганізмів у чорноземі типовому глибокому важкосуглинковому за грядової технології вирощування суниці садової із застосуванням крапельного зрошення. Методи. Порівняльно-профільний, мікробіологічні, математико-статистичні. Результати. Сезонні зміни чисельності мікроорганізмів залежать від багатьох чинників, зокрема фізичних,
хімічних, біологічних, екологічних. Проведені дослідження свідчать, що більшість чинників
забезпечують тенденцію до збільшення чисельності мікроорганізмів у ґрунті у веснянолітній період та зменшення до мінімальних значень восени. З глибиною чисельність мікроорганізмів зменшувалася. У гребеневій частині ґрунту зафіксовано найвищу їх кількість. Біогенність ґрунту змінювалася в межах від 8,75 у ґрунті перелогу до 5,67 млн КУО / 1 г с. ґ. за
вирощування суниці без добрив у 0–10-сантиметровому шарі ґрунту; застосування органічних і мінеральних добрив мало однаково позитивний вплив на біогенність. Висновки. Істотний вплив на чисельність представників різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів чорнозему типового глибокого важкосуглинкового мають строки відбору зразків. Обробіток
ґрунту, удобрення та зрошення впливають на розвиток мікроміцетів, амілолітиків, амоніфікаторів, олігонітрофілів й олігокарбофілів. Згідно з проведеним дослідженням під час вирощування суниці садової є потреба в постійному внесенні добрив для усунення дисбалансу
поживних речовин, зокрема й органічної речовини, що підтверджується високим коефіцієнтом оліготрофності й низьким коефіцієнтом мобілізації азотного фонду.
Ключові слова: чорнозем типовий, мікроорганізми, суниця садова, системи удобрення,
біогенність.
Вступ. Розвиток ґрунтів багато в чому
залежить від діяльності мікроорганізмів, що
значною мірою зумовлює мінералізацію органічних решток, переводячи «законсервовані» поживні речовини в доступні для рослин
форми [1; 2]. Позитивна дія мікроорганізмів
на рослини проявляється в трансформації органічних решток, синтезі гумусу, постачанні
рослинам біологічно активних сполук, які
стимулюють їх ріст і розвиток. Крім того,
мікроорганізми виконують роль санітарів у
детоксикації органічних і неорганічних за86

бруднень, синтезують антимікробні речовини, які пригнічують розвиток фітопатогенних мікроорганізмів [3; 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій з досліджуваної теми. Сільськогосподарське використання земель найчастіше
сприяє збільшенню чисельності мікроорганізмів, але водночас змінюється співвідношення представників різних еколого-трофічних
груп [5–9]. Так, у дослідах різних авторів,
проведених за інтенсивного зрошення, показано зростання показників оліготрофності та
© Н. І. Ковалжи, 2021

мінералізації, що свідчить про інтенсивніший перебіг біологічних процесів і погіршення поживного режиму ґрунту [10–12].
Встановлено, що за органічного землеробства бактеріальне різноманіття було вищим,
якщо порівняти з іншими системами [13].
Окремі дослідники відзначають переважання
бактеріальних угруповань над чисельністю
мікобіоти протягом онтогенезу цукрового
буряку [14]. Відзначається, що за внесення
мінеральних добрив збільшується мікробна
біомаса [15]. Відомо також, що сезонна динаміка чисельності мікроорганізмів у ґрунті
обумовлюється коливаннями температури й
опадів, які прямо або опосередковано (через
регулювання метаболізму рослин) впливають на стан мікробних угруповань [16].
Мета досліджень. Визначити вплив систем удобрення на показники еколого-трофічного угруповання мікроорганізмів в умовах
інтенсивного вирощування суниці садової за
крапельного зрошення.
Матеріали та методи досліджень. У
межах Роганського стаціонару об’єктами досліджень було обрано чорноземи типові важкосуглинкові на лесах (дослідне поле Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва), які перебувають у
різному постагрогенному та агрогенному використанні. Варіантами дослідження обрано
ділянки під природним фітоценозом (переліг
з 1946 року), ділянка за традиційної системи
обробітку (кукурудза, рілля більше 100 років) та варіанти вирощування суниці садової
під краплинним зрошенням за різних систем
удобрення. У варіанті вирощування кукурудзи як основне удобрення восени вносили
40 т/га перегною великої рогатої худоби
(ВРХ) з наступним його заорюванням на
глибину 22–25 см. Рано навесні проводили
боронування, а у травні здійснювали посів кукурудзи гібриду Лелека. Передпосівна культивація проведена на 6 см. Під час посіву
вносили 160 кг/га нітроамофоски (N26P26K26).
Підживлення проводили у фазу 7 листків
аміачною селітрою (N — 34,4 %) з розрахунку 80 кг/га. Переліг і вирощування кукурудзи
в наших дослідженнях слугували своєрідни-

ми контролями у дослідженні мікробіологічних показників у ґрунті за вирощування суниці садової.
Дослід із суницею сорту Роксана закладено восени 2018 р. на площі 0,3 га. Ділянку
розбито на 4 варіанти (у кожному варіанті по
4 рядки): 1. Без удобрення. 2. Мінеральна система удобрення. 3. Органо-мінеральна система удобрення. 4. Органічна система удобрення. Як добриво використовували нітроамофоску N16P16K16 з розрахунку 400 кг/га та
напівперепрілий гній у дозі 50 т/га. Посадку
суниці проводили в шаховому зсунутому
порядку у дві стрічки з відстанню між рослинами 25 см та міжряддями 130 см. Сформовані гряди вкривали плівкою, під якою
прокладали крапельну стрічку. Полив здійснювали за потребою для забезпечення постійної вологості ґрунту в межах 75 % від повної вологоємності ґрунту. Технологія вирощування передбачала застосування хімічних засобів захисту рослин проти шкідників
та позакореневе підживлення у фазу цвітіння.
На ділянках із природним фітоценозом
та за традиційної системи обробітку (за вирощування кукурудзи) відбір зразків ґрунту
проводили на глибинах від 0 до 40 см, а на
ділянках вирощування суниці садової — з
глибини верхнього шару (гребінь) й глибше
до 50 см. Відбір зразків ґрунту для мікробіологічних досліджень здійснювали в трикратній повторності.
Зрошувальна вода характеризується високим вмістом заліза (3 клас — непридатна
для зрошення за вмістом заліза), концентрація всіх інших металів на рівні показників 1
класу (табл. 1).
Оцінювання якості зрошувальної води за
небезпекою іригаційного засолення ґрунтів
відповідає 1 класу, за небезпекою підлуження вода належить до 1 класу, за небезпекою
осолонцювання ґрунту — до 3 класу, за небезпекою токсичного впливу на рослини —
1 класу.
Для обліку чисельності аеробних мікроорганізмів використовували метод глибинного посіву на щільні середовища. Кількість
ґрунтових мікроорганізмів, які використову-

Таблиця 1. Вміст важких металів, мг/дм3 у зрошувальній воді (за ДСТУ 7286:2012)
Zn

Cd

Ni

Co

Fe

Mn

Pb

Cu

Cr

0,006

0

0

0,004

5,18

0,073

0,014

0,003

0
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Таблиця 2. Сольовий склад зрошувальної води (за ДСТУ 7908:2015, ДСТУ 7908:2015,
ДСТУ 7944:2015, ДСТУ 7945:2015, ДСТУ 7943:2015)
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Катіони

Аніони

Мінералізація/дм3

8,32

8,32

0,64

%

%
0,005

0,0068

мекв/дм3
0,40

мекв/дм3

%
0,016

0,169

мекв/дм3
0,80

%

%
011

0,16

мекв/дм3
2,22

K+

мекв/дм3

%
0,035

ють переважно органічні сполуки азоту (амоніфікатори) визначали на м’ясо-пептонному
агарі (МПА). На крохмале-аміачному середовищі (КАА) вивчали чисельність мікроорганізмів, що асимілюють переважно мінеральні форми азоту й актиноміцети. Чисельність мікроскопічних грибів визначали на
пептонно-глюкозному агарі Ваксмана (ПГА).
На голодному агарі (ГА) визначали олігокарбофіли та на середовищі ЕШ — мікроорганізми, що здатні рости за низьких концентрацій азоту (олігонітрофіли) [17; 18]. Спрямованість мікробіологічних процесів у ґрунті
визначали за допомогою показника загальної
біологічної 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) — за відповідними методиками
[17; 18].
Математичний аналіз отриманих даних
здійснювали за використання програмного
забезпечення Microsoft Excel й Statgraphics
Centurion 19.
Результати досліджень. Згідно з отриманими даними (табл. 3), чисельність мікроскопічних грибів у ґрунті суттєво зменшується за вирощування суниці садової, якщо
порівняти з перелогом, — від 22,02 тис. колонієутворювальних одиниць / г сухого ґрунту
(КУО / г с. ґ.) до 1,18 тис. КУО / г с. ґ, а саме:
від 3,84 тис. до 1,18 тис. КУО / г с. ґ. у варіанті без добрив, від 15,74 тис. до 0,73 тис.
КУО / г с. ґ. у варіанті за органічного удобрення, від 13,16 тис. до 0,83 тис. КУО / г с. ґ.
у варіанті за органо-мінеральної системи та
від 10,64 тис. до 0,51 тис. КУО / г с. ґ. у варіанті за мінеральної системи удобрення.
Оцінюючи мікробіологічні показники у
гребеневому шарі ґрунту за вирощування су-

Na+

6,95

мекв/дм3
1,10

Mg2+

%

Ca2+

0,31

SO42–

мекв/дм3

Cl–

5,00

7,05

pH

HCO3

ниці садової, треба відзначити, що чисельність мікроорганізмів на середовищах МПА,
КАА, ЕШ, ГА більша, ніж у шарі ґрунту
0–10 см, проте водночас чисельність мікроміцетів та актиноміцетів зменшується. Причиною такого стану угруповання мікроорганізмів, на нашу думку, є вища вологість за
краплинного зрошення.
Вищими показниками чисельності актиноміцетів (КААакт) характеризується ґрунт у
перелозі, варіантах вирощування суниці садової за органо-мінеральної та органічної систем удобрення, а також за вирощування кукурудзи. Варто відзначити, що вирощування
суниці без добрив супроводжується найнижчим показником чисельності актиноміцетів,
якщо порівняти з усіма досліджуваними варіантами. Причиною є менша кількість органічної маси у ґрунті цього варіанту.
Аналізуючи показник чисельності мікроорганізмів, які розкладають органічні форми азоту (МПА), можна зробити висновок,
що найвищим він є в ґрунті під перелогом та
кукурудзою, відповідно, 3,85 млн та 2,55 млн
КУО / г с. ґ., тоді як за вирощування суниці
садової кількість представників цієї екологотрофічної групи є істотно меншою. За кількістю амоніфікаторів серед варіантів удобрення суниці садової можна побудувати такий
логічний ряд (за зниженням показників):
2,39 млн за органічної, 2,31 млн за органо-мінеральної систем удобрення, 2,01 млн у ґрунті без удобрення та 1,94 млн КУО / г с. ґ. за
мінеральної системи удобрення. З глибиною
чисельність гетеротрофних організмів закономірно зменшується.
Високі показники чисельності мікроорганізмів, які асимілюють переважно мінеральні форми азоту (КАА), спостерігаються у
ґрунті під перелогом — 2,55 млн КУО / г с. ґ.
та за вирощування кукурудзи (2,57 млн КУО /

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

Коефіцієнт
оліготрофності

2,01

8,75b

0,64a

2,87a

0,09a

10–20 15,84b

19,69b

2,64b

1,17b

0,44c

1,06

5,31c

0,39

2,47a

0,17ab

КААакт

КАА

МПА

ЕШ

тис. КУО / г с. ґ.

Переліг

Кукурудза

1,44

6,64

1,33

0,56c

0,33

0,55a

2,78d

0,44

2,08b

0,28b

30–40

1,18

5,68

0,95

0,31d

0,26

0,42b

1,93e

0,32b

1,73c

0,32c

0–10

14,63a

19,18a

2,55a 2,57ab 0,30b

1,72

7,14b

1,03a

2,72a

0,13a

10–20 11,18b

14,64b

2,53b

2,68b

0,40c

1,39

7,01c

1,02

2,85a

0,17ab

20–30

2,05

5,09

1,26

0,78c

0,25

0,63a

2,93d

0,59

2,36b

0,21b

30–40

1,51

4,45

0,72

0,29d

0,20

0,35b

1,55e

0,39b

1,88c

0,28c

8,34ab

1,68a

1,13a

0,38a

3,32

6,50a

0,79a

1,05ab

0,24a

0–10

3,84a

11,05a

2,01a 1,30ab 0,39b

1,97

5,67b

0,63a

1,49a

0,22a

10–20

2,61b

8,69b

1,48b

0,89b

0,30c

1,39

4,05c

0,58

1,48a

0,20ab

20–30

0,65

2,28

0,72

0,51c

0,12

0,76a

2,10d

0,52

1,41b

0,21b

30–40

0,73

1,83

0,23

0,11d

0,07

0,33b

0,74e

0,32b

0,87c

0,31c

2,96a

2,49a

0,84a

3,59

9,89a

0,94a

1,54ab

0,27a

гребінь 15,44b 14,81ab
Суниця за
органічного
удобрення

0–10

15,74a

18,23a

2,39a 1,90ab 0,50b

2,53

7,32b

0,69a

1,55a

0,25a

10–20

8,72b

13,74b

1,95b

1,55b

0,48c

1,65

5,63c

0,65

1,69a

0,27ab

20–30

1,28

3,15

1,17

0,79c

0,27

1,03a

3,26d

0,57

1,57b

0,26b

30–40

0,83

2,39

0,26

0,16d

0,10

0,35b

0,88e

0,45b

1,04c

0,39c

15,58ab

2,86a

3,31a

0,40a

3,12

9,69a

1,16a

2,22ab

0,16a

гребінь 8,25b
Суниця за
органо-мінерального
удобрення

0–10

13,16a

20,28a

2,31a 2,42ab 0,52b

2,41

7,66b

0,96a

1,76a

0,25a

10–20

6,63b

13,21a

2,28b

1,76b

0,64c

1,43

6,11c

0,61

1,88a

0,29ab

20–30

1,25

3,79

0,92

0,65c

0,25

0,58a

2,40d

0,59

1,83b

0,28b

30–40

0,65

1,94

0,31

0,14d

0,12

0,38b

0,95e

0,40b

1,12c

0,36c

9,68ab

2,45a

3,06a

0,54a

3,90

9,95a

1,20a

1,52ab

0,24a

гребінь 5,33b
Суниця за
мінерального
удобрення

млн КУО / г с. ґ.

20–30

гребінь 7,04b
Суниця,
без добрив

ГА

Коефіцієнт
мінералізації
й іммобілізації

3,85a 2,55ab 0,33b

ПГА

Біогенність

0–10 22,02a* 26,54a

Глибина,
см

Варіанти

Коефіцієнт
мобілізації
азотного фонду

Таблиця 3. Чисельність представників окремих функціональних груп мікроорганізмів
у чорноземі типовому залежно від використання ґрунту

0–10

10,64a

12,44a

1,94a 2,38ab 0,46b

2,11

6,89b

0,99a

1,76a

0,25a

10–20

5,76b

11,05b

1,96b

1,87b

0,50c

1,72

6,06c

0,74

1,62a

0,26ab

20–30

0,67

3,13

1,05

0,67c

0,30

0,94a

2,95d

0,56

1,41b

0,28b

30–40

0,51

2,37

0,29

0,15d

0,11

0,44b

1,00e

0,41b

1,03c

0,39c

Стандартна похибка

0,751

1,652

0,185

0,149

0,194

0,110

1,328

0,182

0,276

0,567

*Літери біля показників вказують на наявність суттєвої статистичної різниці між глибинами
(р < 0,05).

/ г. с. ґ.) у шарі ґрунту 0–10 см проти ґрунту
під суницею (від 1,30 млн КУО / г с. ґ. у варіанті без добрив до 2,42 млн КУО / г с. ґ. за
органо-мінерального удобрення). Водночас за
досліджуваним показником у шарі ґрунту
10–20 см суттєво відрізняється варіант під
кукурудзою — 2,68 млн КУО / г с. ґ., що знаISSN 1997-3004

чно перевищує чисельність мікроорганізмів
у ґрунті перелогу — 1,17 млн КУО / г с. ґ. та
у ґрунті за вирощування суниці. Це пояснюється великою кількістю пожнивних решток
та внесених під час посіву добрив.
Найвищі показники кількості оліготрофних мікроорганізмів (ЕШ) серед досліджених
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варіантів характерні для ґрунту за вирощування суниці садової. Так, збільшення чисельності цих мікроорганізмів спостерігається
в ґрунті за органічної системи удобрення —
2,53 млн КУО / г с. ґ., органо-мінеральним та
мінеральним удобренням проти перелогу
(2,01 млн КУО / г с. ґ.) та ґрунтом під кукурудзою (1,72 млн КУО / г с. ґ.). Встановлено,
що з глибиною чисельність олігонітрофілів у
варіанті з вирощуванням кукурудзи збільшується, якщо порівняти з показниками перелогу. Це може свідчити про збіднення ґрунту на
мінеральні сполуки азоту. Подібна тенденція
спостерігається також і за чисельністю олігокарбофілів (ГА). Ми пов’язуємо це зі збідненням ґрунту на органічні речовини.
Найвищий показник мікробіологічної
активності (біогенність) відзначено у ґрунті
перелогу в шарі ґрунту 0–10 см (8,75 млн
КУО / г с. ґ.). Застосування добрив під суницю стало причиною підвищення показника у
верхніх горизонтах ґрунту, особливо в гребні, а саме: 9,95 млн за мінерального, 9,89 млн
за органічного і 9,69 млн КУО / г с. ґ. за
органо-мінерального удобрення. Різке зменшення загальної чисельності бактерій спостерігається у варіанті з вирощуванням суниці без удобрення на всіх глибинах досліджуваного ґрунту (від 6,50 млн у гребні до
0,74 млн КУО / г с. ґ. у шарі ґрунту 30–
40 см). Зростання біогенності у шарах ґрунту
10–20 см і 20–30 см за вирощування кукурудзи проти всіх інших варіантів може
бути наслідком покращення аерації під час
перемішування й заорювання післязбиральних решток.
Найменший коефіцієнт мінералізації й
іммобілізації зафіксовано в ґрунті перелогу
(від 0,31 у шарі 30–40 см до 0,64 у 0–10сантиметровому шарі ґрунту). Більшими показниками характеризувався ґрунт під кукурудзою (від 0,39 до 1,03).
Найбільшу інтенсивність мінералізації
відзначено у гребеневій частині за органомінерального (1,16) та мінерального (1,20)
удобрення. З глибиною коефіцієнт мінералізації-іммобілізації зменшується в ґрунтах
усіх досліджуваних варіантів.
Варто відзначити, що в усіх досліджуваних ґрунтах з глибиною спостерігається тенденція до зниження показників коефіцієнта
мобілізації азотного фонду. Найбільшою
трофністю характеризується ґрунт під пере90

логом і кукурудзою, де значення коефіцієнта
мобілізації азотного фонду відповідно становили: від 2,72–2,87 у 0–10-сантиметровому
шарі до 1,73–1,88 у шарі 30–40 см. Значно
меншими показниками коефіцієнта характеризувався ґрунт у варіантах вирощування суниці садової за краплинного зрошення. За
величиною показників можна побудувати такий логічний ряд (від більшого до меншого):
органо-мінеральна – органічна – мінеральна
системи удобрення – без добрив.
Найменший коефіцієнт оліготрофності, а
відповідно, і найбільша кількість легкозасвоюваних поживних речовин, характерні
для ґрунту перелогу і за вирощування кукурудзи: від 0,09–0,13 у 0–10-сантиметровому
до 0,32–0,28 у 30–40-сантиментровому шарах ґрунту. Загалом з глибиною кількість
легкозасвоюваних поживних речовин зменшується, про що свідчить підвищення коефіцієнту оліготрофності, виняток становлять
варіанти з вирощуванням суниці, де на глибині 0–30 см не зафіксовано істотних змін, а
значення цього показника коливалися в межах 0,16–0,28.
Згідно з проведеним математико-статистичним аналізом (табл. 4) істотний вплив на
чисельність представників еколого-трофічних груп мікроорганізмів мають строки відбору зразків. Варіанти досліду достовірно
впливають на чисельність мікроміцетів (ПГА),
амілолітиків (КАА), амоніфікаторів (МПА),
олігонітрофілів (ЕШ) і олігокарбофілів (ГА).
Чинник глибини відбору зразків не має суттєвого впливу на чисельність мікроорганізмів, що, на нашу думку, пов’язано з невеликою тривалістю досліджень і коротким строком проведення досліду. Також треба відзначити відсутність істотного впливу варіантів
на показник біогенності. Виходячи з показника F, вплив сезону відбору зразків на чисельність мікроорганізмів значно вищий, ніж
варіантів досліду.
Висновки. За результатами проведених
мікробіологічних досліджень, інтенсивне використання чорнозему за вирощування суниці садової під краплинним зрошенням забезпечує зменшення чисельності мікроскопічних грибів, актиноміцетів, амілолітиків та
амоніфікаторів на фоні підвищення чисельності оліготрофів (олігонітрофілів та олігокарбофілів). Серед варіантів удобрення суниці найвищим коефіцієнтом мінералізації-
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КААакт

КАА

МПА

ЕШ

ГА

Коефіцієнт
мінералізації й
іммобілізації

Коефіцієнт
мобілізації
азотного фонду

Коефіцієнт
оліготрофності

Варіанти
досліду

ПГА

Біогенність

Фактори
впливу

F — Ratio;
P — Value

Таблиця 4. Результати дисперсійного аналізу впливу досліджуваних чинників на чисельність представників функціональних груп мікроорганізмів ґрунту та спрямованість
біологічних процесів

F

5,47

1,99

2,89

2,80

2,44

2,27

1,31

2,85

3,80

15,42

P

0,0001

0,0815

0,0150

0,0177

0,0350

0,0481

0,2604

0,0160

0,0025

0

F

14,49

53,17

45,18

41,90

44,15

13,82

54,41

6,01

26,70

12,39

P

0

0

0

0

0

0

0

0,0028

0

0

F

1,32

1,17

1,01

0,87

1,29

1,03

0,63

1,01

1,00

1,88

P

0,2214

0,3092

0,4331

0,5605

0,2352

0,4175

0,7855

0,4378

0,4464

0,0484

Сезон

Взаємодія

іммобілізації характеризувався ґрунт за органо-мінерального й мінерального удобрення, а коефіцієнти мобілізації азотного фонду
й оліготрофності суттєво не відрізнялися. Це
може бути пов’язано з впливом низки чинників: погіршенням аерації, зменшенням кількості органічної речовини, що надходить
до ґрунту, використанням води з високим
вмістом солей і важких металів. І навпаки, у
варіанті перелогу зафіксовано більшу кількість гетеротрофів і меншу кількість оліготрофів, що зі свого боку позитивно відобразилося на досліджуваних коефіцієнтах, а
саме: найнижчий серед досліджуваних варіантів коефіцієнт мінералізації, оліготрофності і найвищий — мобілізації азотного фонду.
Інтенсивний обробіток ґрунту у варіанті з
вирощуванням кукурудзи спричинив зменшення чисельності мікроскопічних грибів, а
внесення органічних і мінеральних добрив,
навпаки, сприяли розвитку гетеротрофів, що
зі свого боку посприяло зниженню коефіцієнта оліготрофності й підвищенню коефіцієнтів мобілізації азотного фонду й мінералізації.
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ASPECTS OF FORMATION OF GROUPS OF MICROORGANISMS
OF TYPICAL CHERNOZEM IN THE GROWING OF GARDEN
STRAWBERRY UNDER DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS
AND DRIP IRRIGATION
N. I. Kovalzhy
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaiev
e-mail: kovalzhy.n.i@gmail.com

Objective. To determine the influence of fertilization systems on the parameters of the number
of separate ecological and trophic groups of microorganisms in typical deep heavy loam chernozem
upon bed technology of garden strawberry cultivation with the use of drip irrigation. Methods.
Comparative profile, microbiological, mathematical and statistical. Results. Seasonal changes in
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the number of microorganisms depend on many factors, including physical, chemical, biological,
environmental. Conducted studies show that most factors tend to increase the number of microorganisms in the soil in spring and summer and decrease to a minimum in autumn. With depth, the
number of microorganisms decreases. The highest number of them was detected in the ridge part of
the soil. Soil biogenicity varied from 8.75 million CFU /1 g of dry soil in the grassland soil up to
5.67 million CFU/1 g of dry soil upon growing strawberries without fertilizers in a 0–10-centimetre
layer of soil; the use of organic and mineral fertilizers had an equally positive effect on biogenicity.
Conclusion. The terms of sampling have a significant impact on the number of representatives of
different ecological and trophic groups of microorganisms of typical deep heavy loam chernozem.
Cultivation, fertilization and irrigation of soil affect the development of micromycetes, amylolytics,
ammonifiers, oligonitrophils and oligocarbophils. According to a study, cultivation of garden
strawberry requires constant application of fertilizers to eliminate imbalances of nutrients, including organic matter, as evidenced by high oligotrophic coefficient and low nitrogen mobilization
rate.
Key words: typical chernozem, microorganisms, garden strawberry, fertilization systems, biogenicity.
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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
ISSN 1997-3004

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 (моногра96

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).

ISSN 1997-3004

Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 34.

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

КНИГА
1–7 авторів
Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo
основами статистической обработки резуль- opyta s osnovami statisticheskoy obrabotki reтатов исследований. М. : Агропромиздат, zul’tatov issledovaniy [Methods of field experi1985. 351 с.
ment with the basics of statistical processing of
research results]. Moskva: Agropromizdat [in
Russian].
Тараріко Ю. О., Несмашна О. Ю., Бердні- Tarariko, Yu. O., Nesmashna, O. Yu., & Berdков О. М. Біоенергетична оцінка сільсько- nikov, O. M. (2005). Bioenergetychna otsinka
господарського виробництва. К. : Аграрна silskohospodarskogo vyrobnytstva [Bioenergy
наука, 2005. 200 с.
evaluation of agricultural production]. Kyiv:
Ahrarna nauka [in Ukrainian].
Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзе- Tepper, E. Z., Shil’nikova, V. K., & Pereverва Г. И. Практикум по микробиологии. М. : zeva, G. I. (1979). Praktikum po mikrobiologii
Колос, 1979. 215 с.
[Mikrobiology Manual]. Moskva: Kolos [in
Russian].
Більше 7 авторів
Петриченко В. Ф.,
Лихочвор В. В.,
Іва- Petrychenko, V. F., Lykhochvor, V. V., Ivaniuk,
нюк С. В., Корнійчук О. В., Колісник С. І., S. V., Korniichuk, O. V., Kolisnyk, S. I.,
Кобак С. Я. … Захарова О. М. Соя. Вінни- Kobak, S. Ya. … Zakharova, O. M. (2016). Soia
ця : Діло, 2016. 400 с.
[Soybean]. Vinnytsia: Dilо [in Ukrainian].
За редакцією...
Rhizobiaceae. Молекулярная биология бак- Spaynk, G., Kondoroshi, A., Hukas, P. (Eds.).
терий, взаимодействующих с растениями / (2002). Rhizobiaceae. Molecular biology of
Под ред. Г. Спайнка, А. Кондороши, П. Ху- bacteria interacting with plants (rus translation
каса; рус. перевод под ред. И. А. Тихоно- eds. Tihonovich, I. A., Provorov, N. A.). Saint
вича, Н. А. Проворова. Санкт-Петербург, Petersburg [in Russian].
2002. 567 с.
Мікробні препарати в сучасних аграрних Volkohon, V. V. (Ed.). (2015). Mikrobni
технологіях / За ред. В. В. Волкогона. Київ, preparaty v suchasnykh ahrarnykh tekhnolo2015. 248 с.
giiakh [Microbial preparations in modern
agrarian technologies]. Kyiv [in Ukrainian].
РОЗДІЛ КНИГИ
Zelle M. R., Hollander A. Effects of radiation Zelle, M. R. & Hollaender, A. (1955). Effects of
on bacteriaю A. Hollaender (Еd.). Radiation radiation on bacteria. In A. Hollaender (Ed.).
biology. Vol. II. New York : McGraw-Hill Radiation biology, II (рр. 365–430). New York:
Book Co, 1955. P. 365–430.
McGraw-Hill Book Co.
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СТАТТЯ В ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ
Hardy R. W. F., Holsten R. D., Jackson E. K., Hardy, R. W. F, Holsten, R. D., Jackson, E. K.,
Burns R. C. The acetylene-ethylene assay for & Burns, R. C. (1968). The acetylene-ethylene
N2 fixation: laboratory and field evaluation. assay for N2 fixation: laboratory and field evaPlant Physiol. 1968. № 43. С. 1185–1207. luation. Plant Physiol, 43, 1185–1207.
https://doi.org/10.1104/pp.43.8.1185
https://doi.org/10.1104/pp.43.8.1185
Кравченко Н. О.,
Копилов Є. П.,
Голо- Kravchenko, N. O., Kopylov, Ye. P., Holoвач О. В., Дмитрук О. М. Оцінка патогеності vach, O. V., & Dmytruk, O. M. (2014). Otsinka
ґрунтового гриба Trichoderma viride 505. patohennosti gruntovoho hryba Trichoderma
Сільськогосподарська мікробіологія. 2014. viride 505 [Evaluation of pathogenicity of soil
Вип. 20. С. 23–28.
fungus Trichoderma viride 505]. Silskogospodarska mikrobiolohiia — Agricultural Microbiology, 20, 23–28 [in Ukrainian].
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Передерій М. Г. Скринінг штамів мікроор- Perederii, M. H. (2018, October). Skryninh
ганізмів за здатністю до біосинтезу гідролі- shtamiv mikroorhanizmiv za zdatnistiu do bioтичних ферментів. Мікробіологія в сучас- syntezu hidrolitychnykh fermentiv [Screening of
ному сільськогосподарському виробництві: strains of microorganisms on the ability to bioматеріали ХІІІ наукової конференції моло- synthesis of hydrolytic enzymes]. Proceedings
дих вчених (м. Чернігів, 24–25 жовтня). of the XIII Scientific Conference of young sciЧернігів, 2018. С. 68–71.
entists Microbiology in modern agricultural
production (pp. 68–71), Chernigiv [in Ukrainian].
ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ
Наказ Міністерства аграрної політики та Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodoпродовольства України 19.03.2012 № 131 volstva Ukrainy 19.03.2012 № 131 Pro za(у редакції наказу Міністерства аграрної tverdzhennia Pereliku maksymalno dopustymykh
політики та продовольства України від rivniv nebazhanykh rechovyn u kormakh ta
11.10.2017 № 550) «Про затвердження Пе- kormovii syrovyni dlia tvaryn [Order of the Minреліку максимально допустимих рівнів не- istry of Agrarian Policy and Food of Ukraine of
бажаних речовин у кормах та кормовій си- 19.03.2012 № 131 On Approval of the List of
ровині для тварин» (Із змінами, внесеними Maximum Permissible Levels of Unwanted
згідно з Наказом Міністерства економічного Substances in Forages and Forage For Aniрозвитку і торгівлі № 550 від 11.10.2017). mals]. (2012, 23 April). Retrieved from
Офіційний вісник України. 2012, № 29 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12/
(23 квітня). 86 с. Режим доступу: print [in Ukrainian].
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0503-12/
print
ДИСЕРТАЦІЯ (АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ)
Трепач А. О. Особливості фосфорного жив- Тrepach, A. O. (2012). Features of a phosphoric
лення пшениці озимої за використання nutrition of winter wheat when using of RhizoRhizobium radiobacter : дис. ... канд. с.-г. на- bium radiobacter (Unpublished candidate theук / Інститут сільськогосподарської мікро- sis). Institute of Agricultural Microbiology and
біології та агропромислового виробництва Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv,
НААН, Чернігів, 2012.
Ukraine [in Ukrainian]
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Пройда Ю. О. Эффективность применения Proyda, Yu. O. (1999). The effectiveness of the
микроэлементов при возделывании сои в use of trace elements in the cultivation of soyусловиях Юго-Запада ЦЧР : автореф. дис. … bean in the South-West of the CPR. (Extended
канд. с.-х. наук / Курская государствен- abstract of Candidate thesis). Kursk State Agriная сельскохозяйственная академия им. cultural Academy named after I. I. Ivanov.
И. И. Иванова. Курск, 1999. 21 с.
Kursk, Russia [in Russian].
ПАТЕНТ, ДСТУ
Штам бактерій Azospirillum brasilense для Pat. 40542 UA, МПК С05F11/08, С12N1/20.
виробництва бактеріального добрива під Bacterial strain Azospirillum brasilense for
гречку: пат. 40542 Україна. МПК С05F11/08, producing bacterial fertilizer for buckwheat,
С12N1/20, В. І. Лохова, О. В. Надкернична; Lokhova, V. I., Nadkernychna, O. V., Publ.
заявник і патентовласник: Український нау- 16.07.2001 [in Ukrainian].
ково-дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології УААН. № 4323845/SU;
заявл. 02.11.1987; опубл. 16.07.2001,
Бюл. № 6.
ДСТУ 4289:2004. Якість ґрунту. Метод DSTU 4289:2004. Yakist gruntu. Metod
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