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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Ґрунт – одне з найбільш заселених мікроорганізмами 

середовищ існування, в одному грамі якого міститься від 8-9 млн до декількох 

мільярдів бактерій. Мікроорганізми ґрунту відіграють ключову роль в ґрунтоутворенні, 

біогеохімічних циклах основних біогенних елементів, а також в утилізації відходів і 

детоксикації забруднень навколишнього середовища [Usman S et al., 2016; Aislabie J et 

al., 2013]. Родючість ґрунту в агроекосистемах формується у результаті сукупності 

біологічних процесів, які залежать від складу ґрунтового мікробіому, виду 

вирощуваних рослин, застосування різних агротехнічних заходів. 

Особливий інтерес становить мікробіоценоз ризосфери рослин, які виділяють 

ексудати і цим приваблюють мікроорганізми, внаслідок чого підтримується високий 

рівень біологічної активності у кореневій зоні [Hartmann A et al., 2007]. Вивчення 

біорізноманітності ґрунтових ризосферних мікробіоценозів є актуальним і привертає 

увагу багатьох дослідників, які застосовують як мікробіологічні, так і молекулярно-

генетичні методи. 

Досягнення сучасної молекулярної екології сприяли розробленню культурально-

незалежних  методів вивчення біорізноманітності мікроорганізмів ґрунту і ризосфери, 

що базуються на дослідженнях тотальної ДНК (метагеному) [Rincon-Florez VA et al., 

2013; Zhang W et al., 2012]. Найбільш поширеним сучасним методом вивчення 

біорізноманітності мікробіоценозів є високопродуктивне секвенування, яке дозволяє 

визначити філогенетичну різноманітність з високою точністю (97-99%), а також 

оцінити кількісні показники представленості різних таксонів, включаючи домінантні і 

мінорні філуми ґрунтового мікробіому [Fakruddin MD et al., 2012]. 

Вивчення ризосферних мікробних угруповань у сучасних агроценозах має 

важливе фундаментальне і практичне значення. В останні десятиліття у вирощуванні 

бобових рослин, у першу чергу сої,  перспективним є застосування високоефективних 

біопрепаратів на основі симбіотрофних азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів, які доповнюють один одного і в комплексі позитивно впливають як на 

рослини, так і на ризосферний мікробіоценоз [Iutynska HO et al., 2011; Zaidi A et al., 

2017]. Особливе місце належить бульбочковим бактеріям-мікросимбіонтам сої, які 

здатні фіксувати біологічний азот і виступати регуляторами росту рослин завдяки 

синтезу широкого спектру біологічно активних речовин [Tsavkelova EA et al., 2006; 

Nyoki D et al., 2018]. Важливим і мало дослідженим  є питання інтродукції 

мікроорганізмів у поєднанні із засобами хімічного захисту рослин, адже пестициди 

можуть негативно впливати на нецільові об’єкти – корисні ґрунтові бактерії, в 

результаті чого може порушуватись екологічна рівновага та змінюватись склад 

мікробіому ґрунту. Біорізноманітність ризосферного мікробіому, формування, 

функціонування і ефективність соєво-ризобіального симбіозу за умов сумісного 

застосування інокуляції насіння мікробними препаратами і протруєння фунгіцидами 

залишаються мало дослідженими. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах науково-дослідної роботи відділу загальної та ґрунтової 

мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 

за темами: «Філогенетичне біорізноманіття і біохімічна активність мікробних 
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угруповань ґрунтів в агроценозах і за умов техногенезу (номер держреєстрації 

0111U000844, 2010-2015 рр.), «Функціональна активність та перспективи використання 

у біотехнології ґрунтових мікроорганізмів природних, техногенних і агроекосистем» 

(номер держреєстрації 0116U006319, 2016-2019 рр.) та «Функціональний потенціал 

ґрунтового мікробіому агроценозів і техногенних екотопів» (номер держреєстрації 

0120U000293, 2020-2025 рр.). 

Мета та завдання досліджень. Мета дисертаційної роботи – встановити 

біорізноманітність ризосферного мікробіому, особливості функціонування та 

ефективність соєво-ризобіальних симбіотичних систем і продуктивність рослин за 

бактеріальної інокуляції насіння та застосування фунгіцидів. 

Для виконання поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 дослідити біорізноманітність мікробіому ризосфери сої за передпосівної обробки 

насіння фунгіцидами системної і контактної дії з наступною інокуляцією 

біопрепаратами; 

 вивчити вплив фунгіцидів системної і контактної дії на бактерії-біоагенти 

інокулянтів,  їх нодуляційну і азотфіксувальну активності; 

 дослідити особливості формування та функціонування соєво-ризобіального 

симбіозу та оцінити його ефективність за умов обробки насіння фунгіцидами та 

біопрепаратами;  

 визначити продуктивність сої за передпосівної інокуляції та обробки насіння 

фунгіцидами. 

Об’єкт дослідження – формування та функціонування ризосферного мікробного 

угруповання і азотфіксувальних бобово-ризобіальних систем за сучасних 

агротехнологій вирощування сої.  

Предмет дослідження – біорізноманітність і кількісний склад мікробіому 

ризосфери сої, нодуляційна здатність, азотфіксувальна активність ризобій, 

ефективність і продуктивність соєво-ризобіальних систем за бактеризації та 

застосування фунгіцидів. 

Методи дослідження – мікробіологічні, молекулярно-біологічні, біохімічні, 

фізико-хімічні, агрономічні та статистичні. 

Наукова новизна роботи. Базуючись на підходах сучасної молекулярної екології, 

розширено знання щодо біорізноманітності прокаріотного мікробіому ризосфери сої, 

вирощуваної у Лісостеповій зоні України. Ідентифіковано послідовності, що належали 

філумам Chlamydiae, Chlorobi, Elusimicrobia, FBP, Gracilibacteria і археям  

Thaumarchaeota і Crenarchaeota, які раніше не було описано як представників 

ризосферного мікробіому сої. Поряд з широко поширеними в орних ґрунтах  

домінантними мікроорганізмами за умов застосування інокуляції Ековіталом і обробки 

фунгіцидами виявлено мінорні компоненти мікробіому: представників родів 

Luteimonas (родина Xanthomonadaceae), Cellulomonas (родина Cellulomonadaceae), 

Actinoplanes (родина Micromonosporaceae). Вперше визначено представників родів 

Microvirga (родина Methylobacteriaceae) та Bosea (родина Bradyrhizobiaceae), які 

належать до групи нових симбіотрофних видів і роду Kaistia (родина Rhizobiaceae). 

Виявлення цих таксонів, які раніше у ризосфері сої  не було описано,  розширює ареал 

пошуку бактерій для підвищення ефективності симбіотичних систем.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Methylobacteriaceae&action=edit&redlink=1
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Розроблено наукові основи екологічно обґрунтованого сумісного застосування 

новітніх комплексних мікробних препаратів і засобів хімічного захисту рослин для 

збереження біорізноманітності ґрунтової мікробіоти, покращення фітосанітарного 

стану агроценозів і підвищення продуктивності рослин. 

 Практичне значення одержаних результатів. Розроблено рекомендації щодо 

комбінованого застосування мікробних препаратів з фунгіцидами, що базуються на 

забезпеченні формування і функціонування ефективних мікробно-рослинних систем, 

збереженні біорізноманітності мікробіому, обмеженні мікозів і підвищенні 

продуктивності сої. Рекомендовано за умов несприятливого фітосанітарного стану 

агроценозу  застосовувати передпосівну інокуляцію мікробним препаратом Ековітал  

насіння, попередньо обробленого фунгіцидами  Максим Стар або Кінто дуо у дозах, 

рекомендованих виробником; застосування Вітаваксу 200 ФФ потребує додаткової 

корекції доз. 

Практичні результати роботи захищено двома патентами:  «Спосіб комплексної 

передпосівної обробки насіння сої» (патент на корисну модель №139390) та «Спосіб 

комбінованої передпосівної обробки насіння сої» (патент на корисну модель №136738) 

і викладено у методичних рекомендаціях: «Молекулярно-генетичні методи для 

визначення різноманіття ґрунтових мікроорганізмів» (Київ, 2014), «Мікробні 

препарати для рослинництва» (Київ, 2017) і «Застосування новітніх біопрепаратів у 

рослинництві» (Київ, 2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною роботою 

автора і виконана у відділі загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології 

і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. Автором проаналізовано наукову 

літературу за обраною темою, визначено мету та завдання роботи, розроблено і 

обґрунтовано програму і методи досліджень, проаналізовано отримані 

експериментальні дані, проведено їх інтерпретацію та сформульовано основні 

висновки та положення роботи, підготовлено матеріали до публікацій. 

Планування напрямку роботи, аналіз результатів та формулювання основних 

положень і висновків дисертації здобувачем проведено за безпосередньої участі 

наукового керівника роботи, д.б.н, проф., член.-кор. НАН України Іутинської Г.О., за 

що автор висловлює особливу подяку. 

Вегетаційні та польові досліди з вивчення впливу обробки насіння сої 

фунгіцидами системної та контактної дії з наступною інокуляцією високоефективними 

штамами ризобій або комплексним мікробним препаратом Ековітал на нодуляційну та 

азотфіксувальну активність симбіотичних систем, чисельність мікроорганізмів 

основних еколого-функціональних груп проводили сумісно з к.б.н. Титовою Л.В. та 

к.б.н. Леоновою Н.О., які є співавторами відповідних публікацій. Польові дослідження 

проводили на базі ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 

України». Облік уражених мікозами (аскохітоз і септоріоз) рослин сої та обрахунок 

продуктивності проводили сумісно з н.с. Ляскою С.І. (ННЦ «Інститут землеробства 

НААН України»).  

Вивчення складу мікробіому ризосферного ґрунту сої методами 

висопродуктивного секвенування та піросеквенування проведили сумісно з  к.б.н. 

Пінаєвим О.Г. та к.б.н. Андроновим Є.Є у Федеральній державній бюджетній науковій 
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установі «Всеросійський науково-дослідний інститут сільськогосподарської 

мікробіології», м. Санкт-Петербург. 

Апробація результатів дисертації.  Результати роботи доповідалися на XIII з’їзді 

Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (01-06 жовтня, м. Ялта, 

2013); ІХ науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (26–27 листопада, м. Чернігів, 2013); IX з’їзді 

Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків (30 червня-4 липня, м. Миколаїв, 

2014); міжнародній науковій конференції «Мікробіологія та імунологія – перспективи 

розвитку в ХХІ столітті» (10-11 квітня, м. Київ, 2014); ІІІ конференції молодих учених 

«Біологія рослин та біотехнологія» (16-18 травня, м. Київ, 2017); XV з’їзді Товариства 

мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (11-15 вересня, м. Одеса, 2017); ХІІ 

науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (24–25 жовтня, м. Чернігів, 2017); 4rd 

International Scientific Conference on Microbial Biotechnology «Microbial Biotechnology» 

(October 11-12, Chisinau, Moldova, 2018); Международной научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы разработки, использования биологически 

активных соединений в научной и практической деятельности» (4–5 октября, г. Брест, 

2018); 6
th 

Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation (18-21 June, 

Yaremche, 2019); XV Міжнародній науково-практичній конференції «Біологічно 

активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – Рекомендації – Практичні 

результати» (25-29 червня, м. Київ, 2019); VII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека»  (м. Житомир, 2019), 

наукових конференціях-конкурсах молодих вчених Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України «Молодь та сучасні проблеми 

мікробіології і вірусології» (Київ, 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р.).  

Публікації. За матеріалами дисертації опуб ліковано 24 наукові праці, з яких 6 

статей у фахових виданнях (4 – у виданні, що входить до наукометричної бази даних 

Scopus, 1 – у виданні, що входить до наукометричної бази даних Index Copernicus), 3 

методичні рекомендації, 12 тез доповідей та матеріалів конференцій, 1 стаття у 

регулярному виданні, що не входить до наукометричних баз, та 2 патенти України на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 193 сторінках 

комп’ютерного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів та 

трьох розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів та висновків. 

Список використаних джерел містить 263 посилання, з яких 239 іноземних. Загальна 

кількість таблиць –  18 та 9 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Огляд літератури складається з 3 підрозділів. У першому підрозділі розглянуто 

молекулярно-біологічні дослідження біорізноманітності мікробних угруповань ґрунту і 

кореневої зони рослин та їхній вклад у сталий розвиток функціонування 

агроекосистем. У другому підрозділі висвітлені дані щодо ролі мікроорганізмів у 

мікробно-рослинних системах. У третьому – наведено способи підвищення 
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ефективності бобово-ризобіальних систем, зокрема системи Bradyrhizobium japonicum-

Glycine max. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У роботі використано такі мікроорганізми: високоефективні штами бульбочкових 

бактерій сої – Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018,  В-6023 і В-6035 та 

фосфатмобілізувальні бацили Bacillus megaterium УКМ В-5724, комплексний 

мікробний препарат Ековітал  на основі цих штамів, розроблений в Інституті 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України [Патент № 101388]. 

Дослідження складу мікробіоценозу ризосфери сої та ефективності бобово-

ризобіального симбіозу проводили з соєю ультраскоростиглого сорту Аннушка, який 

придатний для вирощування на високих агрофонах і за умов зрошення.  

Також у роботі використано фунгіциди системної і контактної дії: Вітавакс 200 

ФФ (діючі речовини – карбоксин 200 г/л + тірам 200 г/л, виробник – Chemtura 

AgroSolutions, Великобританія); Максим Cтар (діючі речовини – флудіоксоніл 18,75 г/л 

+ ципроконазол 6,25 г/л, виробник – Syngenta, Швейцарія) та Кінто дуо (діючі 

речовини – прохлораз 60 г/л + тритіконазол 20 г/л, виробник – BASF, Швейцарія). 

Насіння сої спочатку обробляли досліджуваними фунгіцидами, а через 12 год 

здійснювали бактеризацію штамами ризобій або препаратом Ековітал. 

Для аналізу метагеному темно-сірого опідзоленого ризосферного ґрунту сої 

проводили виділення сумарної мікробної ДНК, яку в подальшому досліджували 

молекулярно-біологічними методами [Шерстобоєва ОВ та ін., 2014]: 

високопродуктивного секвенування на приладі Illumina MiSeq [Bates ST et al., 2010] та 

піросеквенування на приладі GS Junior, Roche, USA [A Roche Company Branford, 2012]. 

Таксономічний аналіз нуклеотидних послідовностей ампліконів бібліотек, отриманих 

двома методами, здійснювали за допомогою комп'ютерного програмного модуля 

QIIME (версія 1.7.0.) [Kuczynski J et al., 2012]. На основі результатів аналізу 

представленості операційних таксономічних одиниць (ОТО) у пробах розраховували 

індекси біорізноманітності: Шеннона (частка певного виду в угрупованні) [Gorelick R, 

2006], Менхініка (індекс видового багатства) [Menhinick EF, 1964], Серенсена 

(коефіцієнт подібності) [Sorensen TA, 1948], а також Бергера-Паркера (індекс 

домінування) [Caruso T et al., 2007]. 

У ризосфері сої визначали чисельність мікроорганізмів основних еколого-

функціональних груп: олігоазотрофних, педотрофних, прототрофних, 

фосфатмобілізувальних та целюлозоруйнівних. Облік чисельності мікроорганізмів 

проводили шляхом глибинного та поверхневого посіву ґрунтових суспензій відповідних 

десятикратних розведень на агаризовані середовища [Tepper EZ et al, 2005].  

Вегетаційні досліди проводили в 2014-2015 рр. у вегетаційному будинку 

Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України на темно-

сірому опідзоленому ґрунті в керамічних горщиках ємністю 3 кг, заповнених ґрунтом, 

у 4-х повтореннях. Польові дослідження проводили впродовж 2013-2014 років у 

Київській області (смт Чабани) на базі ННЦ «Інститут землеробства НААН» на такому 

ж ґрунті. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thorvald_S%C3%B8rensen
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У фазу бутонізації-початку цвітіння сої визначали такі показники: чисельність 

мікроорганізмів основних еколого-функціональних груп у ризосфері сої, нодуляційну 

здатність ризобій та азотфіксувальну активність кореневих бульбочок [Hardy R et al., 

1968], вміст пігментів у листі [Wellburn AR, 1994],  а також проводили облік уражених 

аскохітозом та септоріозом рослин [Шамрай СH и др., 2006]. У фазу стиглості бобів 

визначали чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у 

ризосферному ґрунті, проводили облік уражених аскохітозом та септоріозом рослин та 

їх продуктивність.  

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за допомогою пакету 

програм Microsoft Exсel 2007. Розрахунок найменшої істотної різниці у формуванні 

урожаю сої при проведенні вегетаційних та польових експериментів проводили за 

Доспєховим [Доспехов БА, 1985]. 

 

БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА УМОВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ І КОМПЛЕКСНОЇ МІКРОБНОЇ 

ІНОКУЛЯЦІЇ ЕКОВІТАЛОМ 

Відомо, що неконтрольоване внесення пестицидів може призвести до негативних 

змін у складі ґрунтового мікробіому, особливо ризосферного [Aislabie J et al., 2013; Loa 

CC et al., 2010]. Однак, вплив обробки насіння фунгіцидами у поєднанні з інокуляцією 

комплексними мікробними препаратами на мікробіом ризосфери культурних рослин, 

зокрема сої, вивчено недостатньо. Нами було досліджено склад мікробіому темно-

сірого опідзоленого ґрунту ризосфери сої за умов застосування фунгіцидів і 

комплексної інокуляції в умовах польових і вегетаційних дослідів.  

Методами молекулярної екології у мікробіомі ризосферного ґрунту сої, вирощеної 

у польових умовах, було виявлено 21 філум бактерій, 2 філуми архей та 

некласифіковані послідовності – 8,6-26,5% (табл. 1).  

Домінантними філумами у всіх дослідних варіантах  були: Proteobacteria (26,2-

37,6%), Actinobacteria (21,4-27,4%), Acidobacteria (10,4-13,3%), а субдомінантними – 

Bacteroidetes (1,5-5,4%) і Firmicutes (2,1-4,7%). Показано зростання представленості 

філуму Proteobacteria з 26,2% в контрольному варіанті до 37,6% у варіанті з 

інокуляцією і до 35,8-36,8% у ризосфері сої, насіння якої було оброблено фунгіцидами 

сумісно з Ековіталом. Також спостерігали збільшення відносної кількості 

представників філуму Firmicutes з 2,1% у контрольному до 2,6% у варіанті з 

інокуляцією і до 4,6-4,7% у варіантах з фунгіцидами та бактеризацією, філуму 

Bacteroidetes – з 1,5% до 3,5% і 3,9-5,4% відповідно. 

Частка послідовностей, віднесених до філуму Acidobacteria, підвищувалась з 11% 

у контрольному варіанті до 12,8% і 13,3% у варіантах з бактеризацією насіння 

Ековіталом і сумісно з обробкою фунгіцидом Кінто дуо відповідно, але при цьому 

спостерігали зменшення представленості у варіанті із застосуванням Ековіталу і 

бактеризації цим препаратом на фоні застосування фунгіциду Максим Стар. Філум 

Actinobacteria був найширше представлений у контрольному і варіанті, де 

застосовували Ековітал з фунгіцидом Максим Стар (по 27,4%), в той час як у варіантах 

з інокуляцією і сумісно з Кінто дуо відносна кількість представників цього філуму 

знижувалась до 25,8% і 21,4%, відповідно. За використання фунгіцидів з подальшою 
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бактеризацією Ековіталом спостерігали збільшення представленості філумів 

Cyanobacteria, Planctomycetes, Verrucomicrobia і WPS-2. 

 

Таблиця 1. 

Ідентифіковані філуми ризосферного мікробіому темно-сірого опідзоленого ґрунту  

№ 

п/п 
Філуми 

Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто дуо + 

Ековітал 

Максим Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

Bacteria 

1. AD3 0 0 0,1 0,1 

2. Acidobacteria 11,0 12,8 13,3 10,4 

3. Actinobacteria 27,4 25,8 21,4 27,4 

4. Armatimonadetes 0,2 0,1 0,1 0 

5. Bacteroidetes 1,5 3,5 3,9 5,4 

6. Chlamydiae 0,2 0,2 0,3 0,2 

7. Chloroflexi 1 1,1 1,1 1,4 

8. Cyanobacteria 0,7 0,9 1,2 1 

9. Elusimicrobia 0,1 0 0,1 0,2 

10. Firmicutes 2,1 2,6 4,7 4,6 

11. Gemmatimonadetes 0,9 1,8 1,7 1,7 

12. Nitrospirae 0,1 0 0,1 0,1 

13. Parcubacteria 0,1 0,1 0 0 

14. Planctomycetes 0,5 0,8 1,0 0,7 

15. Proteobacteria 26,2 37,6 36,8 35,8 

16. Dependentiae 0 0,1 0,1 0,1 

17. Saccharibacteria 0,1 0 0 0,1 

18. Verrucomicrobia 0,4 0,5 1,1 1,3 

19. WPS-2 0,1 0,5 0,8 0,3 

20. Thermi 0,1 0,1 0 0 

Archaea 

1. Crenarchaeota 0,8 0,5 0,7 0,6 

 Некласифіковані  26,5 11,0 11,5 8,6 

«0» – представленість даного таксону нижча за поріг чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.   

 

Серед філумів з низькою представленістю було виявлено якісні зміни у складі 

ризосферного мікробіому. Філум AD3 ідентифікували лише у варіантах з обробкою 

насіння фунгіцидами та інокулянтом. Філум Armatimonadetes не виявлено в ризосфері 

сої, насіння якої було оброблено фунгіцидом Максим Стар і Ековіталом, а філумів 

Nitrospirae і Elusimicrobia – у варіанті з бактеризацією насіння.  

Отже, обробка насіння фунгіцидами, а також їх сумісне застосування з 

комплексним мікробним препаратом не викликали якісних змін серед домінантів 

мікробіому ризосфери сої, але змінювався якісний склад філумів з низькою 

представленістю. 

javascript:gg('p__Acidobacteria');
javascript:gg('p__Actinobacteria');
javascript:gg('p__Armatimonadetes');
javascript:gg('p__Bacteroidetes');
javascript:gg('p__Chlamydiae');
javascript:gg('p__Chloroflexi');
javascript:gg('p__Cyanobacteria');
javascript:gg('p__Elusimicrobia');
javascript:gg('p__Firmicutes');
javascript:gg('p__Gemmatimonadetes');
javascript:gg('p__Nitrospirae');
javascript:gg('p__Planctomycetes');
javascript:gg('p__Proteobacteria');
javascript:gg('p__Verrucomicrobia');
javascript:gg('p__WPS-2');
javascript:gg('p__[Thermi]');
javascript:gg('Other');
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При дослідженні мікробіому ризосфери сої на рівні класів було ідентифіковано 28 

бактеріальних таксонів, з яких домінуючими були 10 класів: Acidobacteria, DA052, 

Solibacteres, Actinobacteria, Thermoleophilia, Saprospirae, Bacilli, Alphaproteobacteria, 

Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria. Найширше представленими були класи 

Actinobacteria (18,2-28,1%), Alphaproteobacteria (10,6-18,2%) і Betaproteobacteria (11,0-

15,5%) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Представленість домінуючих у ризосфері сої класів прокаріот; 

1 – контроль; 2 – Ековітал; 3 – Кінто дуо + Ековітал; 4 – Максим Стар + Ековітал 

 

Особливу увагу звертали на представників бактерій порядку Rhizobiales, оскільки 

штами B. japonicum, шо належать до даного порядку, є компонентами біопрепарату 

Ековітал. Представленість симбіотичних азотфіксаторів родів Bradyrhizobium, 

Mesorhizobium і Rhizobium була 0,1-0,2% (табл. 2). Низький відносний вміст 

представників бульбочкових бактерій в мікробіомі ризосфери сої вказує на 

необхідність проведення інокуляції насіння селекціонованими штамами симбіотичних 

бактерій не тільки сої, але й інших бобових культур. 

Вперше нами було виявлено представників родів Bosea (родина Bradyrhizobiaceae) 

та Microvirga (родина Methylobacteriaceae), які раніше у ризосфері сої не було описано. 

Представники роду Bosea були виявлені нами у всіх дослідних варіантах, а Microvirga 

– лише у варіанті із комбінованим застосуванням фунгіциду Максим Стар та 

Ековіталу. У цьому ж варіанті нами було ідентифіковано послідовності, що належали 

роду Kaistia (родина Rhizobiaceae), який раніше не зустрічався у ризосфері культурних 

рослин. 

Виявлені нами нові для ризосфери сої представники симбіотичних азотфіксаторів 

родів Bosea, Microvirga, а також несимбіотичні роду Kaistia розширюють ареал пошуку 

бактерій для розробки новітніх біопрепаратів.  

Активними компонентами мікробіому ґрунту є бактерії порядку Bacillales класу 

Bacilli. Серед бактерій цього порядку ідентифіковано представників 6 родин. Найбільш 

широко представленими були родини Bacillaceae, Paenibacillaceae і Planococcaceae 

(табл. 3). Представленість родин Bacillaceae і Paenibacillaceae збільшувалася у 1,3-2,2 

рази і 5-13 разів відповідно у всіх дослідних варіантах порівняно з контролем. 

Зростання відносної кількості представників родини Bacillaceae у дослідних варіантах 

свідчить на користь того, що інтродукований з біопрепаратом штам B. megaterium 
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активно розвивався у ризосфері інокульованих рослин. Відносна кількість бактерій 

родини Planococcaceae зростала з 1,3% у контрольному варіанті до 1,8-2,1% у 

варіантах з фунгіцидами та інокуляцією, але у варіанті з Ековіталом зменшувалась до 

0,9%. Представників, які належали до родини Alicyclobacillaceae, ідентифікували лише 

у варіантах із застосуванням Ековіталу з фунгіцидами, родини Sporolactobacillaceae – 

лише у варіанті з Ековіталом, а родини Thermoactinomycetaceae – у варіанті тільки з 

бактеризацією та із застосуванням Ековіталу з фунгіцидом Кінто дуо. 

Таблиця 2. 

Представники родів порядку Rhizobiales, виявлені у мікробіомі ризосфери сої  

Роди 
Контроль Ековітал 

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Максим Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

Родина Bradyrhizobiaceae 

Bradyrhizobium 0,1 0,1 0,1 0 

Bosea 0 0,1 0,1 0,2 

Інші 1 2,2 2,5 2,0 

Родина Hyphomicrobiaceae 

Devosia 0,1 0,2 0,3 0,4 

Hyphomicrobium 0,1 0,3 0,1 0,4 

Rhodoplanes 0,2 0,2 0,3 0,2 

Родина Methylobacteriaceae 

Methylobacterium 0,4 0,5 0,8 0,9 

Microvirga 0 0 0 0,4 

Інші 0,1 0,3 0,2 0,4 

Родина Phyllobacteriaceae 

Mesorhizobium 0,1 0,2 0,1 0 

Інші 0,2 0,4 0,4 0,4 

Родина Rhizobiaceae 

Agrobacterium 0,1 0,1 0,2 0,2 

Kaistia 0 0 0 0,1 

Rhizobium 0 0,2 0,1 0 

Родина Xanthobacteraceae 

Інші 0 0,2 0,1 0,05 

Labrys 0 0 0,1 0 

«0» – представленість даного таксону нижча за поріг чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.   

 

Серед мінорних родин і родів з низькою представленістю спостерігали зміни у 

якісному складі мікробіому. При збільшенні біорізноманітності, яку можна пов’язати з 

кращим розвитком рослин і створенням оптимальних умов для розвитку ризосферної 

мікробіоти, мінорні компоненти збільшували представленість, що дало змогу їх 

виявити.  Зокрема, лише у варіанті із застосуванням Ековіталу разом з Максим Стар 

було виявлено представників мінорних родів Cellulomonas та Actinoplanes. Бактерії 

родів Frigoribacterium та Clostridium, а також родини Nakamurellaceae ідентифіковано 
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лише у варіанті із застосуванням фунгіциду Кінто дуо та інокулянту. У мікробіомі 

ризосфери сої бактерій родини Polyangiaceae та роду Luteimonas було виявлено лише у 

варіантах з обробкою насіння біопрепаратом Ековітал та досліджуваними 

фунгіцидами. 

 

Таблиця 3.  

Родини порядку Bacillales у мікробіомі ризосфери сої за різних агротехнологій 

Родини 
Контроль Ековітал 

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Максим Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

Bacillaceae 0,6 0,8 1,3 1,3 

Paenibacillaceae 0,1 0,5 1,3 0,9 

Planococcaceae 1,3 0,9 1,8 2,1 

Alicyclobacillaceae 0 0 0,1 0,2 

Sporolactobacillaceae 0 0,1 0 0 

Thermoactinomycetaceae 0 0,1 0,1 0 

«0» – представленість даного таксону нижча за поріг чутливості приладу (0,05%), p<0,01.  

 

Зростання біорізноманітності прокаріот у мікробіомі ризосфери сої 

підтверджується не лише змінами у якісному і кількісному складі таксонів, а й 

розрахованими нами основними екологічними індексами (табл. 4). Індекс Шеннона у 

межах 3,5-4,0 вказував на сприятливі умови для формування широкого генетичного 

поліморфізму прокаріот темно-сірого опідзоленого ґрунту. Індекс видового багатства 

Менхініка збільшувався у варіантах із застосуванням Ековіталу та фунгіцидів, що 

також свідчило про високий рівень біорізноманітності. Зниження індексів 

домінантності Сімпсона та Бергера-Паркера вказувало на зменшення кількості 

домінантних видів, що пов’язано зі збільшенням біорізноманітності у варіантах із 

застосуванням Ековіталу  з фунгіцидами.  

З розрахунків індексу Серенсена (коефіцієнта подібності) між результатами 

дослідження мікробної різноманітності у вегетаційних та польових дослідженнях на 

рівні філумів, класів, порядків та родів встановлено високий ступінь подібності: 0,88, 

0,69, 0,68 та 0,64 відповідно.  

Таким чином, у дослідженнях мікробіому ризосфери сої молекулярно-

біологічними методами ідентифіковано 21 філум, 63 класи і 111 порядків бактерій, а 

також 2 філуми, 2 класи архей. Ідентифіковано філуми Chlamydiae, Chlorobi, 

Elusimicrobia, FBP, Gracilibacteria і архей Thaumarchaeota, Crenarchaeota, які раніше 

не було описано як представників ризосферного мікробіому сої. 

Отримані результати засвідчили високий рівень біорізноманітності мікробіому у 

ризосфері сої. Показано, що за умов застосування різних схем  обробки насіння у 

мікробіомі кореневої зони на рівні домінуючих таксонів  відбуваються кількісні зміни 

у складі філумів і класів, а на рівні мінорних компонентів, таких як порядки, родини і 

роди, виявлено якісні зміни. 
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Таблиця 4. 

Екологічні показники біорізноманітності прокаріот ґрунтового ризосферного 

мікробіому 

Індекси 
Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо+ 

Ековітал 

Максим 

Стар+ 

Ековітал 

Індекс видового багатства (індекс 

Менхініка) 
136 140 155 153 

Індекс Шеннона 3,4 3,8 3,9 4,0 

Індекс домінантності Сімпсона 0,1 0,05 0,05 0,04 

Індекс домінантності  Бергера-Паркера 0,26 0,12 0,16 0,15 

 

РИЗОСФЕРНІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ЗА БАКТЕРИЗАЦІЇ ТА 

ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ СОЇ 

Виявлено різний вплив агрозаходів на розвиток мікроорганізмів основних 

еколого-функціональних груп (рис. 2). У вегетаційних дослідах показано, що усі 

застосовані як інокулянти штами ризобій стимулювали розвиток у ризосфері 

азотфіксувальних мікроорганізмів. Фунгіциди Максим Стар і Вітавакс 200 ФФ, 

використані окремо без інокуляції, пригнічували розвиток мікроорганізмів майже всіх 

досліджуваних груп у 1,5-4,5 рази.  

 

 
Рис. 2. Чисельність мікроорганізмів у ризосферному ґрунті сої; 1 – обробка 

водою; 2, 3, 4, 5 – інокуляція штамами B. japonicum УКМ В-6035, В-6018, В-6023 та 

Ековіталом; 6 – обробка фунгіцидом; 7, 8, 9, 10 – обробка фунгіцидом з наступною 

інокуляцією штамами В-6035, В-6018 В-6023 та Ековіталом  
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Проте негативна дія фунгіцидів на чисельність мікроорганізмів у більшості 

варіантів  нівелювалась за  комплексного застосування з різними штамами ризобій.  

Наприклад, застосування штаму B. japonicum УКМ В-6018  зменшувало негативну дію 

фунгіцидів Максим Стар або Вітавакс 200ФФ на олігоазотрофи, а штаму B. japonicum 

УКМ В-6023 – дію фунгіциду Вітавакс 200 ФФ на фосфатмобілізувальні 

мікроорганізми (рис. 2). 

Зважаючи на те, що за інокуляції насіння окремими штамами ризобій результати 

коливались в залежності від штаму та за роками досліджень, застосовували комплексну 

інокуляцію одночасно трьома штамами ризобій і фосфатмобілізувальними бацилами, 

що є основою біопрепарату Ековітал (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Чисельність мікроорганізмів основних еколого-функціональних груп 

у ризосфері сої за комплексної обробки фунгіцидами та Ековіталом 

 

Використання такої комплексної інокуляції порівняно з контролем без обробки 

сприяло найбільшому стимулюванню чисельності азотфіксувальних мікроорганізмів, а 

у комплексі з фунгіцидами – педотрофних, прототрофних і азотфіксувальних (рис. 3). 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ 

СИСТЕМ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ ТА 

ФУНГІЦИДНОГО ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ СОЇ 

Дослідження нодуляційної здатності штамів показали, що кількість бульбочок за 

інокуляції B. japonicum УКМ В-6035 була у 1,8-2,5 рази більшою, ніж у контрольному 

варіанті,  а штамом В-6018 – статистично не відрізнялася від варіанту без обробки (рис. 

3). Фунгіциди Кінто дуо та Максим Стар не впливали на бульбочкоутворення 

аборигенними ризобіями, а Вітавакс 200 ФФ пригнічував цей процес на 21,2-30,0% 

порівняно з контролем. За застосування фунгіциду Кінто дуо з наступною 

бактеризацією насіння штамами B. japonicum УКМ В-6018 і В-6023 спостерігали 

збільшення кількості бульбочок в 1,6 рази (крім варіанту з інокуляцією штамом B. 

japonicum УКМ В-6018 у 2015 р.). Обробка насіння фунгіцидом Кінто дуо або Максим 

Стар з подальшою інокуляцією штамом B. japonicum УКМ В-6035 призводила до 

пригнічення процесу бульбочкоутворення майже в 1,2-1,8 рази порівняно з 

відповідним варіантом без фунгіциду. За умов комбінованого застосування фунгіциду 

0

60

120

180

240

300

360

420

480

П
р

и
р

і
с

т
 
д

о
 
к
о

н
т
р

о
л

ю
,
 
%

 

Варіант оборобки 

педотрофні 

азотфіксувальні  

прототрофні  

фосфатмобілізувальні  

целюлозоруйнівні  

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Ековітал Максим 

Стар+Ековітл 



13 
 

Максим Стар та інокуляції штамами B. japonicum УКМ В-6018 та B. japonicum УКМ В-

6023 було відмічено активізацію нодуляційного процесу у 1,4 рази у 2014 р., а у 2015 р. 

–бульбочкоутворення навпаки пригнічувалось у 1,5 та 1,8 рази відносно варіантів з 

інокуляцією даними штамами. Застосування фунгіциду Вітавакс 200 ФФ з наступною 

інокуляцією штамом В-6018 сприяло збільшенню кількості бульбочок на рослинах сої 

у 1,2-1,9 рази по відношенню до варіанту з інокуляцією цим штамом (рис. 4).  

Бактеризація насіння штамом B. japonicum УКМ В-6035 сприяла утворенню 

більшої кількості бульбочок на рослинах сої відносно контрольного варіанту як у 2014 

р., так і в 2015 р., але застосування цього штаму для інокуляції насіння, обробленого 

досліджуваними фунгіцидами, призводило до зниження нодуляції. Стимуляцію 

бульбочкоутворення спостерігали за комбінованого застосування штамів B. japonicum 

УКМ В-6018 та В-6023 з фунгіцидом Кінто дуо по відношенню до варіанту з 

інокуляцією даними штамами. Обробка насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ з 

подальшою інокуляцією штамом В-6018 також сприяла утворенню більшої кількості 

бульбочок відносно варіанту з бактеризацією даним штамом (рис. 4). 

Встановлено, що фактична нітрогеназна активність бобово-ризобіального 

симбіозу збільшувалась за інокуляції досліджуваними штамами бульбочкових бактерій 

в 1,1-2,3 рази порівняно з варіантом без бактеризації (рис. 5). Найвищою вона була за 

інокуляції штамом В-6035 і становила 2,25 мкмоль С2H4/рослину за 1 год; за інокуляції 

штамом B. japonicum УКМ В-6023 – 3,5 мкмоль С2H4/рослину за 1 год. 

 

      
А Б 

Рис. 4. Кількість бульбочок на 1 рослині (шт.) за різної обробки насіння сої у 

2014 (А) та 2015 (Б) рр.; 1 – обробка водою; 2, 3, 4 – інокуляція B. japonicum УКМ 

В-6035, В-6018 та В-6023 відповідно; 5, 6, 7 – обробка фунгіцидами Кінто дуо, 

Максим Стар та Вітавакс 200 ФФ відповідно; 8, 9, 10 – обробка Кінто дуо з 

наступною інокуляцією штамами В-6035, В-6018 та В-6023 відповідно; 11, 12, 13 – 

обробка Максим Стар з наступною інокуляцією цими ж штамами; 14, 15, 16 – 

обробка Вітаваксом з наступною інокуляцією 

 

За спонтанної інокуляції обробка насіння фунгіцидами Кінто дуо і Максим Стар 

сприяла підвищенню азотфіксувальної активності симбіотичної системи в 1,7-2,9 рази 

відносно контрольного варіанту. Комбіноване застосування фунгіцидів та B. japonicum 



14 
 

УКМ штаму В-6035 призводило до зниження нітрогеназної активності в 1,3-5,8 рази 

порівняно з варіантом, де застосовували лише інокуляцію даним штамом. 

Протруювання насіння фунгіцидами Максим Стар або Кінто дуо з наступною 

бактеризацією штамом В-6018 сприяло зростанню активності нітрогенази в 1,3 та 2,4 

рази відносно варіанту тільки з інокуляцією. Обробка насіння фунгіцидом Вітавакс з 

наступною бактеризацією B. japonicum УКМ штамом В-6023 сприяла підвищенню 

азотфіксувальної активності в 1,4 рази, а обробка фунгіцидом Максим Стар, навпаки, 

призводила до її зниження майже в 2,5 рази (рис. 5).   

Комбіноване застосування фунгіциду Вітавакс 200 ФФ зі штамом B. japonicum 

УКМ В-6035 або В-6018 призводило до зниження нітрогеназної активності 

симбіотичного апарату по відношенню до варіанту тільки з бактеризацією. 

 
Рис. 5. Фактична нітрогеназна активність симбіотичного апарату сої сорту 

Аннушка за обробки насіння фунгіцидами та різними інокулянтами 

 

Обмеження розвитку аскохітозу і септоріозу на рослинах сої. У польових 

умовах у контрольних варіантах рівень ураження рослин мікозами був високим і 

становив: септоріозом – 60,1-64,4%, аскохітозом – 22,0-23,3%. Встановлено зниження 

розвитку захворювання сої аскохітозом і септоріозом  у всіх дослідних варіантах з 

комбінованою обробкою насіння як у фазу цітіння, так і в фазу наливу бобів. 

Ефективність комбінованих обробок проти септоріозу була в межах 38,0-64,1%, а 

проти аскохітозу – 82,0-95,1%. Застосування Ековіталу також підвищувало 

резистентність сої до цих захворювань – ураженість рослин патогенами достовірно 

знижувалась порівняно з контролем: ефективність проти септоріозу становила 4,2%, 

проти аскохітозу – 8,2% (табл. 7). 

Формування і активність бобово-ризобіального симбіозу, розвиток та 

продуктивність рослин сої за інокуляції комплексним біопрепаратом Ековітал та 

обробки фунгіцидами. За результатами досліджень у польових умовах комбінована 
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обробка Ековіталом насіння сої, попередньо протруєного фунгіцидами, позитивно 

впливала на розвиток симбіотичного апарату сої. Кількість бульбочок на коренях 

рослин збільшувалась у 1,8-3,8 рази порівняно з варіантом без фунгіцидів (табл. 8). 

Вірогідно, це можна пояснити зменшенням захворюваності рослин мікозами, що 

сприяло кращому формуванню симбіотичного апарату. 

Таблиця 7. 

Обмеження розвитку мікозів сої сорту Аннушка 

Варіант обробки 

Кінець цвітіння - 

початок утворення 

бобів 

Налив бобів 

Ураже-

ність 

рослин, % 

Технічна 

ефектив-

ність, % 

Ураже-

ність 

рослин, % 

Технічна 

ефектив-

ність, % 

Септоріоз 

 Контроль (без обробки) 60,1 - 64,4 - 

Ековітал  58,7 4,2 61,3 5,2 

Вітавакс 200 ФФ + Ековітал   34,7 45,8 36,0 38,1 

Максим Стар + Ековітал 21,3 64,1 25,3 53,5 

Кінто дуо + Ековітал 21,3 63,4 25,1 60,6 

Аскохітоз 

Контроль 22,0 - 23,2 - 

Ековітал  21,3 8,2 21,5 4,7 

Вітавакс 200 ФФ + Ековітал   5,3 82,0 5,4 82,1 

Максим Стар + Ековітал 1,3 95,1 5,3 70,3 

Кінто дуо + Ековітал 2,7 91,8 6,7 79,7 

 

Застосування різних обробок насіння впливало на азотфіксувальну активність 

бульбочок. Нітрогеназна активність за інокуляції Ековіталом зростала в 1,2 рази. У 

варіанті з попередньою обробкою насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ з наступною 

бактеризацією не відбувалося пригнічення формування і функціонування 

симбіотичних систем. При використанні фунгіциду Максим Стар і Кінто дуо 

спостерігали зниження нітрогеназної активності бульбочок у 1,8 рази порівняно з 

варіантом інокуляції (рис. 6). 

 
Рис. 6. Фактична нітрогеназна активність симбіотичної системи  
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Встановлено позитивний вплив сумісного застосування досліджених фунгіцидів з 

подальшою інокуляцією насіння Ековіталом на формування фотосинтетичного апарату 

сої. Достовірне збільшення кількості хлорофілів а і b у 1,1-1,4 і 1,4-2,1 рази щодо 

контрольного показника виявлено у всіх досліджуваних варіантах. Вміст каротиноїдів 

залишався практично на рівні варіанту без обробки (табл. 9). 

У польових умовах продуктивність рослин сої зростала за всіх варіантів обробки. 

За інокуляції насіння Ековіталом спостерігали збільшення продуктивності рослин до 

10,2% відносно контрольного варіанту. Приріст урожайності за умов комбінованої 

обробки фунгіцидами та біопрепаратом становив 5,2-8,9 ц/га (табл. 10). 

 

Таблиця 8. 

Формування симбіотичного апарату сої сорту Аннушка  

 

Варіант обробки 
Середня кількість бульбочок на корені 

рослини, шт. 

2013 рік 2014 рік 
Середнє за роки 

досліджень, шт. 

Контроль 8±3 6±1 7±2 

Ековітал  14±1 18±3 16±2 

Ековітал + Вітавакс 200 ФФ  18±4 17±4 18±4 

Ековітал + Максим Стар  39±7 20±5 30±6 

Ековітал + Кінто Дуо  20±4 23±3 22±4 

 

Таким чином, бактерії-біоагенти у складі комплексного інокулянту Ековітал 

проявляли стійкий стимулювальний та захисний ефект на фоні застосування 

фунгіцидів Максим Стар, Вітавакс 200 ФФ та Кінто дуо для попередньої обробки 

насіння сої. Комбіноване використання хімічних засобів захисту та комплексної 

бактеріальної інокуляції насіння дозволило ефективно захистити посіви сої від 

збудників аскохітозу та септоріозу, а також сприяло формуванню потужного 

симбіотичного апарату та збільшенню продуктивності рослин.  

 

Таблиця 9. 

Вміст пігментів в листках сої сорту Аннушка  

Варіант обробки 
Вміст хлорофілу 

а, мг/г  

Вміст хлорофілу 

b, мг/г 

Вміст 

каротиноїдів, мг/г 

Контроль 0,68±0,02 0,08±0,01 0,33±0,02 

Ековітал 0,74±0,01 0,11±0,01 0,35±0,01 

Вітавакс 200 

ФФ+Ековітал 
0,79±0,02 0,17±0,01 0,35±0,01 

Максим Стар+Ековітал 0,97±0,1 0,13±0,01 0,37±0,01 

Кінто Дуо+Ековітал 0,87±0,02 0,12±0,01 0,37±0,02 

 

Отримані результати дають підставу для узагальнюючого аналізу комплексної 

дії біологічних препаратів і засобів хімічного захисту рослин. Фунгіциди захищають 

від мікозів рослину, внаслідок чого вона краще росте і розвивається. Як результат, за 
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кращого розвитку кореневої системи рослини продукують більшу кількість ексудатів, 

що активує аборигенну ґрунтову мікробіоту, яка, в свою чергу, сприяє розвитку 

рослин, підвищує їх стресостійкість. Інокуляція насіння мікробним препаратом 

активізує розвиток симбіотичної системи, в результаті чого покращується азотне 

(симбіотична азотфіксація) і фосфорне (перетворення фосфатмобілізувальними 

бацилами нерозчинних фосфатів у доступні для рослин форми) живлення, а також 

підвищується резистентність рослин. Бактерії-біоагенти комплексного мікробного 

препарату Ековітал здатні регулювати ріст і розвиток рослин. Отже, комбіноване 

застосування фунгіцидів та інокуляції через ряд ланок сприяє збільшенню 

продуктивності рослини в цілому та покращенню фітосанітарного стану агроценозу. 

 

Таблиця 10. 

Продуктивність сої сорту Аннушка за комбінованого застосування фунгіцидів та 

Ековіталу  

Варіант обробки 

Урожайність, ц/га Приріст урожаю, 

середнє за роки 

досліджень, ц/га 
2013 рік 2014 рік 

Середнє за роки 

досліджень 

Контроль 18,2 17,6 17,9 - 

Ековітал 18,4 19,4 18,9 1,0 

Ековітал+Вітавакс 200 

ФФ 
22,4 25,1 23,8 5,9 

Ековітал+Максим Стар 21,6 24,6 23,1 5,2 

Ековітал + Кінто Дуо 24,3 29,3 26,8 8,9 

НІР05 0,07 0,06 0,07 - 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вивчено ризосферний мікробіом і бобово-ризобіальний 

симбіоз сої за передпосівної мікробної інокуляції та обробки насіння фунгіцидами. 

Розроблено наукові основи екологічно обґрунтованого сумісного застосування 

мікробних препаратів і засобів хімічного захисту рослин для збереження 

біорізноманітності ґрунтової мікробіоти, покращення фітосанітарного стану агроценозів 

і підвищення продуктивності рослин. 

1. Розширено знання про таксономічну структуру прокаріотного мікробіому темно-

сірого опідзоленого ґрунту ризосфери сої − виявлено 21 філум, 63 класи, 111 порядків, 

271 вид бактерій, і 2 філуми, 2 класи архей; частка некласифікованих послідовностей 

становила 5,8 ‒ 26,4%. Абсолютними домінантами серед бактерій були філуми 

Proteobacteria (23,2 ‒ 36,8%), Actinobacteria (18,2 ‒ 27,4%) і  Acidobacteria (8,5 ‒ 13,3%). 

Ідентифіковано філуми Chlamydiae, Chlorobi, Elusimicrobia, FBP, GN02 і архей 

Thaumarchaeota, Crenarchaeota, які раніше не було описано як представників 

ризосферного мікробіому сої. 

2. У прокаріотному мікробіомі ризосфери сої за комбінованої обробки насіння сої 

інокулянтами на основі штамів брадіризобій сої і фунгіцидами (Кінто дуо, Максим Стар 

та Вітавакс 200 ФФ) порівняно з контролем без обробок відбувались кількісні зміни у 

співвідношенні таксонів: представленість стійких до обробки фунгіцидами філумів 
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Bacteroidetes. Firmicutes, Acidobacteria, Gemmatimonadetes зростала, а чутливих до цього 

процесу філумів Armatimonadetes і Crenarchaeota – зменшувалась. 

3. Вперше визначено якісні відмінності мікробіому ризосфери сої за обробки 

інокулянтами протруєного насіння − ідентифіковано послідовності, що належали 

представникам родів Microvirga (родина Methylobacteriaceae) і Bosea (родина 

Bradyrhizobiaceae), які відносяться до групи нових симбіотрофних видів і роду Kaistia 

(родина Rhizobiaceae). Виявлення раніше неописаних у ризосфері сої таксонів розширює 

ареал пошуку бактерій для підвищення ефективності симбіотичних систем.  

4. Вперше показано зростання біорізноманітності ризосферного мікробіому сої за 

умови застосування мікробної інокуляції протруєного насіння фунгіцидами Кінто дуо 

або Максим Стар, що підтверджено збільшенням індексів видового багатства Шеннона і 

Менхініка та зниженням індексів домінування Сімпсона і Бергера-Паркера. 

5. Інокуляція насіння мікробним препаратом Ековітал сприяла підвищенню 

чисельності у ризосфері сої олігоазотрофних, фосфатмобілізувальних і 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів. Протруювання насіння пригнічувало розвиток 

мікроорганізмів цих груп, проте бактеризація нівелювала негативний вплив фунгіцидів, 

сприяла підвищенню кількості прототрофних і фосфатмобілізувальних бактерій. 

6. Бактеризація насіння Ековіталом підвищувала азотфіксувальну активність 

симбіотичної системи на 23-75,4% порівняно зі спонтанним симбіозом; комбіноване 

застосування з фунгіцидами зменшувало нітрогеназну активність симбіотичного апарату 

інокульованих рослин у 1,2-3 рази. 

7. Комбіноване застосування інокуляції насіння Ековіталом з фунгіцидами Кінто 

дуо або Максим Стар забезпечувало ефективність захисту рослин від аскохітозу на рівні 

70,3-95,1%, септоріозу − 53,5-64,1%, сумісно з Вітаваксом 200 ФФ − до 82% і 38,1-45,8% 

відповідно. 

8. Урожайність сої сорту Аннушка за інокуляції насіння Ековіталом порівняно зі 

спонтанним симбіозом зростала на 1,0-1,8 ц/га, обмеження мікозів за використання 

фунгіцидів Кінто дуо, Максим стар і Вітаваксу 200 ФФ разом з бактеризацією сприяло 

підвищенню урожайності на 5,2-8,9 ц/га.  
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АНОТАЦІЯ 

Вознюк С.В. Ризосферні мікробні угруповання і симбіоз Bradyrhizobium 

japonicum-Glycine max за бактеріальної інокуляції та застосування фунгіцидів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.07 «Мікробіологія» (091 – Біологія). – Інститут мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, 2021.  

Дисертація присвячена вивченню методами молекулярної екології та 

мікробіологічними методами ризосферного мікробіоценозу темно-сірого опідзоленого 

ґрунту і ефективності симбіозу Bradyrhizobium japonicum – Glycine max за інокуляції 

високоактивними штамами ризобій або комплексним мікробним препаратом Ековітал і 

застосування фунгіцидів Максим Стар, Кінто дуо або Вітавакс 200 ФФ. Аналіз 

таксономічної структури мікробіому на рівні філумів показав, що абсолютними 

домінантами були бактерії, археї становили 0,5-4,5%. Вперше ідентифіковано 

послідовності, які раніше не було описано як представників ризосферного мікробіому 

сої: філуми бактерій Chlorobi, Elusimicrobia, Chlamydiae, археї Parvarchaeota і 

Crenarchaeota, а також некультивовані форми – Gracilibacteria і FBP. Вперше було 

виявлено представників родів Microvirga та Bosea, які раніше у ризосфері сої не було 

описано. Показано зростання біорізноманітності ризосферного мікробіому сої за умови 

застосування мікробної інокуляції і протруювання насіння фунгіцидами, яке 

підтверджується збільшенням індексів видового багатства Шенона і Менхініка та 

зниженням індексів домінування Сімпсона і Бергера-Паркера. Встановлено, що 

симбіотичні характеристики окремих штамів ризобій за їх комбінованого використання 

у складі препарату Ековітал забезпечували підвищення азотфіксувальної активності 

бобово-ризобіальної системи за інокуляції біопрепаратом та у його комбінованому 

застосуванні з фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ. Показано істотне пригнічення розвитку 

цільових об’єктів – збудників аскохітозу і септоріозу та  зростання продуктивності 

рослин сої за комбінованого використання фунгіцидів та бактеризації.  
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У результаті проведених досліджень розроблено наукові основи екологічно 

обґрунтованого сумісного застосування мікробних препаратів і фунгіцидів для 

збереження біорізноманітності ґрунтової мікробіоти, покращення фітосанітарного 

стану агроценозів і підвищення продуктивності рослин. 

Ключові слова: мікробіоценоз, біорізноманітність, інокуляція, азотфіксувальна 

активність, симбіоз Bradyrhizobium japonicum – Glycine max.  
 

АННОТАЦИЯ 

Вознюк С.В. Ризосферные микробные сообщества и симбиоз Bradyrhizobium 

japonicum – Glycine max при бактериальной инокуляции и применения 

фунгицидов. – Квалификационная научная работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.07 «Микробиология» (091 – Биология). – Институт 

микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена изучению методами молекулярной экологии и 

микробиологическими методами ризосферного микробиоценоза темно-серой 

оподзоленной почвы и эффективности симбиоза Bradyrhizobium japonicum - Glycine 

max при инокуляции высокоактивными штаммами ризобий или комплексным 

микробным препаратом Эковитал и применении фунгицидов Максим Стар, Кинто дуо 

или Витавакс 200 ФФ. Анализ таксономической структуры микробиома на уровне 

филумов показал, что абсолютными доминантами были бактерии, археи составляли 

0,5-4,5%. Впервые идентифицированы последовательности, которые ранее не были 

описаны как представители ризосферного микробиома сои: филумы бактерий Chlorobi, 

Elusimicrobia, Chlamydiae, археи Parvarchaeota и Crenarchaeota, а также 

некультивируемые формы – Gracilibacteria и FBP. Впервые обнаружены 

представители родов Microvirga и Bosea, ранее в ризосфере сои не описанные. 

Показано увеличение биоразнообразия ризосферного микробиома сои при применении 

микробной инокуляции и протравливания семян фунгицидами, что подтверждено 

увеличением индексов видового богатства Шеннона и Менхиника и снижением 

индексов доминирования Симпсона и Бергера-Паркера. Установлено, что 

симбиотические характеристики отдельных штаммов ризобий при их 

комбинированном использовании в составе препарата Эковитал обеспечивали 

повышение азотфиксирующей активности бобово-ризобиальной системы при 

инокуляции биопрепаратом и при его комбинированном использовании с фунгицидом 

Витавакс 200 ФФ. Показано существенное угнетение развития целевых объектов – 

возбудителей аскохитоза и септориоза и увеличение продуктивности растений сои во 

всех опытных вариантах при условии комбинированного использования фунгицидов и 

бактеризации. 

В результате проведенных исследований разработаны научные основы 

экологически обоснованного совместного применения микробных препаратов и 

фунгицидов для сохранения биоразнообразия почвенной микробиоты, улучшения 

фитосанитарного состояния агроценозов и повышения продуктивности растений. 

Ключевые слова: микробиоценоз, биоразнообразие, инокуляция, 

азотфиксирующая активность, симбиоз Bradyrhizobium japonicum - Glycine max. 
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SUMMARY 

Vozniuk S.V. Rhizosphere microbial community and the symbiosis Bradyrhizobium 

japonicum – Glycine max when the bacterial inoculation and the use of fungicides. – 

Manuscript. 

Thesis submitted for the Candidate of a Science degree in specialty 03.00.07 – 

microbiology (091 – Biology). – Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is dedicated to the study of rhizosphere microbial communities and 

symbiosis of Bradyrhizobium japonicum – Glycine max when the seeds were inoculated with 

highly effective strains of rhizobia or complex microbial bioformulation Ecovital and 

fungicides application. 

In the microbiome of dark gray podzolic soil of soybean rhizosphere by molecular 

ecology methods 21 phylums, 63 classes, 111 orders, 271 species of bacteria, and 2 phylums, 

2 classes of archaea were revealed. Analysis of the taxonomic structure of the microbiome at 

the level of phylum showed that bacteria were the absolute dominants, archaea were 0,5-

4,5%. Among the identified bacterial phylums, three were dominant: Acidobacteria (8,5-

13,3%), Actinobacteria (18,2-27,4%) and Proteobacteria (23,2-36,8%). 

Sequences that were not previously described as representatives of the soybean 

rhizosphere microbiome were identified for the first time – representatives of phylums: 

Chlorobi – green sulfur bacteria; free-living Elusimicrobia, characterized by the presence of a 

new group of nitrogenase paralogs; Chlamydiae, intracellular parasites of eukaryotes and 

amoeba; archaea Parvarchaeota and Crenarchaeota, and also uncultivated forms of 

Gracilibacteria and FBP. Soybean microbiome rhizosphere studies at class level identified 63 

taxonomic units, of which Actinobacteria and Alphaproteobacteria were dominant and 21 

classes were subdominant, including members of the photosynthetic Chloracidobacteria and 

archaea Thaumarchaeota, which are rarely found in the rhizosphere. It was found that when 

the seeds were treated with Ecovital and fungicides, in comparison with untreated control, 

quantitative changes took place in the microbiome: the representation of subdominant 

phylums Firmicutes, Gemmatimonadetes and Bacteroidetes increased, while the number of 

archaea Crenarchaeota decreased. It was shown that among of the class Bacilli the genus 

Bacillus was the most represented. When the seeds were inoculated with the bioformulation 

Ecovital, which includes phosphate-mobilizing bacilli, the representation of bacteria of the 

genus Bacillus in the rhizosphere microbiome increased. This may indicate that the 

introduced bacilli genera of the Rhizobiales order were determined. For the first time, 

representatives of the genera Microvirga and Bosea were identified. Previously, they were not 

described in the soybean rhizosphere. Representatives of these genera belong to the group of 

new symbiotrophs forming nodules and fixing nitrogen. The identification of these bacteria 

expands the search area for new strains to activate soybean-rhizobial symbiosis and increase 

its effectiveness. 

For the first time, an increase in the biodiversity of the soybean rhizosphere microbiome 

was shown when using microbial inoculation and application of fungicides Kinto duo or 

Maxim Star, which was confirmed by increase of Shannon and Menchinic indices (species 

richess), also decrease of Simpson and Berger-Parker indices (dominance species). It was 

shown that under using of different seed treatment schemes in the root zone microbiome at 
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the level of large taxa, quantitative changes occur in the composition of phylum and classes, 

and at the level of minor components, such as families and genera, qualitative changes were 

observed. 

It was established that all strains of rhizobia used as inoculants stimulated the 

development of nitrogen-fixing microorganisms in the rhizosphere. Fungicides Maxim Star 

and Vitavax 200 FF, used separately without inoculation, inhibited the development of 

microorganisms in almost all studied groups by 1,5-4,5 times. The negative effect of 

fungicides on the quantity of microorganisms in most cases when combined with various 

strains of rhizobia was leveled. Nitrogenase activity under use of the fungicide Kinto duo with 

strains B-6035, B-6023 or remained at the level of variants with inoculation, or increased by 2 

times. Vitavax 200 FF fungicide suppressed the nitrogen-fixing activity of the studied strains 

in symbiosis. It was established that the nitrogen-fixing activity increased in the bean-

rhizobial system after inoculation with Ecovital and in combination with Vitavax 200 FF. Pre-

sowing treatment with Maxim Star and Kinto duo fungicides inhibited the nitrogenase activity 

of rhizobia. It was observed the significant inhibition of the development of target objects – 

pathogens of ascochitosis and septoriosis in all experimental variants with the combined use 

of fungicides and bacterization. The positive effect of the joint use of Ecovital and fungicides 

on the photosynthetic apparatus of soybeans was established: the content of chlorophylls a 

and b in the leaves increased. The combined use of fungicides and a complex microbial 

bioformulation Ecovital contributed to an increase in the productivity of soybeans. 

As a result of the research, the scientific background of the ecologically friendly 

combined use of microbial bioformulations and fungicides have been developed to preserve 

the biodiversity of soil microbiota, improve the phytosanitary condition of agrocenoses and 

increase plant productivity. 

Key words: microbiocenosis, biodiversity, inoculation, nitrogen-fixing activity, 

symbiosis Bradyrhizobium japonicum – Glycine max. 
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