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АНОТАЦІЯ 

Вознюк С.В. «Ризосферні мікробні угруповання і симбіоз 

Bradyrhizobiun japonicum – Glycine max за бактеріальної інокуляції і 

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. 

 

Дисертаційна робота присвячена вивченню таксономічної 

біорізноманітності і функціональної активності ризосферного 

мікробіоценозу темно-сірого опідзоленого ґрунту та ефективності 

симбіозу Bradyrhizobium japonicum – Glycine max за інокуляції 

високоактивними штамами ризобій або комплексним мікробним 

препаратом Ековітал і застосування фунгіцидів системної та контактної дії 

Максим Стар, Кінто дуо або Вітавакс 200 ФФ.  У роботі використано 

штами з Української колекції мікроорганізмів Інституту мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, які стали основою мікробного 

біопрепарату Ековітал: бульбочкові бактерії сої – Bradyrhizobium japonicum 

УКМ В-6035, В-6018 і В-6023 та фосфатмобілізувальні бацили Bacillus 

megaterium УКМ В-5724.   

Досліджено біорізноманітність  прокаріотного мікробіому темно-

сірого опідзоленого ґрунту ризосфери сої. Методами молекулярної екології у 

ризосферному мікробіомі сої виявлено 21 філум бактерій і 2 філуми архей 

(вегетаційний дослід) та 20 філумів бактерій, один філум архей (польовий 

дослід), а також некласифіковані послідовності, відносна частка яких у 

мікробіомі складала 7,1‒26,4%. Аналіз таксономічної структури мікробіому 

на рівні філумів показав, що абсолютними домінантами були бактерії, археї 

становили 0,5-4,5%. Серед ідентифікованих бактеріальних філумів 
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домінантними були три – Acidobacteria (8,5-13,3%), Actinobacteria (18,2-

27,4%) і Proteobacteria (23,2-37,6 ).  

Показано, що більш різноманітним був ризосферний мікробіом за 

контрольованих умов підтримки оптимального зволоження ґрунту і 

температурного режиму у вегетаційному досліді порівняно з польовими 

умовами. Так, субдомінантними, з відносною часткою в загальному 

мікробіомі від 1,5% до 9,7%, у вегетаційному досліді були 7 філумів: 

Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Planctomycetes, 

Verrucomicrobia і Crenarchaeota (археї), а у польовому ‒ 2 філуми: 

Bacteroidetes і Firmicutes. У ризосфері сої у вегетаційному досліді 

ідентифіковано 63 класи прокаріот (2 з яких – археї), у польовому досліді ‒ 

28 класів (1 з яких – археї). 

У мікробіомі ґрунту за обробки насіння Ековіталом і фунгіцидами, 

порівняно з контрольним варіантом без обробки, зростала представленість 

домінантних філумів Proteobacteria (з 26,2% до 35,8-37,6%) і Acidobacteria (з 

11% до 12,8-13,3%), а також субдомінантів Firmicutes, Gemmatimonadetes і 

Bacteroidetes. Відносна кількість представників філуму Crenarchaeota (археї) 

і класу Alphaproteobacteria – зменшувалась у 1,2-1,5 рази за всіх варіантів 

обробки. 

У дослідженнях особлива увага була звернена на представленість 

порядків Rhizobiales і Bacillales, оскільки до складу комплексного мікробного 

інокулянту Ековітал входять бульбочкові бактерії Bradyrhizobium japonicum 

(порядок Rhizobiales клас Alphaproteobacteria) і Bacillus megaterium (порядок 

Bacillales клас Bacilli). Серед послідовностей, що належали до порядку 

Bacillales домінуючим був рід Bacillus, відносна кількість представників  

якого за комбінованої обробки насіння зростала у 1,1-1,3 рази порівняно з 

контрольним варіантом без обробки. 

Серед послідовностей, які належали до порядку Rhizobiales, у 

мікробіомі ідентифіковано 13 родів, з яких найбільш широко представленим 

був рід Rhodoplanes (1,8-1,9%). Бактерій роду Bradyrhizobium було виявлено 
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лише за обробки насіння Ековіталом і його сумісного застосування з 

фунгіцидами. Можна припустити, що зростання у мікробіомі частки родів 

Bacillus і Bradyrhizobium пов'язане з інтродукцією цих мікроорганізмів за 

умов застосування препарату Ековітал та їх наступним розмноженням у 

ризосфері рослин.  Виявлений нами низький відносний вміст (від 0,1 до 

0,2%) симбіотрофів родів Bradyrhizobium, Rhizobium і Mesorhizobium у 

досліджуваному ґрунті свідчить про необхідність проведення інокуляції 

насіння селекціонованими штамами симбіотичних бактерій не тільки сої, але 

і інших бобових культур. 

Поряд з кількісними змінами представленості різних таксономічних 

одиниць у варіантах досліду виявлено відмінності у якісному складі 

мікробіоти, в основному серед мінорних родин і родів з низьким відносним 

вмістом у мікробіомі. За зростання біорізноманітності, яка обмовлена 

кращим розвитком рослин і створенням оптимальних умов для розвитку 

ризосферної мікробіоти, мінорні компоненти збільшували свою 

представленість і їх можна було виявити в певних варіантах досліду. 

Зокрема, послідовності, віднесені до роду Phyllobacterium, було 

ідентифіковано тільки у варіанті з використанням фунгіциду Максим Стар 

сумісно з Ековіталом. Виявлено також мінорні компоненти мікробіому: 

представників роду Luteimonas (родина Xanthomonadaceae), представників 

родів Cellulomonas (родина Cellulomonadaceae) та Actinoplanes (родина 

Micromonosporaceae) ‒ у варіанті із застосуванням фунгіциду Максим Стар 

та Ековіталу; роду Frigoribacterium (родина Microbacteriaceae) і родини 

Nakamurellaceae (клас Actinobacteria) – у варіанті із застосуванням фунгіциду 

Кінто дуо та Ековіталу.  

 Вперше нами 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 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Methylobacteriaceae&action=edit&redlink=1


4 
 

сої таксонів розширює ареал пошуку бактерій для підвищення ефективності 

симбіотичних систем.  

Біорізноманітність мікробіому було оцінено основними екологічними 

індексами. Індекс біорізноманітності Шенонна збільшувався з 3,4 в 

контрольному варіанті до 3,8-4,0 у варіантах із застосуванням комплексного 

мікробного препарату Ековітал і фунгіцидів сумісно з інокуляцією, що  

свідчить про зростання біорізноманітності у ризосфері цих рослин. 

Розширення видового багатства мікробіому підтверджено індексом 

Менхініка, який також збільшувався з 136 в контрольному варіанті до 140-

155 у варіантах з комплексною обробкою насіння. Зниження індексів 

домінування Сімпсона і Бергера-Паркера у дослідних варіантах вказувало на 

те, що домінанті послідовності зменшували свою представленість за рахунок 

збільшення біорізноманітності субдомінантних і мінорних компонентів 

мікробіому.  

Отже отримані нами результати засвідчили високий рівень 

біорізноманітності у ризосфері сої. Показано, що за умов застосування різних 

схем  обробки насіння у мікробіомі кореневої зони на рівні крупних таксонів  

відбуваються кількісні зміни у складі філумів і класів, а на рівні мінорних 

компонентів, таких як порядки, родини і роди, виявляли якісні зміни. 

Одночасно з визначенням таксономічної біоріноманітності у 

мікробіомі ризосфери сої було досліджено розвиток мікроорганізмів різних 

еколого-функціональних груп. 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. 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 
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або Вітавакс 200ФФ на олігоазотрофи, а штаму B. japonicum УКМ В-6023 – 

фунгіциду Вітавакс 200 ФФ на фосфатмобілізувальні мікроорганізми. 

Зважаючи на те, що за інокуляції насіння окремими штамами ризобій 

результати коливались у залежності від штаму та за роками досліджень, 

застосовували комплексну інокуляцію одночасно трьома штамами ризобій і 

фосфатмобілізувальними бацилами, що є основою біопрепарату Ековітал. 

Використання такої комплексної інокуляції порівняно з контролем без 

обробки сприяло найбільшому стимулюванню чисельності азотфіксувальних 

мікроорганізмів, а у комплексі з фунгіцидами – педотрофних, прототрофних і 

азотфіксувальних. 

Симбіоз рослин у значній мірі залежить від таких показників як 

нодуляційна здатність ризобій та їх азотфіксувальна активність. За інокуляції 

насіння окремими ефективними штамами ризобій кількість бульбочок або 

залишалася на рівні контрольного варіанту або збільшувалась майже в 2-3 

рази, що свідчить про інтенсивне бульбочкоутворення. Фунгіциди також не 

пригнічували нодуляцію, а за комбінованого застосування Ековіталу з 

фунгіцидами Кінто дуо або Максим Стар спостерігали підсилення 

бульбочкоутворення майже в 2 рази. Фунгіцид Вітавакс 200 ФФ пригнічував 

ноуляційну здатність ризобій за всіх варіантів інокуляції в 1,5-2 рази. Схожу 

закономірність спостерігали щодо маси бульбочок. Нами встановлено, що 

симбіотичні характеристики окремих штамів ризобій за їх комбінованого 

використання  у складі препарату Ековітал забезпечували підвищення 

нодуляції – кількість бульбочок статистично достовірно зростала порівняно з 

контролем як за інокуляції, так і у комплексі з фунгіцидами.  

У дослідженнях азотфіксувальної активності симбіотичної системи 

виявлено відмінності у її показниках як на рівні штамів, так і за сумісної 

обробки насіння. За комбінованого застосування фунгіциду Кінто дуо зі 

штамами B. japonicum УКМ В-6035 або В-6023 нітрогеназна активність або 

залишалася на рівні варіантів з інокуляцією, або збільшувалась в 2 рази, але 

за використання цього фунгіциду у комбінації зі штамом B. japonicum УКМ 
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В-6018 вона зменшувалась. Фунгіцид Вітавакс 200 ФФ пригнічував 

азотфіксувальну активність досліджуваних штамів у симбіозі. Показано, що 

нітрогеназна активність симбіотичної системи за інокуляції Ековіталом та у 

комплексі  з  Вітаваксом 200 ФФ зростала на 23% відносно контрольного 

варіанту. Попереднє протруювання насіння фунгіцидом Максим Стар та 

Кінто дуо інгібували нітрогеназну активність симбіотичної системи, 

утвореної бульбочковими бактеріями, які є компонентами препарату Ековітал. 

Застосування фунгіцидів є вимушеним заходом за умов погіршення 

фітосанітарної ситуації у зв'язку з розвитком мікозів. За результатами 

проведених досліджень встановлено зниження розвитку захворюваності сої 

аскохітозом і септоріозом у всіх дослідних варіантах. Фітопатологічна оцінка 

рослин у фазу кінця цвітіння-початку утворення бобів показала, що всі 

варіанти обробки ефективно обмежували поширення септоріозу та аскохітозу 

у посівах сої. Найменший рівень розвитку септоріозу (5,1-5,2%) та аскохітозу 

(0,3-0,5%) було відмічено за використання фунгіцидів Максим Стар або 

Кінто дуо у поєднанні з інокуляцією Ековіталом, при цьому ефективність 

комбінованих обробок проти септоріозу була в межах 63,4-64,1%, проти 

аскохітозу – 91,8-95,1%. Ековітал також підвищував резистентність сої до 

цих захворювань, ураженість рослин патогенними грибами достовірно 

знижувалась порівняно з контролем (ефективність становила 4,2 та 8,2% 

відповідно). Подібні закономірності спостерігали і у фазу наливу бобів. 

Показано, що зростання генетичної і функціональної різноманітності  

ризосферного мікробіому, обмеження розвитку мікозів за сумісного 

застосування фунгіцидів з подальшою бактеризацією насіння позитивно 

впливали на фотосинтетичний апарат сої: вміст хлорофілів а і b у листках 

збільшувався у 1,5-2; вміст каротиноїдів також статистично достовірно 

збільшувався  порівняно з варіантом без обробки насіння. 

Встановлено, що сумісне застосування фунгіцидів та комплексного 

мікробного препарату Ековітал сприяло зростанню продуктивності рослин 

сої. Найвищою вона була у варіанті із використанням фунгіциду Кінто дуо з 
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наступною інокуляцією – 24,3-29,3 ц/га. Комбіноване застосування 

бактеризації та фунгіцидів забезпечило приріст урожайності рослин сої на 

5,9-8,9 ц/га у середньому за роки досліджень. 

Отже, нами розроблено наукові основи екологічно обґрунтованого 

сумісного застосування  мікробних препаратів і засобів хімічного захисту 

рослин. Фунгіциди захищають від мікозів рослину, внаслідок чого вона 

краще росте і розвивається. Як результат, рослини продукують більшу 

кількість ексудатів (за рахунок кращого розвитку кореневої системи), що 

активує аборигенну ґрунтову мікробіоту, яка, сприяє розвитку рослин, 

підвищує їх стресостійкість. Інокуляція насіння мікробним препаратом не 

тільки сприяє активізації симбіотичної системи, а також підвищує 

резистентність рослин та регулює їх ріст і розвиток. Отже, комбіноване 

застосування фунгіцидів та інокуляції сприяє збільшенню продуктивності 

рослини в цілому та покращує фітосанітарний стан агроценозу. 

Новизна роботи полягає в тому, що 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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Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

рекомендацій 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. 

Пріоритетність розробок 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). 

 

Ключові слова: мікроорганізми ризосфери, біорізноманітність, 

мікробіом, піросеквенування, висопродуктивне секвенування, симбіоз, 

азотфіксація, бульбочкоутворення, аскохітоз, септоріоз, продуктивність сої.  
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SUMMARY 

Vozniuk S.V. «Rhizosphere microbial community and effectiveness of the 

symbiotic system Bradyrhizobiun japonicum – Glycine max when the bacterial 

inoculation and the use of fungicides» – Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

Thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Biology, 

speciality 03.00.07 «Microbiology» (091 – Biologу) – D. K. Zabolotny Institute of 

Microbiology and Virology of the NASU, Kyiv, 2021. 

 

The dissertation is related to the research of taxonomic biodiversity and 

functional activity of rhizosphere microbiocenosis of dark-grey podzolic soil and 

efficiency of the symbiosis Bradyrhizobium japonicum – Glycine max under 

inoculation with highly active strains of rhizobia or complex microbial 

bioformulation Ecovital with the application of fungicides Maxim Star, Kinto duo 

or Vitavaks 200 FF with the systemic and contact action. The strains that were 

used in the study were obtained from the Ukrainian Сollection of Microorganisms 

of the D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of 

Ukraine, and were used as a basis of the microbial bioformulation Ecovital: 

soybean root nodule bacteria – Bradyrhizobium japonicum UCM B-6035, B-6018 

and B-6023 and phosphorus-mobilizing bacilli Bacillus megaterium UCM B-5724. 

  The biodiversity of the prokaryotic microbiome of the dark-grey podzolic 

soil in the soybean rhizosphere was studied. Applying molecular ecology 

techniques to the soybean rhizosphere microbiome, we identified 21 bacterial 

phyla and 2 archaeal phyla (vegetation experiment) and 20 bacterial phyla, one 

archaeal phylum (field experiment), and unclassified sequences with the relative 

quantity in the microbiome of 7.1-26.4%. Analysis of the taxonomic structure of 

the microbiome at the phyla level demonstrated that bacteria were the predominant 

species as archaea comprised only 0.5-4.5%. Among the identified bacterial phyla, 

three groups were dominant – Acidobacteria (8.5-13.3 %), Actinobacteria (18.2-

27.4%) and Proteobacteria (23.2-37.6%). 
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It was found that the rhizosphere microbiome was more diverse under 

controlled conditions with maintaining the optimal soil moisture and temperature 

in the vegetation experiment compared to field conditions. In particular, 7 phyla 

were subdominant with a relative representation in the total microbiome from 1.5% 

to 9.7% in the vegetation experiment: Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes, 

Gemmatimonadetes, Planctomycetes, Verrucomicrobia and Crenarchaeota 

(archaea), and 2 phyla in the field experiment: Bacteroidetes and Firmicutes. In the 

soybean rhizosphere, 63 classes of prokaryotes (2 of which are archaea) were 

identified in the vegetation experiment and 28 classes (1 of which was archaea) – 

in the field experiment. 

In the soil microbiome, under the treatment of seeds with Ecovital and 

fungicides, we observed an increase in the representation of dominant phyla 

Proteobacteria (from 26.2% to 35.8-37.6%) and Acidobacteria (from 11% to 12.8-

13.3%), as well as subdominants Firmicutes, Gemmatimonadetes and 

Bacteroidetes, compared to the control without treatment. The relative number of 

representatives of the phyla Crenarchaeota (archaea) and class 

Alphaproteobacteria showed a 1.2-1.5-fold decrease for all treatment options. 

In the study, much attention was paid to the representation of the orders 

Rhizobiales and Bacillales, because the complex microbial inoculant Ecovital 

includes root nodule bacteria Bradyrhizobium japonicum (order Rhizobiales, class 

Alphaproteobacteria) and Bacillus megaterium (order Bacillales, class Bacilli). 

The genus Bacillus was predominant among the sequences belonging to the order 

Bacillales. The relative number of representatives of the genus under the combined 

treatment of seeds showed a 1.1-1.3-fold increase compared to the control without 

treatment. 

Among the sequences belonging to the order Rhizobiales, 13 genera were 

identified in the microbiome, while the genus Rhodoplanes was the most 

represented (1.8-1.9%). Bacteria of the genus Bradyrhizobium were detected only 

under the treatment of seeds with Ecovital and its combined application with 

fungicides. It can be suggested that the increase in the representation of the genera 
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Bacillus and Bradyrhizobium in the microbiome is associated with the introduction 

of these microorganisms under the conditions of application of the bioformulation 

Ecovital and their subsequent reproduction in the rhizosphere of plants. Low 

relative content (from 0.1 to 0.2%) of symbiotrophs of the genera Bradyrhizobium, 

Rhizobium and Mesorhizobium in the studied soil indicates the need for inoculation 

of seeds with selected strains of symbiotic bacteria not only for soybeans but also 

for other legumes. 

Along with the quantitative changes in the representation of different 

taxonomic units in the experiment options, differences in the qualitative 

composition of the microbiota were found mainly among minor families and 

genera with low relative content in the microbiome. With the increase in 

biodiversity, which is caused by improved plant development and the formation of 

optimal conditions for the development of the rhizosphere microbiota, minor 

components increased their representation and could be found in certain variants of 

the experiment. In particular, sequences belonging to the genus Phyllobacterium 

were identified only in the experiment with the fungicide Maxim Star in 

combination with Ecovital. Minor components of the microbiome were also 

identified: members of the genus Luteimonas (family Xanthomonadaceae), 

members of the genera Cellulomonas (family Cellulomonadaceae) and 

Actinoplanes (family Micromonosporaceae) – in the experiment with the fungicide 

Maxim Star and Ecovital; genus Frigoribacterium (family Microbacteriaceae) and 

family Nakamurellaceae (class Actinobacteria) – in the experiment with the 

fungicide Kinto duo and Ecovital. 

For the first time, we identified qualitative differences in the soybean 

rhizosphere microbiome under the treatment of already treated seeds with an 

inoculant. In particular, sequences belonging to the genera Microvirga (family 

Methylobacteriaceae) and Bosea (family Bradyrhizobiaceae) from the group of 

new symbiotrophic species were identified. The discovery of taxa that were not 

previously described in the soybean rhizosphere expands the range of bacteria 

search for the increase in the efficiency of symbiotic systems. 
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The biodiversity of the microbiome was assessed by the main ecological 

indices. The Shannon biodiversity index increased from 3.4 in the control variant 

to 3.8-4.0 in the variants with the use of the complex microbial bioformulation 

Ecovital and fungicides in combination with inoculation indicating an increase in 

biodiversity in the rhizosphere of these plants. The expansion of the microbiome 

richness was confirmed by the Menchinique index, which also increased from 136 

in the control variant to 140-155 in the variants with a complex seed treatment. The 

decrease in the Simpson and Berger-Parker indices in the experimental variants 

indicated that the dominant sequences decreased their representation due to the 

growing biodiversity of subdominant and minor components of the microbiome. 

Therefore, our results showed a high level of biodiversity in the soybean 

rhizosphere. It was found that under conditions of application of different seed 

treatment schemes, the quantitative changes in the composition of phyla and 

classes in the root zone microbiome occur at the level of large taxa, and qualitative 

changes were detected at the level of minor components such as orders, families 

and genera. 

Along with the determination of taxonomic biodiversity in the soybean 

rhizosphere microbiome, the development of microorganisms of different 

ecological and functional groups was studied. All rhizobia strains, which were used 

as inoculants, stimulated the development of nitrogen-fixing microorganisms in the 

rhizosphere. Fungicides Maxim Star and Vitavaks 200 FF, used separately without 

inoculation, caused 1.5-4.5-fold inhibition of the development of microorganisms 

in almost all studied groups. However, in most cases, the negative effect of 

fungicides on the number of microorganisms was negotiated by the complex 

application of different strains of rhizobia. For example, the use of strain B. 

japonicum UCM B-6018 reduced the negative effect of fungicides Maxim Star or 

Vitavaks 200 FF on oligoazotrophs, and the use of strain B. japonicum UCM B-

6023 decreased the negative effect of fungicide Vitavaks 200 FF on phosphorus-

mobilizing microorganisms. 
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Since the results of the inoculation of seeds with individual strains of 

rhizobia fluctuated depending on the strain and the year of research, a complex 

inoculation of three strains of rhizobia and phosphorus-mobilizing bacilli 

(bioformulation Ecovital) was applied. The use of the complex inoculation without 

the treatment significantly increased the number of nitrogen-fixing microorganisms 

compared to the control and increased the number pedotrophic, prototrophic and 

nitrogen-fixing bacteria in combination with fungicides. 

The symbiosis of plants largely depends on such indicators as the 

nodulation ability of rhizobia and their nitrogen-fixing activity. During inoculation 

of seeds with some effective strains of rhizobia, the number of root nodules 

remained the same as the control or demonstrated a 2-3-fold increase, indicating 

the intensive formation of nodules. Fungicides also did not inhibit nodulation, and 

the combined use of Ecovital with fungicides Kinto Duo or Maxim Star caused 

almost a 2-fold increase in nodule formation. The fungicide Vitavaks 200 FF 

caused a 1.5-2-fold inhibition of the nodulating ability of rhizobia in all inoculation 

options. A similar pattern was observed concerning the mass of the nodules. We 

found that the symbiotic characteristics of individual strains of rhizobia used in the 

combination with Ecovital provided an increase in nodulation. More specifically, 

the number of nodules increased statistically significantly compared to inoculation 

and in combination with fungicides. 

Studies of the nitrogen-fixing activity of the symbiotic system revealed 

differences in its parameters both at the level of strains and under the conditions of 

the combined treatment of seeds. Under the combined use of the fungicide Kinto 

duo with strains of B. japonicum UCM B-6035 or B-6023, nitrogenase activity 

either remained at the level similar to variants with inoculation or showed a 2-fold 

increase, but decreased when this fungicide was used in combination with strain B. 

japonicum UCM B-6018. Vitavaks 200 FF fungicide inhibited the nitrogen-fixing 

activity of the studied strains in symbiosis. It was shown that under the inoculation 

with Ecovital and in combination with Vitavaks 200 FF, the nitrogenase activity of 

the symbiotic system showed a 23% increase compared to the control variant. Pre-
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sowing treatment of seeds with the fungicides Maxim Star and Kinto duo inhibited 

the nitrogenase activity of the symbiotic system formed by nodule bacteria, which 

are components of bioformulation Ecovital. 

The use of fungicides is a necessary step due to impaired phytosanitary 

situation caused by the development of mycoses. According to the results of the 

research, the infection of soybean with ascochytosis and septoria was reduced in all 

variants of the experiment. Phytopathological evaluation of plants in the late 

flowering phase and early phase of bean formation showed that all treatment 

options effectively limited the spread of septoria and ascochytosis in soybean 

crops. The lowest level of development of septoria (5.1-5.2%) and ascochytosis 

(0.3-0.5%) was observed with the use of fungicides Maxim Star or Kinto duo in 

combination with inoculation of Ecovital, while the effectiveness of combined 

treatments against septoria was in the range of 63.4-64.1%, and against 

ascochytosis – 91.8-95.1%. Ecovital also increased the resistance of soybeans 

against these diseases. The incidence of plants with pathogenic fungi was 

significantly reduced compared to the control (efficiency was 4.2 and 8.2%, 

respectively). Similar patterns were observed in the phase of beans maturing. 

It was shown that the growth of genetic and functional diversity of the 

rhizosphere microbiome and limitation of the development of mycoses under the 

combined use of fungicides with subsequent bacterization of seeds had a positive 

effect on the photosynthetic apparatus of soybeans: amounts of chlorophyll a and b 

in leaves showed a 1.5-2-fold increase; the carotenoid content also showed a 

statistically significant increase compared to the variant without seed treatment. 

It was found that the combined use of fungicides and the complex microbial 

bioformulation Ecovital contributed to the growth of the productivity of soybean 

plants. This value was the highest under the use of the fungicide Kinto Duo with 

the subsequent inoculation of 24.3-29.3 c/ha. The combined use of bacterization 

and fungicides provided an increase in the yield of soybean plants on average by 

5.9-8.9 c/ha during the years of research. 
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Therefore, we have developed the scientific basis for environmentally-

friendly combined use of microbial bioformulations and meances of chemical 

plants protection. Fungicides protect the plant from fungal infections leading to 

better grows and development. As a result, plants produce more exudates (due to 

better development of the root system), which activates the aboriginal soil 

microbiota promoting plants development and increasing their stress resistance. 

Inoculation of seeds with a microbial preparation not only promotes the activation 

of the symbiotic system but also increases the resistance of plants and regulates 

their growth and development. As a result, the combined use of fungicides and 

inoculation increases the productivity of the plant and improves the phytosanitary 

status of agrocenosis. 

The novelty of the work is associated with the fact that using the 

approaches of modern molecular ecology, the knowledge about the biodiversity of 

the prokaryotic microbiome of the soybean rhizosphere grown in the Forest-Steppe 

zone of Ukraine was expanded. Sequences belonging to phyla Chlamydiae, 

Chlorobi, Elusimicrobia, FBP, Gracilibacteria, and archaea Thaumarchaeota and 

Crenarchaeota, which were not previously described as representatives of the 

soybean rhizosphere microbiome, were identified. Along with the dominant 

microorganisms, we found minor components of the microbiome that are widely 

distributed in arable soils under the conditions of the inoculation with Ecovital and 

fungicide treatment: representatives of the genera Luteimonas (family 

Xanthomonadaceae), Cellulomonas (family Cellulomonadaceae), Actinoplanes 

(family Micromonosporaceae). Representatives of the genera Microvirga (family 

Methylobacteriaceae) and Bosea (family Bradyrhizobiaceae), which belong to the 

group of new symbiotrophic species, and the genus Kaistia (family Rhizobiaceae) 

were identified for the first time. The detection of these taxa, which have not 

previously been described in the soybean rhizosphere, expands the range of 

bacteria that can be used to increase the efficiency of symbiotic systems. 

The practical significance of the obtained results is associated with the 

development of recommendations for the combined application of microbial 
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bioformulations and fungicides, providing the formation and functioning of 

effective microbial-plant systems, preserving microbiome biodiversity, limiting 

mycoses and increasing soybean productivity. Under conditions of unfavourable 

phytosanitary status of the agrocenosis, it is recommended to treat seeds with 

fungicides Maxim Star or Kinto duo in doses recommended by the manufacturer 

and then, inoculate seeds with the microbial bioformulation Ecovital immediately 

before sowing the use of Vitavaks 200 FF requires additional dose adjustment. The 

priority of the innovation is protected by two patents: «Method of complex pre-

sowing treatment of soybean seeds» (patent for utility model №139390) and 

«Method of combined pre-sowing treatment of soybean seeds» (patent for utility 

model №136738) and indicated in the Guidelines: «Molecular genetics methods 

for the determination of the diversity of soil microorganisms» (Kyiv, 2014), 

«Microbial bioformulations for crop production» (Kyiv, 2017) and «Application of 

the novel bioformulations in crop production» (Kyiv, 2018). 

 

Key words: rhizosphere microorganisms, biodiversity, microbiome, 

pyrosequencing, high-throughput sequencing, symbiosis, nitrogen fixation, root 

nodules formation, ascochytosis, septoria, soybean productivity.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ґрунт – одне з найбільш заселених 

мікроорганізмами середовище існування, в одному грамі якого міститься від 8-9 

млн до декількох мільярдів бактерій [1]. Мікроорганізми ґрунту відіграють 

ключову роль в ґрунтоутворенні, біогеохімічних циклах основних біогенних 

елементів, а також в утилізації відходів і детоксикації забруднень навколишнього 

середовища [2-5]. Родючість ґрунту  в агроекосистемах формується у результаті 

сукупності біологічних процесів, які залежать від складу мікробіому ґрунту, виду 

вирощуваних рослин, застосування різних агротехнічних заходів [6]. 

Особливий інтерес становить мікробіоценоз ризосфери рослин, які 

виділяють ексудати і цим приваблюють мікроорганізми, внаслідок чого 

підтримується високий рівень біологічної активності у кореневій зоні [7]. 

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) 

[8-12]. Найбільш поширеним сучасним методом вивчення біорізноманітності 

мікробіоценозів є високопродуктивне секвенування, яке дозволяє визначити 

філогенетичну різноманітність ґрунтового мікробіому з високою точністю (97-

99%), а також оцінити кількісні показники представленості різних таксонів, 

включаючи домінантні і мінорні філуми ґрунтового мікробіоценозу [13]. 

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 [14-24]. Особливе місце належить бульбочковим бактеріям-
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мікросимбіонтам сої, які здатні фіксувати біологічний азот і виступати 

регуляторами росту рослин завдяки синтезу широкого спектру біологічно 

активних речовин [17, 25, 26]. 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 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; 
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 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). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Methylobacteriaceae&action=edit&redlink=1
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Виявлення цих таксонів, які раніше у ризосфері сої  не було описано,  розширює 

ареал пошуку бактерій для підвищення ефективності симбіотичних систем.  

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 
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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 Національного 

наукового центру «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 було проведено у 

Федеральній державній бюджетній науковій установі «Всеросійський науково-

дослідний інститут сільськогосподарської мікробіології», м. Санкт-Петербург за 

участі к.б.н. Пінаєва О.Г. та к.б.н. Андронова Є.Є, які є співавторами публікацій. 

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 
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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); 6th 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., 2018р.).  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 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 192 

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. 

 

  



32 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ВСТУПУ 

1. Schloss PD, Handelsman J. Toward a census ofbacteria in soil. PLOS 

Computational Biology. 2006; (2): 786-793. 

2. Usman S, Muhammad Y, Chiroman AM. Roles of soil biota and 

biodiversity in soil environment – а concise communication. Eurasian J Soil Sci. 

2016; 5 (4): 255- 265. 

3. Gougoulias C, Clark JM, Shaw LJ. The role of soil microbes in the 

global carbon cycle: tracking the below-ground microbial processing of plant-

derived carbon for manipulating carbon dynamics in agricultural systems. J Sci 

Food Agric. 2014; (94): 2362-2371. 

4. Boyle SA, Yarwood RR, Bottomley PJ, Myrold DD. Bacterial and 

fungal contributions to soil nitrogen cycling under Douglas fir and red alder at two 

sites in Oregon. Soil Biology & Biochemistry. 2008; (40): 443-451. 

5. Aislabie J, Deslippe JR. Soil microbes and their contribution to soil 

services.Dymond JR ed. Ecosystem services in New Zealand – conditions and trends.Manaaki 

Whenua Press, Lincoln, New Zealand. 2013: 143-162. 

6. Ларешин ВГ, Бушуев НН, Скориков ВТ, Шуравилин АВ. 

Сохранение и повышение плодородия земель сельськохозяйственного 

назначения. Учебноепособие. Москва. 2008P:172 с. 

7. Hartmann A, Rothballer M, Schmid M, Hiltner L. A pioneer in 

rhizosphere microbial ecology and soil bacteriology research. PlantSoil. 2007; 

312(1-2):7-14. 

8. Handelsman J. Metagenomics: application of genomics to uncultured 

microorganisms. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2004; 68(4):669-

685. 

9. Rincon-Florez VA, Carvalhais LC, Schenk PM. Culture-Independent 

Molecular Tools for Soil and Rhizosphere Microbiology. Diversity. 2013; (5):581-

612. 



33 
 

10. Zhang W, Zhang G, Liu G, Dong Z, Chen T, Zhang M, et al. Bacterial 

diversity and distribution in the southeast edge of the Tengger Desert and their 

correlation with soil enzyme activities. J Environ Sci. 2012; 24(11):2004-2011. 

11. Zhang R, Jiang J, Gu JD, Li S. Long term effect of methylparathion 

contamination on soil microbial community diversity estimated by 16S rRNA gene 

cloning. Ecotoxicology. 2006; 15:523-530. 

12. Chauhan PS, Shagol CC, Yim W, Tipayno SC,Kim CG, Sa T. Use of 

Terminal Restriction Length Polymorphism (T-RFLP) Analysis to Evaluate 

Uncultivable Microbial Community Structure of Soil. Korean J Soil Sci Fert. 2011; 

44(1):127-145. 

13. Fakruddin MD, Chowdhury A, Nur Hossain MD, Bin Mannan KS, 

Mazumdar RM. Pyrosequencing – principles and applications. International 

Journal of Life Science and Pharma Research. 2012; 2 (2):65-76. 

14. Iutynska HO, Tytova LV, Leonova NO. et al. Complex preparations 

based on microorganisms and plant growth regulators. In: New plant growth 

regulators: basic research and technologies of application. Monograph. Ed. 

Iutynska HO, Ponomarenko SP. Kyiv: Nichlava. 2011:161-208. 

15. Сытников ДМ. Биотехнология микроорганизмов-азотфиксаторов 

и перспективы применения препаратов на их основе.Biotechnologia Acta. 

2012; 5(4):34-45. 

16. Патент № 101388 (Україна), МПК (51) (2013.01) C05F 11/00, 

C12P39/00. Титова ЛВ, Леонова НО, Бровко ІС, Іутинська ГО. Комплексний 

мікробний препарат Ековітал для інокуляції насіння бобових культур. – 

Опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. 

17. Tsavkelova EA, Klimova SYu, Cherdyntseva TA, Netrusov 

AI.Microbial producers of plant growth stimulators and their practical use: A 

review.Applied Biochemistry and Microbiology. 2006; 42(2):117-126. 

18. Khan MS, Zaidi A, Wani PA. Role of phosphate-solubilizing 

microorganisms in sustainable agriculture – a review. Agron Sustain Dev. 2007; 

27:29-43; doi: 10.1051/agro:2006011. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%94$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100178
http://elibrary.ru/item.asp?id=13513156
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=576643
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=576643&selid=13513156


34 
 

19. Qureshi MA, Ahmad ZA, Akhtar N, Iqbal A, Mujeeb F, Shakir MA. 

Role of phosphate solubilizing bacteria (PSB) in enhancing P availability and 

promoting cotton growth. J Anim Plant Sci. 22(1): 2012, Page: 204-210. 

20. Fox A, Kwapinski W, Griffiths BS, Schmalenberger A. The role of 

sulfur- and phosphorus-mobilizing bacteria in biochar-induced growth promotion 

of Lolium perenne. FEMS Microbiol Ecol. 2014; 90:78-91.  

21.  Mahanta D,  RaiRK, MishraSD,  RajaA, PurakayasthaTJ, VargheseE. 

Influence of phosphorus and biofertilizers on soybean and wheat root growth and 

properties. Field Crops Research. 2014; 166:1-9. 

22. Zaidi A, Khan MS, Rizvi A, Saif S, Ahmad Bl, Shahid M. Role of 

Phosphate-Solubilizing Bacteria in Legume Improvement. Microbes for Legume 

Improvement. 2017:175-197. 

23. IutynskaGO, TytovaLV, LeonovaNO, AntypchukAF, BrovkoI.C. 

Complex bacterial preparations.Bioregulation of microbial-plant system. 

Ed.Iutynska GO, PonomarenkoSP. Kiev: Nichlava. 2010:352-376. 

24. Subramanian P, Kim K, Krishnamoorthy R, Sundaram S, Sa T. 

Endophytic bacteria improve nodule function and plant nitrogen in soybean on 

co-inoculation with Bradyrhizobium japonicum MN110. Plant Growth 

Regulation.2015. 76(3):327-332. 

25. Nyoki D, Ndakidemi PA. Root length, Nodulation and Biological 

Nitrogen fixation of Rhizobium inoculated soybean (Glycine max L. Merr.) grown 

under maize (Zea mays L.) intercropping systems and P and K fertilization. Adv 

Biores. 2018; 9(1):173-180; doi: 10.15515/abr.0976-4585.9.1.173180. 

26. Dragovoz IV, Leonova NO, Biliavska LO, Yavorska VK, Iutynska 

GO. Phytohormone production by some free-living and symbiotic soil 

microorganisms.Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 2010; 

12:154-159. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429014001610?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03784290
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03784290/166/supp/C
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-59174-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-59174-2
https://link.springer.com/journal/10725
https://link.springer.com/journal/10725
https://link.springer.com/journal/10725/76/3/page/1


35 
 

РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ҐРУНТУ І КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ 

РОСЛИН 

Ґрунт є гетерогенною системою, яка населена різноманітною біотою. 

Відомо, що в 1 грамі ґрунту міститься від 8 мільйонів [1, 2] до декількох 

мільярдів бактерій [3] з різними функціями та метаболізмом [1, 2]. Вони 

беруть участь у глобальних біогеохімічних циклах [1, 4], відповідають за 

трансформацію органічних і неорганічних речовин у природі [4, 5], 

впливають на наземні екосистеми, вносять значний вклад у ґрунтоутворення 

та формування родючості [6, 7, 8], здійснюють детоксикацію забруднень 

навколишнього середовища [5], у тому числі деструкцію ксенобіотиків, 

наприклад, фунгіцидів [9-11] та індукують системну стійкість у рослин [12]. 

Крім того, мікробні угруповання кореневої зони рослин, зокрема ризосфери, 

відіграють ключову роль у живленні рослин [13-15], регуляції їх росту і 

розвитку [2-4, 16], а також беруть безпосередню участь у процесах фіксації 

атмосферного азоту [17, 18], денітрифікації та нітрифікації [5] і здійснюють 

мобілізацію нерозчинних органічних і неорганічних фосфатів ґрунту, 

перетворюючи їх у форми, доступні для рослин  [19]. Більшість ризосферних 

мікроорганізмів є антагоністами фітопатогенів [11, 12, 15].  

Особливо велика кількість мікроорганізмів зосереджена біля коренів 

рослин – у ризосфері. Чисельність мікроорганізмів у цій зоні у 50-100 разів 

перевищує їх кількість поза нею. Це пов’язано з тим, що рослини 

приваблюють мікроорганізми своїми кореневими ексудатами і цим 

створюють більш сприятливі умови для їх розвитку [20]. Рослини  

продукують широкий спектр органічних сполук (ексудатів), наприклад, 

цукри, органічні кислоти та вітаміни, які мікроорганізми можуть 

використовувати як джерело живлення. Мікроорганізми, в свою чергу, 

синтезують фітогормони, летючі речовини, тощо, які здатні прямо чи 
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опосередковано активувати імунітет рослин, підвищуючи їх стресостійкість, 

чи регулювати ріст і розвиток останніх [16]. Окремі види рослин здатні 

підсилювати антагоністичні властивості бактерій і грибів по відношенню до 

патогенів [16].  

Рослини є основним джерелом органічних поживних речовин і 

відіграють важливу роль у діяльності мікроорганізмів. Мікробіота ґрунту 

взаємодіє з коренями рослин і, навіть, може модулювати реакцію рослини на 

біотичні та абіотичні навантаження. Дослідники розглядають ризосферу як 

організовану одиницю, що складається з прикореневого ґрунту та пов'язаних 

з ними мікроорганізмів, які знаходяться в межах взаємовигідного впливу 

один на одного [21]. Рослини продукують різні біологічно активні сполуки 

(амінокислоти, білки, органічні кислоти, вуглеводи, цукри, вітаміни, тощо), 

що, зазвичай, є рушійною силою змін у діяльності, функціях, складі та 

структурі ґрунтового мікробіому ризосфери в цілому [22]. Ризосферні 

мікроорганізми, в свою чергу, відіграють важливу роль в екологічній 

пристосованості рослини-хазяїна. Важливі мікробні процеси, які 

відбуваються в ризосфері, включають колонізацію рослин, патогенез, захист 

рослин, стимулювання їх росту і розвитку, а також продукування 

антибіотиків, біогеохімічний кругообіг органічних і неорганічних речовин та 

[8, 23]. Таким чином, мікробно-рослинні взаємодії у ризосфері можуть бути 

сприятливими, нейтральними або шкідливими для рослин, в залежності від 

конкретних мікроорганізмів і рослин, що беруть у них участь, та умов 

навколишнього середовища [24].  

При дослідженні ризосферного мікробіому ячменю (Hordeum 

vulgare) на 6-й і 36-й день після проростання насіння не спостерігали значних 

змін у його складі [25]. Схожі результати [26] були отримані при вивченні 

мікробіоти ризосфери хризантеми протягом всього вегетаційного періоду. 

Отже, можна припустити, що стадія розвитку рослини не впливає на якісні 

показники мікробного складу. A. Tkacz та ін. [8] досліджували зміни у складі 

мікробіоти ризосфери трьох модельних рослин Arabidopsis, Medicago та 

https://www.nature.com/articles/ismej201541#auth-1
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Brachypodium, вирощуваних у компості та в піску, та на трьох культурах 

Brassica, Pisum та Triticum, що росли лише у компості методом 454 Flx 

титанового піросеквенування бактеріальної 16S рРНК (фрагмент V1 – V2). В 

результаті досліджень авторами було встановлено, що вид рослини і склад 

ґрунту значно впливають на кількісні показники мікробної різноманітності 

ризосфери. G. Kathryn та ін. [16] встановили, що якісних змін у складі 

ризосферного мікробіому не спостерігали в умовах додаткового внесення 

низькомолекулярних вуглецевих субстратів (глюкоза, гліцин і лимонна 

кислота) у ґрунти 3-х типів: пасовищний, ґрунт хвойних і мішаних лісів. 

Проте кількісні показники представленості окремих мікробних груп в них 

зазнавали значних змін.    

Розглянуті дослідження показують, що кореневі ексудати рослин є 

важливим фактором, який впливає на кількісні показники мікробної 

різноманітності ризосфери, але не менш важливим є тип ґрунту та вид 

рослини.  

 

1.1. Біорізноманітність мікробних угруповань в агроекосистемах 

1.1.1. Біорізноманітність як фактор сталого функціонування екосистем 

Збереження біорізноманітності – одна з головних екологічних 

проблем сьогодення. Для її вирішення у світі на базі ООН і ЮНЕСКО  

створено низку програм і конвенцій. У 1948 р. було укладено Міжнародний 

Союз Охорони Природи (МСОП), який об’єднує більш ніж 120 країн і діє на 

базі ЮНЕСКО. У 1980 р. створено Глобальний екологічний фонд при ООН 

(ГЕФ ООН), а в 1992 р. у Ріо-де-Женейро на Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку була відкрита для підписання 

«Конвенція про біологічну різноманітність» 

[https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml], яка 

набула чинності 29 грудня 1993 року. На сьогодні її ратифікували 193 

Сторони з Україною в тому числі. Головним завданням конвенції є 

збереження біологічної різноманітності планети на генетичному, видовому і 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml
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екосистемному рівнях, регламентація сталого використання біологічних 

ресурсів біосфери. У 2010 році Сторони «Конвенції про біологічну 

різноманітність» прийняли стратегічний план щодо збереження і стійкого 

використання біорізноманітності на 2011-2020 роки.  Мікробні угруповання 

ґрунту є найбільш різноманітними на планеті. Вони відіграють важливу роль 

в функціях ґрунту, таких як колообіг речовин [27, 28], регуляція росту і 

розвитку рослин, біоремедіація шляхом розкладу складних хімічних речовин 

(наприклад пестицидів), підвищення родючості ґрунту та продуктивності 

культурних рослин за рахунок синтезу біологічно активних речовин тощо. 

Зниження мікробної різноманітності призводить до негативних змін у 

функціонуванні та стабільності екосистем [27, 29, 30]. 

Ґрунтові екосистеми в усьому світі піддаються значним змінам, 

спричиненим антропогенними впливами і глобальною зміною клімату, що 

призводить до втрати різноманітності мікроорганізмів і зміни функцій 

екосистем в цілому [30]. За сучасними даними літератури ґрунтові 

мікроорганізми виступають об’єктами для екології як інженери ґрунту, 

якими можна маніпулювати для відновлення біорізноманітності і функції 

деградованих екосистем [30-32]. 

Зменшення рівня біорізноманітності, в тому числі мікробної, є 

глобальною екологічною проблемою людства, оскільки отримані факти 

свідчать про те, що це негативно позначається на функціях всіх екосистем. 

До цього часу, в більшості досліджень, основна увага приділялася 

екологічним наслідкам втрати різноманітності наземних екосистем [33, 34], 

але відомо, що мікробіоценоз ґрунту за кількістю видів є найбільш 

численним [35]. Необхідно враховувати, що на біорізноманітність 

мікроорганізмів ґрунту впливають не тільки кліматичні умови, а й способи 

землекористування (інтенсивна сівозміна, екстенсивна сівозміна та постійні 

пасовища, лісові зони, тощо) [36, 37]. Показано, що чим інтенсивніший 

спосіб обробітку ґрунту, тим більше знижується біорізноманітність 

ґрунтового мікробіому і змінюється його склад в бік зростання домінантності 
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певних видів бактерій. Найбільш різноманітним є мікробіоценоз постійних 

пасовищ [38], покинутих сільськогосподарських ґрунтів та диких лісових 

ґрунтів [39]. У дослідженнях [39] встановлено, що внесення у ґрунт 

органічних речовин (наприклад, вівсяної соломи) сприяє підвищенню в 

ньому вмісту органічного вуглецю, внаслідок чого зростає мікробна біомаса 

та її активність, структура мікробного угруповання стає блмжчою до диких 

лісових ґрунтів. З даних літератури відомо, що зміни в біорізноманітності 

ґрунту і спрощення складу його мікробіоти впливають на функції наземних 

екосистем [40, 41], розклад органічних і неорганічних решток [1, 42], 

утримання поживних речовин і їх участь в основних біогеохімічних циклах 

[1]. Встановлено, що визначальні функції екосистем залежать від показника 

мікробної біорізноманітності ґрунтів [40-41, 43-44], а склад мікробіоценозу 

ґрунту є ключовим фактором у регулюванні функціонування екосистем [43-

44]. Зміни в мікробних угрупованнях ґрунту і зниження рівня їх 

різноманітності впливають не тільки на багатофункціональність екосистем, а 

також знижують їх стійкість до впливів біотичних і абіотичних факторів [27].  

Мікроорганізми ґрунту значною мірою можуть впливати на стійкість 

агроекосистем до абіотичних стресів. Відомо, що бактерії, особливо ґрунтові, 

здатні швидко адаптуватися до змін навколишнього середовища (наприклад, 

потрапляння в ґрунт важких металів, пестицидів, зменшення вологості тощо) 

за рахунок наявності різних  метаболічних шляхів, що дає їм можливість не 

втрачати своїх головних функцій. Наприклад, за внесення йонів міді в ґрунт, 

де вирощували рослини, спостерігали зниження мікробної різноманітності. 

Але у результаті підвищення представленості видів мікроорганізмів, які 

швидко адаптувалися до даних умов існування, вплив цих йонів на рослину 

був значно меншим. Аналогічні дані було отримано за умов сольового стресу 

[45]. Мікробні угруповання ґрунту є найбільш чутливими та прямими 

індикаторами порушень та змін у землекористуванні. У наш час опис 

структури та біорізноманітності мікробних угруповань викликає великий 

інтерес як потенційний інструмент оцінки якості ґрунту [46].  
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Мікробіоценоз ризосферного ґрунту має свої особливості видового 

складу. За допомогою ампліфікації генів 16S рРНК і подальшого 

дослідження їхніх ампліфікатів методом градієнтного гель-електрофорезу 

виявлено високу подібність угруповань бактерій ризосфери і позакореневої 

зони. Але таксономічна структура ґрунтових угруповань мікроорганізмів 

значно складніша, порівняно з ризосферними [8]. За допомогою 

секвенування розділених у гелі продуктів полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР)  було встановлено найтиповіших представників ризосфери: бактерії 

родів Pseudomonas, Comamonas, Variovorax, Acetobacter, Bacillus і 

Arthrobacter [47-48], а також низку некультивованих форм мікроорганізмів, 

які не можливо вивчати у лабораторних умовах [49]. На структуру мікробних 

угруповань кореневої зони та їх функції, в першу чергу, вливають рослини, а 

також хімічні засоби, які застосовують в агротехнологіях під час 

вирощування рослин – хімічні засоби захисту культурних рослин (фунгіциди, 

гербіциди, інсектициди), мінеральні добрива та біопрепарати [16]. 

З даних літератури відомо, що розвиток ґрунтових мікроорганізмів 

залежить не тільки від типу ґрунту, а й від рослини, в ризосфері якої вони 

знаходяться. Tkacz A та ін. [8] досліджували вплив рослинних ексудатів на 

ризосферну мікробіоту. Культури вирощували на піску для створення умов, 

за яких кореневі виділення є домінуючими джерелами поживних речовин. 

Дослідниками було показано, що при вирощуванні рослин на цьому 

субстраті в кореневій зоні домінували мікробні угруповання певних таксонів, 

зокрема філотипу Proteobacteria. Для порівняння ці ж рослини вирощували 

на компості, багатому на різноманітні органічні речовини. На відміну від 

ризосферного мікробіому, сформованого навколо коренів рослин, вирощених 

на піску, ризосфера рослин, вирощених на компості, була більш 

різноманітною з домінуванням філотипів Proteobacteria та Actinobacteria. 

Протягом трьох поколінь рослин, які росли на компості, у ризосфері 

спостерігали значне зростання мікробної різноманітності, про що свідчило 

підвищення індексу Шеннона. Навпаки, в третьому поколінні рослин, 
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вирощуваних на піску, мікробна біорізноманітність ризосфери значно 

знизилась.  

Дослідження мікробіому рослин показали, що біорізноманітність 

мікроорганізмів у ризосфері значно менша,  ніж у ґрунті на відстані від 

рослини. Це пояснюється захисними алелопатичними властивостями 

останньої [8].  

Сільськогосподарська діяльність є одним з найважливіших 

антропогенних чинників, що значно змінюють характеристики ґрунту, 

включаючи його фізичні, хімічні та біологічні властивості [50]. Сучасні 

агротехнічні заходи можуть призвести до втрати родючості ґрунтів та 

зменшення кількості і різноманітності ґрунтового мікробіому. Вирощування 

рослин за інтенсивними агротехнологіями (внесення у ґрунт фунгіцидів, 

гербіцидів, інсектицидів, надмірне використання мінеральних та органічних 

добрив тощо) впливає не тільки на мікроорганізми ґрунту, а й на мікробні 

процеси в ньому шляхом зміни кількості та якості рослинних решток, що 

надходять у ґрунт та їх просторового розподілу, зміни у складі поживних 

речовин [51].  

 

1.1.2. Метагеномні дослідження мікробних угруповань ґрунту 

Вивчення закономірностей впливу заходів підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур за сучасних інтенсивних систем 

землекористування (внесення мінеральних та органічних добрив, 

неконтрольоване застосування пестицидів, синтетичних і природних 

стимуляторів росту, недотримання сівозмін, способи обробітки ґрунту тощо) 

на ґрунтові мікроорганізми є необхідним для мікробної екології.  

Загальновідомо, що більшість ґрунтових мікроорганізмів неможливо 

культивувати в лабораторних умовах (культивується близько 1% усіх 

бактерій) через складність підбору оптимальних умов росту [6]. Отже, 

загальноприйнятими мікробіологічними методами можна визначити лише 

невелику їх кількість. Однією з найважливіших проблем мікробної екології є 
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об’єктивна та найбільш повна оцінка біорізноманітності мікробного 

комплексу ґрунту. Завдяки інтенсивному розвитку молекулярної екології 

було розроблено молекулярно-біологічні методи ідентифікації 

мікроорганізмів ґрунту, які дають можливість вивчити ґрунтовий мікробом і 

базуються, в першу чергу, на екстракції нуклеїнових кислот мікроорганізмів, 

зокрема ДНК, з ґрунту та подальшого її вивчення [52, 53], З одного боку 

мікробіом – це колекція генів і геномів від усіх представників ґрунтової 

біоти, отримана шляхом секвенування ДНК і зібрана у певну базу даних [54-

56]. З іншого боку, до терміну «мікробіом» деякі дослідники відносять і 

середовище існування, включаючи мікроорганізми, їх гени (геном) та умови 

навколишнього середовища. Також «мікробом» трактують як набір генів і 

геномів представників мікробіоти. З іншого боку мікробіом характеризують 

використанням однієї чи декількох комбінацій метагеноміки, метаболоміки, 

метатранскриптоміки і метапротеоміки в поєднанні з мікробіологічними чи 

екологічними метаданими [55].  

Метагеномні підходи дають унікальне розуміння багатства і 

структури мікробних угруповань [57], але також мають свої труднощі. Тісний 

зв’язок мікробних клітин з часточками ґрунту заважає отриманню ДНК з 

великою молекулярною масою [58], наявність у ґрунті високомолекулярних 

органічних сполук, таких як гумінові кислоти, які виділяються разом з ДНК, 

заважають її подальшим молекулярним дослідженням, наприклад, можуть 

інгібувати Taq ДНК-полімерази під час ПЛР [59], заважати розщепленню 

ДНК ендонуклеазами рестрикції [60], знижувати ефективність трансформації 

при клонуванні [61] та специфічність ДНК-ДНК чи ДНК-РНК гібридизації 

[62]. Після прямої екстракції ДНК з ґрунту потребує очистки для подальших 

досліджень біорізноманітності мікробіоти молекулярними методами. 

Для вивчення ґрунтового метагеному використовують широкий 

арсенал методів, які постійно вдосконалюються.  Давно відомим є метод 

клонування, суть якого полягає в тому, що в результаті ПЛР отримують 

ампліфікати генів 16S рРНК, що вбудовуються у плазмідний вектор, який 
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трансформується в бактеріальну клітину з подальшим секвенуванням. На 

основі результатів секвенування створюють бібліотеки клонів генів 16S 

рРНК мікроорганізмів, які розміщують в спеціальних базах даних. Після 

отримання нових клонів, їхні послідовності порівнюються з вже відомими. За 

рівнем подібності роблять висновки, до якої групи належить той чи інший 

клон.  

Молекулярно-генетичними методами з використанням бібліотек 

клонів 16S рРНК визначено, що в ґрунтових асоціаціях домінують 

представники філуму Proteobacteria і грампозитивні види бактерій з низьким 

вмістом ГЦ-пар [63]. У роботі Kravchenko I. Та ін. [64] методом клонування 

досліджували мікробіоценоз ґрунту, відібраного з пасовища з конюшиною. 

Ампліфікати, отримані в результаті ПЛР, клонували в вектор pGEM-T і 

секвенували або гіперваріабельні, або консервативні ділянки. Із 124 

виділених клонів 98,4% належали до домену Bacteria. У межах цього домену 

були представлені три філуми: Proteobacteria (16.1%), група Cytophaga-

Flexibacter-Bacteroides (21,8%) і група грампозитивних бактерій з низьким 

вмістом ГЦ пар (21,8%). Деякі філуми, такі як Thermotogales, група зелених 

несіркових (green nonsulfur group), Fusobacteria і Spirochaetes були відсутні. 

Велику кількість послідовностей (39,4%) не було класифіковано. 

У дослідженнях співробітників нашого відділу [64] ризосферного 

ґрунту сої (сірий лісовий ґрунт) методом електрофорезу ПЛР-продуктів у 

денатуруючому градієнтному гелі було встановлено, що ідентифіковані 

представники були найбільш подібні (98-99%) до філумів  Proteobacteria, 

Acidobacteria і Firmicutes. Схожі результати були отримані у дослідженнях 

ризосфери сої таким же методом в Китаї [65-66].  

У роботі Tringe SG та співав. [67] досліджували геномну ДНК, 

виділену з активного шару ґрунту Тундри, відібраного з Колимської 

низовини (Північно-Східна Євразія) біля узбережжя Північного Льодовитого 

океану. Ампліфікацію генів рРНК малої субодиниці рибосоми здійснювали 

еубактеріальними праймерами. ПЛР-продукти клонували в плазмідні 
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вектори. В результаті секвенування було отримано 43 клони кДНК. Більшість 

клонів належали до класів Alfaproteobacteria (20,9%) і Deltaproteobacteria 

(25,6%), а меншість були представниками класів: Betaproteobacteria (9-3%) і 

Gammaproteobacteria (4-7%), близько 12% клонів належало до 

грампозитивних бактерій, і 16% клонів належали до Fibrobacter. Більшість 

клонів (70%) з послідовностями, які відрізнялися на 5-15% від таких, які є в 

поточних базах даних, і 7% клонів мали послідовності, які відрізнялися більш 

ніж на 20% від послідовностей у базі даних. У дослідженнях [63-64, 67] 

також доведена наявність некультивованих видів ґрунтових бактерій. 

Наступним кроком у дослідженні мікробної різноманітності ґрунту 

стали проекти «shotgun»-секвенування ґрунтового колективного геному без 

клонування фрагментів ДНК. Цей метод надає інформацію про склад 

мікробних угруповань та їхні гіпотетичні функції, у тому  числі й роль 

некультивованих мікроорганізмів [68]. Цей підхід також використовували 

для пошуку мікроорганізмів серед некультивованих форм, які можуть 

синтезувати активні фунгіцидні субстанції [69].  

Ще одним підходом до вивчення біорізноманітності ґрунтових 

прокаріот є філогенетичний аналіз бактеріальної ДНК. Основоположниками 

даного аналізу вважаються Zuckerkandl E. і Pauling L. [70], які стверджували, 

що біологічні макромолекули еволюціонують разом з організмами, отже 

можуть бути використані для встановлення еволюційних родинних зв’язків 

між ними. Це стало поштовхом для створення молекулярної філогенетики, 

яка ґрунтується на аналізі послідовностей ДНК генів зі спільним 

походженням у багатьох організмів. Для таксономії прокаріот 

використовують гени «домашнього господарства» («house keeping genes») 

[71]. Одним з методів є серійний аналіз рибосомних генів (САРД). Суть 

методу полягає у серії послідовних клонувань: спочатку клонують 16S рРНК-

гени з ізольованої ДНК, яка теоретично представляє всі види бактерій, потім 

із бібліотеки виділяють короткі фрагменти ДНК з варіабельної ділянки rrs-

гена (V5), які лігують, утворюючи конкатамери з 20-40 одиниць, знову 
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клонують і секвенують. Після останнього клонування утворюється бібліотека 

з декількох тисяч САРД-одиниць, які містять специфічні послідовності рРНК 

бактерій, представлених в угрупованні [71].  У роботі Maiden MC та спіавт. 

[72] чотири зразки ґрунтів відбирали з островів Юніон та Вікторія в дельті 

річки Сакраменто в Каліфорнії на глибині 30 см для оцінки доцільності 

застосування САРД-методу у дослідженнях складу мікробних угруповань. Ці 

ділянки знаходилися над потенційними скупченнями природного газу, 

визначеними тривимірними сейсмічними дослідженнями. Всього було 

виявлено 37,008 тегів САРД, що складають 3,127 унікальних послідовностей. 

Порівняння повторюваних профілів одного ґрунтового геномного препарату 

ДНК показало, що метод був високо відтворюваним. Велика кількість 

одинарних тегів разом із непараметричними оцінками багатства вказувала на 

те, що значна кількість різноманітності тегів послідовностей залишається 

невизначеною при цьому рівні вибірки. Більшість загальних тегів, що 

виявляли, належали до класів, які ідентифікували менше ніж у 1% 

угруповань. Понад 99% унікальних тегів окремо становили менше 1% 

угруповання. Отже, таксони з низькою чисельністю складали значну частину 

досліджуваних мікробних угруповань і могли потенційно давати великий 

внесок у функціонування екосистем. САРД-метод може бути використаний 

для якісного та кількісного вивчення екологічних ролей цих рідкісних 

представників мікробних угруповань.  

Інший метод філогенетики – мультилокусний аналіз послідовностей 

ДНК (МЛАП), який базується на порівнянні генотипової характеристики 

генів прокаріот на видовому рівні за допомогою алельних місметчів 

невеликої кількості генів «домашнього господарства», що еволюціонують 

швидше, ніж гени 16S рРНК. МЛАП найчастіше використовують для 

характеристики окремих видів, серед яких Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Streptococcus pyogenes та 

Haemophilus influenzae. MЛАП може бути доповнений визначенням 

нуклеотидної послідовності одного або декількох дуже різноманітних генів, 
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таких як ті, що кодують антигени або детермінанти стійкості до антибіотиків 

[73]. У дослідженнях [74] метод МЛАП застосовували для ідентифікації та 

класифікації кореневих мікросимбіонтів звичайної квасолі (Phaseolus vulgaris 

L.). Було ідентифіковано і проаналізовано 12 бразильських штамів з колекції, 

яка нараховувала понад 850 ізолятів, на додаток до типових та референтних 

штамів, виявлених шляхом секвенування генів recA, dnaK, gltA, glnII та rpoA. 

Подібність генетичної послідовності серед п'яти типів референтних штамів 

Rhizobium, які є симбіонтами звичайної квасолі, становила від 95 до 100% для 

16S рРНК і від 83 до 99% для інших п’яти генів. Ризобіальні види, описані як 

симбіонти звичайної квасолі, також утворювали окремі групи при аналізі 

поодиноких і об'єднаних послідовностей генів. Таким чином, п'ять 

додаткових локусів можуть вважатися корисними маркерами роду Rhizobium; 

крім того, МЛАП також виявив широку генетичну різноманітність серед 

штамів, класифікованих як Rhizobium tropici, надаючи відомості про нові 

види. 

Мікробний метагеном ґрунту також досліджують із використанням 

методів генетичного профілювання мікроорганізмів. Наприклад, метод 

довільної ампліфікованої поліморфної ДНК (ДАПД), суть якого полягає в 

аналізі коротких повторюваних послідовностей прокаріот 

(висококонсервативні інвертовані паліндромні повтори, локалізовані в 

міжгенних ділянках; ентеробактерійні ендогенні консенсусні повтори, які 

також є інвертованими повторами; ВОХ-елементи тощо) [75]. У роботі [76] 

вищеописаним методом вивчали різноманітність послідовностей ДНК 

ґрунтових мікробних угруповань у ризосферному та не ризосферному ґрунті 

1-6-ти річних рослин  женьшеню (Panax ginseng C. A. Mey.). Тотальну ДНК, 

виділену із зразків ґрунту, ампліфікували 24 з 200 випадкових праймерів. 

ПЛР-продукти розділяли в агарозному гелі. В результаті було створено 359 

та 181 надійних фрагментів, з яких 324 та 123 були поліморфними. 

Розраховано індекс генетичної різноманітності, інформаційний індекс 

Шеннона та коефіцієнт подібності. В результаті було показано, що 
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різноманітність мікробного угруповання в ґрунті на рівні ДНК присутня. 

Крім того, спостерігали зміни у складі угруповань між ризосферним і не 

ризосферним ґрунтом. Отже, метод ДАПД виявився ефективним 

інструментом для оцінки різноманітності мікробних угруповань ґрунтів.  

Інший метод – автоматичного рибосомного міжгенного спейсерного 

аналізу (АРМС), суть якого полягає в ампліфікації послідовностей міжгенних 

спейсерів (МГС)  між рибосомальними генами (наприклад, ділянка між 

генами 16S рРНК i 23S рРНК), який широко використовується для аналізу 

мікробного угруповання та забезпечує оцінку мікробного багатства та 

мікробної різноманітності [77, 78]. 

Також для дослідження біорізноманітності застосовують метод 

поліморфізму довжин ампліфікованих фрагментів (ПДАФ), що базується на 

створенні фінгерпринту бактерійного геному в результаті розщеплення ДНК-

ампліфікату ендонуклеазами рестрикції, як «візитки» штаму. Ампліфікація 

ДНК відбувається флюоресцентно міченими праймерами з наступною 

обробкою ендонуклеазами рестрикції. Отримані ДНК-профілі візуалізуються 

за допомогою секвенатора або порівнюються з вже відомими видами 

бактерій, які присутні у відповідних базах даних [79, 80]. У роботі C.A. 

Osborne та співавт. [81] даним методом дослідили склад мікробних 

угруповань у 17 різних ґрунтах (включаючи донні відкладення морів і річок). 

Автори показали, що із застосуванням 6 ендонуклеаз рестрикції можна 

встановити подібність чи відмінність у складі мікробіому того чи іншого 

угруповання. Інші автори [82] вивчали склад та різноманітність ґрунтових 

бактеріальних угруповань у 4 типах ґрунтів Національного гірського 

природного заповідника «Вуйі», який має найбільшу субтропічну первісну 

лісову екосистему та є одним із ключових регіонів захисту біорізноманіття у 

всьому світі (провінція Фуцзянь, Китай): вічнозелений широколистяний ліс 

(червонозем, 1), хвойний ліс (жовтозем, 2), субальпійський карликовий ліс 

(жовтозем, 3) та альпійські луки (гірський лучний ґрунт, 4). Всього у ґрунтах 

з  чотирма типами рослинності було виявлено 73 клони, а 56, 49, 46 та 36 
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клонів отримали з ґрунтів 1, 2, 3 та 4 відповідно, які згодом були секвеновані. 

Філуми Actinobacteria, Fusobacterium, Bacteroidetes і Proteobacteria 

переважали у всіх дослідних зразках ґрунту. Показники  індекса Шеннона-

Вінера (Н) у всіх дослідних зразках були згруповані у ряд від найвищого до 

найнижчого: ґрунт 1>ґрунт 2>ґрунт 3>ґрунт 4, тоді як значної різниці між 

бактеріальним видовим багатством, оціненим із застосуванням чотирьох 

ендонуклеаз рестрикції, не спостерігали. 

Іншим методом для оцінки складу мікробних угруповань ґрунту є метод 

розділення ПЛР-продуктів під час електрофорезу у денатуруючому 

градієнтному гелі (ДГГЕ), в основу якого покладена зміна рухливості 

фрагментів ДНК однакової довжини, але різного нуклеотидного складу у 

градієнтному гелі з додаванням хімічних денатуруючих агентів – сечовини 

(до 7М), формаміду (до 40%) тощо та за умов підвищення температури до 

60°С [65, 83-84]. У роботі [85] досліджували методом ДГГЕ зразки ґрунтів, 

відібраних з місця, де зберігалися матеріали для проведення дорожніх робіт, 

зокрема дорожня фарба з хроматом свинцю та розчинники на основі толуолу 

(м. Сеймур, штат Індіана). Із застосуванням даного методу дослідниками 

було встановлено, що у ґрунтах із високим вмістом свинцю найчастіше 

виявляли послідовності, які належали до Actinobacteria – грампозитивних 

бактерій з високим вмістом GC-пар родини Microbacteriaceae та роду 

Rhodococcus. 

Але на жаль, основним недоліком цих методів є неповна оцінка складу 

мікробіому, через те, що вони базуються на порівнянні того чи іншого клону 

з раніше ідентифікованим мікроорганізмом, генетичний профіль якого вже 

відомий чи вже з існуючими генетичними картами мікроорганізмів. 

В останні роки найбільш перспективним серед інших молекулярних 

методів дослідження біорізноманітності ґрунтових мікроорганізмів є 

високопродуктивне піросеквенування, яке дозволяє найбільш повно та з 

високою точністю (97-99%) виявляти реальну таксономічну різноманітність 

компонентів ґрунтового мікробіому, незалежно від можливості їх 
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культивування. Він має багато переваг: висока чутливість приладу від 0,03% 

до 0,05%, здатність генерувати до сотень мегабаз та гігабаз нуклеотидних 

послідовностей за один робочий цикл, виявлення нуклеотидної послідовності 

у режимі «Realtime», а також швидкість аналізу – 10-12 годин для запуску 

приладу та 2-4 години для обробки отриманих даних. Технологія 

піросеквенування або пірофосфатного секвенування розроблена Полом 

Ніроном (Pål Nyrén) в Королівському технічному інституті (Стокгольм, 

Швеція) в 1996 році [86]. Суть цього методу полягає в тому, що одночасно 

секвенується весь мікробіом, в результаті чого можна отримати у % 

представленість того чи іншого мікробного таксону в загальному мікробіомі.  

Метод високопродуктивного піросеквенування дав можливість більш 

повно оцінити склад ґрунтового мікробіому. У широкомасштабному 

дослідженні [87] зразків ґрунту з чотирьох регіонів США методом 

піросеквенування ґрунтової ДНК продемонстровано, що кількість 

різноманітних бактеріальних ОТО (операційна таксономічна одиниця) 16S 

рРНК генів коливається від 26 до 53 тис. на зразок. Найрозповсюдженішими 

в усіх зразках були представники класів α-Proteobacteria та β-Proteobacteria. 

Мікробна різноманітність лісових ґрунтів була вищою порівнянно з 

сільськогосподарськими ґрунтами, в яких зростала домінантність тих чи 

інших груп бактерій, внаслідок чого знижувалась біорізноманітність. У 

лісових ґрунтах різноманітність Archea була набагато меншою (лише 0,009% 

всіх послідовностей) на відміну від трьох сільськогосподарських  угідь (4-

12% послідовностей). Мікроміцети і віруси також входили до складу 

ґрунтового угруповання, але їх представленість була значно нижчою, ніж 

бактерій [87]. 

Також із застосуванням молекулярних методів встановлено, що 

склад мікробних угруповань змінюється з глибиною ґрунтового шару, а 

найбільшою біорізноманітністю відзначається шар 0-5 см. Фактори, що 

впливають на мікробіом ґрунту, включаючи доступність поживних речовин і 

води, рН, змінюються з глибиною, тобто за ґрунтовими горизонтами. У 
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роботі [88] досліджували зміну представленості мікроорганізмів з глибиною.  

Зразки суглинистого ґрунту відбирали з вододілу Мелтон-Бранч. Профіль 

ґрунту мав чіткі горизонти: A, B і C. Зразки ґрунту з чотирьох горизонтів 

отримували шляхом вертикального буріння. Представники Actinobacteria (від 

8 до 10%) були розподілені відносно рівномірно, тоді як відносний вміст 

Acidobacter (14-39%), Verrucomicrobia (від 4 до 20%), Alphaproteobacteria (від 

8 до 24%) і Deltaproteobacteria (від 4 до 24%) відрізнявся за ґрунтовим 

профілем. Бактеріальні послідовності, подібні до Firmicutes, складали 12% 

від загальної кількості всіх проаналізованих послідовностей. Спостерігали 

збільшення відносної кількості грампозитивних бактерій з глибиною по 

ґрунтовому профілю. Було звернуто увагу, що відносна частка філуму 

Acidobacteria становила близько 40% у В-горизонті ґрунту, який мав кислий 

pH. Представники Archea були виявлені лише в С- і В-горизонтах і належали 

до філуму Crenarchaeota. 

Використання методу високопродуктивного піросеквенування 

значно розширило дані про вплив систем землекористування на мікробні 

угруповання ґрунту [89-91]. У роботі Q. Tian, T. Taniguchi та ін. [90] вивчали 

склад мікробних угруповань ґрунтів з різноманітною рослинністю (м. 

Яньань, провінція Шансі, центральна частина Лесового плато Китаю) 

методом секвенування: лісонасадження, нетиповий природний ліс (східні 

туї), вторинний природний ліс (дуб ляодун), змішаний природний чагарник 

та безліса (гола) земля. Домінантними бактеріальними філумами були 

Proteobacteria (42.35%), Actinobacteria (15.61%), Acidobacteria (13.32%), 

Bacteroidetes (8.43%),  і Gemmatimonadetes (6.0%), а представленість філумів 

Planctomycetes, Verrucomicrobia, Thaumarchaeota, Chloroflexi і Nitrospirae 

була нижчою 5%. Також було виділено 29 інших рідкісних філумів. Відносна 

кількість Proteobacteria була вищою у природній рослинності (дубовий ліс, 

східний ліс туї та чагарникові землі) порівнянно з безлісою землею та 

лісонасадженнями. Представленість філума Acidobacteria, навпаки, була 

вищою у ґрунтах з лісонасаджень та безлісої землі. Домінуючі філуми були 
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однаковими для різних типів землекористування, але їх відносна чисельність 

була різною. Дослідники підтвердили, що зміна типу землекористування 

впливала на хімічні властивості ґрунту, а в сукупності вони відігравали 

значну роль у формуванні складу мікробного угруповання. У свою чергу, 

склад мікробних угруповань може бути рушійною силою зміни хімічних 

властивостей ґрунту і реагувати змінами на різні типи землекористування.  

Інші дослідники [89] вивчали  ґрунти з п’ятьма різними типами 

землекористування: рисове, овочеве, сухе та лісове поле, а також ґрунт з 

місць переробки електронних відходів (м. Лонгтанг, провінція Гуандун, 

Південний Китай) методом високопродуктивного секвенування 16S рРНК та 

аналізу бібліотеки клонів. Враховуючи отримані результати, автори 

припустили, що концентрація ртуті може регулювати рівень альфа-

різноманітності ґрунтового мікробіому. Крім того, показано, що доступний 

фосфор, вологість ґрунту та концентрація ртуті були трьома основними 

чинниками, що впливають на ґрунтові мікробні угруповання. Це все свідчило 

про те, що спосіб землекористування мав прямий вплив на мікробний склад 

ґрунту. 

У роботі [91] вчені вивчали склад мікробіому ґрунтів методом 

піросеквенування в системі GS FLX Titanium (Roche, Мангейм, Германия) з 

19 європейських ділянок, серед яких були перетворені сільськогосподарські 

угіддя на пасовища або ліси, луки – на сільськогосподарські угіддя чи ліси. 

Ґрунти сільськогосподарських угідь, згідно результатів досліджень, мали 

найвищу бактеріальну різноманітність. Було показано, що перетворення  

сільськогосподарських угідь на пасовища сприяло збільшеню 

представленості Verrucomicrobia, сільськогосподарських угідь на ліс – 

збільшенню відносної кількості представників порядку Rhizobiales, але 

зниженню Bacteroidetes і Nitrospirae, пасовищ в сільськогосподарські угіддя 

– зростанню частки Gemmatimonadetes, але зменшенню відносної кількості 

Verrucomicrobia і Planctomycetes. 
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Сучасні дослідження ґрунтів показують, що біорізноманітність 

бактерій сільськогосподарських угідь значно знизилась порівняно з 

незайманими ґрунтами, а також суттєво зросла різноманітність архей [37, 38]. 

Антропогенне навантаження змінює структуру ґрунтового угруповання у 

напрямку зростання різноманітності грибів. 

Незважаючи на значний інтерес до досліджень різноманітності 

мікробіому ґрунту, багато питань залишаються невивченими. Зокрема, мало 

даних щодо впливу різних агрозаходів на міробіом ґрунту агроценозів у 

різних ґрунтово-кліматичних умовах.  

 

1.2. Роль мікроорганізмів у мікробно-рослинних системах 

Відомо, що більшості ґрунтових бактерій притаманні 

рістстимулювальні та рістрегулювальні властивості, вони можуть 

підвищувати стійкість рослин до захворювань та абіотичних стресових 

факторів.  Ці бактерії об’єднують у групу Plant Growth Promoting Bacteria 

(PGPB) – бактерії, які сприяють росту рослин. Найчастіше вони 

зустрічаються у ризосфері (1-2 мм від кореня рослини), на поверхні коренів 

чи всередині останніх. В залежності від просторового розташування ці 

мікроорганізми поділяють на Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) – 

найчастіше зустрічаються у ризосфері рослин  [93, 94] і Plant Growth 

Promoting Endophytes (PGPE) – ендофітні бактерії, що здатні проникати 

всередину коренів рослини, інтенсивно розмножуватись в її тканинах, не 

пошкоджуючи їх та підвищувати захисні реакції рослини-хазяїна [95]. PGPB 

стимулюють ріст і розвиток рослин за допомогою як прямих, так і непрямих 

механізмів [96]. Прямі механізми включають синтез фітогормонів (ауксини, 

гібереліни, цитокініни тощо), зниження стресу шляхом модуляції експресії 

генів 1-аміноциклопропан 1-карбоксилат дезамінази (АЦК-дезамінази), 

азотфіксацію, солюбілізацію фосфору і заліза бактеріальними сидерофорами. 

До непрямих механізмів можна віднести пригнічення функціонування одного 

або декількох патогенних для рослин організмів, як грибів, так і бактерій, 



53 
 

синтез антибіотиків, ферментів, що руйнують клітинну стінку, 

конкурентноспроможність, індукцію системної резистентності (ІСР) рослин, 

синтез ціаністого водню [96]. 

Наприклад, розглянемо один з прямих механізмів – зниження стресу 

шляхом модуляції експресії генів АЦК-дезамінази [96-99] та непрямих – 

індукцію системної резистентності (ІСР) [96, 99]. 

Як відомо, етилен є не тільки ендогенним газоподібним 

фітогормоном, який бере участь у регуляції всіх процесів росту і розвитку 

рослин, а ще й фітогормоном стресу. В умовах абіотичних і біотичних 

стресів (пошкодження патогенними мікроорганізмами, посуха, та ін.) 

продукування ендогенного етилену істотно підвищується і негативно впливає 

на ріст рослини в цілому. Одним з механізмів зниження рівня етилену в 

рослинах є активність бактеріального ферменту 1-аміноциклопропан-1-

карбоксилат (AЦК) дезамінази [100, 101], який перетворює AЦК, що є 

безпосереднім попередником біосинтезу етилену у судинних рослин, в α-

кетомасляну кислоту та аміак [102, 103]. Таким чином зменшується кількість 

AЦК і етилену в навколишньому середовищі [97, 99]. 

Індукція системної резистентності (IСР) – це процес, в якому 

непатогенні бактерії, включаючи більшість PGPB, зменшують шкідливий 

вплив рослинних патогенів шляхом активації механізму резистентності в 

рослинах [104]. IСР вивчалася на багатьох рослинах, інокульованих 

ризобактеріями [105]. У дослідах показано [106], що попередня обробка 

рослин штамом Pseudomonas fluorescens WCS417r здатна підготувати 

рослину швидше та інтенсивніше реагувати на наступну патогенну атаку 

мікроміцета – збудника Fusarium oxysporum sp. dianthi. Це відбувається 

шляхом індукування механізмів захисту рослин (праймінг ефект). IСР не 

націлена на конкретні патогени, а навпаки, праймує рослину проти ряду 

різних. Рослини розвивають системну резистентність у відповідь на 

інфекцію, атаку комах, колонізацію мікроорганізмами або після обробки 

хімікатами. Цей індукований стан виражається активізацією «латентних» 
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захисних механізмів, які виявляються у відповідь на зовнішні контакти з 

токсинами від патогенів, комах тощо. Високий рівень захисту контролюється 

мережею узгоджених сигнальних шляхів, що регулюються як рослинними 

гормонами, так і сигнальними компонентами [96, 99, 107-109]. 

PGPВ відіграють важливу роль у регуляції мінерального живлення 

рослин та здатні підвищувати їх продуктивність. У присутності рослинних 

ексудатів у PGPВ підвищувався синтез індоліл-3-оцтової кислоти, внаслідок 

чого спостерігали більш швидке проростання насіння [97]. З даних 

літератури також відомо, що застосування PGPВ для рослин, які 

використовують у фіторемедіації, зазвичай, робить весь процес відновлення 

більш ефективним [110-110].  

Деякі з PGPВ здатні до біологічної азотфіксації. Особлива роль серед 

них належить симбіотичним бульбочковим бактеріям, які вступають у 

симбіоз з бобовими рослинами. Вони здатні проникати всередину кореня й 

індукувати процес бульбочкоутворення (нодуляції) на коренях рослин, який 

тісно пов’язаний з основними функціями рослин – цитодиференціюванням і 

органогенезом, азотним і вуглецевим обміном, захистом від патогенів і 

регулюванням росту і розвитку [112, 113]. 

Для підтримки метаболізму ризобій всередині новоутворених 

бульбочок, а, особливо, процесу азотфіксації, джерелом енергії та вуглецю є 

фотоасиміляти рослини-хазяїна. Метаболізм рослин змінюється, щоб 

підтримувати цей енерговитратний процес. В обмін на азот, синтезований з 

атмосфери бульбочковими бактеріями, рослина забезпечує ризобії 

вуглеводами і поживними речовинами, необхідними для метаболізму. 

Симбіотична азотфіксація вимагає повної інтеграції рослинного і 

бактеріального обміну. Центральними для цієї інтеграції є транспортери, як 

рослинні, так і ризобіальні, які переносять елементи і сполуки через 

різноманітні мембрани рослин і дві бактеріальні мембрани [114]. Генетичний 

аналіз транспортерів Medicago truncatula показав, що під час розвитку 

бульбочок індукується експресія широкого спектру генів, серед яких є гени, 
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які кодують білки-транспортери цукрів, амінокислот і сульфатів. У бобово-

ризобіальному симбіозі вуглець спеціально подається до бактероїдів у 

вигляді дикарбонових кислот, таких як малат. Після перетину мембрани 

симбіосоми, яка відокремлює бактероїди від цитоплазми рослинних клітин, 

дикарбонові кислоти зв’язуються з DctA – транспортером основної 

суперродини посередників. Дикарбонові кислоти асимілюються 

бактеріальною клітиною за допомогою ферментних систем глюконеогенезу 

або циклу трикарбонових кислот для забезпечення бактероїдів відновниками 

і АТФ, що необхідні для фіксації азоту[115]. Експресія генів, які беруть 

участь у процесах метаболізму, таких як гліколіз, фотосинтез, біосинтез 

амінокислот, метаболізм пурину та окисно-відновних речовин, а також 

транспорт метаболітів під час симбіозу посилюються. Основним метаболітом 

є сахароза, яка утворюється у наземних частинах рослини внаслідок 

фотосинтезу і проходить через флоему до кореневої бульбочки, де зворотно 

розщеплюється до УДФ-глюкози і фруктози сахарозосинтазою і далі 

необоротно до глюкози і фруктози інвертазою. Потім гексози вступають у 

гліколіз, який активується у бульбочках, з утворенням фосфоенолпірувату. 

Ця сполука, в свою чергу, перетворюється в дикарбонові кислоти [115]. 

Відомо, що ризобії чутливі до посухи, що призводить до значного 

зменшення фіксації N2 при низькому вмісті вологи в ґрунті. За умов стресу, 

спричиненого посухою, інокуляція насіння Phaseolus vulgaris L. штамом 

Rhizobium tropici і двома штамами Paenibacillus polymyxa сприяла 

збільшенню висоти рослин, сухої маси пагонів і кількості бульбочок на 

коренях. Цікаво, що вплив на індукцію системної стійкості і збільшення 

кількості бульбочок був більш значним за умов застосування суміші двох 

штамів Paenibacillus polymyxa, ніж кожного штаму окремо [116], що 

припускає можливість існування деяких синергетичних ефектів від 

застосування декількох штамів [117]. 

Бульбочкові бактерії утворюють бобово-ризобіальну симбіотичну 

систему, у якій внаслідок біологічної фіксації азоту забезпечують рослину-
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хазяїна доступною формою азоту, біологічно активними речовинами, які в 

подальшому можуть виступати регуляторами росту рослин. Рослина, в свою 

чергу, забезпечує мікросимбіонта продуктими фотосинтезу. Це дає 

можливість зменшити застосування мінеральних та органічних азотних 

добрив у сучасних агробіотехнологіях, а також покращити азотний баланс 

ґрунту.  

 

1.3. Підвищення ефективності бобово-ризобіальних систем 

Бобові культури є джерелом вітамінів, мінеральних речовин і 

рослинного білка. За вмістом білка бобові рослини майже не поступаються 

м'ясним продуктам. При цьому, білок, який міститься в таких культурах як 

соя, горох або квасоля, засвоюється організмом людини набагато легше, ніж 

тваринний. Зернобобові культури містять мінімальну кількість жирів, що 

робить їх незамінними продуктами в дієтичному і вегетаріанському 

харчуванні. Крім легкозасвоюваного білка, у цих культурах є унікальні 

органічні кислоти, вітаміни (А, С, РР, В1, В2 і В6), жири і мінеральні солі, 

велика кількість клітковини, фолієвої кислоти і харчових волокон, багатих на 

калій і марганець [118]. 

Найпоширенішою серед бобових культур у світі є соя. Її зерно містить 

40-55% білків, які легко засвоюються організмом людини і тварин, близько 

18-26% жирів, 22-30% вуглеводів, 3-7% клітковини, ферменти, мінеральні 

речовини та значну кількість вітамінів [119-120]. З усіх відомих 

зернобобових культур білок сої є найповноціннішим за амінокислотним 

складом.   

Встановлено, що отримання високих врожаїв сої прямо залежить від 

мінерального живлення рослини, в якому провідну роль відіграє доступний 

азот, потреби якого рослина може забезпечити за рахунок утворення 

активного симбіозу зі специфічними бульбочковими бактеріями 

Bradyrhizobium japonicum. Ця унікальна здатність дає змогу сої засвоювати за 

один вегетаційний період від 125 до 480 кг/га азоту повітря за рік [121-123], 
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що забезпечує отримання дешевого рослинного білка без застосування 

дорогих і екологічно небезпечних азотних добрив. Після збирання врожаю з 

рослинними рештками в ґрунті залишається до 80-100 кг/га біологічного 

азоту, що рівноцінно внесенню 15-20 т гною [124]. Це робить сою кращим 

попередником для зернових, технічних, овочевих та ін. культур.    

За умов сформованого високоефективного симбіозу бульбочкових 

бактерій з рослинами сої не потрібне внесення азотних добрив. Але відомо, 

що чисельність ризобій у ґрунті є недостатньою навіть у зонах традиційного 

вирощування культури. В Україні щорічно зростають посівні площі під соєю 

[125]. Культуру вирощують на нових місцях, де її раніше не культивували, 

тому доцільно забезпечити присутність високоефективних штамів 

бульбочкових бактерій у ґрунті. Їх джерелом є сучасні мікробні 

біопрепарати, яких у світі існує велика кількість. З літератури відомо, що 

Бразилія є світовим лідером у застосуванні інокулянтів для сої, основою яких 

є тільки ризобії [126, 127] і комплексних інокулянтів або ко-інокулянтів [126, 

128]. Іншими провідними країнами, які використовують соєві інокулянти, є 

Аргентина та Індія [129-131]. В останні десятиліття інтенсивного 

використання набули комплексні інокулянти, в яких поєднуються декілька 

штамів або видів, що мають різний спектр дії на рослину. В основному, 

комбінуються мікроорганізми, які здійснюють біологічну фіксацію азоту у 

симбіозі з бобовими (Bradyrhizobium spp., Rhizobium spp.) з бактеріями, які 

продукують фітогормони (наприклад, Pseudomonas spp.), здійснюють 

солюбілізацію фосфатів (наприклад, Bacillus spp.) або біологічний контроль 

захворювань (наприклад, Pseudomonas spp., Bacillus spp.) [127].   

У відділі загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології 

та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України розроблено комплексні 

мікробні препарати Ризобін-К на основі асоціації високоспецифічних 

бульбочкових бактерій [132] та  Ековітал на основі соєвих ризобій та 

фосфатмобілізувальних бактерій Bасillus megaterium [133]. Азотфіксувальні і 

фосфатмобілізувальні мікроорганізми, які входять до складу цього 
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препарату, не тільки покращують азотне й фосфорне живлення та розвиток 

бобових рослин [134, 135], а й синтезують широкий спектр  біологічно 

активних метаболітів, в тому числі фітогормонів (ауксини, цитокініни і 

гібереліни), підвищуючи стреcостійкість рослин і продуктивність симбіозу 

[136], а також забезпечують зростання їх продуктивності [137]. Перевагою 

вітчизняних біопрепаратів над іноземними є те, що вони адаптовані до наших 

кліматичних умов та ґрунтів, економічновигідні, а також під час технології їх 

отримання не застосовують консерванти, які в подальшому можуть 

спричиняти неспецифічні ефекти.  

 

1.3.1. Інтродукція агрономічно корисних мікроорганізмів у агроценози 

бобових 

Як відомо, мікробні препарати – це живі бактеріальні клітини, 

відібрані за корисними властивостями, а також продукти їх метаболізму, які 

присутні або у культуральній рідині, або адсорбовані на нейтральному носії. 

У мікробних препаратах концентрація корисних мікроорганізмів є дуже 

високою – від 107 до 1-5∙109 клітин в 1 мл або 1 г. За рахунок цього внесені 

мікроорганізми можуть конкурувати з аборигенною мікробіотою і 

захоплювати її екологічні ніші [138]. 

Створення мікробних асоціацій агрономічно корисних штамів 

мікроорганізмів і збагачення ними ризосфери рослин для цілеспрямованого 

впливу на процеси, які відбуваються у ній, представляє великий науковий і 

практичний інтерес [139]. Препарати полівалентної дії на основі композицій 

мікроорганізмів і біологічно активних речовин за умови еколого-

фізіологічної сумісності бактерій та індивідуального комплементарного 

підбору компонентів відрізняються більшою стабільністю та ефективністю у 

різних агрокліматичних умовах [140]. До складу багатокомпонентних 

препаратів можуть входити симбіотичні, асоціативні і ризосферні 

мікроорганізми [141]. При цьому слід враховувати, що на угруповання 
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кореневої зони вплив рослини-хазяїна сильніший, ніж вплив абіотичних 

факторів середовища існування [142]. 

Створення біопрепаратів комплексної дії, які одночасно поєднують 

властивості біодобрив, біофунгіцидів та інсектицидів, дає можливість 

вирішення проблем біологічного захисту рослин і підвищення якості кінцевої 

продукції, а також покращення фітосанітарного стану ґрунтів. Це створює 

передумови скорочення чи взагалі відмови від використання засобів 

хімічного захисту рослин – фунгіцидів, гербіцидів, а також мінеральних 

добрив, що, в свою чергу, сприяє підвищенню біологічної активності ґрунтів 

в результаті збільшення кількості корисної мікробіоти [143, 144]. 

Найчастіше для створення мікробних препаратів, які сприяють 

підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур, 

використовують PGPB, що належать до родини Rhizobiaceae, а також родів 

Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas, Agrobacterium, Azospirillum. Такі 

препарати екологічно безпечні, оскільки створені на основі мікроорганізмів, 

виділених із природних об’єктів. При підборі культур, як основи препаратів, 

віддають перевагу штамам, здатним продукувати біологічно активні 

речовини, проявляти фосфатазну активність, фіксувати атмосферний азот, 

пригнічувати розвиток патогенів та стимулювати розвиток рослин [140, 145, 

146].  

За останні роки в світі все більшу популярність набуває біологічне 

землеробство, яке базується на екологічній стабілізації агроекосистем та 

спрямоване на отримання екологічно безпечної продукції [147]. Внаслідок 

цього зростає зацікавленість мікробними біопрепаратами для поліпшення 

живлення рослин, регулювання їх росту і розвитку, захисту від фітопатогенів 

і шкідників [148, 149]. 

Потужним чинником підвищення продуктивності агроекосистем, 

потенціал яких в даний час використовується незадовільно, є активізація 

мікробно-рослинних взаємодій. З цією метою розробляються і вводяться в 

систему необхідних агротехнічних заходів екологічно безпечні мікробні 
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препарати, а також регулятори росту рослин природного походження. Ці 

препарати сприяють інтенсифікації фізіолого-біохімічних процесів у 

рослинах, підвищують їх стійкість до захворювань і позитивно впливають на 

ґрунтову мікробіоту [150]. Практичний інтерес до біопрепаратів 

обумовлений їхньою ефективністю, а також тим, що вони створюються на 

основі виділених з природних біоценозів мікроорганізмів, які не 

забруднюють довкілля та безпечні для людини і тварин [151]. 

В усьому світі і в Україні зростають посівні площі під різними 

бобовими, особливо соєю, тому розробка біопрепаратів для цих культур є 

перспективним напрямком у сучасній ґрунтовій мікробіології. Бульбочкові 

бактерії, які є основою препаратів для бобових, здатні вступати з ними у 

симбіоз. Ці бактерії за умов активного симбіозу здатні за допомогою 

нітрогенази фіксувати атмосферний азот і перетворювати його в аміачні 

сполуки, доступні для рослин [137, 152]. Завдяки таким властивостям 

протягом багатьох десятиліть у світі для поліпшення азотного живлення і 

підвищення врожайності бобових застосовують передпосівну інокуляцію 

насіння препаратами на основі високо специфічних бульбочкових бактерій 

родів Bradyrhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium, Mezorhizobium. 

Використання біопрепаратів на основі ризобій для інокуляції бобових 

культур показало, що за рахунок симбіотичної азотфіксації вони здатні 

накопичити від 50 до 350 кг біологічного азоту/га за вегетаційний період 

[153-155]. Інокуляція насіння бобових бульбочковими бактеріями також 

сприяє покращенню якості зерна [156]. 

Багато досліджень показали, що інокуляція насіння бульбочковими 

бактеріями сприяє збільшенню росту та підвищенню врожайності бобових 

рослин [157, 158]. Біопрепарати на основі цих бактерій не тільки 

забезпечують рослину азотом, отриманим в результаті його симбіотичної 

фіксації з атмосфери, а й можуть регулювати ріст і розвиток рослини шляхом 

синтезу фітогормонів (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, тощо) [135, 159], 

покращувати мінеральне живлення [160], а маючи високу 
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конкурентоздатність по відношенню до аборигенних ризобій, заселяти 

ризосферу рослин для створення високоефективного симбіозу [130]. З 

літератури відомо, що PGPB-бактерії  (наприклад, Azospirillum spp., 

Pseudomonas spp., Actinomyces spp., Bacillus spp.), які часто застосовують в 

комплексних інокулянтах разом з ризобіями [158, 161-167], також позитивно 

впливають на ріст бобових і посилюють фіксацію атмосферного азоту, 

впливаючи на бобово-ризобіальну взаємодію.  

 

1.3.2. Вплив фунгіцидів на ризосферний мікробіоценоз, бобово-

ризобіальний симбіоз і його ефективність  

Однією з причин недобору урожаїв сої є хвороби, зокрема, мікози, які 

не тільки знижують кількість, а й погіршують якість продукції. За останнє 

десятиліття спостерігається значне збільшення рівня захворювань мікозами у 

посівах сої, основними причинами якого є ввезення інфікованого посівного 

матеріалу з інших країн, недотримання сівозмін, порушення строків сівби 

[168] тощо. Захворювання, спричинені фітопатогенними мікроміцетами, 

істотно знижують врожайність культури, погіршують якість продукції, а 

іноді призводять до її повної втрати.  Найпоширеніші з них – септоріоз та 

аскохітоз, збудниками яких є Septoria gliсines L. Hemmi і Ascohyta sojaecola 

Abramov відповідно [169, 170].  

Для зниження чисельності фітопатогенних грибів у посівах 

інтенсивно використовують різноманітні фунгіциди [171-173]. За характером 

розподілу по рослині фунгіциди поділяються на контактні, які діють при 

безпосередньому контакті з патогеном,  та системні (внутрішньорослинні). 

Найчастіше у сучасних агроценозах застосовують фунгіциди системної дії, 

які можуть проникати всередину рослини і знищувати збудників незалежно 

від місця їх локалізації. Тривалість дії системних фунгіцидів залежить від 

інтенсивності обміну речовин у рослині, а також від характеристик діючих 

речовин [174]. Найпоширенішими у сучасних агротехнологіях є фунгіциди на 
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основі таких речовин, як карбендазим, тирам, тебуконазол, манкоцеб та інші 

[175].  

За одночасного протруєння насіння та застосування інокулянтів його 

поверхня стає зоною взаємодії бактерій з хімічними сполуками, токсична дія 

яких може значно знижувати ефект бактеризації. У зв’язку з цим необхідно 

попередньо перевіряти стійкість бактерій-біогентів препаратів до фунгіцидів, 

які використовуються [176]. 

Необхідним заходом в обмеженні патогенезу та підвищенні 

продуктивності сої є пошук нових дієвих композицій хімічних фунгіцидів з 

комплексними біопрепаратами, зокрема, мікробними. У сучасному 

сільському господарстві вони набули широкого використання, особливо 

комплексні препарати на основі різних видів бактерій, які доповнюють один 

одного за функціональними особливостями і позитивно впливають на 

рослини та ризосферний мікробіоценоз [176, 177].  

Застосування фунгіцидів може порушувати рівновагу в біологічній 

системі ґрунту, впливаючи на нецільові об’єкти – корисну ґрунтову 

мікробіоту. Цей вплив залежить від складу і концентрації пестициду та 

багатьох інших факторів, в тому числі фізичних (наприклад, рН, вмісту 

органічної речовини, температури, вологості тощо) [178] та мікробної 

активності [179].  

Окрім симбіотичних діазотрофних бактерій (Rhizobium, 

Bradyrhizobium, Mezorhizobium та ін.), у ризосфері рослин також присутні 

вільноіснуючі азотфіксатори (роди Azotobacter, Azospirillum, Clostridium). 

Вони можуть стимулювати ріст багатьох рослин або знизити шкоду, 

заподіяну фітопатогенами, і використовуються як біоагенти для 

різноманітних мікробних препаратів з метою підвищення продуктивності 

культурних рослин. У ряді досліджень показано, що життєдіяльність 

азотфіксувальних бактерій несумісна з деякими хімічними речовинами, що є 

складовими фунгіцидів. При тривалому використанні вони акумулюються у 

ґрунті та можуть спричиняти пригнічення метаболізму ґрунтових бактерій, 
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що може призвести до зниження родючості ґрунту. Фунгіциди, потрапляючи 

в ґрунт, проходять різні процеси деградації, транспорту та 

адсорбції/десорбції в залежності від хімічної природи пестицидів [180] та 

властивостей ґрунту [181].  

Ґрунтова мікробіота першою зазнає прямих і непрямих впливів 

фунгіцидів, які вносяться у ґрунт з посівним матеріалом. Надмірне 

використання пестицидів може суттєво змінити функцію та структуру 

мікробних угруповань ґрунту, тим самим змінюючи нормальне 

функціонування наземних екосистем, що, у свою чергу, має важливі наслідки 

для якості ґрунтів [182]. Застосування тих чи інших пестицидів може по-

різному впливати на різноманітність ґрунтової мікробіоти. Деякі пестициди, 

у межах доз їх практичного використання, стимулюють ріст мікроорганізмів, 

інші мають депресивну дію або взагалі не впливають на них. Наприклад, у 

роботі Lo [183] показано, що карбофуран стимулював популяцію Azospirillum 

та інших азотфіксувальних мікроорганізмів у затоплених і незатоплених 

ґрунтах, а бутахол, навпаки, пригнічував ріст даної популяції у незатоплених 

ґрунтах. За обробки ґрунту діуроном і хлортолуроном не відбувалося змін у 

складі мікробіому, а за застосування лінурону спостерігали кількісні зміни. У 

роботі Cycon та ін. [184] дослідники вносили в ґрунт речовини: 

манкоцеб+диметоморф, які є компонентами багатьох фунгіцидів, у трьох 

концентраціях: 15, 75 і 1500 мг/кг. Через 1, 14 і 28 діб експерименту 

оцінювали чисельність гетеротрофів і бактерій, що беруть участь у 

перетворенні азоту (нітрифікувальні, денітрифікувальні та азотфіксувальні 

бактерії). Азотфіксувальні та нітрифікувальні були найбільш чутливими до 

досліджуваних антифунгальних речовин і їх кількість значно знижувалась за 

обробки фунгіцидами у всіх варіантах досліду. Найбільше пригнічення 

нітрифікувальних бактерій було у ґрунті, обробленому антифунгальними 

речовинами манкоцеб+диметоморф в дозі 1500 мг/кг. Інгібуючий ефект на 

розвиток денітрифікувальних бактерій після застосування фунгіцидних 

речовин в дозах 75 і 1500 мг/кг спостерігали впродовж 1-7 доби 
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експерименту. На 14-у добу інкубації виявлено стимулювальний ефект цих 

речовин щодо збільшення кількості цих бактерій в ґрунті, обробленому 

дозами 15 і 75 мг/кг на 20 і 45% відповідно. В кінці експерименту не 

відбувалось зменшення чисельності денітрифікувальних бактерії за 

застосування всіх доз, і, навіть, було виявлено збільшення кількості бактерій 

в ґрунтах, оброблених дозами 75-1500 мг/кг антифунгальних речовин. 

Особливо чутливими до використовуваних пестицидів були азотфіксувальні 

бактерії. У першу добу після застосування досліджуваних речовин було 

встановлено, що чим вища доза, тим менша кількість бактерій. Найменшу 

чисельність цих бактерій спостерігали у ґрунті, обробленому 

антифунгальними речовинами у дозі 1500 мг/кг, де їх розвиток знижувався 

на 75% порівнянно з контролем. Унаслідок великої чутливості 

азотфіксувальних мікроорганізмів, автори запропонували використовувати їх 

як біомаркери, що відображають негативні наслідки внесення фунгіцидів у 

екотоксикологічних тестах для оцінки впливу хімічних речовин на ґрунтову 

мікробіоту.  

Відомо, що більшість фунгіцидів за своєю природою є органічними 

речовинами і можуть бути засвоєні мікроорганізмами, що призводить до 

непередбачуваних змін їхньої метаболічної активності [185, 186], внаслідок 

чого змінюється фізіологічна та біохімічна поведінка ґрунтової мікробіоти.  

Фунгіциди у ґрунті впливають не тільки на чисельність бактерій. У 

лабораторних дослідженнях [187] вивчено вплив трьох фунгіцидів: беномілу, 

каптану і хлороталонілу, на мікробну активність ґрунту (субстрат індуковане 

дихання і дегідрогеназну активність), а також на динаміку азоту (N-NH4 і N-

NO3). Наважки ґрунтів обробляли фунгіцидами у рекомендованих 

виробником концентраціях, інкубували при 30°C протягом 8 тижнів. У деякі 

зразки ґрунту було внесено або подрібнене листя люцерни, або подрібнену 

пшеничну солому для забезпечення ґрунтових мікроорганізмів додатковими 

джерелами живлення і зміни темпів мінералізації/іммобілізації азоту. Всі три 

фунгіциди у рекомендованих дозах пригнічували мікробне дихання на 30–
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50%. Активність дегідрогенази в ґрунті стимулювали беноміл (на 18–21%) і 

хлороталоніл (на 8–15%), за винятком ґрунту з люцерною, а пригнічував 

каптан (на 40–58%) як у ґрунтах із пшеничною соломою або листям 

люцерни, так і в контрольних. Ґрунти, оброблені фунгіцидами, загалом мали 

менший вміст азоту мікробної біомаси, ніж необроблені. Концентрація NH4 

була значно вищою в зразках ґрунтів, оброблених каптаном, ніж в 

контрольних, як з внесенням органічних речовин (листя люцерни і солома), 

так і без них. Беноміл і хлороталоніл несуттєво впливали на концентрацію 

NH4. Активність мінералізації азоту була значно вищою в ґрунтах з 

каптаном. Існують дані про негативний вплив фунгіцидів на процеси 

амоніфікації [188] та нітрифікації [189]. 

Отже, масове і необгрунтоване використання пестицидів стало 

серйозною загрозою для корисних мікроорганізмів ґрунту, що, в свою чергу, 

впливає на продуктивність сільськогосподарських культур. 

Біологічна азотфіксація (БАФ), яка здійснюється як вільноіснуючими, 

так і симбіотичними азотфіксувальними бактеріями, є основним фактором, 

що сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур, в 

тому числі бобових. БАФ є ефективним і природним джерелом азоту, а 

загальний потенціал БАФ складає 175 млн. тон/рік [190]. Високоефективні 

штами бульбочкових бактерій використовують для створення мікробних 

препаратів. Бактерії-біоагенти препаратів мають високу конкурентну 

здатність, що дає їм можливість значно швидше заповнюють еконіші на 

відміну від аборигенних ризобій і утворюють симбіоз з бобовими рослинами.  

Бобово-ризобіальні симбіози з більш ніж 100 важливими для сільського 

господарства рослинами за рахунок симбіотичної азотфіксації засвоюють 

майже половину атмосферного азоту, що надходить в ґрунтову екосистему 

[17, 143]. Хоча деякі фунгіциди можуть і не пригнічувати нодуляційну 

здатність ризобій [191, 192], але вони, в більшості випадків, пригнічують ріст 

і розвиток бульбочкових бактерій [193, 194], а також можуть інгібувати 

нітрогеназу – ключовий фермент біологічної азотфіксації [195].  
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Відомо, що бульбочкові бактерії синтезують велику кількість 

біологічно-активних речовин, серед яких найважливішу роль відіграють 

фітогормони [135, 159, 196]. У дослідженнях встановлено [197, 198], що такі 

сполуки, як гексаконазол, кітазан, металаксил, які часто є компонентами 

фунгіцидів, за використання їх у рекомендованій виробниками дозі 

пригнічували синтез ауксинів та індоліл-оцтової кислоти штамами Rhizobium 

sp. та Mesorhizobium sp. В інших дослідженнях [199] показано, що дані 

фунгіциди стимулювали виділення екзополісахаридів штамами 

Bradyrhizobium sp. Хімічна речовина тірам, яка є діючим компонентом 

багатьох фунгіцидів, проявляла сильний негативний вплив на ріст Rhizobium 

meliloti та Bradyrhizobium japonicum [200-202], знижувала життєздатність 

бульбочкових бактерій нуту Mesorhizobium ciceri [201]. Фунгіцид каптан і 

діюча речовина багатьох фунгіцидів манкоцеб пригнічували ріст бактерій 

родів Rhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium і Bradyrhizobium. Сполуки 

карбендазим і карбоксин також пригнічували розвиток Bradyrhizobium 

japonicum [202]. 

Встановлено зниження нодуляційної здатності B. japonicum за 

обробки насіння сої каптаном, пентахолорнітробензолом та апроном  на 18, 

75 та 61% відповідно. З даних літератури відомо, що менш ніж 10% штамів 

Rhizobium phaseoli виживали на насінні Vigna unguiculata, обробленому 

тірамом. На відміну від цього, не спостерігали негативного ефекту на 

сумісність арпону з B. japonicum на насінні сої або з Sinorhizobium meliloti на 

насінні люцерни. Встановлено позитивний вплив фунгіцидів апрон стар (20% 

тіаметоксам, 20% металаксім-М і 2% дифеноконазол) і RedForce (60% оксид 

купруму (І), 6% металаксил) на утворення бульбочок на коренях Vigna 

mungiculata [203]. За обробки насіння нуту фунгіцидом аррест 75W процес 

бульбочкоутворення не знижувався, але зменшувалась маса бульбочок на 

коренях рослин, а за застосування фунгіциду краун інгібувався процес 

бульбочкоутворення [204].  
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У роботі Pudelko K. et al. [205] показано інгібування утворення 

бульбочок за обробки насіння сої фунгіцидом фунабен Т (148 г/л 

карбендазин + 332 г/л тирам) з подальшою інокуляцією. Кількість бульбочок 

зменшувалась на 31,5 і 45,7 % залежно від того, який штам використовували 

для інокуляції насіння – B. japonicum USDA 110 чи   B. japonicum USDA 123 

відповідно. Guene et al. [206] також звертають увагу на те, що вплив обробки 

насіння квасолі фунгіцидами на бульбочкоутворення залежить від штаму 

ризобій, яким інокульоване насіння. За бактеризації насіння штамом 

Rhizobium etli ISRA 353 відбувалось повне інгібування нодуляційного 

процесу, а за інокуляції штамом R.meliloty ISRA 554 негативного впливу не 

спостерігали. Схожі результати отримані у роботі Ahemad M. et al. [207]. 

У дослідженнях Fox et al. [208] показано негативний вплив обробки 

насіння люцерни фунгіцидами на нітрогеназну активність симбіотичної 

системи бульбочкових бактерій з бобовими рослинами. Дослідники 

використовували для обробки насіння хімічні засоби захисту рослин різних 

класів і перевіряли азотфіксувальну активність бульбочок протягом усього 

вегетаційного періоду. Як позитивний контроль використовували насіння 

люцерни, інокульоване штамом R. meliloty 1021. У всіх варіантах з 

протруєнням насіння нітрогеназна активність знижувалась у 1,5-2 рази.  

На противагу цим результатам, у роботах Ahemad et al. [209] показано, 

що обробка тебуконазолом у рекомендованих дозах насіння сої, 

інокульованого 9-ма ізолятами Bradyrhizobium, сприяла підвищенню 

нітрогеназної активності симбіотичного апарату на 29% відносно варіанту з 

інокуляцією. Також встановлено Bikrol A. еt al. [210], що тирам, який є 

діючою речовиною більшості фунгіцидів, у концентраціях від 10 до 100 

мкг/мл сприяв підвищенню нітрогеназної активності бобово-ризобіального 

симбіозу, а подальше підвищення концентрацій – інгібувало азотфіксацію. 

Отже, за необхідності застосування хімічних засобів захисту рослин 

та отримання високоякісної продукції необхідно проводити додаткові 
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дослідження з визначення стійкості мікробних інокулянтів до пестицидів, які 

передбачається використовувати. 

Таким чином, наведені дані літератури свідчать, що дослідження 

біорізноманітності мікробіому ґрунтів агроценозів, особливо за умов 

інтенсивних технологій, є актуальним для розробки наукових засад сталого 

функціонування агроекосистем. Крім того, за умов використання 

інтенсивних агротехнологій, необхідне обґрунтування шляхів корекції 

мікробіоти ґрунту шляхом застосування екологічних безпечних мікробних 

препаратів. Проте залишаються малодослідженими питання щодо вивчення 

стійкості штамів B. japonicum до різних фунгіцидів, їхнього впливу на 

чисельність і біорізноманітність ризосферного мікробного угруповання. 

Мало відомостей щодо впливу на формування та ефективність соєво-

ризобіального симбіозу інокуляції з наступною обробкою насіння 

фунгіцидами. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали, використані у роботі: 

Мікроорганізми: 

 У роботі використовували такі мікроорганізми: 

 високоефективні штами бульбочкових бактерій сої –  

Bradyrhizobium japonicum В-6018,  В-6023 та УКМ В-6035, які були виділені з 

бульбочок рослин сої Glycine max (L.) Merr співробітниками відділу загальної 

та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України Антипчук А.Ф. та Скочинською Н.Н.;  

 фосфатмобілізувальні бацили Bacillus megaterium УКМ В-5724, 

які були виділені з чорнозему, відібраного на території Національного 

виставкового центру в Києві співробітником відділу загальної та ґрунтової 

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

України Антипчук А.Ф.; 

 комплексний мікробний препарат Ековітал  на основі 

бульбочкових бактерій сої та фосфатмобілізувальних бацил, розроблений в 

Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України [1]. 

До складу Ековіталу входять три штами високоефективних бульбочкових 

бактерій з колекції відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту 

мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України – B. japonicum 

В-6018,  В-6023 та УКМ В-6035. Штами формують на коренях сої активний 

азотфіксувальний апарат та сприяють підвищенню урожаю. Дані штами 

відрізняються за спектрами синтезованих фітогормонів [2, 3], тому вони 

взаємно доповнюють один одного у комплексі і забезпечують сою 

необхідними для кращого росту і розвитку  фітогормонами. Штам 

фосфатмобілізувальних бацил – Bacillus megaterium УКМ В-5724 покращує 

фосфорне живлення рослин та виступає регулятором росту і підвищує 
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резистентність рослин до хвороб у результаті синтезу біологічно-активних 

сполук [3, 4]; 

 мікроорганізми основних еколого-трофічних груп у ризосфері 

сої; 

 мікробіом ризосфери сої. 

 

Сільськогосподарські рослини: 

дослідження проводили з ультраскоростиглим сортом сої Glycine max 

L. (Merr.) Аннушка, який придатний для вирощування на високих агрофонах 

і за умов зрошення. 

Фунгіциди: 

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). 

 

2.2. Культивування бактерій 

Культивування бактерій здійснювали в колбах Ерленмейера об’ємом 

750 мл на качалці (220 об/хв) за температури 28-30˚С, впродовж 72-96 год в 

рідких поживних середовищах: 

Середовище бобове для бацил готували на гороховому відварі  (до 

100 г гороху додавали 1 л води і кип’ятили протягом 0,5 год),який 

використовували для приготування середовища через 10-12 год. Додавали на 

1 л горохового відвару (г): NaCl – 1,0; сахарози – 10,0; рН 6,8-7,0.  

Середовище Ісварана для бульбочкових бактерій: на 1 л 

дистильованої води (г): NaCl – 0,1; K2HPO4·3Н2О – 0,5; MgSO4 · 7Н2О – 0,2; 

FeCl3 – 0,01; маніт – 10,0; глюканат кальцію – 1,5; дріжджовий екстракт – 2,0; 

рН 7,0 [1, 5].  
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Комплексний мікробний препарат Ековітал готували на основі 

чотирьохдобових культур окремо вирощених трьох штамів бульбочкових 

бактерій сої B. japonicum у фазі початку стаціонарного росту та добової 

культури фосфатмобілізувальних бацил B. megaterium в кінці фази 

логарифмічного росту, вирощених відповідно на середовищі Ісварана та 

бобовому середовищі. Вирощені культури B. japonicum та B. megaterium 

змішували у співвідношенні 3:1. Для вирощування бактерій-біоагентів 

препарату посівний матеріал вносили в кількості не менше, ніж 5% від 

загального об’єму середовища [1, 5]. Густина суспензії ризобій та бацил для 

інокуляції насіння становила не менше 1 млрд. кл/мл біопрепарату. 

Титр мікроорганізмів в інокулянті перевіряли методом граничних 

розведень суспензії з наступним висівом на агаризоване середовище Ісварана 

[5]. 

 

2.3. Визначення чисельності мікроорганізмів основних еколого-

трофічних груп у ризосфері сої 

У ризосфері сої визначали чисельність мікроорганізмів основних 

еколого-трофічних груп – олігоазотрофних, педотрофних, прототрофних, 

фосфатмобілізувальних та целюлозоруйнівних. Облік чисельності 

мікроорганізмів проводили шляхом глибинного та поверхневого 

(целюлозоруйнівні мікроорганізми) посіву ґрунтових суспензій відповідних 

десятикратних розведень на агаризовані середовища [5].  

Чисельність олігоазотрофних і діазотрофних мікроорганізмів, які 

здатні фіксувати азот атмосфери, вивчали на безазотному середовищі Ешбі, 

фосфатмобілізувальних – на середовищі Наумової з фенолфталеїнфосфатом 

натрію [6]. Кількість педотрофних та прототрофних мікроорганізмів 

визначали на ґрунтовому агарі та середовищі Красильникова відповідно [5]. 

Чисельність целюлозоруйнівних мікроорганізмів (бактерії та гриби) – на 

середовищі Гетчинсона [6].  
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Результати представляли кількістю колонієутворюючих одиниць 

(КУО) в 1 г абсолютно сухого ґрунту (АСҐ), враховуючи коефіцієнт його 

вологості [5]. 

 

2.4. Дослідження мікробіому ризосфери сої молекулярно-біологічними 

методами  

Для аналізу прокаріотного метагеному мікробного комплексу темно-

сірого опідзоленого ризосферного ґрунту сої проводили виділення сумарної 

мікробної ДНК, яку в подальшому досліджували молекулярними методами 

[7, 8].  

Оцінку біорізноманітності прокаріот у мікробіомі ризосфери сої 

здійснювали методами: високопродуктивного секвенування на приладі 

Illumina MiSeq (зразки ґрунту вегетаційного досліду) та 

високопродуктивного піросеквенування на приладі GS Junior, Roche, USA 

(зразки ґрунту польового досліду).  

Підготовку проб, створення ампліконних бібліотек 16S рРНК і 

високопродуктивне секвенування проводили на приладі Illumina MiSeq. ДНК 

із зразків виділяли із застосуванням комерційного набору PowerSoil DNA 

Isolation Kit (Mo Bio, США). Для приготування ампліконних бібліотек 

методом ПЛР в кожній пробі проводили ампліфікацію з універсальними 

праймерами на варіабельну ділянку v3-v4 гена 16S рРНК, специфічними для 

широкого кола мікроорганізмів, включаючи бактерії і археї (F515; 

GTGCCAGCMGCCGCGGTAA і R806; GGACTACVSGGGTATCTAAT [9]), з 

додаванням службових послідовностей, що містили лінкери і баркоди. ПЛР 

здійснювали в 15 мкл реакційної суміші, з 0,5-1 одиницею активності 

полімерази Phusion Hot Start II High-Fidelity polymerase і 1X Phusion buffer 

(Thermo Fisher Scientific), по 5 ПКМ прямого і зворотного праймерів, 10 нг 

ДНК-матриці і 2 нМ кожного dNTP (Life Technologies). Суміш денатурували 

за 94ºС 1 хв, після чого слідувало 35 циклів: 94ºС – 30 с, 50ºС – 30 с, 72ºС – 

30 с. Фінальну елонгацію проводили за 72ºС 3 хв. ПЛР-продукти очищали з 
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використанням AM Pure XP (Beckman Coulter), подальшу підготовку 

бібліотек проводили відповідно до інструкції виробника MiSeq Reagent Kit 

Preparation Guide. Бібліотеки секвенували відповідно до інструкції виробника 

на приладі Illumina MiSeq з використанням набору реактивів MiSeq® Reagent 

Kit v3 (600 cycle) з двустороннім читанням (2 * 300 н). 

Високопродуктивне піросеквенування, підготовку проб, створення 

ампліконних бібліотек генів 16S рРНК проводили на приладі GS Junior 

(Roche, USA) відповідно до методичних рекомендацій виробника [10-12]. 

Даний аналіз включав такі етапи: отримання ампліфікатів генів 16S рРНК, 

подвійну очистку ПЛР продуктів і піросеквенування: емульсійна ПЛР з 

флюоресцентними праймерами на варіабельну ділянку V4 гена 16S рРНК, 

створення бібіліотеки ампліконів, аналіз нуклеотидних послідовностей [13, 

14].    

Для отримання ампліфікатів генів 16S рРНК як матрицю для ПЛР 

використовували очищені препарати ДНК та універсальні бактеріальні 

праймери 11F (5 ́ GTTTGATCMTGGCTCAG 3 ́) і 1492R (5 ́ 

TACGGYTACCTTGTTACGACTT 3 ́), де М = С або А, Y = С або Т [15]. 

Реакцію проводили з використанням комерційного набору для ПЛР 

(Fermentas, Литва). Полімеразні копії гена (приблизно 1500 п.н.) отримували 

на приладі 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, США).  Ампліфікацію 

проводили у 20 мкл реакційної суміші наступного складу: буфер ДНК 

полімерази, 2 мМ MgCl2, по 6 нМ кожного із чотирьох dNTP, по 6,25 пМ 

прямого і зворотного праймерів і 1,2 од ДНК-полімерази. Використовували 

такий температурно-часовий профіль: перший цикл – 94ºС 5 хв, 50ºС 30 с, і 

72ºС 1 хв; наступні 35 циклів: 94ºС 30 с, 50ºС 30 с, і 72ºС 1 хв, кінцева 

елонгація за 72ºС 4 хв [16]. Детекцію продуктів ПЛР проводили за 

допомогою електрофорезу в 1% агарозному гелі в однократному ТВЕ-буфері, 

який містив бромистий етидій, при напрузі поля 6 мВ/см [17]. 

Для конструювання і секвенування ампліконних бібліотек за 

піросеквенування очищений препарат ДНК використовували як матрицю для 
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еПЛР з універсальними праймерами F515 GTGCCAGCMGCCGCGGTAA і 

R806 GGACTACVSGGGTATCTAAT на варіабельну ділянку V4 гена 16S 

рРНК з додаванням мультиплексних ідентифікаторів (МІД) для кожної проби 

і службових послідовностей, які були необхідні для протоколу Roche [10]. 

Таксономічний аналіз нуклеотидних послідовностей амплікона 

бібліотек, отриманих двома методами, здійснювали за допомогою 

комп'ютерного програмного модуля QIIME (версія 1.7.0.) [18]. У процесі 

аналізу виконували наступні дії: поділ бібліотек за ідентифікаторами, 

перевірка якості секвенування і фільтрація нуклеотидних послідовностей, 

об'єднання послідовностей в операційні таксономічні одиниці (ОТО) з 

використанням 97% порогу подібності, вирівнювання нуклеотидних 

послідовностей методом Unclust. Таксономічну ідентифікацію ОТО 

проводили з використанням банку даних RDP (http://rdp.cme.msu.edu/). До 

домінантних відносили таксони, частка яких в мікробіомі була 10% і вище, а 

до субдомінантних – таксони з представленістю від 1% до 10%. Філуми з 

низькою представленістю метагеномної ДНК (нижче порогу чутливості 

приладу) позначали «0». На основі результатів аналізу представленості ОТО 

в пробах розраховували індекси біорізноманітності: Шеннона (частка 

певного виду в угрупованні), Менхініка (індекс видового багатства), 

Серенсена (коефіцієнт подібності), а також Бергера-Паркера (індекс 

домінування). Індекси біорізноманітності розраховували за формулами: 

 індекс Менхініка (індекс видового 

багатства):  

де S – число виявлених видів; N – загальна кількість всіх видів;  

 індекс Шеннона (частка певного виду в 

угрупованні):   

де величина pi  – частка представників i-го виду; у вибірці істинне 

значення pi  невідоме, але оцінюється як ni/N; 

H’= - p
i
 ln p

i
 

[19], 

[20], 
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 індекс Бергера-Паркера (індекс 

домінантності): 

 

де Nmax – число представників найбільш численного виду, N – 

загальна кількість представників усіх видів; 

 індекс Серенсена (коефіцієнт подібності):           Ks = 2 c / (a + b) 

[22],  

де a – кількість таксонів (класи, види тощо) в одному варіанті 

досліду (чи в одному досліді), b - кількість таксонів в іншому варіанті 

досліду (чи в іншому досліді), c – спільні таксони для обох варіантів 

досліду (чи обох дослідів).   

Висопродуктивне секвенування (прилад Illumina MiSeq) та 

піросеквенування (прилад GS Junior (Roche) було проведено в Федеральній 

державній бюджетній науковій установі «Всеросійський науково-дослідний 

інститут сільськогосподарської мікробіології», м. Санкт-Петербург. 

 

2.5. Вегетаційні і польові дослідження впливу обробки насіння 

фунгіцидами та бактеріальної інокуляції на мікробіоту ризосфери та 

симбіотичну систему B. japonicum – соя 

2.5.1. Вегетаційні дослідження 

Роботу проводили в 2014-2015 рр. у вегетаційному будинку Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України в керамічних 

горщиках ємністю 3 кг ґрунту у 4-х повтореннях. Рослини вирощували у 

темно-сірому опідзоленому ґрунті, звільненому від каміння та кореневищ, 

просіяному через сито. Ґрунт мав такі характеристики: вміст гумусу (за 

Тюріним) – 0,61-0,83%; вміст органічного вуглецю – 0,35%; актуальна 

кислотність (pHводн.) – 5,5; обмінна кислотність (рНКCl) – 4,6; гідролітична 

кислотність – Нr (за Капперном) – 1,33 мг-екв/100 г ґрунту; сума ввібраних 

основ – S – 1,86 мг-екв/100 г ґрунту; вміст рухомого алюмінію – 0,081мг/100 

[21], 
N

N
d max
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г ґрунту; вміст рухомого фосфору (Р2О5) – 40 мг/100 г ґрунту; вміст 

обмінного калію (К2О) – 12,7 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим). Загальний 

вміст азоту – 0,12-0,3 мг/100 г ґрунту. Гранулометричний склад даного 

ґрунту (піпеточний метод шляхом розтирання з пірофосфатом натрію (ДСТУ 

Б В.2.1-19:2009)): за М. Годліним: група – піщаний, підгрупа – глинисто-

пішаний; за Н.А. Качинським – супіщаний. Вміст часток різного розміру: 

грубий і середній пісок (1-0,25 мм) – 25,01%, грубий пил (0,05-0,01) – 

10,81%, фізична глина (<0,01) – 10,82%, мул (<0,001) – 2,16%. 

Обробка насіння сої фунгіцидами.  Готували робочі розчини 

фунгіцидів відповідно до рекомендацій виробників: Вітавакс 200 ФФ – 3 л/т 

насіння; Максим Стар 025 FS – 1 л/т насіння; Кінто дуо – 1 л/т  насіння. 

Насіння обробляли фунгіцидами шляхом обприскування з наступним 

перемішуванням. 

Бактеризація насіння сої. Бактеризацію насіння сої Ековіталом 

здійснювали через 12-14 год після обробки фунгіцидами з урахуванням 

бактеризаційного навантаження 107 клітин на 1 насінину [5]. У вегетаційному 

досліді насіння сої також інокулювали окремими штамами ризобій. Насіння 

контрольного варіанту обробляли еквівалентною кількістю стерильної 

водогінної води.  

Для досліду було відібрано непошкоджене каліброване насіння сої 

Glycine max (L.) Merr. ультраскоростиглого сорту Аннушка. Після інокуляції 

насіння витримували протягом 1 години, потім висаджували у горщики. 

 Схема обробки насіння сої у вегетаційному досліді: 

1) Контроль (водогінна стерильна вода) 

2) B. japonicum УКМ В-6035; 

3) B. japonicum УКМ В-6018; 

4) B. japonicum УКМ В-6023; 

5) Ековітал; 

6) Вітавакс 200 ФФ 

7) Максим Стар 025 FS 
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8) Кінто дуо 

9) Вітавакс 200 ФФ + B. japonicum УКМ В-6035; 

10) Максим Стар 025 FS + B. japonicum УКМ В-6035; 

11) Кінто дуо + B. japonicum УКМ В-6035; 

12) Вітавакс 200 ФФ + B. japonicum УКМ В-6018; 

13) Максим Стар 025 FS + B. japonicum УКМ В-6018; 

14) Кінто дуо + B. japonicum УКМ В-6018; 

15) Вітавакс 200 ФФ + B. japonicum УКМ В-6023; 

16) Максим Стар 025 FS + B. japonicum УКМ В-6023; 

17) Кінто дуо + B. japonicum УКМ В-6023; 

18) Вітавакс 200 ФФ + Ековітал; 

19) Максим Стар 025 FS + Ековітал; 

20) Кінто дуо + Ековітал. 

Насіння висівали у травні в ґрунт на глибину не більше двох см,  у 

кількості 6 шт на посудину. Освітлення горщиків і термічний режим – 

природні. Протягом всього досліду  вологість ґрунту підтримували на рівні 

60% повної вологоємності. 

Зразки ризосферного ґрунту та рослини для аналізу відбирали у фазу 

бутонізації-початку цвітіння. Оцінювали такі показники: чисельність 

мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп, кількість та масу 

бульбочок на коренях рослин, нітрогеназну активність бульбочок, вміст 

пігментів у листках рослин [5, 23-25].  

 

2.5.2. Польові дослідження 

Польові дослідження проводили впродовж 2013–2014 років у 

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

на темно-сірому опідзоленому ґрунті, орний шар якого характеризувався 

такими показниками: вміст гумусу (за Тюріним) – 0,61-0,83%; вміст 

органічного вуглецю – 0,35%; актуальна кислотність (pHводн.) – 5,5; обмінна 

кислотність (рНКCl) – 4,6; гідролітична кислотність – Нr (за Капперном) – 1,33 
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мг-екв/100 г ґрунту; сума ввібраних основ – S – 1,86 мг-екв/100 г ґрунту; 

вміст рухомого алюмінію – 0,081мг/100 г ґрунту; вміст рухомого фосфору 

(Р2О5) – 40 мг/100 г ґрунту; вміст обмінного калію (К2О) – 12,7 мг/100 г 

ґрунту (за Кірсановим). Загальний вміст азоту – 0,12-0,3 мг/100 г ґрунту. 

Гранулометричний склад даного ґрунту (піпеточний метод шляхом 

розтирання з пірофосфатом натрію (ДСТУ Б В.2.1-19:2009)): за М. Годліним: 

група – піщаний, підгрупа – глинисто-піщаний; за Н.А. Качинським – 

супіщаний. Вміст часток різного розміру: грубий і середній пісок (1-0,25 мм) 

– 25,01%, грубий пил (0,05-0,01) – 10,81%, фізична глина (<0,01) – 10,82%, 

мул (<0,001) – 2,16%. Площа дослідних ділянок становила 12,6 м2, 

повторність досліду 4-разова.  

Як модельну рослину використовували сою Glycine max (L.) Merr. 

сорту Аннушка (ультраскоростиглий). Обробку фунгіцидами і бактеризацію 

насіння комплексним мікробним препаратом Ековітал проводили як описано 

у 2.6.1. Польовий дослід проводили за наступною схемою обробки насіння: 

1) Контроль без інокуляції 

та обробки фунгіцидами; 

2) Ековітал; 

3) Вітавакс 200ФФ + Ековітал; 

4) Максим Стар 025 FS + Ековітал; 

5) Кінто дуо + Ековітал. 

 

Рослини досліджували у фази бутонізації-початку цвітіння і стиглості 

бобів. У фазу бутонізації-початку цвітіння визначали такі показники: 

чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у ризосфері 

сої, нодуляційну здатність ризобій та азотфіксувальну активність кореневих 

бульбочок, вміст пігментів у листі [5-6, 23-25],  а також проводили облік 

уражених аскохітозом та септоріозом рослин [26]. У фазу стиглості бобів 

визначали чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у 
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ризосферному ґрунті, проводили облік уражених аскохітозом та септоріозом 

рослин та отриману урожайність.  

 

2.6. Вивчення нодуляційної здатності ризобій та азотфіксувальної 

активності симбіотичного апарату сої  

Нодуляційну здатність ризобій сої оцінювали шляхом підрахунку 

бульбочок та їх зважування (г/рослину). Дослідження проводили в 

трьохразовій повторності з наступним розрахунком середніх даних.  

Азотфіксувальну активність бульбочок визначали ацетилен-

редуктазним методом [27], суть якого полягає в тому, що за наявності 

ферменту нітрогенази відбувається відновлення ацетилену до етилену 

еквівалентно кількості фіксованого азоту атмосфери. Для проведення аналізу 

у флакони об’ємом 25 мл поміщали наважку бульбочок, знятих з коренів. 

Флакони щільно закривали гумовими пробками та металевими фіксаторами, 

щоб забезпечити герметичність. Медичними шприцами проколювали гумову 

пробку і вводили у газову фазу флакона 1 мл ацетилену. Після експозиції 

протягом 1 години газову суміш аналізували на газовому хроматографі 

“Хром-5” (Чехія) з полум’яно-іонізаційним детектором (колонка з β- β’ 

оксидипропіонітрилом). Температура термостату становила 50˚С. Витрата 

газів: водню – 30 мл/хв, азоту – 100 мл/хв, повітря – 500 мл/хв. Перерахунок 

проводили за калібрувальним графіком, побудованим згідно розведенням 

етилену. Результати виражали у ммоль С2Н2/(рослина · год). 

Експерименти проводили у трьох повтореннях. 

 

2.7. Визначення вмісту пігментів у листках, фітопатологічного стану та 

продуктивності рослин сої  

Вміст пігментів (хлорофілу a і b, каротиноїдів) у листках сої 

визначали у фазу бутонізації-початку цвітіння спектрофотометричним 

методом за Wellburn [25]. Результати виражали у мг/г фітомаси. 
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Облік уражених фітопатогенними мікроміцетами рослин сої 

проводили за загальноприйнятою методикою [26] у фазах бутонізації-

початку цвітіння і наливу бобів. Визначали ступінь захворюваності рослин 

сої на аскохітоз та септоріоз. 

Продуктивність рослин сої визначали за кількістю отриманого насіння 

з перерахунком у ц/га.  

 

2.8. Методи статистичної обробки результатів  

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за 

допомогою програми МS Excel 7.0. Розрахунок найменшої істотної різниці за 

оцінки ролі застосованих агроприйомів у формуванні урожаю сої при 

проведенні вегетаційних та польових експериментів проводили за 

Доспєховим [27].  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

РОЗДІЛ 3 

БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ МІКРОБІОМУ РИЗОСФЕРИ СОЇ ЗА УМОВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ І КОМПЛЕКСНОЇ МІКРОБНОЇ 

ІНОКУЛЯЦІЇ ЕКОВІТАЛОМ 

 

Біорізноманітність ризосферного мікробіому рослин відіграє ключову 

роль в підвищенні їх продуктивності, однак мікробіом ризосферної зони сої 

за різної передпосівної обробки насіння досліджений недостатньо. 

Таксономічна структура мікробних угруповань ризосферного ґрунту досить 

складна і динамічна, а розуміння її екології, еволюції та біорізноманітності є 

ключовим фактором підвищення продуктивності рослин і стійкого 

функціонування екосистем [1]. 

Нашу увагу було зосереджено на бобовій рослині – сої (сорт 

Аннушка). Як відомо, рослини сої здатні вступати у симбіоз із 

бульбочковими бактеріями, в результаті чого останні набувають здатності 

фіксувати атмосферний азот. Використання симбіотичних азотфіксувальних 

бактерій дозволяє не тільки зменшити використання мінеральних та 

органічних добрив, а також захистити рослини від шкідливого впливу 

біотичних і абіотичних стресів [2, 3].  

З даних літератури відомо, що неконтрольоване внесення пестицидів 

може привести до змін у складі ґрунтового мікробіому, особливо 

ризосферного [4-6]. Відомості про вплив хімічних засобів захисту рослин на 

біорізноманітність мікроорганізмів ґрунту можна зустріти в літературі [5, 6]. 

Однак, вплив обробки насіння фунгіцидами в 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 умови 
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застосування фунгіцидів і комплексної інокуляції в умовах вегетаційних і 

польових досліджень.  

 

3.1. Мікробіоценоз ризосфери сої в умовах вегетаційного дослідження 

У мікробіомі темно-сірого опідзоленого ризосферного ґрунту сої 

методом високопродуктивного секвенування виявлено 21 філум бактерій і 2 

філуми архей, а також частину некласифікованих послідовностей (табл. 3.1.). 

Аналіз таксономічної структури на рівні філумів прокаріотного мікробіому 

ґрунту ризосфери сої показав, що абсолютними домінантами були бактерії 

(87,5-88,4% від загальної кількості ідентифікованих послідовностей), археї 

становили 4,1-4,6%, некласифіковані послідовності складали 7,1-7,9%. 

Серед виявлених філумів найбільш представленими (домінантними) 

були три – Acidobacteria (8,5-10,7%), Actinobacteria (18,2-22,4%) і 

Proteobacteria (23,2-26,6%). Субдомінантними з відносною часткою в 

загальному мікробіомі від 2,5% до 9,7% були 7 філумів, один з яких належав 

археям: Bacteroidetes, Chloroflexi, Firmicutes, Gemmatimonadetes, 

Planctomycetes, Verrucomicrobia і Crenarchaeota – археї (табл. 3.1.).  

Серед домінантів і субдомінантів представленість філумів 

Acidobacteria, Firmicutes і Gemmatimonadetes збільшувалася з 9,5%, 5,6% і 

4,3% в контрольному варіанті до 9,6-10,7%, 6,2-7% і 4,4 -5,5% відповідно, у 

всіх дослідних варіантах, крім протруювання фунгіцидом Кінто дуо, де 

спостерігали зменшення представленості філуму Acidobacteria порівняно з 

контролем. Відносна кількість представників філумів Crenarchaeota (археї), 

Chloroflexi, Planctomycetes і Proteobacteria, навпаки, знижувалась з 4,6%, 

5,8%, 4,4% і 24,3% в контрольному варіанті до 4,0-4,5%, 4,6-5,4%, 2,5-4,3% і 

23,2-23,9% відповідно, в дослідних варіантах. Частка представників філуму 

Proteobacteria у варіанті з використанням фунгіциду Кінто дуо збільшувалася 

порівняно з контрольним варіантом до 26,6%. 

 

 



109 
 

Таблиця 3.1. 

Представленість філумів у ризосфері сої сорту Аннушка 

№ 

п/п 
Філуми 

Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо 

Максим 

Стар 

Кінто 

дуо+ 

Екові-

тал 

Максим 

Стар + 

Екові-

тал 

Представленість у мікробіомі, % 

Bacteria 

1. Acidobacteria 9,5 9,6 8,5 9,8 9,9 10,7 

2. Actinobacteria 21,0 22,4 20,1 21,5 18,2 18,3 

3. Armatimonadetes 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

4. BRC1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

5. Bacteroidetes 6,1 5,4 9,7 5,8 7,6 7,5 

6. Chlamydiae 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 

7. Chlorobi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

8. Chloroflexi 5,8 5,4 4,8 5,2 4,9 4,6 

9. Cyanobacteria 0,7 0,6 0,9 0,6 1,1 0,6 

10. Elusimicrobia 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

11. FBP 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

12. Firmicutes 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0 7,0 

13. Gracilibacteria 0 0 0 0 0,1 0,2 

14. Gemmatimonadetes 4,3 5,1 4,4 5,5 5,1 5,1 

15. Nitrospirae 0,7 0,6 0,4 0,7 0,7 0,7 

16. OD1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 

17. Planctomycetes 4,4 4,1 2,5 3,3 3,7 4,3 

18. Proteobacteria 24,3 23,4 26,6 23,2 23,3 23,9 

19. Saccharibacteria 1,1 1,2 0,7 1,1 1,1 0,5 

20. Verrucomicrobia 3,1 2,9 2,5 3,1 3,2 3,2 

21. Latescibacteria 0 0,1 0 0 0 0,1 

Archaea 

22. Crenarchaeota 4,6 4,5 4,0 4,5 4,1 4,2 

23. Parvarchaeota 0 0 0 0,1 0 0,1 

 Некласифіковані 

послідовності 
7,1 7,2 7,7 7,9 7,9 7,3 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01. 

  

Крім зазначених вище змін, за інокуляції насіння сої комплексним 

мікробним препаратом Ековітал спостерігали збільшення представленості в 

мікробіомі філумів Actinobacteria і Saccharibacteria. Обробка насіння 
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фунгіцидами з подальшою бактеризацією сприяла підвищенню відносної 

кількості представників філумів Bacteroidetes і Verrucomicrobia в порівнянні 

з ризосферним мікробіомом контрольного варіанту. За застосування 

фунгіциду Кінто дуо відмічено зростання представленості філумів 

Bacteroidetes, Cyanobacteria і Proteobacteria, а також зменшення частки 

представників таких філумів як Actinobacteria, Armatimonadetes, 

Elusimicrobia, Nitrospirae, Saccharibacteria і Verrucomicrobia. За обробки 

насіння фунгіцидом Максим Стар зростала представленість філумів 

Actinobacteria, Firmicutes, але зменшувалася частка філумів Bacteroidetes і 

Cyanobacteria. 

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

комплексним мікробним препаратом не викликало якісних змін у мікробіомі 

ризосфери сої, крім філуму Latescibacteria, представники якого були виявлені 

у варіанті з Ековіталом та з фунгіцидом Максим Стар на фоні інокуляції та 

філуму архей Parvarchaeota, який був виявлений у лише варіанті з 

фунгіцидом Максим Стар та Ековіталом.      

У дослідженому мікробіомі ризосфери сої ідентифіковано 63 класи 

прокаріот, 2 з яких належали археям. Відносна частка домінантних і 

субдомінантних класів у мікробіомі ризосфери сої наведена у табл. 3.2. 

Найбільш представленими були 2 класи: Actinobacteria (11,4-14,9%) і 

Alphaproteobacteria (10,3-12,1%), а субдомінантними, частка яких в 

мікробіомі становила 1,0-10,0% – 21 клас, враховуючи один клас архей (табл. 

3.2.). У всіх дослідних варіантах порівняно з контролем знижувалася частка 

представників класів Acidobacteria-6, Ellin6529, Phycisphaerae, 

Alphaproteobacteria, Spartobacteria, Planctomycetia і архей Thaumarchaeota 

(крім варіанту із застосуванням Ековіталу і Максим Стар). 

Порівнянно з контрольним варіантом відносна кількість 

представників класу Bacilli зростала у всіх дослідних варіантах з 5,1% до 5,2-

6,6%. Представленість класу Actinobacteria в варіантах із застосуванням 

фунгіциду Максим Стар, а також фунгіцидів з бактеризацією зменшувалася в 

javascript:gg('p__[Parvarchaeota]');
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1,1-1,3 рази відносно варіанту з інокуляцією Ековіталом. Частка 

представників класу Solibacteres залишалася на рівні контролю у всіх 

варіантах комплексної обробки, в той час як за використання фунгіциду 

Кінто дуо вона зменшувалася в 1,3 рази, а у варіанті з Максим Стар – 

збільшувалася в 1,2 рази. 

Послідовності, виявлені нами серед найбільш представленого в 

мікробіомі ризосфери сої філуму Proteobacteria, були віднесені до 4 класів: 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria 

Deltaproteobacteria. Відносна частка класу Alphaproteobacteria зменшувалася 

в усіх дослідних варіантах менш ніж в 1,2 рази, а класу Gammaproteobacteria 

– аналогічно у варіантах із застосуванням Ековіталу, фунгіциду Максим 

Стар, а також Кінто дуо з біопрепаратом. Представленість класу 

Betaproteobacteria в варіанті з Ековіталом залишалася на рівні контролю, а у 

варіанті з використанням Кінто дуо в комбінації з Ековіталом вона зростала з 

6,3% в контрольному варіанті до 8,1%. Відносна кількість представників 

класу Deltaproteobacteria підвищувалася з 3,1% в контрольному варіанті до 

3,2-3,9% у варіантах із застосуванням Ековіталу і фунгіцидів, а у  випадках їх 

комбінованого використання з Ековіталом – в 1,4-1,5 рази щодо 

необробленого контролю. 

Особливий інтерес становить розповсюдженість бактерій класу 

Alphaproteobacteria. Серед представників цього класу відомі метаболічно 

різноманітні гетеротрофні і автотрофні бактерії. Серед гетеротрофів відомі 

мікроорганізми, які розкладають широкий спектр токсичних сполук, 

включаючи пентахлорфенол і поліароматичні вуглеводні, які часто входять 

до складу пестицидів. До цього класу також належать азотфіксувальні 

бактерії родів Rhizobium, Mesorhizobium і Bradyrhizobium, що утворюють 

симбіоз з бобовими рослинами, а також ґрунтові метанокислювальні бактерії, 

такі як Methylobacter і Methylophilus. Серед автотрофних мікроорганізмів є 

представники родів Nitrospira і Nitrobacter, які активно беруть участь в 
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процесах нітрифікації, а також фототрофні бактерії родів Rhodospirillum і 

Rhodobacter [6].  

Таблиця 3. 2. 

Домінантні і субдомінантні класи прокаріот у мікробіомі ризосфери сої за 

інокуляції Ековіталом насіння, обробленого  фунгіцидами  

№ 

п/п 
Класи 

Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо 

Максим 

Стар 

Кінто 

дуо+ 

Екові-

тал 

Максим 

Стар + 

Екові-

тал 

Представленість у мікробіомі, % 

Bacteria 

1 Acidobacteria-6 2,3 1,2 1,0 1,3 1,4 1,7 

2 Acidobacteria 1,2 1,3 1,0 1,7 1,1 1,1 

3 Solibacteres 2,4 2,4 1,9 2,7 2,5 2,4 

4 Chloracidobacteria 4,1 4,2 4,3 3,6 4,3 4,9 

5 Acidimicrobiia 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,2 

6 Actinobacteria 14,3 14,9 14,9 13,7 11,5 11,4 

7 Thermoleophilia 5,3 6,3 4,8 6,4 5,5 5,5 

8 Sphingobacteriia 0,6 0,5 0,8 0,9 1,2 1,0 

9 Saprospirae 5,2 4,7 7,0 4,5 5,8 5,9 

10 C0119 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0 0,8 

11 Chloroflexi 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2 

12 Ellin6529 1,25 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 

13 Bacilli 5,1 5,2 5,1 5,9 6,6 6,4 

14 Gemmatimonadetes 2,7 3,1 2,8 3,2 3,4 3,4 

15 Phycisphaerae 1,7 1,6 1,1 1,4 1,3 1,3 

16 Planctomycetia 2,7 2,4 1,4 1,9 2,4 3,0 

17 Alphaproteobacteria 12,1 11,7 11,8 10,8 10,6 10,3 

18 Betaproteobacteria 6,3 6,3 8,1 6,4 6,1 6,4 

19 Gammaproteobacteria 2,6 2,3 3,2 2,2 2,2 2,6 

20 Deltaproteobacteria 3,1 3,2 3,4 3,9 4,3 4,5 

20 ТM7-1 0,9 1,1 0,5 1,0 1,0 0,4 

21 Spartobacteria 2,3 2,1 1,9 2,0 2,1 1,9 

Archaea 

1 Thaumarchaeota 4,7 4,5 4,0 4,5 4,1 4,2 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01. 

Клас Betaproteobacteria включає гетеротрофні, автотрофні і 

метанотрофні бактерії. Найбільш відомі ґрунтові гетеротрофи належать до 
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роду Burkholderia, серед яких відомі штами, стійкі до важких металів, що 

застосовуються для ремедіації ґрунту [7] і виступають регуляторами росту 

рослин [8]. Представників роду Alcaligenes використовують в біотехнології 

як продуцентів нестандартних амінокислот [9]. Для них характерні різні 

метаболічні шляхи з використанням простих амінокислот і цукрів, а також 

розчинних ароматичних і фенольних сполук, що застосовуються для 

хімічного захисту рослин у складі фунгіцидів і гербіцидів [7, 10]. Бактерії 

роду Collimonas здатні пригнічувати ріст гіф деяких грибів [11].  

 

До найбільш відомих представників класу Gammaproteobacteria 

належать бактерії родів Pseudomonas та Xanthomonas, серед яких 

зустрічаються фітопатогени рослин. Цей клас також включає фотолітотрофні 

бактерії родів Thiocapsa і Chromatium, які в анаеробних умовах на світлі 

використовують сульфідну або елементарну сірку як донор електронів. До 

представників класу Deltaproteobacteria, в основному, належать сульфат- і 

залізоредукуючі бактерії, а також бактеріальний паразит Bdellovibrio.  

Серед мікроорганізмів класу Actinobacteria зустрічаються метаболічно 

різноманітні аеробні гетеротрофи, які відомі своєю здатністю продукувати 

антимікробні та інші біологічно активні сполуки, наприклад, рід Streptomyces 

[12]. Відносний вміст представників цього класу в ґрунті зростає після 

додавання лабільних джерел вуглецю [13]. 

Отже, зменшення представленості класу Alphaproteobacteria з 

різноманітною метаболічною активністю за умов застосування фунгіцидів 

свідчить про негативні зміни у мікробіомі. 

У наших дослідженнях особливу увагу було приділено на 

представленість порядків Rhizobiales і Bacillales, оскільки до складу 

комплексного мікробного інокулянту Ековітал входять бульбочкові бактерії 

B. japonicum (порядок Rhizobiales клас Alphaproteobacteria) і B. megaterium 

(порядок Bacillales клас Bacilli). У ризосферному мікробіомі представленість 

порядку Rhizobiales збільшувалася з 5,7% в контрольному варіанті до 5,9% у 
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варіанті із застосуванням Ековіталу окремо і разом з фунгіцидом Максим 

Стар і до 6,3% у варіанті з використанням фунгіциду Кінто дуо. Інокуляція і 

комплексна обробка біопрепаратом у поєднанні з фунгіцидами сприяла 

зростанню представленості порядку Bacillales порівняно з контролем, де вона 

становила 5,1%, а також з варіантами обробки насіння фунгіцидами окремо 

від 5,1% до 5,7-6,6% (табл. 3.3.). 

Серед послідовностей, що належали до порядку Bacillales, 

домінуючим був рід Bacillus (табл. 3.4.). Відносна кількість представників 

родів Bacillus, Paenibacillus і Alicyclobacillus збільшувалася у варіанті із 

застосуванням Ековіталу порівнянно з контролем. Обробка насіння 

фунгіцидом Кінто дуо з подальшою бактеризацією комплексним 

біопрепаратом сприяла збільшенню відносної частки представників роду 

Bacillus з 2,6% у контрольному варіанті до 3,1% у дослідному і зменшення 

представленості роду Paenibacillus з 1,0% (у контрольному варіанті) до 0,8 %. 

Представники роду Shimazuella були ідентифіковані тільки у варіантах з 

обробкою насіння.  

Таблиця 3.3. 

Порядки Rhizobiales і Bacillales у мікробіомі ризосфери сої за застосування 

комплексної інокуляції і обробки фунгіцидами 

Порядки 

Конт-

роль 

Екові-

тал 
Кінто дуо 

Максим 

Стар 

 

Кінто 

дуо +  

Екові-

тал 

Максим 

Стар + 

Екові-

тал 

Представленість у мікробіомі, % 

Rhizobiales 5,7 5,9 6,3 5,7 5,6 5.9 

Bacillales 5,1 5,8 5,1 5,7 6,6 6,4 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  

Серед послідовностей, що належали до порядку Bacillales, 

домінуючим був рід Bacillus (табл. 3.4.). Відносна кількість представників 

родів Bacillus, Paenibacillus і Alicyclobacillus збільшувалася у варіанті із 

застосуванням Ековіталу порівнянно з контролем. Обробка насіння 

javascript:gg('o__Rhizobiales');
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фунгіцидом Кінто дуо з подальшою бактеризацією комплексним 

біопрепаратом сприяла збільшенню відносної частки представників роду 

Bacillus з 2,6% у контрольному варіанті до 3,1% у дослідному і зменшення 

представленості роду Paenibacillus з 1,0% (у контрольному варіанті) до 0,8 %. 

Представники роду Shimazuella були ідентифіковані тільки у варіантах з 

обробкою насіння.  

Таблиця 3.4. 

Представники родів порядків Bacillales і Rhizobiales у мікробіомі ризосфери 

сої за обробки фунгіцидами та інокуляції Ековіталом  

Роди 

Конт-

роль 

Екові-

тал 
Кінто дуо 

Максим 

Стар 

 

Кінто 

дуо +  

Екові-

тал 

Максим 

Стар + 

Екові-

тал 

Представленість у мікробіомі, % 

Порядок Bacillales  

Alicyclobacillus 0.5 0.6 0,3 0,5 0.7 0.9 

Bacillus 2.6 3.3 2,6 2,6 3.1 2.7 

Cohnella 0.1 0.1 0,1 0,2 0.1 0.1 

Paenibacillus 1.0 1.1 0,9 0,8 0,8 1.1 

Shimazuella 0 0.2 0,1 0,1 0.1 0.0 

Порядок Rhizobiales 

Balneimonas 0,4 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 

Bradyrhizobium 0 0,1 0 0 0,1 0,1 

Devosia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Hyphomicrobium 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

Pedomicrobium 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Rhodoplanes 1,8 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 

Methylobacterium 0 0,1 0 0,1 0,1 0 

Mesorhizobium 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

Phyllobacterium 0 0 0 0 0 0,1 

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

Rhizobium 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Afifella 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Labrys 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  
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Відомо, що до класу Bacilli належать грампозитивні спороутворюючі 

бактерії, більшість з яких здатні до перетворення нерозчинних фосфатів 

ґрунту в доступні для рослин форми [14]. Вони можуть стимулювати 

схожість насіння і накопичення фітомаси у результаті синтезу фітогормонів-

стимуляторів [15]. Деякі види здатні існувати ендофітно в різних тканинах 

рослин [16]. Окремі представники роду Bacillus можуть розкладати 

карбонвмісні токсичні органічні речовини, включаючи 

гексахлорциклогексан, що є компонентом хлорорганічних пестицидів [17]. 

 

Серед представників порядку Rhizobiales ідентифіковано 13 родів 

(табл. 3.4.). Найвищою виявилася представленість роду Rhodoplanes (1,8-

1,9%). Послідовності, що належать до роду Phyllobacterium, були 

ідентифіковані тільки у варіанті з використанням фунгіциду Максим Стар 

спільно з біопрепаратом. Представники роду Bradyrhizobium виявлені лише 

за обробки насіння Ековіталом і у варіантах його сумісного застосування з 

фунгіцидами. Представленість азотфіксаторів родів Mesorhizobium і 

Rhizobium також була 0,1-0,2%. 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. 

Отримані нами результати свідчать про те, що за різних варіантів 

обробки насіння сої у прокаріотному мікробіомі її ризосферної зони на рівні 

філумів і класів спостерігали кількісні відмінності в представленості окремих 

таксонів, а на рівні родів одночасно з кількісними спостерігались якісні – 

виявлення нових послідовностей в окремих варіантах досліду. 

 

3.2. Мікробіом ризосферного ґрунту сої в умовах польових досліджень 

Методом піросеквенування в мікробіомі ризосферного ґрунту сої було 

виявлено 20 філумів бактерій, один філум архей та некласифіковані 

послідовності – 5,8-26,4%. 
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Аналіз таксономічної структури мікробіому темно-сірого 

опідзоленого ґрунту ризосфери сої показав, що абсолютними домінантами 

були бактерії (92,6% від загальної кількості ідентифікованих 

послідовностей), археї і некласифіковані послідовності становили по 3,7% 

(табл. 3.5.).  

Таблиця 3.5. 

Ідентифіковані філуми мікробіому темно-сірого опідзоленого ґрунту в 

ризосфері сої за застосування комплексної інокуляції і фунгіцидів 

№ 

п/п 
Філуми 

Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо + 

Екові-

тал 

Максим 

Стар+ 

Екові-

тал 

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 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  
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Домінантними філумами, з представленістю 10% і вище, у всіх 

дослідних варіантах  були: Proteobacteria – 26,2-37,6%, Actinobacteria – 21,4-

27,4%, Acidobacteria – 10,4-13,3%, а субдомінантними (з представленістю від 

1 до 10%) – 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% в ризосфері сої, 

насіння якої було оброблено фунгіцидами сумісно з Ековіталом. Також 

спостерігали збільшення відносної кількості представників філуму Firmicutes 

з 2,1% у контрольному варіанті до 2,6% у варіанті з інокуляцією і до 4,6-4,7% 

у варіантах з фунгіцидами та бактеризацією, філума Bacteroidetes – з 1,5% до 

3,5% і 3,9-5,4% відповідно. 

Домінантними філумами, з представленістю 10% і вище, у всіх 

дослідних варіантах  були: Proteobacteria – 26,2-37,6%, Actinobacteria – 21,4-

27,4%, Acidobacteria – 10,4-13,3%, а субдомінантними (з представленістю від 

1 до 10%) – 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% в ризосфері сої, 

насіння якої було оброблено фунгіцидами сумісно з Ековіталом. Також 

спостерігали збільшення відносної кількості представників філуму Firmicutes 

з 2,1% у контрольному варіанті до 2,6% у варіанті з інокуляцією і до 4,6-4,7% 

у варіантах з фунгіцидами та бактеризацією, філума Bacteroidetes – з 1,5% до 

3,5% і 3,9-5,4% відповідно. 

З результатів видно, що частка послідовностей, віднесених до філума 

Acidobacteria, підвищувалася з 11% у контрольному варіанті до 12,8% і 

13,3% у варіантах з бактеризацією насіння Ековіталом і обробкою 

фунгіцидом Кінто дуо відповідно, але при цьому спостерігали тенденцію до 

зменшення представленості у варіанті із застосуванням інокуляції і 

фунгіциду Максим Стар. Філум Actinobacteria був найширше представлений 

у контрольному варіанті і у варіанті, де застосовували Ековітал з фунгіцидом 

Максим Стар – по 27,4%, в той же час у варіантах з біопрепаратом і Кінто 
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дуо відносна кількість представників цього філуму знижувалася до 25,8% і 

21,4%, відповідно. За використання фунгіцидів з подальшою бактеризацією 

Ековіталом спостерігали збільшення представленості філумів Cyanobacteria, 

Planctomycetes, Verrucomicrobia і WPS-2. 

Що стосується якісних відмінностей у складі ризосферного 

мікробіому в різних варіантах досліду, то вони були виявлені у філумів з 

низькою представленістю. Філум AD3 виявили 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. Філуми Parcubacteria і Thermi були виявлені тільки в контрольному 

і в варіанті з Ековіталом, а філум Saccharibacteria – в контрольному і в 

варіанті з інокуляцією Ековіталом і Кінто дуо. 

Отже, інокуляція та комбіноване застосування фунгіцидів і 

біопрепаратів в основному сприяли збільшенню відносної кількості 

ідентифікованих філумів. Виняток становили представники філумів 

Actinobacteria та Crenarchaeota (археї) – їх кількісна частка у мікробіомі 

зменшувалась по відношенню до варіанту без обробки, що свідчить про 

чутливість цих бактерій до досліджуваних фунгіцидів. 

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. 3.1). 

javascript:gg('p__Actinobacteria');
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Рис. 3.1. Представленість прокаріот на рівні класів, домінуючих у ризосфері 

сої за комплексної інокуляції і обробки насіння фунгіцидами: 

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

+ Ековітал 

 

Всередині кожного класу також виділяли домінантні порядки. Серед 

бактерій класу Alphaproteobacteria домінантними були порядки 

Sphingomonadales і Rhizobiales (табл. 3.6.). Їх частка в мікробіомі зростала у 

всіх дослідних варіантах у 1,6-2,2 рази в порівнянні з контрольним. При 

цьому обидва порядки були більш широко представлені в варіанті з 

інокуляцією Ековіталом на фоні фунгіциду Максим Стар.  

У класі Betaproteobacteria переважали бактерії, які належали до 

порядку Burkholderiales (табл. 3.6.), частка якого у мікробіомі збільшувалася 

в 1,3 і 1,2 рази у варіантах з обробкою насіння Ековіталом, а також сумісно з 

фунгіцидом Кінто дуо відповідно. У варіанті із комбінованим застосуванням 

фунгіциду Максим Стар і біопрепарату його частка незначно відрізнялася від 

контрольного показника. Деякі представники порядку Burkholderiales, 

особливо роду Burkholderia, захищають більшість культурних рослин від 

хвороб, що відіграє важливу роль у захисті від фітопатогенів [18]. 
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Таблиця 3.6. 

Домінантні порядки ризосферного мікробіому сої за умови застосування 

комплексної інокуляції і фунгіцидів 

№ 

п/п 
Клас Порядок 

Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо+ 

Ековітал 

Максим 

Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

1. 
Alphaproteo-

bacteria 

Rhizobiales 2,8 5,2 4,9 5,7 

Sphingomonadales 4,5 7,1 8,1 10,0 

2. 
Betaproteo-

bacteria 
Burkholderiales 10,1 13,1 12,3 9,9 

3. 
Gammaproteo-

bacteria 
Xanthomonadales 2,9 4,1 4,1 3,2 

4. Bacilli Bacillales 2,1 2,5 4,5 4,5 

5. Acidobacteria 
Acidobacteriales 5,1 6,7 6,1 5,4 

Ellin6513 2,4 2,7 2,6 0,7 

6. Actinobacteria Actinomycetales 25,0 22,8 18,2 28,1 

7. Solibacteres Solibacterales 3,4 3,0 4,4 3,8 

8. Saprospirae Saprospirales 1,2 3,1 3,3 4,2 

9.  Thermoleophilia Gaiellales 1,5 1,9 2,2 1,4 

 Некласифіковані послідовності 26,4 11,4 11,9 5,8 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  

 

Ідентифіковані послідовності бактерій класу Saprospirae були 

віднесені до домінантного порядку Saprospirales, відносний вміст якого 

зростав в 2,6-3,5 рази в усіх дослідних варіантах  порівнянно з контрольним 

показником. Серед класу Thermoleophilia виявлені представники 

домінантного порядку Gaiellales, частка якого була вищою в 1,3 і 1,6 рази в 

ризосфері сої, насіння якої інокулювали Ековіталом, і у варіанті з Кінто дуо і 

біопрепаратом (щодо контрольного варіанту) відповідно. 

У класі Acidobacteria частка представників порядку Acidobacteriales 

збільшувалася з 5,1% у контрольному варіанті до 5,4-6,7% у варіантах з 

обробкою насіння Ековіталом і фунгіцидами, а порядку Ellin6513 – з 2,4% до 
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2,6% і 2,7% (за винятком обробки Максим Стар і біопрепаратом, де цей 

показник знижувався до 0,7%). Найвищий відносний вміст представників 

обох порядків був у ризосфері сої, насіння якої інокулювали Ековіталом – 

6,7% і 2,7% відповідно. Частка бактерій, віднесених до порядку 

Actinomycetales (клас Actinobacteria), в мікробіомі ризосфери сої 

збільшувалася з 25,0% у варіанті без обробки до 28,1% у варіанті з Максим 

Стар і Ековіталом. В інших дослідних варіантах цей показник знижувався до 

18,2% і 22,8%. Представленість домінантного порядку Solibacterales зростала 

з 3,4% в контрольному варіанті до 3,8 і 4,4% у варіантах із застосуванням 

фунгіцидів Максим Стар і Кінто дуо з подальшою бактеризацією відповідно. 

оскілки штам B. japonicum є представником даного порядку і головним 

компонентом біопрепарату Ековітал. Серед ідентифікованих представників 

цього порядку у ризосфері інокульованих рослин зростала представленість 

родин Bradyrhizobiaceae, Rhizobiaceae, Methylobacteriaceae, 

Xanthobacteraceae та Hyphomicrobiaceae (табл. 3.7.) Крім того, представники 

родини Xanthobacteraceae були виявлені лише у дослідних варіантах.   

 

Таблиця 3.7. 

Родини бактерій класу Alphaproteobacteria порядку Rhizobiales у мікробіомі 

ризосфери сої за різних агротехнологій 

Родини 
Контроль Ековітал 

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Максим Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

Bradyrhizobiaceae 1,1 2,3 2,7 2,5 

Hyphomicrobiaceae 0,4 0,6 0,6 1,0 

Methylobacteriaceae 0,5 0,6 0,9 1,2 

Phyllobacteriaceae 0,3 0,5 0,5 0,4 

Rhizobiaceae 0,1 0,3 0,2 0,2 

Xanthobacteraceae 0 0,2 0,2 0,1 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  

javascript:gg('c__Actinobacteria');
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Вперше нами було виявлено у ризосфері сої представників родів 

Microvirga та Bosea родини Bradyrhizobiaceae, які раніше були виявлені у 

чорноземі типовому ризосфери пшениці та цукрового буряку (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8. 

Представники родів класу Alphaproteobacteria порядку Rhizobiales, виявлених 

у мікробіомі ризосфери сої за інокуляції та обробки насіння фунгіцидами  

Роди 
Контроль Ековітал 

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Максим 

Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

Родина Bradyrhizobiaceae 

Інші 1 2,2 2,5 2,0 

Bosea 0 0,1 0,1 0,2 

Bradyrhizobium 0,1 0,1 0,1 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 

Інші 0,2 0,4 0,4 0,4 

Mesorhizobium 0,1 0,2 0,1 0 

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 

Примітки: «0» – представленість даного таксону нижча за поріг 

чутливості приладу (0,05%), p < 0,01.  

 

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 були 
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ідентифіковані послідовності, які належали роду Kaistia (родина 

Rhizobiaceae), який вперше було описано Імом зі співав. [19] як 

представників, що зустрічаються в водно-болотних екосистемах. 

Активними компонентами мікробіому ґрунту є бактерії порядку 

Bacillales класу Bacilli. Представленість домінантного порядку Bacillales 

зростала з 2,1% в контрольному варіанті до 2,5-4,5% у дослідних. Серед 

бактерій порядку Bacillales ідентифіковано представників 6 родин. Найбільш 

широко представленими були родини Bacillaceae, Paenibacillaceae і 

Planococcaceae (табл. 3.9.). 

Таблиця 3.9.  

Родини класу Bacilli порядку Bacillales в мікробіомі ризосфери сої за різних 

агротехнологій 

Родини 
Контроль Ековітал 

Кінто дуо+ 

Ековітал 

Максим Стар+ 

Ековітал 

Представленість у мікробіомі, % 

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

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

 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 – означає, що представленість даного таксону нижча порогу 

чутливості приладу, p < 0,01.  

 

Представленість родин Bacillaceae і Paenibacillaceae збільшувалася у 

1,3-2,2 рази і 5-13 разів відповідно у всіх дослідних варіантах передпосівної 

обробки насіння. Відносна кількість бактерій родини Planococcaceae 

зростала з 1,3% у контрольному варіанті до 1,8-2,1% в варіантах з 

використанням фунгіцидів з інокуляцією, а у варіанті з Ековіталом 

зменшувалась до 0,9%. Представників, які належали до родини 

Alicyclobacillaceae ідентифікували лише у варіантах із застосуванням 

Ековіталу з фунгіцидами, до родини Sporolactobacillaceae – лише у варіанті з 
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Ековіталом, а до родини Thermoactinomycetaceae – у варіанті тільки з 

бактеризацією та із застосуванням Ековіталу з фунгіцидом Кінто дуо. 

Серед ідентифікованих послідовностей також виявлені представники 

домену архей, які були віднесені до філуму Crenarchaeota, класу 

Thaumarchaeota і 2 порядків Crenarchaeales і Nitrososphaerales, частка яких 

була найвищою в контрольному варіанті. 

Серед мінорних родин і родів з низьким рівнем представленості 

відмічено зміни якісного складу мікробіому. У деяких варіантах досліду 

(частіше всього у варіанті без обробки) частка послідовностей ОТО була 

нижчою за поріг чутливості приладу і позначена «0». 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 виявити їх у складі 

мікробіому.  Зокрема, лише у варіанті із застосуванням Ековіталу разом з 

Максим Стар було виявлено представників мінорних родів: Cellulomonas 

(родина Cellulomonadaceae, клас Actinobacteria) та Actinoplanes (родина 

Micromonosporaceae, клас Actinobacteria). Бактерії родів Frigoribacterium 

(родина Microbacteriaceae, клас Actinobacteria) та Clostridium (родина 

Clostridiaceae, клас Clostridia), а також родини Nakamurellaceae (клас 

Actinobacteria) ідентифіковано лише у варіанті із застосуванням фунгіциду 

інокулянту та Кінто дуо. У мікробіомі ризосфери сої послідовності родини 

Polyangiaceae (клас Deltaproteobacteria) та роду Luteimonas (родина 

Xanthomonadaceae, клас Gammaproteobacteria) було виявлено лише у 

варіантах з обробкою насіння біопрепаратом Ековітал та досліджуваними 

фунгіцидами (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.10. 

Відносна кількість (%) мінорних родин і родів в мікробіомі ризосфери 

сої за різних агротехнологій 

Родини Рід 
Конт-

роль 

Екові-

тал 

Кінто 

дуо+ 

Ековітал 

Максим 

Стар+ 

Ековітал 

клас Actinobacteria 

Cellulomonada-

ceae 

Cellulomo-

nas 
0 0 0 0,1 

Microbacteriaceae Frigoribac-

terium 
0 0 0,1 0 

Micromonospora-

ceae 

Actinopla-

nes 
0 0 0 0,1 

Nakamurellaceae Інші 0 0 0,1 0 

Клас Clostridia 

Clostridiaceae Clostridium 0 0 0,1 0 

Клас Deltaproteobacteria 

Polyangiaceae Інші 0 0 0,1 0,1 

Клас Gammaproteobacteria 

Xanthomonada-

ceae 

Luteimonas 
0 0 0,1 0,1 

*0 – означає, що представленість даного таксону нижча порогу 

чутливості приладу, p < 0,01.  

 

На зростання біорізноманітності у варіантах із застосуванням 

Ековіталу і фунгіцидів вказують основні її індекси (табл. 3.11). Збільшення 

індексу Шеннона з 3,4 у контрольному варіанті до 3,8-4,0 у варіантах із 

застосуванням комплексного мікробного препарату Ековітал і фунгіцидів 

сумісно з інокуляцією свідчить про зростання біорізноманітності. Значення 

індексу видового багатства Менхініка також збільшувалося з 136 в 

контрольному варіанті до 140-155 у варіантах з комплексною обробкою 

насіння. Це може свідчити про сприятливі умови для формування широкого 

генетичного поліморфізму прокаріотів темно-сірого опідзоленого ґрунту 

ризосфери сої. Зниження індексів домінування Сімпсона і Бергера-Паркера у 
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варіантах із застосуванням Ековіталу і фунгіцидів також вказує на 

збільшення біорізноманітності ризосферного мікробіому в цих варіантах. 

 

Таблиця 3.11. 

Екологічні показники біорізноманітності прокаріот ґрунтового ризосферного 

мікробіому 

Індекси Контроль Ековітал 

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  
    

 

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. 

Можна зробити висновок, що чим нижчий систематичний таксон, тим 

нижчий індекс Серенсена. 

Таким чином, у дослідженнях мікробіому ризосфери сої методом 

піросеквенування ідентифіковано 20 філумів, 28 класів і 44 порядки бактерій, 

а також один філум, один клас і два порядки архей. Домінантними філумами 

у всіх дослідних варіантах були Proteobacteria, Firmicutes, Acidobacteria, 

Bacteroidetes і Actinobacteria. Комплексна інокуляція і комбінована обробка 

насіння сої біопрепаратом Ековітал з фунгіцидами сприяла зростанню 

представленості найбільш поширених філумів прокаріот порівнянн з 

контрольним варіантом. Збільшення індексів Шеннона і Менхініка і 
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зниження індексів домінантності Сімпсона і Бергера-Паркера вказують на 

зростання біорізноманітності прокаріот у ризосфері сої, інокульованої 

комплексним біопрепаратом, а також за комбінованої обробки насіння 

фунгіцидами з подальшою бактеризацією Ековіталом. Отримані результати 

щодо збільшення біорізноманітності ризосферного мікробіому сої свідчать на 

користь екологічного обгрунтування перспективності застосування 

мікробного інокулянту Ековітал (як окремо, так і за попереднього 

протруєння насіння). 

Отже, 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 неідентифікованих послідовностей складала 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. 

Результати досліджень опубліковано у роботах [20-26]. 
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РОЗДІЛ 4 

РИЗОСФЕРНІ МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ЗА БАКТЕРИЗАЦІЇ ТА 

ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ СОЇ 

 

У формуванні родючості ґрунтів та розвитку наземних екосистем 

ключову роль відіграють ґрунтові мікроорганізми, які вносять значний вклад 

у живлення та розвиток рослин, їх продуктивність, стійкість до стресових 

факторів [1]. Кожному типові ґрунтів властивий свій специфічний склад 

мікробіоценозу [2]. При цьому чисельність мікроорганізмів і їхня видова та 

функціональна різноманіттність відображають важливі властивості ґрунту. 

Основна маса мікроорганізмів зосереджена у верхніх 20 см у товщі ґрунту. 

Біомаса грибів і бактерій в орному шарі ґрунту становить біля 5 т/га [3].   

Агрономічно корисні бактерії, розвиваючись у ґрунті та фітосфері, 

здатні здійснювати біологічну азотфіксацію, трансформувати важкорозчинні 

фосфати ґрунту в доступну рослинам форму, забезпечувати фітопартнера 

власними біологічно активними сполуками, захищати від агресії 

шкодочинних організмів [4, 5]. Це сприяє покращенню умов розвитку 

рослин, зростанню їх імунного статусу і фізіологічної активності, що в, свою 

чергу, виражається у збільшенні та покращенні якості урожаю. Беручи 

безпосередню участь у різноманітних біогеохімічних циклах і відповідаючи 

за кругообіг органічних та неорганічних речовин, ґрунтові мікроорганізми 

впливають на структуру та родючість ґрунту [6-8]. 

Досліджено чисельність педотрофних, олігоазотрофних, 

прототрофних, фосфатмобілізувальних бактерій та целюлозоруйнівних 

бактерій і грибів, враховуючи важливі екологічні функції, які здійснюють ці 

мікроорганізми. 

 Комбіноване застосування високоактивних штамів ризобій та 

попереднє протруювання фунгіцидами вивчали у вегетаційних і польових 

умовах. 



134 
 

 У вегетаційних дослідженнях, проведених у 2014-2015 роках, 

виявлено різний вплив агрозаходів на розвиток мікроорганізмів основних 

еколого-трофічних груп (табл. 4.1 та табл. 4.2).  

У 2014 інокуляція насіння сої штамом B. japonicum УКМ В-6035 

сприяла збільшенню розвитку прототрофних і фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів та целюлозоруйнівних грибів (в 1,5, 1,9 і 1,4 рази 

відповідно), але призводила до зниження чисельності педотрофних 

мікроорганізмів на 23,6% відносно контрольного варіанту. Ріст 

олігоазотрофних мікроорганізмів і целюлозоруйнівних бактерій за обробки 

цим штамом був на рівні контрольного варіанту. За бактеризації штамом B. 

japonicum УКМ В-6018 чисельність олігоазотрофних і 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів зменшувалась на 5,1% та 11,1%, а 

целюлозоруйнівних бактерій і грибів – на 15,7% і 14,2% відповідно. Розвиток 

прототрофних мікроорганізмів збільшувався в 1,5 рази відносно варіанту без 

обробки. Розвиток педотрофних мікроорганізмів за інокуляції даним штамом 

був такий же, як у контролі. За бактеризації штамом B. japonicum УКМ В-

6023 збільшувалась чисельність тільки прототрофних мікроорганізмів і 

целюлозоруйнівних грибів в 2,2 та 1,2 рази відповідно, а педотрофних, 

олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, а також 

целюлозоруйнівних бактерій, навпаки, зменшувалась в 1,2-1,4 рази відносно 

варіанту без обробки (табл. 4.1).  

За протруювання насіння сої всіма досліджуваними фунгіцидами 

спостерігали пригнічення розвитку педотрофних мікроорганізмів у 2,2-4,4 

рази по відношенню до контрольного варіанту. Застосування фунгіциду 

Вітавакс 200 ФФ призводило до зменшення чисельності всіх досліджуваних 

груп мікроорганізмів (крім целюлозоруйнівних) у 1,1-4,4 рази відносно 

контрольного варіанту. Ріст прототрофних мікроорганізмів збільшувався за 

застосування фунгіцидів Кінто дуо і Максим Стар на 40% і 27,5% відповідно 

відносно варіанту без обробки.  
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Таблиця 4.1.  

Чисельність мікроорганізмів основних еколого-функціональних груп у 

ризосферному ґрунті сої за використання фунгіцидів та інокуляції 

брадіризобями у фазу цвітіння-початку утворення бобів (2014 рік). 
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Контроль (обробка водою) 208±13 198±6 40±4 90±2 19±1 14±1 

B. japonicum УКМ В-6035 179±8 202±10 75±3 132±5 17±2 19±2 

B. japonicum УКМ В-6018 204±6 188±7 61±4 80±8 16±1 12±1 

B. japonicum УКМ В-6023 159±1 137±2 87±1 71±4 16±3 17±4 

Кінто дуо 93±9 211±7 56±3 100±1 22±1 13±2 

Максим Стар 73±4 149±4 51±6 68±5 29±1 11±4 

Вітавакс 200 ФФ 47±6 153±10 28±3 86±1 21±5 24±2 

B. japonicum УКМ В-6035 

+ Кінто дуо 
120±10 172±10 28±4 54±4 14±3 21±2 

B. japonicum УКМ В-6035 

+ Максим Стар 
152±5 131±1 52±1 63±1 22±1 12±2 

B. japonicum УКМ В-6035 

+ Вітавакс 200 ФФ 
145±2 147±8 61±6 74±5 12±1 13±2 

B. japonicum УКМ В-6018 

+ Кінто дуо 
162±1 130±4 21±1 49±1 6±1 17±1 

B. japonicum УКМ В-6018 

+ Максим Стар 
270±1 243±2 27±4 80±1 15±2 4±1 

B. japonicum УКМ В-6018 

+ Вітавакс 200 ФФ 
98±3 159±6 72±3 60±1 15±1 4±1 

B. japonicum УКМ В-6023 

+ Кінто дуо 
287±8 181±1 21±1 129±3 22±1 4±1 

B. japonicum УКМ В-6023 

+ Максим Стар 
181±3 239±1 6±1 42±4 13±1 5±1 

B. japonicum УКМ В-6023 

+ Вітавакс 200 ФФ 
98±2 243±4 9±1 75±1 25±6 42±5 

Примітка: * КУО – Колонієутворюючі одиниці; **АСҐ – абсолютно сухий ґрунт 
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Чисельність олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів знижувалась майже на 25% (24,7% та 24,4% відповідно) за 

використання фунгіциду Максим Стар; за застосування фунгіциду Кінто дуо 

– або залишалась на рівні контрольного варіанту (олігоазотрофні 

мікроорганізми), або збільшувалась на 11% (фосфатмобілізувальні).  

Комбіноване застосування досліджуваних фунгіцидів та штаму B. 

japonicum УКМ В-6035 призводило до зниження розвитку педотрофних 

олігоазотрофних, прототрофних та фосфатмобілізувальних мікроорганізмів 

на 15,1-32,9%, 14,9-35,1%, 18,7-62,7% та 43,9-59,1% відповідно відносно 

варіанту з бактеризацією цим штамом. За обробки насіння фунгіцидом Кінто 

дуо з наступною бактеризацією штамом B. japonicum УКМ В-6018 

спостерігали зменшення чисельності всіх досліджуваних груп 

мікроорганізмів у 1,3-2,9 рази, крім целюлозоруйнівних грибів – їх кількість 

зростала майже в 1,5 рази відносно варіанту з інокуляцією цим штамом. 

Сумісне застосування фунгіциду Максим Стар і штаму B. japonicum УКМ В-

6018 сприяло збільшенню розвитку педотрофних і олігоазотрофних 

мікроорганізмів у 1,3 рази, але пригніченню прототрофних мікроорганізмів 

(у 2,3 рази) і целюлозоруйнівних грибів (у 3,0 рази) відносно варіанту з 

бактеризацією даним штамом. Комбінована обробка насіння штамом B. 

japonicum УКМ В-6018 та фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ сприяла збільшенню 

чисельності лише прототрофних мікроорганізмів у 1,2 рази. Кількість 

педотрофних, олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, а 

також целюлозоруйнівних грибів зменшувалась в 2,1, 1,2, 1,3 та 3,0 рази 

відповідно відносно інокульованого цим штамом варіанту (табл. 4.1.).    

У ризосфері сої, насіння якої було оброблено всіма досліджуваними 

фунгіцидами та інокульовано штамом B. japonicum УКМ В-6023, 

спостерігали зменшення чисельності прототрофних мікроорганізмів у 4,1-

14,5 рази, але підвищення олігоазотрофних мікроорганізмів у 1,4-1,8 рази 

відносно варіанту з бактеризацією. За комбінованого застосування фунгіциду 

Кінто дуо та даного штаму спостерігали підвищення чисельності 
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педотрофних, олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів та 

целюлозоруйнівних бактерій на 80%, 32,1%, 81,7% і 37,5% відповідно, але 

зниження чисельності целюлозоруйнівних грибів майже в 3 рази по 

відношенню до варіанту тільки з інокуляцією. Розвиток олігоазотрофних і 

целюлозоруйнівних мікроорганізмів збільшувався в 1,8 та 1,6-2,5 рази 

відповідно за використання фунгіциду Вітавакс 200 ФФ та штаму B. 

japonicum УКМ В-6023 по відношенню до варіанту з бактеризацією. Обробка 

фунгіцидом Максим Стар і штамом B. japonicum УКМ В-6023 сприяла 

збільшенню чисельності педотрофрих мікроорганізмів у ризосфері сої на 

13,9%, але застосування даного штаму сумісно з фунгіцидом Вітавакс 

200ФФ, навпаки, призводило до її зменшення на 38,3% відносно 

інокульованого варіанту. За сумісного застосування фунгіциду Максим Стар 

і штаму B. japonicum УКМ В-6023 спостерігали зменшення розвитку 

фосфатмобілізувальних і целюлозоруйнівних мікроорганізмів – на 40,8% і 

18,8-70,6% відповідно відносно варіанту тільки з бактеризацією цим штамом 

(табл. 4.1.).  

Порівнюючи чисельність мікроорганізмів в ризосфері рослин, насіння 

яких протруювали фунгіцидами та за їх комплексного застосування з 

бактеріальними інокулянтами, слід зазначити, що застосування 

високоактивних штамів B. japonicum УКМ В-6035, УКМ В-6018 і УКМ В-

6023 знижувало негативний вплив всіх досліджуваних фунгіцидів на 

розвиток педотрофних мікроорганізмів. Комбіноване використання 

фунгіциду Максим Стар та бактеризації штамом B. japonicum УКМ В-6023 

нівелювало негативний ефект фунгіциду на розвиток олігоазотрофних 

мікроорганізмів, а за інокуляції штамом B. japonicum УКМ В-6018 – 

олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів. За обробки 

насіння фунгіцидом Вітавакс з наступною інокуляцією штамами B. japonicum 

УКМ В-6035 і УКМ В-6018 спостерігали підвищення розвитку прототрофних 

мікроорганізмів порівняно з обробкою лише фунгіцидом, а з наступною 
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бактеризацією штамом B. japonicum УКМ В-6023 – целюлозоруйнівних 

грибів (табл. 4.1.).  

  У вегетаційних дослідах, проведених у 2015 році, інокуляція насіння 

сої усіма досліджуваними штамами брадіризобій сприяла збільшенню 

кількості олігоазотрофних мікроорганізмів на 17-62% відносно контрольного 

варіанту. За бактеризації штамом B. japonicum УКМ В-6018 спостерігали 

зростання чисельності фосфатмобілізувальних і прототрофних 

мікроорганізмів на 37,4% та 62,2% відповідно відносно варіанту без обробки. 

Обробка насіння штамами B. japonicum УКМ В-6018 та B. japonicum УКМ В-

6035 призводила до незначного зменшення кількості фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів (на 3,1-6,0%). Кількість ризосферних протрофних 

мікроорганізмів за застосування штамів B. japonicum УКМ В-6035 і УКМ В-

6018 збільшувалась в 1,8 і 1,6 рази відповідно і зменшувалась в 3,7 рази за 

інокуляції штамом B. japonicum УКМ В-6023 (табл. 4.2.). 

Обробка насіння сої всіма досліджуваними фунгіцидами, крім 

Вітаваксу 200ФФ, призводила до зменшення чисельності всіх досліджуваних 

груп мікроорганізмів в 1,1-3,2 рази відносно контрольного варіанту. Обробка 

фунгіцидом Вітавакс 200ФФ сприяла збільшенню розвитку олігоазотрофних 

і прототрофних мікроорганізмів в 1,4 та 1,6 рази відповідно, але зменшенню 

фосфатмобілізувальних у 1,5 рази відносно необробленого контролю (табл. 

4.2.).  

Комбіноване застосування фунгіциду Кінто дуо і штаму B. japonicum 

УКМ В-6035 або УКМ В-6018 сприяло збільшенню чисельності 

олігоазотрофних мікроорганізмів на 5,2% і 4,2% відповідно, але зменшенню 

прототрофних і фосфатмобілізувальних на 53,5-67,2% і 71,4-76,3% 

відповідно відносно інокульованого варіанту (табл. 4.2.). Спостерігали 

зростання кількості прототрофних мікроорганізмів у 2,2 рази, але зменшення 

олігоазотрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів у 1,3 та 2,8 рази 

відповідно за обробки насіння сої фунгіцидом Максим Стар та штамом B. 

japonicum УКМ В-6023 (табл. 4.2.). Сумісне застосування фунгіциду Максим 



139 
 

Стар та штаму B. japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-6018 призводило до 

зменшення чисельності всіх досліджуваних груп мікроорганізмів в 1,1-2,7 

рази, крім олігоазотрофних мікроорганізмів у варіанті з цим фунгіцидом і 

штамом B. japonicum УКМ В-6035, де вона була на рівні інокульованого 

варіанту. За обробки насіння фунгіцидом Вітавакс 200ФФ і штамом B. 

japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-6018 спостерігали збільшення розвитку 

олігоазотрофних мікроорганізмів на 8,8% та 53,9% відповідно, але 

зменшення прототрофних та фосфатмобілізувальних мікроорганізмів на 21,1-

38,2% та 53,2-79,6% відповідно по відношенню до варіанту з бактеризацією 

цим штамом. За застосування цього фунгіциду і штаму B. japonicum УКМ В-

6023 спостерігали протилежний ефект: розвиток олігоазотрофних 

мікроорганізмів знижувався у 1,8 рази, а прототрофних і 

фосфатмобілізувальних – зростав в 4,8 та 2,0 рази відповідно відносно 

варіанту з цим штамом (табл. 4.2.). 

Загалом за результатами досліджень ризосферної мікробіоти сої сорту 

Аннушка, проведених в умовах вегетаційних дослідів 2014 - 2015 рр., було 

показано, що інокуляція насіння ефективними штамами B. japonicum УКМ В-

6035 та УКМ В-6018 сприяла збільшенню чисельності прототрофів, за 

інокуляції штамом B. japonicum УКМ В-6023 кількість 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів була нижчою порівняно з 

контролем. Обробка насіння фунгіцидом Максим Стар призводила до 

зменшення кількості прототрофних і фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів, а з фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ – лише 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів у ризосфері сої.  

За бактеризації штамами B. japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-6018 

насіння, обробленого фунгіцидом Кінто дуо, спостерігали зменшення 

чисельності прототрофних і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів. 

Сумісне застосування з інокуляцією фунгіцидів Максим Стар або Вітавакс 

200 ФФ також призводило до зниження розвитку мікроорганізмів цих груп.  
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Таблиця 4.2. 

Чисельність олігоазотрофних, прототрофних і фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів у ризосферному ґрунті сої за використання фунгіцидів та 

інокуляції у фазу цвітіння-початку утворення бобів (2015 рік). 

Варіант обробки 
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Контроль (обробка водою) 787±2,1 82±1,4 350±5,7 

B. japonicum УКМ В-6035 962±6,4 144±1,4 329±5,7 

B. japonicum УКМ В-6018 922±2,8 133±1,4 481±1,4 

B. japonicum УКМ В-6023 1275±4,9 22±0,1 339±0,7 

Кінто дуо 601±0,7 72±0,7 270±2,1 

Максим Стар 735±1,4 26±0,7 207±1,4 

Вітавакс 200 ФФ 1119±4,2 492±0,1 231±2,1 

B. japonicum УКМ В-6035 + Кінто дуо 1012±1,4 67±0,7 108±2,1 

B. japonicum УКМ В-6018 + Кінто дуо 1002±0,1 38±0,7 114±0,7 

B. japonicum УКМ В-6023 + Кінто дуо 1073±0,7 54±0,1 54±1,4 

B. japonicum УКМ В-6035 + Максим Стар 964±4,2 54±0,2 246±2,8 

B. japonicum УКМ В-6018 + Максим Стар 878±1,4 57±0,7 428±1,4 

B. japonicum УКМ В-6023 + Максим Стар 1004±4,9 49±0,7 119±0,2 

B. japonicum УКМ В-6035 + Вітавакс 200 ФФ 1047±4,2 89±1,4 67±1,1,4 

B. japonicum УКМ В-6018 + Вітавакс 200 ФФ 1419±4,9 105±1,4 225±2,1 

B. japonicum УКМ В-6023 + Вітавакс 200 ФФ 707±0,7 105±1,4 681±5,7 

 

За комбінованої обробки насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ і 

штамом B. japonicum УКМ В-6018 або фунгіцидом Максим Стар і штамом B. 
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japonicum УКМ В-6020 чисельність фосфатмобілізувальних мікроорганізмів 

зменшувалась. За застосування штаму B. japonicum УКМ В-6023 з 

попереднім протруюванням одним із досліджуваних фунгіцидів ріст 

азотфіксувальних і олігоазотрофних мікроорганізмів був найвищим.  

Зважаючи на те, що вплив на мікробні угруповання бактеризації 

окремими штамами бульбочкових бактерій був різним в залежності від років 

досліджень, досліджували дію комплексної інокуляції препаратом Ековітал, 

до складу якого входять три активних штами ризобій – УКМ В-6035, УКМ В-

6018 УКМ В-6023 і фосфатмобілізувальні бактерії. За обробки насіння 

фунгіцидами з наступною бактеризацією Ековіталом досліджували розвиток 

азотфіксувальних і олігоазотрофних, протрофних, фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів. За інокуляції комплексним мікробним препаратом 

спостерігали збільшення розвитку азотфіксувальних і олігоазотрофних 

мікроорганізмів в 1,7 рази, але пригнічення прототрофних і 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів – у 1,3 та 1,9 рази відповідно по 

відношенню до необробленого контролю (рис. 4.1). 

Обробка насіння сої фунгіцидами Максим Стар і Кінто дуо 

призводила до зменшення кількості всіх досліджуваних груп мікроорганізмів 

на 12,1-68,3% відносно контрольного варіанту. Застосування фунгіциду 

Вітавакс 200 ФФ сприяло збільшенню чисельності олігоазотрофних і 

прототрофних мікроорганізмів у 1,4 та 6,0 разів відповідно, але кількість 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів зменшувалась у 1,5 рази по 

відношенню до варіанту без обробки (рис. 4.1.). Комбіноване використання 

фунгіциду Кінто дуо з комплексним біопрепаратом Ековітал сприяло 

збільшенню розвитку прототрофних мікроорганізмів у 2,8 рази, але 

інгібувало олігоазотрофні та фосфатмобілізувальні мікроорганізмів у 1,4 та 

2,9 рази відносно варіанту з інокуляцією. За сумісного застосування 

фунгіциду Максим Стар з Ековіталом спостерігали зростання чисельності 

протрофних мікроорганізмів на 40,3%, але зменшенню олігоазотрофних 

мікроорганізмів на 9,5%. Кількість фосфатмобілізувальних мікроорганізмів 
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за цього способу обробки насіння була на рівні варіанту тільки з 

біопрепаратом. Фунгіцид Вітавакс 200 ФФ з біопрепаратом Ековітал 

негативно впливав на всі досліджувані групи мікроорганізмів, їх розвиток 

знижувався на 11,3-58,8% відносно варіанту тільки з інокуляцією (рис. 4.1.). 

 

 

Рис. 4.1. Чисельність основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів у 

ризосферному ґрунті сої за обробки насіння фунгіцидами та Ековіталом. 

1 – контроль; 2 – Ековітал; 3 – Кінто дуо; 4 – Максим Стар; 5 – Вітавакс 

200ФФ; 6 – Кінто дуо+Ековітал; 7 – Максим Стар+Ековітал; 8 – Вітавакс 

200ФФ+Ековітал 

 

Основні результати, отримані у вегетаційних дослідах, було 

підтверждено у польових умовах при дослідженні розвитку мікроорганізмів 

основних еколого-трофічних груп у ризосфері сої у фазу цвітіння і в кінці 

вегетаційного періоду. У фазу цвітіння сої застосування Ековіталу сприяло 

кращому порівняно з контрольним варіантом, розвитку у ризосфері сої 

олігоазотрофних та фосфатмобілізувальних мікроорганізмів: їх чисельність 

збільшувалась у 1,4 та 2,0 рази відповідно (рис. 4.2., А). При застосуванні 

Ековіталу на фоні Вітаваксу відбувалось найбільше стимулювання розвитку 

прототрофних мікроорганізмів –  їх кількість зростала у 4,3 рази порівняно з 
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такою у варіанті з інокуляцією без фунгіцидів. Одночасно було зафіксовано 

інгібування росту мікроорганізмів усіх інших груп на 62,3-78,8%, крім 

олігоазотрофних бактерій. Попереднє протруювання насіння фунгіцидом 

Максим Стар призводило до пригнічення росту представників цих еколого-

трофічних груп порівняно з варіантом інокуляції Ековіталом на 40,4% та 

31,3% відповідно, але стимулювало розвиток педотрофних та 

целюлозоруйнівних бактерій (на 30,7% і 20% відповідно). Чисельність 

прототрофних бактерій та целюлозоруйнівних грибів залишалася на рівні 

варіанту з інокуляцією. Використання Кінто дуо для попереднього 

протруєння насіння сої призводило до деякого зменшення чисельності всіх 

досліджуваних груп мікроорганізмів на 33,3-59,4%, крім педотрофних (рис. 

4.2., А).  

В кінці вегетаційного періоду варіант з інокуляцією Ековіталом 

виявився сприятливим для покращеного розвитку мікроорганізмів всіх 

досліджених еколого-функціональних груп: у ньому встановлено збільшення 

чисельності представників ризосферної мікробіоти порівняно з контрольним 

варіантом в 1,1-3,7 рази (рис. 4.2., Б). Протруювання насіння сої фунгіцидом 

Максим Стар з подальшою інокуляцією Ековіталом сприяло збільшенню 

чисельності педотрофних, прототрофних та фосфатмобілізувальних 

мікроорганізмів у 2, 2,1 та 1,2 рази відповідно відносно варіанту з 

Ековіталом, але одночасно стримувався ріст олігоазотрофних та 

целюлозоруйнівних бактерій на 20,3-35,8%. За комбінованого застосування 

Вітаваксу з Ековіталом спостерігали інгібування розвитку олігоазотрофних 

та целюлозоруйнівних мікроорганізмів на 17,4-42,4%, проте чисельність 

педотрофних і прототрофних бактерій зростала на 7,8% та 38,6% відповідно. 

За послідовної обробки насіння Кінто дуо з Ековіталом відбувалося 

пригнічення росту целюлозоруйнівних та олігоазотрофних мікроорганізмів 

на 40-73,9% при стимулюванні педотрофних, прототрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій порівняно з варіантом застосування 

інокуляції.  
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Отже, протягом вегетаційного періоду у 2013 році інокуляція насіння 

сої Ековіталом сприяла збільшенню розвитку олігоазотрофних і 

фосфатмобілізувальних мікроорганізмів. За сумісного застосування 

фунгіциду Вітавакс 200 ФФ з біопрепаратом спостерігали збільшення 

чисельності олігоазотрофних і прототрофних мікроорганізмів, а фунгіцид 

Максим Стар на фоні інокуляції стимулював розвиток лише педотрофних 

мікроорганізмів по відношенню до варіанту лише з бактеризацією насіння. 

Комбіноване використання Фунгіциду Кінто дуо та Ековіталу призводило до 

зниження кількості целюлозоруйнівних бактерій і грибів, а фунгіциду 

Вітавакс 200 ФФ – лише целюлозоруйнівних бактерій відносно 

інокульованого варіанту.  

За даними 2014 року у фазу цвітіння рослин у  варіанті з інокулянтом 

активізувався розвиток педотрофних, олігоазотрофних і целюлозоруйнівних 

(бактерії і гриби) мікроорганізмів у 1,5, 1,5, та 1,3-2,3 рази відповідно, але 

зменшувався у 1,1 рази прототрофних відносно необробленого варіанту. 

Кількість фосфатмобілізувальних мікроорганізмів при цьому була на рівні 

контролю.  Комбіноване застосування усіх досліджуваних фунгіцидів та 

Ековіталу призводило до зменшення кількості олігоазотрофних 

мікроорганізмів на 9,9-29,7% відносно варіанту тільки з біопрепаратом. 

Чисельність прототрофних мікроорганізмів за всіх способів обробки була на 

рівні варіанту з інокуляцією, крім комбінованого застосування фунгіциду 

Вітавакс 200 ФФ на фоні бактеризації, де вона збільшувалась в 1,2 рази. 

Розвиток фосфатмобілізувальних мікроорганізмів також був на рівні варіанту 

з Ековіталом, крім сумісного застосування фунгіциду Максим Стар та 

біопрепарату, де він зростав на 36,4%. Чисельність целюлозоруйнівних 

грибів зростала у всіх варіантах обробки у 2,5 рази, крім застосування 

обробки насіння Кінто дуо та Ековітатом, де вона була на рівні 

інокульованого варіанту. Розвиток целюлозоруйнівних бактерій або 

зменшувався на 31,3-37,9% за обробки фунгіцидом Кінто дуо або Вітавакс 

200 ФФ з наступною бактеризацією, або був на рівні варіанту з Ековіталом за 
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застосування фунгіциду Максим Стар та біопрепарату. Комбіноване 

використання фунгіциду Кінто дуо або Максим Стар з Ековіталом 

призводило до зменшення розвитку педотрофних мікроорганізмів у 1,2 та 3,3 

рази відповідно відносно варіанту з бактеризацією (рис 4.3.). 

 

  А 

 Б 

Рис. 4.2. Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у 

ризосфері сої сорту Аннушка за комбінованого застосування фунгіцидів та 

комплексної інокуляції (2013р.): А – фаза цвітіння; Б – кінець вегетаційного 

періоду: *Кількість КУО мікроорганізмів • 104/г АСҐ; 

** Кількість КУО мікроорганізмів • 103/г АСҐ. 
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Рис. 4.3. Чисельність мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп у 

ризосфері сої у фазу цвітіння за комбінованого застосування фунгіцидів та 

комплексної інокуляції (2014р.): 1 – контроль; 2 – Ековітал; 3 – Максим 

Стар+Ековітал; 4 – Кінто дуо+Ековітал; 5 – Вітавакс 200 ФФ+Ековітал; 

*Кількість КУО мікроорганізмів • 105/г АСҐ; 

** Кількість КУО мікроорганізмів • 103/г АСҐ. 

 

Таким чином, результати досліджень чисельності мікроорганізмів 

основних еколого-трофічних груп у ризосфері сої сорту Аннушка, 

проведених як у вегетаційних, так і польових умовах  показали, що 

інокуляція насіння Ековіталом активізувала розвиток мікроорганізмів,  в 

більшій мірі сприяла підвищенню чисельності олігоазотрофних 

мікроорганізмів.  У ризосфері рослин за бактеризації Ековіталом насіння, 

попередньо обробленого фунгіцидами, спостерігали пригнічення розвитку 
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інокуляцією негативно впливала на олігоазотрофні та педотрофні 

мікроорганізми. Комбіноване використання фунгіциду Вітавакс 200 ФФ з 

біопрепаратом сприяло збільшенню у ризосфері кількості прототрофних 

мікроорганізмів, але зменшенню целюлозоруйнівних бактерій.  
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Отже, 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 1,2-4,4 рази. 

Проте негативна дія фунгіцидів на чисельність мікроорганізмів у 

більшості варіантів нівелювалась за комплексного застосування з різними 

штамами ризобій.  

Для комплексної екологічної оцінки досліджуваних агрозаходів 

наступним етапом роботи було вивчення їхнього впливу на формування та 

ефективність функціонування симбіотичних систем. 

 

Результати досліджень опубліковано у роботах [9-16]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ ЗА ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ 

ІНОКУЛЯЦІЇ ТА ФУНГІЦИДНОГО ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ 

СОЇ 

 

Неконтрольоване внесення фунгіцидів в агроценози для знезараження 

посівного матеріалу, яке з роками все більше зростає, призводить не тільки 

до забруднення ґрунтів і навколишнього середовища, а й зниження 

врожайності культурних рослин та погіршення якості сільськогосподарської 

продукції [1]. Для вирішення цих проблем у сучасному землеробстві 

використовують нетоксичні для людини і довкілля біопрепарати. Особливий 

інтерес становлять симбіотичні азотфіксувальні бактерії, які, вступаючи в 

симбіоз з бобовими рослинами, сприяють залученню атмосферного азоту в 

процес формування врожаю, підвищують продуктивність бобових і 

родючість ґрунтів [2-4]. Не менш важлива роль в онтогенезі бобових 

належить фосфатмобілізувальним бактеріям. Вони покращують фосфорне 

живлення рослин завдяки синтезу фосфатаз і органічних кислот, що 

перетворюють нерозчинні органічні і неорганічні сполуки фосфору в 

доступні для рослин форми. Крім того, ці мікроорганізми часто проявляють 

фітостимулювальні властивості і антагонізм до фітопатогенів, підвищують 

резистентність рослин до збудників захворювань, що підвищує ефективність 

симбіотичних систем при коінокуляціі [5-7]. Дані літератури підтверджують 

ефективність застосування інокуляції насіння бобових культур ефективними 

штамами ризобій, проте залишається майже недослідженим питання 

сумісності цього заходу з попереднім протруюванням насіння фунгіцидами. 
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5.1. Формування і активність бобово-ризобіального симбіозу, утвореного 

високоефективними штамами бульбочкових бактерій за різної 

передпосівної обробки насіння 

Досліджено вплив попереднього протруювання фунгіцидами та 

наступної інокуляції насіння сої окремими штамами бульбочкових бактерій 

B. japonicum УКМ В-6035, УКМ В-6018, УКМ В-6023 і комплексним 

мікробним препаратом Ековітал на основі бульбочкових бактерій сої та 

фосфатмобілізувальних бацил в умовах вегетаційного досліду. 

Отримані результати дещо коливалися по роках досліджень, проте 

виявлено і загальні закономірності для 2014 і 2015 років.  

Дослідження нодуляційної здатності штамів показали, що у 2014 і 

2015 рр.  кількість бульбочок за інокуляції B. japonicum УКМ В-6035 була в 

1,8 та в 2,5 рази відповідно більшою, ніж у контрольному варіанті, а штамом 

B. japonicum УКМ В-6018 – статистично не відрізнялася від варіанту без 

обробки. Нодуляційна здатність штаму B. japonicum УКМ В-6023 була 

нестабільною за роками досліджень (рис. 5.1). Фунгіциди Кінто дуо та 

Максим Стар не пригнічували процес бульбочкоутворення аборигенними 

ризобіями, а за обробки насіння Вітаваксом 200 ФФ нодуляційна активність 

була меншою на 21,2-30,0%, ніж у контрольному варіанті.  За застосування 

фунгіциду Кінто дуо з наступною бактеризацією насіння штамами B. 

japonicum УКМ В-6018 і УКМ В-6023 спостерігали збільшення кількості 

бульбочок в 1,6 (крім варіанту з інокуляцією штамам B. japonicum УКМ В-

6018 у 2015 р. де кількість бульбочок була практично на рівні контрольного 

варіанту). Обробка насіння фунгіцидом Кінто дуо або Максим Стар з 

подальшою інокуляцією штамом B. japonicum УКМ В-6035 у 2014 і 2015 рр. 

призводила до пригнічення процесу бульбочкоутворення майже в 1,2 рази та 

1,7-1,8 разів відповідно  порівняно з відповідним інокульованим варіантом, а 

за обробки насіння фунгіцидом Вітавакс і даним штамом цей процес 

залишався на рівні варіанту з інокуляцією у 2014 році та майже вдвічі 

знижувався у 2015 р. За умов комбінованого застосування фунгіциду Максим 
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Стар та інокуляції штамами B. japonicum УКМ УКМ В-6018 та В-6023 було 

відмічено підвищення нодуляційного процесу у 1,4 рази у 2014 р., а у 2015 р. 

у цьому ж варіанті обробки процес бульбочко утворення навпаки знижувався 

у 1,5 та 1,8 рази відповідно відносно варіантів з інокуляцією даними 

штамами. Застосування фунгіциду Вітавакс 200 ФФ з наступною інокуляцією 

штамом B. japonicum УКМ В-6018 сприяло збільшенню кількості бульбочок 

на рослинах сої у 2014 і 2015 рр. в 1,2 та 1,9 рази відповідно по відношенню 

до варіанту з інокуляцією цим штамом.   

    
А Б 

Рис. 5.1. Кількість бульбочок на 1 рослині (шт.) за різної обробки насіння сої 

сорту Аннушка в умовах вегетаційного досліду 2014 (А) та 2015 (Б) років. 

1 – контроль (обробка стерильною водою); 2, 3, 4 – інокуляція B. japonicum 

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

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

інокуляцією штамами В-6035, В-6018 та В-6023; 11, 12, 13 – обробка Максим 

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

Вітаваксом 200 ФФ з наступною інокуляцією. 

 

Бактеризація насіння штамом B. japonicum УКМ В-6035 сприяла 

утворенню більшої кількості бульбочок на рослинах сої відносно 
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контрольного варіанту як у 2014 р., так і в 2015 р., але застосування цього 

штаму для інокуляції насіння, обробленого всіма досліджуваними 

фунгіцидами призводило до зниження нодуляції у 2014 і 2015рр. Стимуляцію 

процесу бульбочкоутворення у 2014 і 2015 рр. спостерігали за комбінованого 

застосування штамів B. japonicum УКМ В-6018 та УКМ В-6023 з фунгіцидом 

Кінто дуо по відношенню до варіанту з інокуляцією даними штамами. 

Обробка насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ з подальшою інокуляцією 

штамом B. japonicum УКМ В-6018 також сприяла утворенню більшої 

кількості бульбочок по відношенню до варіанту з бактеризацією даним 

штамом. 

Також досліджували вплив фунгіцидів на загальну масу бульбочок з 

однієї рослини (рис. 5.2).   

Встановлено, що інокуляція насіння високоактивними штамами 

ризобій у 2014 році сприяла утворенню на рослині бульбочок з більшою 

масою, в 1,2-1,6 рази, ніж за спонтанної інокуляції (рис. 5.2, А). У 2015 році 

маса бульбочок збільшувалась лише у варіанті із бактеризацією штамом B. 

japonicum УКМ В-6023 (рис. 5.2, Б). За обробки насіння сої фунгіцидами 

Кінто дуо і Максим Стар спостерігали збільшення маси бульбочок, 

утворених аборигенними ризобіями на 1,2-1,5 рази. Фунгіцид Вітавакс 200 

ФФ призводив до зниження загальної маси бульбочок в 2014 р в 1,2-2,6 рази, 

у 2015 р. – вона залишалась на рівні контрольного варіанту (рис. 5.2, А і Б). У 

варіантах із застосуванням фунгіцидів Кінто дуо, або Максим Стар, або 

Вітавакс 200 ФФ та штамів B. japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-6023 

спостерігали зменшення маси бульбочок в 1,1-1,7 рази відносно відповідних 

варіантів з інокуляцією без фунгіцидів. За комбінованого застосування 

бактеризації насіння штамом B. japonicum УКМ В-6018 та фунгіцидів Кінто 

дуо або Вітавакс 200 ФФ маса бульбочок збільшувалася на 1,5-1,7 рази по 

відношенню до варіанту з бактеризацією даним штамом (рис. 5.2, А).   
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А Б 

Рис. 5.2. Маса бульбочок на 1 рослині (г) за різної обробки насіння сої сорту 

Аннушка в умовах вегетаційного досліду 2014 (А) та 2015 (Б) років. 

1 – контроль (обробка стерильною водою); 2, 3, 4 – інокуляція B. japonicum 

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

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

інокуляцією штамами В-6035, В-6018 та В-6023; 11, 12, 13 – обробка Максим 

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

Вітаваксом 200 ФФ з наступною інокуляцією. 

 

Дослідження впливу фунгіцидів на загальну масу бульбочок у 2015 р. 

показало, що обробка насіння фунгіцидом Кінто дуо або Максим Стар за 

інокуляції штамами B. japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-6018 сприяла 

утворенню бульбочок з масою, більшою у 1,1-2,4 рази, відносно варіантів 

тільки з інокуляцією. За застосування фунгіциду Вітавакс з наступною 

інокуляцією штамом B. japonicum УКМ В-6023 маса бульбочок 

зменшувалась в 1,1 рази, а за наступної бактеризації штамом B. japonicum 
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УКМ В-6018 – збільшувалась в 1,8 рази відносно варіанту з інокуляцією 

даним штамом. 

Отже, оцінюючи вплив фунгіцидів на масу бульбочок, можна зробити 

висновок, що як у 2014 р., так і у 2015р., обробка насіння фунгіцидами Кінто 

дуо, Вітавакс 200 ФФ або Максим Стар з наступною інокуляцією штамом B. 

japonicum УКМ В-6018 сприяла утворенню бульбочок з більшою масою по 

відношенню до варіанту з бактеризацією. За комбінованого застосування 

фунгіцидів Вітавакс 200 ФФ або Максим Стар сумісно з інокуляцією штамом 

B. japonicum УКМ В-6023 у 2014-2015 рр., навпаки, спостерігали зменшення 

маси бульбочок відносно варіанту з бактеризацією.  

Встановлено, що нітрогеназна активність бобово-ризобіального 

симбіозу збільшувалась за інокуляції досліджуваними штамами 

бульбочкових бактерій в 1,1-2,3 рази (2014 р.) і у 1,5-3,5 рази (2015 р.) 

порівняно з варіантом без бактеризації (рис. 5.3., рис. 5.4). Найвищою вона 

була за інокуляції штамом B. japonicum УКМ В-6035 і становила 2,25 

мкмоль; за інокуляції штамом B. japonicum УКМ В-6023 – 3,5 мкмоль 

С2H4/рослину за 1 год. 

У 2014 р. 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 штаму B. japonicum УКМ В-6035 

призводило до зниження нітрогеназної активності в 1,3-5,8 рази порівнянно з 

варіантом, де застосовували лише інокуляцію даним штамом. Використання 

обробки насіння фунгіцидами Максим Стар або Кінто дуо з наступною 

бактеризацією штамом B. japonicum УКМ В-6018 сприяло зростанню 

активності нітрогенази в 1,3 та 2,4 рази відповідно відносно варіанту тільки з 

інокуляцією. Обробка насіння фунгіцидом Вітавакс з наступною 

бактеризацією штамом B. japonicum УКМ 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. 5.3.).   
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Рис. 5.3. Фактична нітрогеназна активність симбіотичного апарату сої 

сорту Аннушка за обробки насіння фунгіцидами та різними інокулянтами 

(2014 рік). 

 

У 2015 р. за обробки насіння фунгіцидами Кінто дуо або Вітавакс 

азотфіксувальна активність зростала в 1,4 рази відносно варіанту без 

обробки, а за застосування Максим Стар – знижувалась у стільки ж разів 

(рис. 5.4.). За комбінованого застосування Кінто дуо зі штамом B. japonicum 

УКМ В-6035 нітрогеназна активність залишалась на рівні варіанту з 

інокуляцією, а зі штамом B. japonicum УКМ В-6023 – збільшувалась у 1,7 

рази відносно варіанту з бактеризацією цим штамом, але за використання 

Кінто дуо у комбінації зі штамом В. japonicum УКМ В-6018 цей показник 

зменшувався майже в 1,5 рази (рис. 5.4.). 
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Рис. 5.4. Фактична нітрогеназна активність симбіотичного апарату сої сорту 

Аннушка за обробки насіння фунгіцидами та різними інокулянтами (2015 

рік). 
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B. japonicum УКМ В-6035 азотфіксувальна активність була такою ж, як і у 

варіанті з інокуляцією, але за використання штамів B. japonicum УКМ В-6018 

або УКМ В-6023 вона знижувалась у 1,9 та 1,2 рази відповідно відносно 

варіантів з інокуляцією цими штамами (рис. 5.4.).Обробка насіння 
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бульбочок в 3,9, 4,9 і 2,8 рази відповідно у всіх варіантах обробки порівняно 

з варіантами тільки з інокуляцією даними штамами. 

Отже, за 2014-2015 роки досліджень комбіноване застосування 

фунгіциду Вітавакс 200 ФФ зі штамом B. japonicum УКМ В-6035 або УКМ В-

6018 призводило до зниження нітрогеназної активності симбіотичного 

апарату по відношенню до варіанту тільки з бактеризацією.  

Беручи до уваги відмінності отриманих результатів по роках 

досліджень за інокуляції окремими штамами ризобій, було досліджено дію 

комплексного мікробного препарату Ековітал на основі трьох штамів 

бульбочкових бактерій сої (симбіотична фіксація атмосферного азоту) та 

фосфатмобілізувальних бацил (трансформація нерозчинних фосфатів ґрунту). 

Препарат не тільки покращує азотне і фосфорне живлення бобових, а також є 

регулятором росту і розвитку рослин. 

 

5.2. Формування і активність бобово-ризобіального симбіозу, розвиток 

та продуктивність рослин сої за інокуляції комплексним біопрепаратом 

Ековітал та обробки фунгіцидами 

5.2.1. Формування і нітрогеназна активність симбіотичної системи 

Дослідження нодуляційної активності бактерій, які входять до складу 

Ековіталу показало, що за інокуляції насіння біопрепаратом кількість 

утворених бульбочок на рослинах сої зростала на 23,5% порівняно з 

аборигенними ризобіями (табл. 5.1.). Обробка насіння сої фунгіцидами Кінто 

дуо та Максим Стар також стимулювала процес бульбочкоутворення – їх 

кількість збільшувалась в 1,5 та 1,3 рази відповідно відносно варіанту без 

обробки насіння. За застосування цих фунгіцидів маса бульбочок також 

збільшувалась майже вдвічі по відношенню до контрольного варіанту. На 

рослинах сої, насіння якої було оброблене фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ 

кількість і маса бульбочок зменшувалась на 31,3% і 28,9% відповідно по 

відношенню до контролю. Сумісне застосування фунгіциду Кінто дуо з 

біопрепаратом стимулювало нодуляційну активність ризобій на 47,5% (за 
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кількістю бульбочок) і на 72,7% (за масою бульбочок) відповідно відносно 

варіанту тільки з біопрепаратом. Використання Фунгіциду Вітавакс 200 ФФ 

на фоні бактеризації призводило до зниження кількості і маси бульбочок на 

43,3% і 29,5% відповідно порівняно з використанням Ековіталу. Сумісне 

застосування біопрепарату з фунгіцидом Максим Стар достовірно не 

впливало на нодуляційну активність ризобій. 

Таблиця 5.1.  

Бульбочкоутворення за комбінованого застосування фунгіцидів та 

інокуляції  

Варіант обробки 
Маса бульбочок, 

г/1 рослину 

Кількість бульбочок, 

шт/1 рослину 

Контроль (обробка водою) 0,45±0,17 31,0±9,5 

Ековітал 0,44±0,18 38,3±4,5 

Кінто дуо 0,99±0,21 46,0±4,1 

Максим Стар 0,80±0,22 39,0±3,0 

Вітавакс 200 ФФ 0,32±0,09 21,3±2,9 

Ековітал + Кінто дуо 0,76±0,09 56,5±4,9 

Ековітал + Максим Стар 0,45±0,11 46,0±4,2 

Ековітал + Вітавакс 200 ФФ 0,31±0,08 21,7±2,1 

    

Нітрогеназна активність симбіотичної системи, утвореної 

бульбочковими бактеріями, які входять до складу комплексного препарату 

Ековітал, була на 75,4% вищою по відношенню до контрольного варіанту. 

Обробка насіння сої фунгіцидами Вітавакс 200 ФФ і Кінто дуо також сприяла 

зростанню азотфіксувальної активності аборигенних штамів ризобій на 

27,7% і 35,4% відповідно відносно контрольного варіанту, але знижувалась у 

стільки ж разів відносно варіанту з Ековіталом (рис. 5.5.). Сумісне 

застосування фунгіциду Кінто дуо та Ековіталу сприяло значному 

збільшенню нітрогеназної активності симбіотичного апарату – у 2,7 рази – 

відносно необробленого контролю та у 1,7 рази по відношенню до варіанту 

тільки з бактеризацією. Обробка насіння фунгіцидом Максим Стар з 

наступною інокуляцією насіння призводила до зниження азотфіксувальної 
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активності на 22,8% відносно варіанту з біопрепаратом, але відносно 

контрольного варіанту вона зростала на 37,5%. Використання обробки 

насіння сої фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ з наступною бактеризацією значно 

знижувало нітрогеназну активність симбіотичної системи – у 3 рази відносно 

варіанту з бактеризацією та в 1,7 рази по відношенню до варіанту без 

обробки. 

 
 

Рис. 5.5. Фактична нітрогеназна активність симбіотичного апарату сої сорту 

Аннушка за обробки насіння фунгіцидами та комплексним мікробним 

препаратом Ековітал. 

 

У польових умовах (2013 − 2014 рр.) комбінована обробка 

комплексним інокулянтом насіння сої, попередньо протруєного 

фунгіцидами, позитивно впливала на розвиток симбіотичного апарату сої. 

Кількість бульбочок на коренях рослин збільшувалась у 1,8-4,9 рази (2013 

рік) та у 2,8-3,8 рази (2014 рік) порівняно з варіантом без фунгіцидів (табл. 

5.2.). Вірогідно це можна пояснити зменшенням захворюваності рослин 

мікозами, що сприяло кращому формуванню симбіотичного апарату. 
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Таблиця 5.2. 

Формування симбіотичного апарату сої сорту Аннушка за комбінованого 

застосування фунгіцидів та Ековіталу 

 

Варіант обробки Середня кількість 

бульбочок на корені 

рослини, шт. 

2013 рік 2014 рік 

Контроль 8±3 6±1 

Ековітал (100 мл/га) 14±1 18±3 

Ековітал + Вітавакс 200 ФФ 

(3 л/т насіння)   
18±4 17±4 

Ековітал + Максим Стар 025 

FS (1 л/т насіння)  
39±7 20±5 

Ековітал + Кінто Дуо (1 л/т 

насіння)  
20±4 23±3 

 

У 2014 році також визначали 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 фунгіцида Максим 

Стар спостерігали тенденцію до зниження нітрогеназної активності 

бульбочок, а при застосуванні Кінто дуо зафіксовано достовірне зменшення 

цього показника в 1,8 рази порівнянно з варіантом інокуляції (табл. 5.3.). 

Таблиця 5.3. 

Нітрогеназна активність симбіотичної системи за комбінованого 

застосування фунгіцидів та Ековіталу (2014 рік) 

Варіант обробки 
Нітрогеназна активність,  

мкмоль С2Н2 /рослину·год 

Контроль 1,3±0,05 

Ековітал 1,6±0,03 

Вітавакс 200 ФФ+Ековітал 1,6±0,02 

Максим Стар+Ековітал 1,1±0,03 

Кінто Дуо+Ековітал 0,9±0,05 
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5.2.2. Обмеження розвитку аскохітозу і септоріозу на рослинах сої 

Встановлено зниження розвитку захворювання сої аскохітозом і 

септоріозом у всіх дослідних варіантах з комбінованою обробкою насіння. 

Фітопатологічна оцінка у фазу кінця цвітіння-початку утворення бобів 

показала, що всі варіанти обробки ефективно обмежували поширення 

септоріозу та аскохітозу на посівах сої (табл. 5.4.). Найменший рівень 

розвитку септоріозу (5,1-5,2%) та аскохітозу (0,3-0,5%) був у варіантах з 

використанням Максим Стар та Кінто дуо в поєднанні з інокуляцією 

Ековіталом, ефективність комбінованих обробок проти септоріозу при цьому 

була в межах 63,4-64,1%, а проти аскохітозу – 91,8-95,1%. Показано, що 

Ековітал також підвищував резистентність сої до цих захворювань. При його 

застосуванні ураженість рослин патогенами достовірно знижувалась 

порівняно з контролем (ефективність становила 4,2% для септоріозу та 8,2% 

для). Аскохітозу. 

Комбіноване використання хімічних фунгіцидів та бактеріального 

інокулянту істотно пригнічувало розвиток мікозів і у фазу наливу бобів. 

Встановлено, що захворюваність сої септоріозом знижувалась у всіх 

варіантах порівняно з контрольним. За дії фунгіциду Максим Стар або Кінто 

дуо з наступною інокуляцією Ековіталом відсоток уражених рослин 

зменшувався з 60,1% у контрольному варіанті до 21,3% у варіантах з 

обробкою цими фунгіцидами та інокулянтом. Ефективність захисту сої від 

септоріозу за інокуляції на фоні застосування Вітаваксу 200 ФФ була дещо 

нижчою. Однак при вивченні впливу фунгіцидів на захворювання сої 

аскохітозом у цій фазі вегетаційного періоду найкращі результати отримано 

у варіанті з Вітаваксом 200 ФФ та Ековіталом (ефективність становила 

82,1%). Отже, комбіноване застосування Вітаваксу 200 ФФ з Ековіталом 

стабільно стримувало розвиток досліджуваних фітопатогенних грибів 

протягом всього періоду онтогенезу. Використання Ековіталу без 

протруйників також певною мірою обмежувало розвиток септоріозу та 
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аскохітозу сої у цій фенофазі. Його ефективність проти цих захворювань у 

фазу наливу бобів становила близько 5%.  

Таблиця 5.4. 

Ефективність комбінованого застосування фунгіцидів та Ековіталу в 

обмеженні розвитку мікозів сої сорту Аннушка 

Варіант обробки 

Кінець цвітіння-

початок утворення 

бобів 

Налив бобів 
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Септоріоз 

 Контроль (без обробки) 60,1 14,2 - 64,4 15,5 - 

Ековітал  58,7 13,6 4,2 61,3 14,7 5,2 

Вітавакс 200 ФФ + Ековітал   34,7 7,7 45,8 36,0 9,6 38,1 

Максим Стар + Ековітал 21,3 5,1 64,1 25,3 7,2 53,5 

Кінто дуо + Ековітал 21,3 5,2 63,4 25,1 6,1 60,6 

НІР05 - 0,5 - - 0,7 - 

Аскохітоз 

Контроль 22,0 6,1 - 23,2 6,4 - 

Ековітал  21,3 5,6 8,2 21,5 6,1 4,7 

Вітавакс 200 ФФ + Ековітал   5,3 1,1 82,0 5,4 1,2 82,1 

Максим Стар + Ековітал 1,3 0,3 95,1 5,3 1,9 70,3 

Кінто дуо + Ековітал 2,7 0,5 91,8 6,7 1,3 79,7 

НІР0,05 - 0,3 - - 0,2 - 

 

5.2.3. Формування фотосинтетичного апарату і продуктивність 

рослин сої 

Встановлено позитивний вплив сумісного застосування досліджених 

фунгіцидів з подальшою інокуляцією насіння Ековіталом на формування 

фотосинтетичного апарату сої (табл. 5.5.). Спостерігали достовірне 

збільшення кількості хлорофілів а і b у 1,1-1,4 і 1,4-2,1 рази відповідно щодо 

контрольного показника у всіх досліджуваних варіантах. Вміст каротиноїдів 

залишалося практично на рівні варіанту без обробки (табл. 5.5.). 
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Таблиця 5.5. 

Вміст пігментів в листках сої сорту Аннушка при застосуванні фунгіцидів і 

комплексної інокуляції Ековіталом (2014 р.) 

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 

 

Продуктивність рослин сої у 2013-2014 рр зростала у всіх варіантах 

обробки (табл. 5.6.). За інокуляції насіння Ековіталом спостерігали незначне 

збільшення урожайності у 2013 році, а у 2014 вона підвищувалась на 10,2% 

відносно контрольного варіанту. Приріст урожаю за умов комплексної 

обробки фунгіцидами та біопрепаратом становив 18,7-35,7% (2013 рік) та 

39,8-66,4% (2014 рік). 

Таблиця 5.6. 

Продуктивність сої сорту Аннушка за комбінованого застосування 

фунгіцидів та Ековіталу  

Варіант обробки 

Урожайність, ц/га 

2013 

рік 

% до 

контролю 

2014 

рік 

% до 

контролю 

Середнє 

значення 

% до 

контролю 

Контроль 18,2 - 17,6 - 17,9 - 

Ековітал 18,4 1,1 19,4 10,2 18,9 5,6 

Ековітал + 

Вітавакс 200 

ФФ 

22,4 23,1 25,1 42,6 23,8 32,9 

Ековітал + 

Максим Стар 
21,6 18,7 24,6 39,8 23,1 29,1 

Ековітал + 

Кінто Дуо 
24,3 35,7 29,3 66,4 26,8 49,7 

НІР05 0,07 - 0,06 - 0,07 - 
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За 2013-2014 роки дослідження було показано, що сумісне 

застосування фунгіцидів та комплексного мікробного препарату Ековітал 

позитивно впливало на показники продуктивності рослин сої. Найвищою 

вона була у варіанті із застосуванням фунгіциду Кінто дуо з наступною 

інокуляцією і становила майже 24,3 ц/га у 2013 та 29,3 ц/га у 2014 роках. 

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.  

 

Результати досліджень опубліковано у роботах [8-23] 
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Біорізноманітність мікробних угруповань, оптимізація їх 

функціонування у сучасних агроценозах привертають увагу багатьох 

дослідників. Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур 

шляхом використання екологічних мікробних біопрепаратів та їх поєднання 

із засобами захисту рослин є перспективним напрямком рослинництва. 

У наших дослідженнях, проведених у лабораторних умовах, було 

показано, що ріст більшості штамів бульбочкових бактерій сої інгібувався 

фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ. До даного фунгіциду були чутливими штами 

B. japonicum УКМ В-6035 і УКМ В-6018: діаметр зон затримки росту був від 

14,5 до 25,7 мм відповідно. Наші результати узгоджуються з даними 

літератури. У роботах Mishra G. et al [1], які також досліджували чутливість 

бактерій B. japonicum до фунгіциду Вітавакс 200 ФФ і до кожного його 

компоненту (тираму і карбоксилу). Результати експериментів показали, що B. 

japonicum були чутливішими до карбоксилу і Вітаваксу 200 ФФ, ніж до 

тираму. За застосування тираму у концентрації 0,5% чисельність ризобій 

знижувалась на 59,7% по відношенню до контролю, а при внесенні у 

середовище культивування карбоксилу в такій же концентрації – на 83,3%. 

Вітавакс 200 ФФ (як комплекс зазначених діючих речовин) знижував 

кількість B. japonicum на 80,6%. Подібні результати отримано у роботі 

Ahemad M. et al [2], де показано, що збільшення концентрації фунгіциду 

призводило до зниження чисельності та зменшення діаметру колонії.  

За дослідження нодуляційної здатності штамів бульбочкових бактерій 

нами було показано, що обробка насіння фунгіцидами Максим Стар та Кінто 

дуо не мала негативного впливу, а за застосування фунгіциду Вітавакс 200 

ФФ процес бульбочкоутворення знижувався на 21,2-30,0%. Інокуляція 

насіння, обробленого досліджуваними фунгіцидами, штамами B. japonicum 

УКМ В-6018 і УКМ В-6023 сприяла збільшенню нодуляційної здатності в 

1,4-1,6 рази відносно варіантів з інокуляцією даними штамами. Сумісне 



172 
 

застосування фунгіцидів і штаму B. japonicum УКМ В-6035 призводило до 

зниження бульбочкоутворення у 1,2-1,8 рази. Обробки насіння фунгіцидами 

Кінто дуо і Максим Стар з наступною бактеризацією комплексним 

біопрепаратом Ековітал показала, що кількість бульбочок на рослинах 

збільшувалась, за застосування фунгіциду Вітавакс 200 ФФ – зменшувалась. 

У роботі Pudełko K. et al [3] показано зниження нодуляційної здатності 

ризобій за обробки насіння сої фунгіцидом Фунабен Т (148 г/л карбендазин + 

332 г/л тирам) з подальшою інокуляцією. Кількість бульбочок зменшувалась 

на 31,5 і 45,7 % залежно від того, який штам використовували для інокуляції 

насіння – B. japonicum USDA 110 чи B. japonicum USDA 123 відповідно. 

Guene N.F.D. et al [4] також звертають увагу на те, що вплив обробки насіння 

квасолі фунгіцидами на бульбочкоутворення залежить від штаму ризобій, 

яким інокульоване насіння. За бактеризації насіння штамом Rhizobium etli 

ISRA 353 відбувалось повне інгібування нодуляційного процесу, а за 

інокуляції штамом Rhizobium etli ISRA 554 негативного впливу не 

спостерігали. Подібні результати отримані у роботі Ahemad M. et al [5]. За 

нашими результатами і даними літератури показано, що за обробки насіння 

фунгіцидами з наступною інокуляцією різними штамами B. japonicum був як 

позитивний, так і негативний ефект останніх на нодуляцію. Отже, можна 

припустити, що кількість бульбочок, утворених рослинами сої, залежить не 

тільки від фунгіциду, яким було оброблене насіння, а й від штаму 

бульбочкових бактерій, яким воно було інокульоване. 

Дослідження нітрогеназної активності симбіотичної системи 

показали, що комбіноване застосування фунгіцидів Максим Стар або Кінто 

дуо зі штамом B. japonicum УКМ В-6018, фунгіциду Вітавакс 200ФФ і штаму 

B. japonicum УКМ В-6023 сприяло її збільшенню у 1,3-2,4 рази, а інокуляція 

насіння штамом B. japonicum УКМ В-6035 на фоні обробки дослідженими 

фунгіцидами призводила до зменшення цього показника у 1,3-5,8 рази 

відносно варіанту з бактеризацією даним штамом. Застосування фунгіцидів 

Кінто дуо, Максим Стар або Вітавакс 200 ФФ з наступною інокуляцією 
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насіння сої біопрепаратом Ековітал сприяло формуванню на рослинах сої 

потужного азотфіксувального апарату. 

У дослідженнях Fox J.E. et al [6] показано негативний вплив обробки 

насіння люцерни фунгіцидами на нітрогеназну активність. Дослідники 

використовували для обробки насіння хімічні засоби захисту рослин різних 

класів і перевіряли азотфіксувальну активність бульбочок впродовж усього 

вегетаційного періоду. Як позитивний контроль використовували насіння 

люцерни, інокульоване штамом S. meliloti 1021. У всіх варіантах з 

протруєнням насіння нітрогеназна активність знижувалась у 1,5-2 рази.  

На противагу цим результатам, у роботах Ahemad M. et al [2] 

показано, що обробка тебуконазолом у рекомендованих дозах насіння сої, 

інокульованого одночасно 9-ма ізолятами Bradyrhizobium, сприяла 

підвищенню нітрогеназної активності симбіотичного апарату на 29% 

відносно варіанту з інокуляцією. Bikrol A. et al [7] також встановлено, що 

тирам у концентраціях від 10 до 100 мкг/мл сприяв підвищенню 

нітрогеназної активності бобово-ризобіального симбіозу, утвореного з 

рослинами сої, а подальше підвищення концентрацій інгібувало 

азотфіксацію. 

Отже на основі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

дослідження впливу фунгіцидів на симбіотичну активність бульбочкових 

бактерій дає можливість підібрати такі композиції фунгіциду і ризобій, за 

яких нітрогеназна активність підвищиться, що сприятиме зростанню 

продуктивності рослин у цілому. Наприклад, комплексне застосування 

фунгіциду Кінто дуо зі штамом B. japonicum УКМ В-6023 сприяло значному 

зростанню азотфіксувальної активності симбіотичної системи, а й 

продуктивності сої. 

Одним з механізмів негативного впливу фунгіцидів на бобово-

ризобіальний симбіоз є інгібування продукування рослинами фітоестрогенів, 

які виступають атрактантами для ризобій, що має важливе значення для 

приваблювання симбіотичних бактерій. Fox J.E. et al. [6] перевірили, чи 
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дійсно фунгіциди перешкоджають функціонуванню фітоестрогенової 

сигнальної системи, яка регулює симбіоз бобових рослин і ризобій. Ними 

було виявлено, що 45 з 62 фунгіцидів інгібують флавоноїдний NodD 

рецептор, а також активацію генів бульбочкоутворення під час 

симбіотичного процесу. Інший шлях, яким фунгіциди опосередковано 

інгібують життєдіяльність ризобій – це зниження синтезу фітогормонів і 

сидерофорів [6]. 

Відомо, що застосування для бактеризації насіння бобових штамів 

ризобій, не чутливих до фунгіцидів, не тільки стимулювало нодуляційний 

процес та азотфіксувальну активність, а й значно підвищувало урожайність 

бобових [2, 6, 7]. 

Важливим є також питання щодо впливу фунгіцидів на ґрунтові 

мікроорганізми і ризосферне угруповання [1, 8, 9]. 

У наших дослідженнях за застосування фунгіцидів і наступної 

інокуляції насіння високоефективними штамами ризобій виявлено 

негативний вплив обробки насіння Вітаваксом 200 ФФ на 

фосфатмобілізувальні та позитивний – на прототрофні та олігазотрофні 

мікроорганізми. А за використання фунгіциду Вітавакс 200 ФФ сумісно з 

Ековіталом спостерігали пригнічення мікроорганізмів всіх досліджуваних 

груп. Дослідження мікробіоти ризосфери сої сорту Аннушка у польових 

умовах показали, що інокуляція насіння Ековіталом сприяла кращому 

розвитку азотфіксувальних мікроорганізмів, але зменшенню протрофних.  

У роботі Filimon M.N. et al [8] показано, що обробка насіння 

фунгіцидами циперметрин і тіаметоксам негативно впливає як на аеробні 

(азотобактер), так і анаеробні (клостридії) діазотрофи – їх кількість 

знижується майже у 2 рази. У роботі [1], як і в наших результатах, також 

відзначено інгібувальний вплив фунгіциду Вітавакс 200 ФФ на 

фосфатмобілізувальні мікроорганізми залежно від його концентрації: 

зростання концентрації з 0,1 до 0,5% призводило до зниження їх чисельності 

у 1,3-6,7 рази. У дослідженнях Mishra G. et al [9] показано стимулювальний 
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вплив фунгіцидів, у тому числі тираму і Вітаваксу, на загальну кількість 

бактерій у ґрунті та кількість азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних 

бактерій. 

За літературними даними, із застосуванням сучасних методів 

молекулярної біології в ґрунті і ризосфері виявлено близько 100 філумів 

прокаріот, серед них домінантними є близько 10. Їх відносна кількість 

залежить від типу ґрунту і виду культурних рослин, які на них вирощуються 

[10]. Найчастіше найбільш широко представлені філуми Proteobacteria, 

Acidobacteria і Actinobacteria, тоді як відносна частка філумів 

Verrucomicrobia, Bacteroidetes, Firmicutes, Chloroflexi, Planctomycetes і 

Gemmatimonadetes, як правило, є меншою [11]. 

У досліджуваному ґрунті в польових умовах нами виявлено 

представників 20 бактеріальних філумів і одного філуму архей, а у 

вегетаційних дослідах – 21 філуму бактерій і 2 філумів архей. За даними 

інших авторів [12-14] і в наших дослідженнях у ризосферному мікробіомі сої 

ідентифіковано послідовності бактерій 7 філумів: Acidobacteria, 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, Planctomycetes, Proteobacteria і 

Verrucomicrobia. 

У ризосферному мікробіомі сої, вирощуваної в Японії на багатому 

органікою ґрунті, крім зазначених вище філумів, виявлено ще 10: 

Cyanobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Nitrospirae, Spirochaetes, BRC1, 

OD1, OP10, Latescibacteria і Saccharibacteria [13]. Серед зазначених філумів 

Firmicutes і Cyanobacteriа також було виявлено як в наших дослідженнях, так 

і в дослідженнях ризосферного мікробіому сої, яку вирощували у Південно-

Східному регіоні Бразилії [12]. У мікробіомі ризосфери сої, вирощуваної на 

солонцювато-лужному ґрунті [14], авторами було виявлено 11 філумів 

прокаріот: Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, 

Armatimonadetes, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Gemmatimonadetes, 

Nitrospirae, Planctomycetes і Saccharibacteria. У наших дослідженнях також 

ідентифіковано філуми Armatimonadetes, Nitrospirae і Saccharibacteria. 
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На основі наявних в літературі і власних результатів можна зробити 

висновок, що представники філумів Acidobacteria, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Chloroflexi, Proteobacteria, Verrucomicrobia, Gemmatimonadetes, 

Nitrospirae, Planctomycetes і Saccharibacteria є характерними для мікробіому 

ризосфери сої. 

Таким чином, аналіз існуючих в літературі даних свідчить, що в 

ризосфері сої виявляється від 17 до 19 філумів. У досліджуваному темно-

сірому опідзоленому ґрунті нами виявлено більшу кількість філумів бактерій 

– 21. Зокрема, в умовах нашого досліду ідентифіковано послідовності, що 

належать філумам Chlamydiae, Chlorobi, Elusimicrobia, FBP і Gracilibacteria 

Крім того, іншими дослідниками майже не вивчено наявність в ризосфері сої 

архей. У наших дослідженнях виявлено 2 філуми архей, з яких Crenarchaeota 

був домінантим у вегетаційному досліді. За отриманими нами даними в 

умовах вегетаційного досліду в ризосфері сої домінували 12 філумів, один з 

яких належав археям: Acidobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, 

Cyanobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Planctomycetes, Proteobacteria, 

Saccharibacteria, Verrucomicrobia і Crenarchaeota (археї). У польовому 

досліді домінантними були 9 (всі, крім Saccharibacteria, Verrucomicrobia і 

Crenarchaeota). У дослідженнях інших авторів [13-15] домінантними при 

аналогічному обраному рівні домінування (з представленістю в мікробіома 

від 1% і вище) в ризосфері цих рослин були тільки 3 філуми: Proteobacteria, 

Firmicutes і Acidobacteria.  

Слід підкреслити, що за результатами наших досліджень, спектр 

домінантів був значно ширшим, ніж описаний в літературі, зокрема, більш 

широко представленими були філуми Actinobacteria, Chloroflexi, 

Gemmatimonadetes.  

Аналіз представленості прокаріот на рівні класів у вегетаційному досліді 

виявив в складі досліджуваного мікробіому 63 класи, з яких 22 були 

домінантними, у польових дослідженнях – 28 класів, з яких домінанували 

лише 10. Як у наших дослідженнях, так і в дослідженнях інших авторів [13-
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15], найбільш представленими були Acidobacteria, Thermoleophilia, 

Sphingobacteria, Chloroflexi, Phycisphaerae, Planctomycetia, 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Deltaproteobacteria і 

Gammaproteobacteria. На відміну від зазначених в літературі даних, в 

дослідженому нами ґрунті, як у польових, так і у вегетаційних дослідах як 

абсолютний домінант виявлено клас Actinobacteria. Також серед домінантів у 

вегетаційному досліді були представники класу Chloracidobacteria, які в 

літературі не віднесено до домінантних. 

Серед порядків Rhizobiales і Bacillales ризосферної мікробіоти сої в 

наших дослідженнях найбільш представленим був рід Bacillus (вегетаційний 

дослід), такі ж результати отримано в роботах інших авторів [13, 15], а рід 

Burkholderia був абсолютним домінантом в умовах польових досліджень. 

Можна підсумувати, що бактерії роду Bacillus є типовими представниками 

ризосферного мікробіому сої, враховуючи важливу роль бацил в асоціаціях з 

рослинами. Відносна частка роду Bradyhizobium в дослідженому мікробіомі 

була дуже низькою (як у польовому, так і у вегетаційному дослідах). На 

відміну від отриманих нами даних, у роботі [15] було показано, що кількість 

представників цього роду в ризосферному ґрунті сої була значно вищою. 

Ймовірно, це пов'язано з тим, що автори досліджували ґрунт, де соя 

вирощувалася протягом багаторічної сівозміни, а в Україні, зокрема, в 

Київській області, цю культуру почали вирощувати відносно недавно.  

У ризосферному мікробіомі сої за обробки насіння фунгіцидом Максим 

Стар та інокуляції Ековіталом нами було виявлено послідовності, 

ідентифіковані як представники роду Balneimonas, нині перекласифікованого 

у Microvirga (родина Methylobacteriaceae). Вперше бактерії роду Microvirga 

(Balneimonas) було виділено як помірні термофіли з Австралійського 

теплового водоносного шару [16]. Дослідженнями останніх років 

встановлено, що рід Microvirga включає ґрунтові бактерії, серед яких на часі 

описано 13 видів, з них 4 види виявлено у бульбочках бобових, а саме M. 

lotononidis та M. zambiensis, обидва виділені з Listia angolensis, вид M. lupini 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Methylobacteriaceae&action=edit&redlink=1
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sp. nov. – з Lupinus texensis [17]. Автори віднесли їх до групи нових 

ризобіальних видів, які здатні до нодуляції й азотфіксації. Дані щодо 

наявності nod-генів у M. lotononidis і здатності до формування бульбочок на 

коренях люпину було підтверджено іншими авторами [18]. З бульбочок Vigna 

unguiculata виділено вид M. vignae, у геномі якого виявлено nod-гени, а 

бактерії формували бульбочки на коренях вігни китайської. За припущенням 

авторів наявність генів нодуляції у M. vignae зумовлена горизонтальним 

переносом [19]. Нами вперше визначено представників Microvirga, які 

існують як сапротрофи у ризосфері сої. Здатність до формування бульбочок і 

певний зв’язок з процесами фіксації азоту відкривають нові можливості для 

пошуку шляхів активізації соєво-ризобіального симбіозу з використанням 

бактерій роду Microvirga. 

У досліджуваному ризосферному ґрунті у всі варіантах обробки 

ідентифіковано послідовності, які належали представникам роду Bosea. На 

даний час описано 10 видів цього роду, 6 з яких виділено з тканин бульбочок 

бобових рослин, зокрема, B. lupini – з Lupinus polyphyllus, B. lathyri – з 

Lathyrus latifolius, B. robiniae – з Robinia pseudoacacia [20]. У представників 

цих видів не виявлено генів нодуляції nodA і nodB, ПЛР-продукти генів 

азотфіксації nifН були неспецифічними, а здатність утворювати бульбочки не 

була підтверджена. На підставі отриманих даних виділені штами авторами 

віднесено до опортуністичних ендофітів, а не власне ризобіальних популяцій 

[20]. З бульбочок реліктового бобового Vavilovia formosa (Stev.) Fed. виділено 

вид B. vaviloviae; наявність генів, пов’язаних з симбіозом з рослиною, та його 

здатність утворювати бульбочки автори не досліджували [21]. Вид B. 

caraganae sp. nov. виділено з бульбочок реліктової бобової рослини Caragana 

jubata (Pall.) Poir [22]. У представників B. caraganae sp. nov. гени nodABC, 

необхідні для нодуляції, були відсутні, проте було виявлено інші сибіотичні 

гени nolL, nodG, nodM, nodU, nifL, nifS, nifU, fixA, fixB and fixR, також були 

виявлені продукти генів – протеїни FixA, FixB, NifU and NodM, що беруть 

участь у азотфісації [22]. Отже, представників роду Bosea можна віднести до 
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групи нових симбіотрофних неризобіальних видів, які можуть брати участь у 

формуванні та функціонуванні симбіозу з рослинами. Визначені нами 

вперше представники цього роду у ризосфері сої можуть стати предметом 

пошуку нових ізолятів для подальших досліджень їхнього впливу на 

симбіотичну азотфіксацію. 

У ризосфері сої за обробки насіння фунгіцидом Максим Стар і 

біопрепаратом Ековітал виявлено послідовності представників роду Kaistia 

(родина Rhizobiaceae, клас Alphaproteobacteria). Відомо 9 видів цього роду, 7 

з яких виділено з таких середовищ як торф’яний ґрунт, заболочені території 

та річковий мул [23-25]. Один вид K. hirudinis sp. nov. виділено з п’явки 

аптечної [26], інший K. algarum sp. nov. – з зеленої водорості Paulinella 

chromatophora [27]. Дані щодо розповсюдження представників цього виду в 

орних ґрунтах і ризосфері сільськогосподарських рослин в літературі 

відсутні. Нами вперше виявлено послідовності, ідентифіковані як Kaistia у 

ризосфері сої. Відомо, що Kaistia sp. 32K продукує екзополісахарид, який 

складається з глюкози і галактози у співвідношенні 1:1 і становить близько 

55% від загальної маси очищеного екзометаболіту [28]. Завдяки 

продукуванню екзополісахариду штам здатний формувати біоплівку, а також 

стимулювати біоплівкоутворення за сумісного культивування з іншими 

бактеріями, наприклад, Methylobacterium sp. ME121 інших штамів [28]. Роль 

бактерій роду Kaistia у ризосфері не досліджено, але здатність до 

формування біоплівки є важливою для існування мікробного угруповання на 

коренях рослин, що становить інтерес для подальших досліджень. 

Більшість відомих у літературі даних стосується питання впливу 

фунгіцидів на чисельність мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп 

[29] або окремих видів [30]. Відомості про вплив фунгіцидів на якісний склад 

ризосферного мікробіома обмежені [31] і не стосуються кореневої зони сої. 

Передпосівна комбінована обробка насіння сої фунгіцидами і мікробним 

препаратом Ековітал не змінювала якісний склад домінантних філумів. 

Комплексна інокуляція і комбінована обробка насіння сої біопрепаратом 
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Ековітал з фунгіцидами сприяла збільшенню представленості філумів 

Acidobacteria, Firmicutes і Gemmatimonadetes в складі мікробіому 

ризосферного ґрунту сої порівняно з контрольним варіантом без обробки 

насіння. Відносно низька частка бульбочкових бактерій роду Bradyhizobium в 

дослідженому мікробіомі свідчить про необхідність інокуляції насіння сої 

високоефективними штамами ризобій. 

Узагальнюючи дані літератури та отримані нами результати, можна 

зробити висновок, що обробка насіння сої фунгіцидами системної і 

контактної дії з наступною інокуляцією комплексним мікробним препаратом 

на основі бульбочкових бактерій і фосфатмобілізувальних бацил позитивно 

впливає на ріст і розвиток рослин сої (рис. 1). 

 

Рис. 1 Вплив комплексної обробки насіння сої фунгіцидами з 

наступною інокуляцією на мікробно-рослинну систему. 

 

Фунгіциди захищають від мікозів рослину, внаслідок чого вона краще 

росте і розвивається. Як результат, за кращого розвитку кореневої системи 
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рослини продукують більшу кількість ексудатів, що активує аборигенну 

ґрунтову мікробіоту, яка, в свою чергу, сприяє розвитку рослин, підвищує їх 

стресостійкість. Інокуляція насіння мікробним препаратом не тільки 

активізує нодуляційну та симбіотичну 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 не тільки ріст, а й розвиток рослин. Отже, комбіноване 

застосування фунгіцидів та інокуляції через ряд ланок сприяє збільшенню 

продуктивності рослини в цілому та покращенню фітосанітарного стану 

агроценозу. 
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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 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 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Methylobacteriaceae&action=edit&redlink=1
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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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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ 

 (* – особистий внесок здобувача) 

Статті, надруковані у фахових виданнях: 

1. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Іутинська ГО. Порівняльний аналіз методів 

виділення ДНК з ґрунту для дослідження ризосферних мікробіоценозів. Мікробіол 

журн. 2014; 76(4):2-8. (* –  на основі аналізу методів виділення тотальної 

мікробної ДНК ґрунту отримано очищені препарати ДНК для проведення 

подальших молекулярних досліджень). 

2. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Іутинська ГО. Особенности формирования 

соево-ризобиальных систем при применении фунгицидов и комплексной 

инокуляции. Наук зап Терноп нац пед ун-ту. Сер Біол. 2014; 3(60):62-64. (* –

досліджено особливості формування соєво-ризобіальних систем за обробки 

насіння фунгіцидами системної та контактної дії з наступною бактеризацією 

комплексним мікробним препаратом).  

3. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Ляска СІ, Іутинська ГО. Вплив бактеріального 

препарату Ековітал у комплексі з сучасними фунгіцидами на ризосферний 

мікробіоценоз, стійкість до грибних патогенів і продуктивність сої. Мікробіол 

журн. 2015; 77(4):8-14. (* – встановлено вплив обробки насіння фунгіцидами та 

бактеріальної інокуляції на ризосферний мікробіоценоз рослин сої і її 

продуктивність).    

4. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Ратушинська ОВ, Іутинська ГО. Формування та 

функціонування симбіотичних систем та мікробіоценозу ризосфери сої за 

використання різних фунгіцидів. Мікробіол журн. 2016; 78(4):59-69. (* –

досліджено утворення високоефективної симбіотичної системи Bradyrhizobium 

japonicum-Glycine max та розвиток основних еколого-функціональних груп 

мікроорганізмів за обробки насіння різними фунгіцидами та інокулянтами).  

5.  Иутинская ГА, Титова ЛВ, Пинаев АГ, Андронов ЕЕ, Вознюк СВ. 

Биоразнообразие микробиома ризосферы сои при применении фунгицидов и 
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инокуляции микробным препаратом Эковитал. Мікробіологія і біотехнологія. 

2017; 1:23-35. (* – здійснено обробку даних, отриманих методом 

піросеквенування, та дослідження філотипового складу мікробіому ризосфери сої 

за мікробної інокуляції комплексним біопрепаратом та застосування фунгіцидів). 

6. Вознюк СВ, Титова ЛВ, Пинаев АГ, Андронов ЕЕ, Иутинская ГА. 

Микробиом ризосферы сои при применении фунгицидов и комплексной 

инокуляции. Мікробіол журн. 2019; 81(6):30-44. (* – вивчено таксономічну 

структуру ризосферного мікробіоценозу сої на видовому рівні за обробки насіння 

фунгіцидами системної і контактної дії та бактеризації комплексним мікробним 

препаратом Ековітал). 

Методичні рекомендації: 
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