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Вірусні, бактеріальні та грибні хвороби становлять загрозу 

для людини, тварин і рослин. Проти багатьох небезпечних ві-
русів досі не створено жодних вакцин та не розроблено ефек-
тивних антивірусних препаратів. Незважаючи на значні успіхи 
у розробці антивірусних препаратів, значна частина вірусних 
хвороб залишаються невиліковними. Патогенні бактерії воло-
діють високою здатністю виробляти резистентність проти ан-
тибіотиків та інших антибактеріальних препаратів. Не дивля-
чись на безперервні наукові пошуки, після появи майже кож-
ного нового антибіотика неминуче виникають резистентні до 
нього штами патогенних бактерій. Водночас найбільш ефекти-
вні антибіотики, що активні відносно високорезистентних шта-
мів бактерій, володіють високою токсичністю для людини та 
здатні спричиняти тяжкі побічні ефекти. Мікози, хвороби спри-
чинені патогенними грибами, становлять загрозу здоров’ю та 
життю людини, сільському господарству, економіці. Мікози 
можуть призводити до значних втрат врожаю сільськогоспо-
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дарських культур. Так, гриби роду Fusarium можуть призво-
дити до втрат врожаю соняшника до 80 %. Препарати, які за-
стосовують у сільському господарстві, можуть бути токсич-
ними для людини. 

Тому в усьому світі вчені здійснюють пошук нових антиві-
русних, антибактеріальних та фунгіцидних препаратів, що по-
єднуватимуть високу ефективність із низькою токсичністю. 
Перспективними з цієї точки зору є наночастинки, надзвичайно 
малі розміри яких надають їм унікальних властивостей. Вкри-
вання наночастинок покриваючими агентами та поверхневими 
лігандами підвищує їхню антивірусну, антибактеріальну та фу-
нгіцидну активність, зменшуючи їхню цитотоксичність, дозво-
ляючи їм зв’язуватися із глікопротеїнами патогенів, проникати 
всередину заражених клітин та зупиняти репродукцію вірусів 
та ін. (Kundu S et al., 2008; Zhou Y. et al., 2012; Elechiguerra J. L. 
et al., 2005; Baram-Pinto D. et al., 2009). 

Більшість досліджень антивірусної активності наночасти-
нок виконані на наночастинках золота та срібла. Досліджений 
вплив наночастинок на віруси людини та тварин, зокрема на ві-
рус імунодефіциту людини типу 1 (Sun L. et al., 2008), вірус ге-
патиту B (Feng Q. L. et al., 2000), вірус віспи мавп (Rogers J. V. 
et al., 2008), Tacaribe virus (Speschock J. L. et al., 2010), вірус 
грипу (Papp I. et al., 2010), вірус парагрипу типу 3 (Gaikwad S., 
2013), вірус простого герпесу, Respiratory syncytial virus та інші. 
Показано, що наночастинки здатні безпосередньо зв’язуватися 
із геномом та поверхневими білками вірусів (Galdiero S. et al., 
2011). Міра взаємодії наночастинок із вірусами залежить від 
розмірів наночастинок: чим менші наночастинки, тим інтенси-
вніша взаємодія і тим більше вони інгібують репродукцію ві-
русу. Найменші наночастинки проникають всередину клітини, 
взаємодіють із вірусним геномом та блокують клітинні або ві-
русні фактори, що забезпечують реплікацію вірусного геному. 
Також вони можуть блокувати доступ до вірусного геному по-
лімеразам, унеможливлюючи реплікацію та транскрипцію. 
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Вкривання наночастинок такими агентами як полісахариди, по-
лімери та сурфактанти посилює їхню здатність до взаємодії з 
вірусами (Bryaskova R. et al., 2011). 

Досліджувався вплив наночастинок різних матеріалів на 
життєдіяльність бактерій. Вивчено вплив наночастинок срібла, 
золота, купруму, купрум оксиду, кальцій оксиду, магній ок-
сиду, кремнію, кремній оксиду та інших наночастинок. Пока-
зано, що наночастинки володіють бактерицидною активністю 
відносно грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Наноча-
стинки металів та їхніх оксидів активні відносно багатьох не-
безпечних патогенів людини: Klebsiella pneumoniae (Mahapatra 
O. et al., 2008), Pseudomonas aeruginosa (Tiwari P. M. et al., 
2011), Salmonela Stanley (Jin T., He Y., 2011), Salmonella typhi-
murium, Shigella flexneri (Ahamed M. et al., 2014), Staphylococcus 
aureus (Mukha I. et al., 2010) та інших. 

Досліджено вплив наночастинок на гриби, зокрема на па-
тогени людини, тварин і рослин. Фунгіцидними властивостями 
володіють наночастинки металів (срібло, мідь, цинк та інші), 
їхніх оксидів, неметалів (сірка та інші). Показана активність на-
ночастинок відносно таких патогенів як Aspergillus niger 
(Choudhury S. R., 2011), Candida albicans (Narsollahi A. et al., 
2011), Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Cladosporium cucme-
rinum (Kim S. W., 2012), Phoma destructiva (Kanhed P., 2014). 

Отже, дослідження антивірусних, антибактеріальних та 
фунгіцидних властивостей наночастинок має безперечну акту-
альність, наукову новизну та велике науково-практичне зна-
чення. Найбільш дослідженими є антивірусні, антибакте- 
ріальні, фунгіцидні властивості наночастинок відносно патоге-
нів людини та тварин. Показано, що наночастинки металів і 
неметалів суттєво інгібують репродукцію багатьох небезпеч-
них вірусів. Наночастинки здатні перешкоджати з’єднуванню 
віріонів зі здоровими клітинами, потраплянню віріонів всере-
дину клітини; здатні зв’язуватися з вірусними компонентами 
та порушувати процес репродукції вірусу. У більшості дослі-
джень впливу наночастинок на віруси людини та тварин вико-
ристовуються наночастинки, вкриті різними покриваючими 



ISВN 978-617-7570-23-2 
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 13 
 

агентами та поверхневими лігандами. Наночастинки володіють 
також бактерицидною та бактеріостатичною активністю відно-
сно небезпечних для людини бактеріальних та грибкових пато-
генів, зокрема відносно метицилін-резистентних штамів Sta-
phylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans 
та Aspergillus niger. Тому наночастинки перспективні для ство-
рення антивірусних, антибактеріальних, фунгіцидних засобів 
проти небезпечних патогенів людини та тварин. 

Водночас антивірусні, антибактеріальні та фунгіцидні вла-
стивості наночастинок відносно фітопатогенів досліджені не-
достатньо. У доступній науково-патентній базі нами не знай-
дено відомостей щодо активності наночастинок відносно віру-
сних та бактеріальних фітопатогенів. Тим не менше, наявно до-
статньо даних про активність наночастинок відносно фітопато-
генних грибів. Тому наночастинки перспективні для створення 
фунгіцидних засобів проти фітопатогенних грибів, а активність 
наночастинок відносно вірусних та бактеріальних фітопатоге-
нів потребує ретельного дослідження. 

Перспективним є не лише використання наночастинок як 
таких, а й їхніх сумішей, наночастинок вкритих різноманіт-
ними сполуками та складних наноструктур. Так, покриття на-
ночастинок шаром полімерів, полісахаридів та органічних кис-
лот надає їм унікальних властивостей, а суміші наночастинок 
різних металів та неметалів можуть володіти значно більшою 
активністю, ніж наночастинки кожного елементу окремо. Уні-
кальними властивостями володіють нанокомпозити, наночас-
тинки, що мають структуру «ядро-корона» та нанодроти 
(Fellahi O. et al., 2013). Поєднання цих технологій відкриває 
широкі перспективи для боротьби з патогенними вірусами, 
бактеріями, грибами та створює можливість розробки безпеч-
них технологій для застосування у сільському господарстві. 
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Мікроорганізм Pantoea agglomerans — широко розповсю-

джений в природі коменсал. Він є епіфітом та ендофітом рос-
лин і тварин. P. аgglomerans чутливі до полівалентних вірулен-
тних фагів, таких як фаги деревного патогену Erwinia amylo-
vora. 

Бактерія P. agglomerans — одна з найбільш перспективних 
серед агентів біоконтролю, тому що може бути антагоністом 
щодо фітопатогенів і має антибактеріальну та протигрибкову ак-
тивність, а також здатна до конкуренції при колонізації рослин. 

Виділення даного мікроорганізму і вивчення антибактеріа-
льних властивостей його метаболітів може допомогти вирі-
шенню актуальних проблем сільського господарства. Відомо, 
що бактерії Р. agglomerans виділяють велику кількість біологі-
чно активних речовин, серед яких також є і сидерофори. 

Сидерофори — це низькомолекулярні речовини, що синте-
зуються мікроорганізмами, фітопатогенними грибами і росли-
нами при дефіциті іонів заліза в навколишньому середовищі, 
які хелатують іони Fe3+. Деякі дослідження показали, що про-
дукція сидерофорів бактеріями, які стимулюють ріст рослин, 
була найбільш ефективним механізмом у боротьбі з фітопато-
генами (Shrestha et al., 2009). Також доведено зв’язок сидеро-
форів з вірулентністю мікроорганізмів та розробляються під-
ходи для їх клінічного застосування. 
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Нами досліджено 28 штамів P. agglomerans. Як позитив- 
ний контроль на наявність сидерофорів у роботі використову-
вали штам Bacillus megaterium ОНУ484, який був виділений 
з рослин. Негативним контролем слугувала чашка з середови-
щем LB. 

Для виділення бактеріальних сидерофорів готували добові 
культури бактерій різних штамів в 5 мл LB-середовища та ін-
кубували їх при температурі 28 °С протягом 24 годин з аера-
цією. 

У скляній колбі розчиняли хром-азурол S (СAS) 60,5 мг у 
50 мл деіонізованої H2O і змішували з 10 мл розчину (1 мМ 
FeCl3 6 Н2О у 10 мМ HCl). У 40 мл деіонізованої Н2О розчиняли 
72,9 мг НDТМА. Розчин CAS додавали при постійному стру-
шуванні до розчину НDTMA. Отриманий розчин (100 мл) авто-
клавували при 0,5 атм. протягом 30 хв. До 100 мл стерильного 
розчину додавали 900 мл стерильного середовища LB з рН 6,8. 
Отриманий розчин розливали в стерильні чашки Петрі та че-
кали повного застигання. Після цього капали 5 мкл 24-годинної 
бактеріальної культури в центрі чашки Петрі і залишали під- 
сохнути на 5–10 хв. у ламінарному боксі. Культивування про-
водили при температурі 28 °C протягом 5–7 діб (Schwyn, Nei-
lands, 1987).  

Виходячи з літературних даних, бактерії, які здатні синте-
зувати сидерофори, поглинають іони заліза з живильного сере-
довища та формують жовті або помаранчеві зони (утилізації 
заліза). 

Контрольна чашка з середовищем LB мала яскраво синє за-
барвлення. Колонії бактерій штаму B. тegaterium ОНУ484 фо-
рмували навколо себе жовту зону, водночас інше середовище 
мало яскраво-синє забарвлення. Така характерна жовта зона 
утворюється саме за рахунок секреції сидерофорів, що пов’я-
зані з мембраною, які характерні для B. тegaterium. 

Найбільша зона утилізації заліза була відмічена у трьох з 
28 штамів P. agglomerans: g157(1)2, g157(2)3 і №2. Інші дос- 
ліджені в роботі штами характеризувалися приблизно однако-
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вими зонами утилізації заліза. І тільки для штаму P. agglo-
merans №9№7(о)2ж. була характерна найменша зона утилізації 
заліза навколо колонії, порівнюючи з іншими досліджуваними 
штамами. 

Навколо колоній P. agglomerans утворювався синій ореол, 
а інше селективне середовище мало жовте забарвлення. Імові-
рно, сидерофори, утворені штамами P. agglomerans, є не зв’яза-
ними з мембраною і секретуються в живильне середовище. 

На даний час існує багато досліджень, які показали пози-
тивні властивості P. agglomerans. До них також належить і 
здатність продукувати сидерофори. За попередніми даними ви-
ділені з рослин деякі штами позитивно впливали на пророс-
тання насіння пшениці та інгібували ріст грибів. Виходячи з 
отриманих результатів, стає можливим і перспективним вико-
ристання даного мікроорганізму для підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур. 
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Для успішної реалізації Стратегії забезпечення біологічної 

безпеки та біологічного захисту за принципом «Єдине здо-
ров’я» необхідна швидка, сучасна, високочутлива та економі-
чно вигідна діагностика мікроорганізмів – збудників інфекцій-
них хвороб тварин, людей та рослин (WHO, 2017). Pseudomo-
nas aeruginosa входить до групи антибіотикорезистентних бак-
терій-опортуністів, об’єднаних терміном «ESKAPE» (Entero-
coccus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter 
specie), що включають шість найнебезпечніших мікробів для 
населення розвинених країн світу (Rice L. B., 2008; Салма- 
нов А. Г., 2017). Тому раннє виявлення P. аeruginosa, як окре-
мого агента, так і представника мікробних асоціацій, є актуаль-
ним. Традиційні методи індикації збудників бактеріозів мають 
три етапи: мікробіологічний аналіз, серологічну і біологічну 
діагностику; але такі комплексні підходи є надто рутинними, 
дорогими і вимагають використання стаціонарного обладнання 
й високопрофесійного персоналу. Сучасні методи виявлення 
мікроорганізмів, такі як імуноферментний аналіз та полімера-
зна ланцюгова реакція, — трудомісткі та високо затратні для 
проведення невпинного моніторингу об’єктів довкілля.  
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Створення дешевих та високочутливих тест-систем для 
експрес-індикації біологічних об’єктів, які можна використову-
вати як в лабораторних, так і в польових умовах, стало можли-
вим завдяки застосуванню явища поверхневого плазмонного 
резонансу (Nabok A., 2016). В основі визначення мікроорганіз-
мів за допомогою оптичного імуносенсора на основі ефекту по-
верхневого плазмонного резонансу є взаємодія специфічних 
антитіл, імобілізованих на робочій індикаторній поверхні 
трансдюсера, з клітинними антигенами. В результаті біомоле-
кулярної взаємодії реєструється зсув величини резонансного 
кута в режимі реального часу (Стародуб М. Ф., 2016). 

Метою досліджень було відтворити методику індикації 
P. aeruginosа методом поверхневого плазмонного резонансу в 
модельних розчинах.  

Матеріалом для досліджень були високоспецифічні сиро-
ватки проти P. aeruginosа (штам P. aeruginosa ATCC 9027), 
отримані шляхом імунізації тварин-донорів (в нашому випадку 
кролів), антиген — еталонний штам АТСС № 9027, одержаний 
із Державного науково-контрольного інституту біотехнології і 
штамів мікроорганізмів (м. Київ), та аналітичний прилад іму-
носенсор «Плазмон-Sрr-4M», розроблений в Інституті фізики 
напівпровідників НАН України». Спектроскопія ППР прово-
диться в конфігурації Кретчмана з використанням He-Ne лазера 
з  = 632,8 нм як джерела світла, гоніометра Г-5М, скляної при-
зми та фотодіоду (ФД 263). Для забезпечення оптичного конта-
кту між призмою і металевою плівкою, нанесеною на скляну 
поверхню, використовували імерсійну рідину (з коефіцієнтом 
заломлення n = 1,62).   

За допомогою імунобіосенсору реєстрували взаємодію ан-
тиген-антитіло в режимі реального часу. На підготовлену пове-
рхню трансдюсера наносили розчин антитіл, а після промивки 
фізрозчином — суспензію клітин з відповідною концентрацією 
(від 10 кл в 1 мл і на порядки більше). Час експозиції кожного 
розчину становив від 5 до 10 хвилин за температури 25о С, оскі-
льки надалі зміна резонансного кута не спостерігалася. На ко-
жному етапі промивали комірки 0,9 % фізіологічним розчином. 
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Для порівняння одночасно проводили індикацію P. aeruginosa 
методом імуноферментного аналізу. При цьому антиген вда-
лось визначити на рівні 103 кл./ см3 за загальної тривалості ана-
лізу близько 5 годин. Лінійне наростання сигналу спостеріга-
лося в межах концентрації бактеріальних клітин від 2 до 
6×106 кл./см3 (рис.). Аналіз статистичної значимості вказує на 
стандартне відхилення 5 %. 

 

 
Рис. Графік відгуку імуносенсору при визначенні P. aeru-

ginosa з проведенням попередньої підготовки робочої поверхні 
трансдюсера. 

 
У даній розробці був використаний варіант ППР, де як 

трансдюсер (сенсорний чип) використовується тонка плівка зо-
лота (20 нм), що наноситься на скляну пластинку шляхом 
напилення у вакуумі. Цей сенсорний чип дозволяє з великою 
чутливістю виявляти речовини при реєстрації імунореактивної 
взаємодії та явища ППР. 

Отже, можемо сказати, що індикація бактерій P. aeruginosa 
методом ППР в модельних розчинах реєструється в межах 10 
мікробних клітин в 1 мл, причому при підвищенні їх концент-
рації в межах 100 клітин в 1 мл результати аналізу набувають 
статистичної достовірності. 
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Запропонований спосіб детекції дає можливість різко при-
скорити час, необхідний для аналізу патогенних мікроорганіз-
мів в модельних розчинах, а у разі попередньої підготовки тра-
нсдюсерної поверхні — до 10–15 хвилин. 

Перспективи подальших досліджень. У подальших дос-
лідженнях ми плануємо експериментально перевірити ефекти-
вність використання розробленої імунобіосенсорної тест-сис-
теми для експрес-індикації патогенних мікроорганізмів в ряді 
реальних зразків. 

 
 
 
 
УДК 578.85/.86  
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Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка (ВЗКМО, рід 

Tobamovirus) — широко розповсюджений патоген, який трап-
ляється у багатьох країнах (Nontajak et al., 2014). Вірус одна-
ково ефективно уражує як рослини закритого, так і відкритого 
ґрунту, а його коло рослин-хазяїв обмежується рослинами ро-
дини гарбузових (Cucurbitaceae). Залежно від стадії ураження 
рослин ВЗКМО викликає симптоми різного ступеня важкості. 
Так, втрати врожаю можуть становити від 25 до 50 %, а в окре-
мих випадках, коли рослини інфікуються на стадії проростків, 
вірус може призводити і до повної втрати врожаю (Білик та ін., 
2003). 
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Завдяки своїм біологічним властивостям вірус може трива-
лий час зберігатися в ґрунті, не втрачаючи інфекційність, а ефе-
ктивна  передача насінням сприяє передачі і поширенню 
ВЗКМО між різними країнами внаслідок експортно-імпортних 
відносин (Constable et al., 2018; Nontajak et al., 2014). 

Дослідження вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка на 
території України розпочалося в середині 1960-х років. Тоді 
вперше були ідентифіковані українські ізоляти вірусу на теп-
личних огірках в Київській області, описано їх фізико-хімічні 
властивості і показано, що в екологічних умовах України 
ВЗКМО зустрічається лише в умовах закритого ґрунту на куль-
турах огірків (Глушак, 1969). 

З іншого боку, дослідження зарубіжних вчених (Constable 
et al., 2018; Ling et al., 2014) вказують на широке розповсю-
дження ВЗКМО на рослинах кавунів, динь, огірків та кабачків 
як у закритому, так і у відкритому ґрунті. Протягом 2007– 
2016 років вірус значно розширив свій ареал і був детектований 
у регіонах, де він раніше не траплявся (Dombrovsky et al., 2017; 
Ling et al., 2014). Так, починаючи з 2013 року, ВЗКМО вперше 
був зареєстрований в Канаді, США, Австралії, де в умовах від-
критого ґрунту на рослинах динь і кавунів вірус викликав су-
ворі системні симптоми і, як наслідок, колосальні комерційні 
збитки через втрату товарної продукції (Constable et al., 2018). 
На думку зарубіжних дослідників, найбільш вірогідним джере-
лом вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка на нових терито-
ріях був комерційний насіннєвий матеріал, контамінований ві-
русом. Адже згідно з результатами філогенетичного аналізу, 
усі нові штами ВЗКМО, як-от канадські, північно-американські 
чи австралійські, мають азіатське походження. 

Зважаючи на вищесказане, метою роботи було дослі-
дження поширення вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка на 
рослинах родини гарбузових в умовах відкритого ґрунту в Ук-
раїні. У період 2009–2017 років нами обстежено насадження у 
Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтав- 
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ській та Черкаській областях. Для досліджень відбирали рос-
лини кабачків, патисонів, гарбузів, динь та кавунів з симпто-
мами світло-зеленої та темно-зеленої мозаїки, ниткоподібності 
та гофрування листкової пластинки. Часто на уражених росли-
нах спостерігалась темно-зелена та світло-зелена плямистість 
листкової пластинки, а на плодах — темно-зелена пухирчас-
тість, бугристість та знебарвлення.  

Аналіз зразків на наявність ВЗКМО проводився методом 
імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням специфічної 
тест-системи. Зразки, що дали позитивний результат в ІФА, 
були використані в електронно-мікроскопічних дослідженнях. 

Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка виявлено у відкри-
тому ґрунті на рослинах огірків у Київській області, а також на 
рослинах кавунів, кабачків та динь у Полтавській області. 

Однак слід відзначити, що це були лише поодинокі випа-
дки: серед зразків рослин антигени вірусу зеленої крапчастої 
мозаїки огірка були знайдені лише у 2,4 % зразків від загальної 
кількості відібраних рослин з вірусоподібними симптомами. 

Окрім того, моноінфекція ВЗМКО спостерігалася лише у 
випадку огірків та кавунів, тоді як половина зразків рослин 
(дині та кабачки) характеризувалася змішаною вірусною інфе-
кцією одразу двох чи трьох вірусів.Так, на рослинах динь було 
виявлено змішану інфекцію у вигляді ВЗКМО і вірусу мозаїки 
кавуна 2 (ВМК-2, родина Potyviridae), а також ВЗКМО, ВМК-2 
і вірусу жовтої мозаїки цукіні (ВЖМЦ, родина Potyviridae). 
Щодо кабачків, то вони були уражені сумішшю ВЗКМО і ві-
русу огіркової мозаїки (ВОМ, родина Bromoviridae).  

Результати ІФА щодо моноінфекції ВЗКМО на рослинах 
відкритого ґрунту були підтверджені даними електронної мік-
роскопії. У полі зору мікроскопа спостерігали лише паличко-
подібні віріони, за розмірами характерні для даного вірусу. 

За літературними даними ВЗКМО ефективно передається 
насінням: вірус міститься на верхній частині плівки насіння і 
його передача нащадкам відбувається внаслідок травмування 
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проростків при їх проростанні (Московець та ін., 1975). Вважа-
ється, що саме через міжнародну торгівлю вірусконтамінова-
ним комерційним насінням вірус зеленої крапчастої мозаїки 
огірка успішно подолав міжконтинентальні бар’єри (Constable 
et al., 2018) і на сьогодні є одним із найпоширеніших вірусів у 
світі.  

У своїх дослідженнях ми також перевіряли різні сорти ко-
мерційного насіння на наявність ВЗКМО і встановили, що 
лише незначна його кількість була контамінована вірусом. Од-
нак, зважаючи на високу ефективність механічної передачі ві-
русу, отримані результаті свідчать про необхідність запрова-
дження відповідних фітосанітарних заходів. 

Отже, у результаті багаторічних досліджень нами встанов-
лено, що вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка в Україні  
практично не уражує рослини родини гарбузових у відкритому 
ґрунті. Нами перевірено різні комерційні сорти насіння гарбу-
зових рослин на предмет вірусної контамінації і встановлено, 
що деякі сорти насіння контаміновані вірусом зеленої крапчас-
тої мозаїки огірка, а відтак є потенційно небезпечним джерелом 
вірусної інфекції. 
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Останнім часом імунітет людей під дією різних факторів 

постійно погіршується. Починають поширюватись різні інфек-
ційні захворювання. Для лікування найчастіше використову-
ють антибіотики (Страчунский, Каманин, 1998), але вони ма-
ють багато побічних ефектів, після припинення лікування ор-
ганізми можуть набувати резистентності до цих ліків. Це стало 
поштовхом до пошуку природних ліків. Така компанія як Біо-
норика постійно розробляє ліки, до складу яких входять рос-
линні екстракти. Вже не одне десятиліття певний відсоток лю-
дей лікується природними методами та екстрактами рослин, 
але тільки деякі з них перевірені наукою. Не знаючи повного 
впливу рослини, можна зашкодити своєму здоров’ю. Частково 
фітонцидні властивості деяких рослин вже були досліджені, 
але більшість залишається недослідженими чи недостатньо до-
слідженими. Тому тема дослідження є актуальною, має важ-
ливе науково-теоретичне та практичне значення. Дослідження 
проведені з використанням мікробіологічних, електронно-мік-
роскопічних та інших методів. 

Фітонциди — біологічно активні речовини, що виробля-
ються рослинами для захисту від хвороб та шкідників. Фітон-
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циди вбивають чи пригнічують розвиток мікроорганізмів. По-
тужність і спектр антимікробної дії фітонцидів різноманітні 
(Токин, 1974). 

Для дослідження фітонцидної активності були обрані екс-
тракти буряка столового (Beta vulgaris), калини звичайної 
(Viburnum opulus) та насіння моркви посівної (Daucus carota 
subsp. sativus). 

Модельними організмами стали кишкова паличка 
(Escherichia coli) штам 055k59 №3912 — поширений модель-
ний організм, представник грамнегативних бактерій, стафіло-
кок золотистий (Staphylococcus aureus) штам № 906 — предста-
вник грампозитивних бактерій, патогенна бактерія, дріжджі пе-
карські (Saccharomyces cerevisiae) — цінний промисловий вид, 
представник сахароміцетів, Інфузорія-туфелька (Paramecium 
caudatum) — представник роду Paramecium. 

Для отримання екстрактів буряка та калини використову-
вались соки цих рослин, що потім вдвічі упарювали на водяній 
бані. Для отримання екстракту (ефірної олії) моркви посівної її 
насіння подрібнювали та переганяли з водою. У дистиляті кон-
центрація ефірної олії була не більше 10 %. 

Для дослідження активності екстрактів відносно Escheri-
chia coli та Staphylococcus aureus бактерії культивували на 
МПА у присутності (дослід, у експерименті з соком буряка — 
1 мл на чашку, з соком калини — 2 мл) та відсутності екстрактів 
(контроль). Після інкубації проводилась оцінка колоній, визна-
чення КУО/см3 методом підрахунку у камері Горяєва, оптична 
та електронна мікроскопія. 

Дослідження щодо дріжджів виду Saccharomyces cerevisiae 
(Sac. cerevisiae). При дослідженні використовувались такі ме-
тоди: підрахунок клітин у полі зору мікроскопа МБР-3 
20×1,5×10 та визначення КУО/см3  у посіві, наочна оцінка ви-
гляду посівів. При дослідженні було використано 20 посівів: 
5 контролів та 5 дослідів з додавання 0,5 мл екстракту на 
24 години та стільки ж на 48 годин. До кожної пробірки було 
розлито 2 мл середовища. Через 24 та 48 годин були зроблені 
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підрахунки. Результатиі порівнювалися за допомогою t-крите-
рію Стьюдента. 

Активність відносно парамецій досліджувалась при пробі з 
найпростішими. 

Дія упареного соку буряку (Beta vulgaris) на Escherichia 
coli. Через 24 години з використанням  електронної мікроскопії 
у досліді виявлено розвиток потужної слизової оболонки бак-
терій, клітини були вкорочені на відміну від контроля. При ви-
значенні КУО/см3 у К та Д (підрахунок у камері Горяєва) були 
отримані такі результати: у контролі — 19,2×106, у дослі- 
ді — 24,5×106. Коефіцієнт фітонцидної активності (к-ть клітин 
у контролі / к-ть клітин у досліді) становив 0,7. 

Дія упареного соку калини (Viburnum opulus) на Escherichia 
coli. У посівах з додаванням екстракту виявлено тенденцію до 
утворення суцільної бактеріальної плівки. При електронній мі-
кроскопії виявлено збільшення довжини клітин у досліді. 
КУО/см3 у контролі дорівнює 32×106, у досліді — 31,1×106. 
Тому коефіцієнт фітонцидної активності становив 1,02. 

Дія упареного соку столового буряка (Beta vulgaris) на ста-
філокок золотистий (Staphylococcus aureus). При підрахунку 
колоній з’ясовано, що їх кількість у досліді перевищує кіль-
кість у контролі, 345 (у іншому посіві 730) та 240 (410) відпо-
відно. Згідно з результатами електронної мікроскопії, у досліді 
бактерії утворювали, на відміну від контроля, менше слизу. У 
присутності соку буряка золотистий стафілокок утворює мік-
роколонії неправильної форми, у контролі форма частіше нага-
дувала геометричні фігури. Коефіцієнт активності упареного 
соку буряка дорівнює 0,14. 

Вплив упареного соку калини на золотистий стафілокок. 
При підрахунку колоній у контролі отримано такі результати: 
у контролі 1 — 237 колоній, у контролі 2 — 148 колоній, у ко-
нтролі 3 — 171 колонія. У жодному досліді не було знайдено 
колоній, але при оптичній мікроскопії виявлено бактерії. Кое-
фіцієнт фітонцидної активності становить 1,42. 
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Вплив ефірної олії моркви посівної та екстракту калини на 
Saccharomyces cerevisiae. При експерименті з екстрактом мор-
кви посівної коефіцієнт фітонцидної активності через 24 го-
дини дорівнює 1,08, через 48 — 1,76. В аналогічному досліді 
з соком калини коефіцієнт фітонцидної активності становив 
1,28 через 24 години та 1,15 через 48. У експерименті з соком 
калини при оптичній мікроскопії було помічено збільшення кі-
лькості гаплоїдних клітин. 

Вплив екстрактів на Paramecium caudatum. Упарений сік 
калини проявляє високу фітонцидну активність щодо ін- 
фузорій при часі загибелі 5,6 с з похибкою 1,8 та коефіцієнті 
ФА = 20,7. Упарений сік буряка проявляє помірну фітонцидну 
активність при часі загибелі 36,4 з похибкою 18,5 та коефіцієнті 
ФА = 3,4 з похибкою 1,9. У протистів проявляється позитивний 
хемотаксис, зменшуючи швидкість переміщення, вони гинуть. 
На екстракт моркви посівної протисти реагують підвищуючи 
швидкість, потім у них починається тремор, місцево їх оболо-
нки руйнуються і цитоплазма виходить у вигляді везикулів чи 
пухирців. Інфузорії гинули через 137,7 с з похибкою 56,8, тому 
коефіцієнт ФА = 0,97 з похибкою 0,7. 

Отже, нами досліджено фітонцидну активність рослин. Ми 
не рекомендуємо використовувати сік буряка для лікування то-
нзилітів та захворювань ШКТ через позитивний вплив екстра-
кту на золотистого стафілокока та кишкової палички. Упаре-
ний сік калини слабко впливає на КУО/см3 Saccharomyces 
cerevisiae, але підвищує кількість гаплоїдних клітин. Упарений 
сік калини має помірну бактеріостатичну активність відносно 
культури Staphylococcus aureus та не діє на культуру Esche-
richia coli. Водна емульсія ефірної олії моркви посівної має по-
мірну фітонцидну активність щодо культури одноклітинних 
грибів Saccharomyces cerevisiae. Дія проявляється у зниженні 
КУО/см3 при внесенні екстракту. Можна передбачити ефекти-
вність методу народного лікування бактеріальних захворювань 
соком калини, особливо хвороб, спричинених Staphylococcus 
aureus. Упарений сік калини має помірну фітонцидну актив- 
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ність щодо Saccharomyces cerevisiae, вона слабшає з часом. 
Упарений сік калини, буряка, водна емульсія ефірної олії мор-
кви посівної мають, відповідно, високу, помірну та низьку фі-
тонцидну активність щодо Paramecium caudatum. Оскільки ак-
тивності соку буряка щодо бактерій не було помічено, а щодо 
парамецій активність помірна, екстракт можна використову-
вати для створення елективних середовищ. 
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Представники роду Azotobacter поширені в нейтральних 

і слаболужних ґрунтах, в асоціації з рослинами, у воді тощо. 
З кислих ґрунтів виділяють неактивні форми азотобактера, які 
втратили здатність зв’язувати молекулярний азот (Thompson, 
1980). Азотобактер — гідрофільний мікроорганізм: при дефі-
циті вологи клітини переходять у стан цист (Lin, 1987). Ці діа-
зотрофи відіграють важливу роль в агроценозах, здійснюючи 
фіксацію молекулярного азоту. Також представники роду 
Azotobacter синтезують біологічно активні речовини, у тому 
числі і деякі фітогормони (Ahmad, 2005), тим самим стимулю-
ючи ріст та розвиток рослин (Rajaee, 2007). Азотобактер має 
важливе значення для підвищення урожайності сільськогоспо-
дарських рослин. Актуальним є отримання його високоактив-
них штамів та застосування їх в овочівництві, зокрема, для ін-
тродукції в ризосферу огірка, що дасть змогу отримати додат-
кову якісну овочеву продукцію.  

Зважаючи на вищезазначене, метою нашої роботи було 
отримання нового ефективного штаму азотобактера для покра-
щення азотного живлення сільськогосподарських рослин і під-
вищення урожайності огірка. 
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З кореневої зони овочевих культур (огірка, капусти, мор-
кви, цибулі) виділено активні азотфіксувальні бактерії, які були 
віднесені до роду Azotobacter. Перевірено їх азотфіксувальну 
активність у чистій культурі та у ризосфері рослин, а також 
вплив на ріст і розвиток рослин.  

Проведені дослідження свідчать про зростання показників 
азотфіксувальної активності у варіантах із бактеризацією азо-
тобактером. Найвища активність виявлена у варіанті з новим 
штамом Azotobacter sp. 2.1. Встановлено, що найвищий рівень 
азотфіксації в ризосфері рослин огірка був у фазі цвітіння. Так, 
за бактеризації новим штамом показник азотфіксувальної акти-
вності був на 213 % вищим щодо контролю, а також на 156 % 
щодо A. vinelandii та A. chroococcum М-70/2. Виявлено, що най-
вищий показник сухої маси рослин огірка також був у варіанті 
з новим штамом Azotobacter sp. 2.1: цей приріст складав 68 % 
щодо контролю. Новий штам був ефективним і щодо впливу на 
біометричні показники огірка. Встановлено позитивний вплив 
Azotobacter sp. 2.1. на приріст біомаси рослин, на довжину ба-
тога та кількість листків. 

У результаті вищезазначених досліджень було відібрано 
новий штам азотобактера, який має таку характеристику: клі-
тини грамнегативні, плеоморфні, в молодій культурі мають фо-
рму овальних паличок (розміром 3×6 мкм), рухливі за рахунок 
перитрихіальних джгутиків. З часом клітини азотобактера 
приймають коковиду форму (діаметр 4 мкм). У культурі наяв-
ний пігмент темно-коричневого кольору. Бактерія є облігатним 
аеробом та активним азотфіксатором. Для перенесення неспри-
ятливих умов бактерії даного штаму здатні утворювати цисти 
та багато капсульного слизу. При цьому процеси метаболізму 
уповільнюються в багато разів та організм втрачає здатність 
рухатись.  

Цисти азотобактера є захисними формами клітини, необ-
хідними для переживання несприятливих умов зовнішнього се-
редовища, але не призначеними для розмноження. Після відно-
влення сприятливих умов, таких як оптимальні значення воло-
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гості, кислотності, температури і наявності доступного дже-
рела вуглецю, цисти проростають. При цьому екзина цисти 
ушкоджується і вивільняється велика вегетативна клітина 
(Parker L. T ,1968). 

Для перевірки ефективності нового штаму проведено 
польовий дослід, у якому для порівняння були передбачені ва-
ріанти з консорціумом A. vinelandii та A. chroococcum М-70/2. 
За результатами досліджень встановлено таку закономірність: 
у варіанті з передпосівною бактеризацією Azotobacter sp. 2.1 
потенційна азотфіксувальна активність ризосферного ґрунту 
була вищою щодо контролю, рослини мали більшу кількість та 
довжину міжвузлів і батогів, більшу кількість листків, а також 
суху масу рослин. За своєю ефективністю новий штам перева-
жав консорціумом A. vinelandii та A. chroococcum М-70/2. 

За результатами досліджень встановлено, що застосування 
азотобактера, клітини якого знаходяться у формі цист, є більш 
ефективним у порівнянні з використанням цих діазотрофів у 
вегетативному стані. Виявлено, що у варіанті з передпосівною 
бактеризацією Azotobacter sp. 2.1 у вигляді цист урожайність 
огірка була найвищою і склала 57,9 т/га, що більше від конт-
ролю на 28,7 %.  

Отже, нами отримано новий ефективний штам діазотрофів, 
який віднесено до роду Azotobacter. Встановлено, що 
Azotobacter sp. 2.1 покращує азотне живлення, що забезпечує 
збільшення біомаси рослин та урожайності огірка. Виявлено, 
що цисти даного штаму є ефективнішими у порівнянні з веге-
тативними клітинами, оскільки є стійкішими до зміни умов на-
вколишнього середовища. Отриманий штам в подальшому 
може бути використаний як біоагент мікробного препарату для 
підвищення врожайності овочевих культур, зокрема, огірка.  
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Серед наукової спільноти більшості країн світу проблема 

біологічного азоту — одна з найважливіших у дослідженнях. 
Екологізація сільськогосподарського виробництва набуває у 
сучасному світі все більшого значення, особливо у зв’язку з 
глобальними порушеннями процесів колообігу основних біо-
генних елементів в агроценозах. Біологічний азот, будучи од-
нією з основних ланок екологізації сільськогосподарського ви-
робництва, дозволяє отримувати не тільки високі й сталі вро-
жаї, а й забезпечує поліпшення родючості грунтів. 

Рослини не здатні засвоювати атмосферний азот, а в ґрунтах 
доступна його частка складає 1–2 %, або приблизно 200 кг/га ор-
ного шару. У чорноземі чисельність азотобактера може скла-
дати до 40 млн/г грунту. Проте у багатьох ґрунтах бактерії роду 
Аzotobacter відсутні, окрім того їх місце займають хворобот-
ворні мікроорганізми (Шувар, 2014). 

Сучасні технології землеробства, на жаль, не обходяться 
без застосування гербіцидів, однак використання останніх при-
зводить до пригнічення мікробіоти грунту, що в майбутньому 
може негативно вплинути як на родючіть грунту, так і на вро-
жайність. Метою наших досліджень було встановити можли-
вість зниження негативного впливу гербіциду Максі Мокс (іма-
замокс, 40 г/л) на грунтову мікробіоту, а зокрема — на розвиток 
асоціативних бактерій роду Azotobacter при сумісному застосу-
ванні гербіциду з регулятором росту рослин (РРР) Агріфлекс 
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Аміно (комплекс з 18 типів L-амінокислот (не менше 50 %) ро-
слинного походження), внесених окремо та на фоні передпосі-
вної обробки насіння інокулянтом Оптімайз Пульс (штами ба-
ктерій Rhizobium leguminosarum, мінімум 2×109 живих клі-
тин/мл + ліпо-хітоолігосахарид 1×10–7 % у водному розчині). 
З цією метою в умовах сівозміни кафедри мікробіології, біохі-
мії і фізіології рослин дослідного поля Уманського НУС було 
закладено дослід з послідовним розміщенням варіантів у посі-
вах гороху озимого сорту НС Мороз. У відібраних зразках гру-
нту, взятих на 10-у і 25-у добу після внесення препаратів, ви-
значали чисельність азотобактера за кількістю оброслих грудо-
чок грунту (Звягінцев, 1991). 

Отримані дані засвідчили, що окреме застосування гербі-
циду Максі Мокс у нормах 0,8; 0,9; 1,0 л/га на 10-й день вне-
сення препарату призводило до несуттєвого пригнічення роз-
витку бактерій роду Azotobacter, що у відношенні до контролю 
складало 96; 96; 94 %, оброслих колоніями грудочок грунту. 
Застосування завищеної норми Максі Мокс (1,1 л/га) зумовлю-
вало ріст бактерій на рівні до 90 % пророслих грудочок щодо 
контролю. Це дає підставу стверджувати, що при збільшенні 
норми гербіциду кількість оброслих грудочок грунту бактері-
ями роду Аzotobacter значно зменшувалася, водночас застосу-
вання гербіциду Максі Мокс у вище зазначених нормах на фоні 
передпосівної інокуляції насіння Оптімайзом Пульс (3,28 л/т) 
та сумісного застосування з гербіцидом ріст регулятора Агріф-
лекс Аміно (1 кг/га), внесених у період вегетації, кількість об-
рослих грудочок грунту була найбільшою у відношенні до ін-
ших варіантів, а  щодо контролю складала 98–100 %.  

Ріст азотобактера на 25-й день після внесення препаратів у 
всіх варіантах досліду повністю відновлювався. Лише у варіа-
нті із завищеною нормою гербіциду Максі Мокс без інокуляції 
насіння та обробки РРР, простежувалось зниження чисельності 
азотобактера на 10 % щодо контролю. 

Із вищенаведених даних можна зробити висновок, що за-
стосування гербіциду Максі Мокс у суміші з регулятором росту 
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рослин Агріфлекс Аміно на фоні інокуляції насіння біологіч-
ним препаратом Оптімайз Пульс певною мірою зменшує нега-
тивний вплив хімічного агента на ріст і розвиток бактерій роду 
Azotobacter. 
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Однією з ключових проблем антропогенного впливу є 

зміни клімату, які викликані переважно надходженням парни-
кових газів у атмосферу з наступним їх накопиченням. Закис 
азоту (N2O) та діоксид вуглецю (СО2) є одними з найбільш аг-
ресивних парникових газів, які беруть участь у руйнуванні озо-
нового шару атмосфери (Девятов, 2010). Приблизно 80–90 % 
закису азоту та діоксиду вуглецю припадає саме на ґрунти аг-
роекосистем. Розміри втрат газоподібних сполук азоту збіль-
шуються при внесенні високих доз мінеральних добрив. Важ-
ливе значення в регулюванні різноманітних мікробіологічних 
процесів у ґрунті, у т. ч. й емісії СО2 і N2O до атмосфери, мають 
органічні добрива (Демиденко, 2014). Тому при обґрунтуванні 
принципів удобрення сільськогосподарських культур необхі-
дно враховувати особливості перебігу біологічної трансформа-
ції азоту та вуглецю в агроценозах (Moiser, 2000). 
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У зв’язку з вищевикладеним метою наших досліджень 
було визначення інтенсивності емісії газоподібних сполук 
азоту і вуглецю за дії органічного удобрення та прямого впливу 
мінеральних добрив при вирощуванні картоплі. 

Дослідження проводили у 2016–2018 рр. у польовому ста-
ціонарному досліді Інституту сільськогосподарської мікробіо-
логії та агропромислового виробництва НААН на чорноземі 
вилуженому в умовах короткоротаційної сівозміни (картопля – 
ячмінь ярий – горох – пшениця озима) в агроценозах картоплі.  

Варіанти удобрення картоплі: 
1. Без добрив. 2. Солома. 3. Cидерат. 4. Гній. 5. Солома + 

сидерат. 6. Гній + сидерат. 7. N40Р40К40. 8. Солома + сидерат + 
N40Р40К40. 9. N80Р80К80. 10. Солома + сидерат + N80Р80К80. 
11. N120Р120К120. 12. Солома + сидерат + N120Р120К120. 13. Гній + 
N40Р40К40. 14. Гній + сидерат + N40Р40К40. 

Подрібнену солому у кількості 5 т/га заробляли у ґрунт 
шляхом дискування відразу після збирання урожаю поперед-
ника – пшениці озимої, після чого у відповідних варіантах ви-
сівали на проміжний сидерат люпин вузьколистий. Сидеральну 
масу люпину (13 т/га) заробляли у ґрунт шляхом дискування з 
наступною неглибокою оранкою (15 см) пізно восени (кінець 
листопада). У цей же час у відповідних варіантах вносили і за-
робляли у ґрунт підстилковий гній великої рогатої худоби 
(ВРХ) з розрахунку 40 т/га. Площа дослідної ділянки — 
43,2 м2, повторність досліду чотирьохразова. 

Як свідчать отримані результати, всі види і норми добрив 
(окрім соломи) призводили до збільшення втрат закису азоту 
(табл.). 

Окреме внесення гною та сумісне його застосування з си-
дератом і мінеральними добривами забезпечували значні 
втрати азоту впродовж усього вегетаційного періоду рослин 
картоплі. 
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Таблиця. Емісія N2O і СО2 з ґрунту під картоплею за 
впливу органічних та мінеральних добрив 

Варіанти досліду 
кг С-СО2 / га за добу г N-N2O / га за добу 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
Без добрив 60,5 45,4 36,3 103,2 91,6 83,8 
Солома 79,4 66,5 51,4 102,8 92,9 85,5 
Сидерат 87,0 71,8 62,0 161,2 152,5 145,1 
Гній 138,4 99,1 85,5 226,0 219,2 203,3 
Солома + сидерат 108,2 80,9 71,0 154,2 147,1 138,9 
Гній + сидерат 144,5 117,2 93,0 219,8 205,1 188,6 
N40Р40К40 84,0 65,8 59,3 195,2 182,2 163,0 
Солома + сидерат + 
N40Р40К40 130,9 108,2 90,8 178,9 164,9 150,2 

N80Р80К80 89,2 78,6 67,3 201,0 191,5 174,6 
Солома + сидерат + 
N80Р80К80 122,5 97,6 87,0 183,9 170,1 161,2 

N120Р120К120 100,6 83,2 73,4 226,8 211,1 196,1 
Солома + сидерат + 
N120Р120К120 111,9 93,8 83,9 207,8 196,9 183,9 

Гній + N40Р40К40 166,4 123,3 105,9 266,3 254,1 232,2 
Гній + сидерат + 
N40Р40К40 177,0 152,8 128,6 258,8 232,6 219,8 

НІР05 4,4 5,2 5,1 7,5 6,3 7,4 
Примітка: І — фаза сходів, ІІ — фаза цвітіння, ІІІ — фаза від-

мирання бадилля. 
 
Мінеральні добрива сприяли збільшенню активності емісії 

закису азоту по мірі зростання їх дози. Проте застосування їх 
по фону таких додаткових джерел вуглецю як солома і люпи-
новий сидерат сприяло зменшенню показників втрат N2O. 

Визначення в динаміці емісії вуглекислого газу демонструє 
високі показники продукування СО2 у всіх варіантах із засто-
суванням гною, особливо за сумісного внесення з люпиновим 
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сидератом та середньою дозою мінерального азоту. Це спосте-
рігається з деякими змінами впродовж усього вегетаційного пе-
ріоду (табл.). 

Емісія вуглекислого газу також зростала порівняно зі зна-
ченнями контролю у варіантах з внесенням мінеральних доб-
рив, що може свідчити про інтенсивну мінералізацію гумусо-
вих сполук за дефіциту органічної речовини. Збільшення пока-
зників емісії СО2 у варіантах, де крім мінеральних добрив за-
безпечували надходження органічної речовини у вигляді гною, 
соломи та люпинового сидерату, може бути відображенням ак-
тивної мінералізації рослинних решток, які надійшли з органі-
чними добривами, на відміну від варіантів досліду з викорис-
танням лише мінерального удобрення. 

Отже, застосування мінеральних добрив по фону дії орга-
нічних сприяє оптимізації перебігу біологічних процесів в аг-
роценозах картоплі. При цьому відбувається іммобілізація над-
лишку мінеральних сполук азоту у ґрунті, зменшується емісія 
N2O. Зниження показників емісії СО2 у варіантах, де крім міне-
ральних добрив забезпечували надходження свіжої органічної 
речовини у вигляді соломи та люпинового сидерату, може свід-
чити, що за цих умов норми туків N80P80K80 і N120P120K120 спри-
яють депонуванню вуглецю у ґрунті. 
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Розкриття потенціалу продуктивності нового середньости-

глого сорту сої Святогор вимагає розробки адаптивних складо-
вих технології вирощування відповідно до ґрунтово-кліматич-
них умов південного регіону України на поливних землях. Се-
ред таких складових є норми висіву та удобрення його посівів. 
Особливо проблемним в сучасних умовах господарювання за-
лишається питання ресурсозбереження, а саме пошуки шляхів 
зменшення найвитратнішої складової технології на придбання 
та внесення мінеральних добрив під посіви сої (Городній та ін., 
2003; Синаговская, 2002). 

Відомо, що соя за рахунок діяльності бульбочкових бакте-
рій отримує близько 50–70 % азоту, потрібного для форму-
вання врожаю, або протягом вегетаційного періоду рослини сої 
за рахунок симбіотичної азотфіксації засвоюють 100–120 кг 
азоту в діючій речовині (Січкар, 2009). Завдяки азотфіксації, 
яка проходить у сформованих у симбіозі із ризобіями бульбоч-
ками, соя може значно або навіть повністю задовольняти свою 
потребу в азоті (симбіотрофне живлення азотом), що знижує 
залежність рослини від наявності азотних сполук у недешевих 
та екологічно небезпечних азотних добривах (Кулик, Жмудь, 
Бабич та ін., 2000). Рослини сої збагачують ґрунти азотом, по-
кращують його структуру. Підвищення врожайності зернових, 
вирощених після сої, становить 3–4 ц/га (Попов та ін., 2004). 
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Одним із важливих зовнішніх факторів, які впливають на 
утворення й розвиток кореневих бульбочок сої та їх азотфіксу-
ючу активність, є мінеральний азот, високий вміст якого в ґру-
нті призводить до затримки появи бульбочок і знижує інтенси-
вність азотфіксації, тоді як невеликі дози азоту її стимулюють 
(Адамень, 1995; Толкачов, 2002). Подібної думки дотримується 
й Андрієць Д. В. Він стверджує, що високі дози азотних добрив 
часто згубно діють на розвиток і діяльність бульбочкових бак-
терій, тому рослини сої «переходять» на мінералізований азот 
(Андрієць, 2013). 

Дослідженнями Бабаярова М. Х. та Турина Е. Н. установ-
лено, що внесення фосфорно-калійних добрив сприяє кращому 
розвитку кореневої системи та збільшує кількість кореневих 
бульбочок. Використання азотних добрив забезпечує збіль-
шення маси, висоти рослин, площі листкової поверхні та вро-
жайності, однак може негативно впливати на активність симбі-
отичної азотфіксації (Бабаяров, 1991; Турин, 2008). 

Як бачимо, думки науковців щодо ефективності діяльності 
бульбочкових бактерій на фоні азотних добрив різні, тим паче 
для нового середньостиглого сорту сої Святогор такі дослі-
дження не проводились.  

Метою нашої роботи було встановити особливість форму-
вання бульбочок на коренях сої в шарі ґрунту 0–20 см залежно 
від густоти стояння рослин на фоні різних доз азотних добрив. 
Польові та лабораторні дослідження проведені протягом 2016–
2017 рр. на поливних землях Інституту зрошуваного землероб-
ства НААН, який розташований у Південному Степу України 
на території Інгулецького зрошуваного масиву, згідно з мето-
дикою дослідної справи (Вожегова Р. А., 2014). Ґрунт дослідної 
ділянки — темно-каштановий середньосуглинковий слабо со-
лонцюватий при глибокому рівні залягання ґрунтових вод. До-
слід двофакторний: фактор А — норми висіву (300, 400, 500, 
600, 700, 800, 900 (тис.), 1 млн. шт./га насінин); фактор В — 
дози азотних добрив (без удобрення, N30, N60). Повторення чо-
тириразове з розміщенням варіантів методом рендомізованих 
розщеплених ділянок. Площа посівних ділянок 22 м2, обліко- 
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ва — 18,5 м2. Агротехнічні умови проведення досліджень зага-
льноприйняті для південного регіону України, окрім варіантів, 
які вивчались. Попередник — озима пшениця. Удобрення вно-
сили під передпосівну культивацію, згідно зі схемою досліду. 
Сівбу проводили сівалкою СКС-6-10 з центральним висівним 
апаратом 2 травня у 2016 році та 6-го — у 2017, коли ґрунт на 
глибині 5 см прогрівся до 18,3–20,3 °С. Поливали ДДА-100 
МА. У 2016 році протягом липня-вересня проведено 7 вегета-
ційних поливів нормою 450–500 м3/га, у 2017 ро- 
ці — 9, у 2018 — 8. Боротьбу з бур’янами проводили шляхом 
внесення ґрунтового гербіциду Харнес (2 л/га) одразу після 
сівби з наступним коткуванням, у червні — обробкою посівів 
страховим гербіцидом Пікадор (1 л/га). За час вегетації сої про-
ведено фенологічні спостереження та оцінка сорту за врожай-
ністю, елементами продукційності. Урожай збирали поділяно-
чно селекційним комбайном «Сампо-130». 

Оцінка азотфіксуючого потенціалу рослин сої проводилася 
шляхом відбору монолітів та подальшим підрахунком кількості 
бульбочок в моноліті та визначенням їхньої маси. Кількість та 
масу бульбочок сої визначали у фазу цвітіння — період макси-
мальної активності симбіотичної азотфіксації. Для цього з ко-
жної ділянки досліду відбирали моноліти з рослинами сої 
об’ємом 0,01 м3. Глибина моноліту відповідала масовому розмі-
щенню бульбочок на коренях рослин сої і становила 20 см. Ко-
рінь з бульбочками відмивали від ґрунту через сито з отворами 
діаметром 1 мм (Посыпанов, 1991).  

Формування бульбочок на коренях рослин сої розпочина-
лося одночасно, незалежно від дози добрив та густоти стояння 
рослин, звичайно через 18–20 діб після повних сходів, що при-
падало на період утворення другого трійчастого листка. При 
цьому кількість і маса бульбочок поступово збільшувались до 
початку наливу насіння. Ці показники залишались на досягну-
тому рівні до достигання зерна. Так, підвищення норми висіву 
з 300 до 1 млн. схожих насінин/га, як правило, супроводжува-
лося зменшенням кількості бульбочок на рослині: на ділянці 
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без добрив та на фоні N30 — на 13, а на фоні N60 — на 15 оди-
ниць. Щодо їх маси спостерігалася подібна залежність. Зі 
збільшенням норми висіву маса бульбочок на одну рослину 
зменшувалась. Так, на ділянці де не вносили добриво, за норми 
висіву 300 тис. насінин/га маса бульбочок складала 0,33 г, 
за 600 тис. шт./га — 0,29 г, за 900 — 0,25 г. Тобто, зі збільшен-
ням норми висіву на цих ділянках маса бульбочок на одну рос-
лину зменшувалась на 10 одиниць. При внесенні N30 та N60 маса 
бульбочок зменшувались, залежно від збільшення норми 
висіву, на 5 одиниць у цих двох випадках. 

Отже, нашими дослідженнями встановлено, що підви-
щення дози азотного добрива з N30 до N60 в польових умовах 
істотно не впливало на симбіотичний процес, але спостеріга-
лась тенденція як до більшого накопичення бульбочок на рос-
лині, так і їх маси. 

У свою чергу, зі збільшенням загущеності посіву відбува-
лось підвищення цих показників на одиниці площі. Якщо на ді-
лянці без добрив за норми висіву схожих насінин 300 шт./га 
сформувалась маса бульбочок 99 кг/га, то за 900 тис. шт./га — 
225 кг/га. Подібна залежність існувала за внесення N30 та N60.  
Маса бульбочок на цих фонах азотного живлення склала 107, 
261; 105, 270 кг/га відповідно. 

Встановлено вплив різних доз азотного живлення та гус-
тоти стояння рослин середньостиглого сорту сої Святогор на 
формування бульбочок в умовах зрошення південного регіону 
України. Максимальна маса бульбочок, 0,36 г, яка дорівнює 
216 кг/га зафіксована на варіанті з внесенням N60 та нормою ви-
сіву схожих насінин 600 тис. шт./га, що дозволяє зробити істо-
тний внесок біологічного азоту в азотне живлення сої, змен-
шити витрати на внесення мінеральних азотних добрив, здеше-
вити вартість білка, покращити стан навколишнього природ-
ного середовища. На цій ділянці отримано й більшу врожай-
ність насіння — 4,5 т/га. 
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Однією з бактеріальних груп, важливих з точки зору фор-

мування біоплівки, є актинобактерії (Chadderton et al., 1992). 
Серед них на увагу заслуговують представники спороактино-
бактерій роду Streptomyces — одні з найбільш активних амоні-
фікувальних бактерій ґрунту (Андреюк и др., 1988). Відомо, що 
амоніфікувальні бактерії беруть участь у мікробно індукованій 
корозії на перших етапах формування біоплівки та утворюють 
амоніак — корозійно небезпечний метаболіт (Мікробна корозія 
підземних споруд, 2005). Проте їх різноманіття у феросфері 
ґрунту залишається недостатньо вивченим. Тому метою даної 
роботи було виділення штаму актинобактерій з феросфери ґру-
нту та дослідження його культурально-морфологічних і фізіо-
лого-біохімічних властивостей. 

Роботу здійснювали загальноприйнятими у мікробіології 
методами (Методы почвенной микробиологии и биохимии, 
1991; Методы общей бактериологии, 1984). 
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Під час виконання роботи з феросфери ґрунту виділено 
штам актинобактерій NUChC F2. Досліджено культурально-
морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості виділеного 
штаму. Так, на м’ясо-пептонному агарі колонії штаму округлі, 
діаметром 2–4 мм, сіро-коричневого кольору, поверхня склад-
часта, шкіриста, матова, структура крупнозерниста, консистен-
ція тверда. Штам виділяє пігмент темно-коричневого кольору. 
Повітряний міцелій не утворюється. Бактерії утворюють розга-
лужений міцелій. Відомо, що при рості на багатих живильних 
середовищах (до яких належить м’ясо-пептонний агар) актино-
бактерії забезпечують так званий атиповий ріст — щільні шкі-
ристі колонії, зазвичай не опушені типовим для штамів роду 
Streptomyces повітряним міцелієм. Для прояву диференцію-
вання, утворення характерних спор і пігментів актинобакте-
ріям потрібні спеціальні середовища. Таким середовищем, зок-
рема, є вівсяний агар (Определитель бактерий Берджи, 1997). 
На вівсяному агарі колонії штаму поверхневі, сіро-білого ко-
льору, діаметром 2–4 мм. Форма округла з валиком, профіль 
кратероподібний, поверхня складчаста, консистенція волокни-
ста. На 14–20-у добу розвивається добре виражений повітряний 
міцелій білого кольору. З нижнього боку колонії коричневого 
кольору. Штам утворює коричневий пігмент, який з часом (1–
2 місяці) набуває червонуватого відтінку. Бактерії утворюють 
розгалужений міцелій зі спорами, розташованими ланцюжком 
по 10–50 спор і більше. Ланцюжки спор спіральні, але є деякі 
спорові ланцюжки прямі та петлеподібні. Клітини грампозити-
вні. Виділений штам належить до мезо- 
філів, оскільки температурний оптимум для нього становить 
19–33 С. За рядом мікробіологічних та фізіолого-біохімічних 
ознак штам NUChC F2 віднесено до роду Streptomyces. Бактерії 
виділеного штаму амоніфікувальні, отже потенційно корозійно 
активні, і можуть бути використані в якості тест-культури при 
дослідженні процесів мікробно індукованої корозії.  
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Нині в технологіях вирощування сільськогосподарських 

культур значущості набуває стан ґрунтової мікробіоти, яка є ва-
жливим компонентом біологічного колообігу речовин. Саме 
мікробіологічна активність ґрунту дає змогу найповніше зрозу-
міти основні напрямки перетворення органічної речовини, осо-
бливо за антропогенного впливу на неї (Корецький, 2013; 
Симочко, 2008). Окрім того, мікробіота ґрунту впливає на його 
родючість, а тому може слугувати показником біологічної 
активності (Іутинська, 2006). 

Коренева система рослин і ґрунт утворюють складну еко-
логічну систему (Симочко, 2003), що здатна зазнавати суттєвих 
змін за дії цілої низки чинників, у тому числі й хімічних — за-
стосування гербіцидів. Щорічне внесення гербіцидів може 
бути причиною зменшення накопичення мікробної біомаси у 
ґрунті, що веде до збіднення видового різноманіття бактерій і 
мікроміцетів. Проте різні гербіциди проявляють неоднаковий 
вплив на окремі групи мікроорганізмів (Іутинська, 2006; Коло-
дяжний, 2015). 

Зважаючи на вищевикладене, метою нашої роботи було 
з’ясувати вплив у посівах пшениці полби звичайної (Triticum 
dicoccum (Schrank) Schuebl.) різних норм гербіциду Пріма Фо-
рте 195, с. е. (діючі речовини — флорасулам5 г/л, амінопіралід 
10 г/л, 2-етилгексиловий ефір 2,4-Д 180 г/л), внесених за різних 
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способів використання регулятора росту рослин (РРР) Вуксал 
БІО Vita (діюча речовина — витяжка з морських водоростей 
Ascophyllum nodosum, азот (N) — 52 г/л, марганець (Mn) — 
38 г/л, сірка (S) — 29 г/л, залізо (Fe) — 6,4 г/л, цинк (Zn) — 
6,4 г/л) на ріст асоціативних азотфіксувальних бактерій роду 
Azotobacter. 

Дослідження виконували у 2017–2018 рр. в умовах сіво-
зміни кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин на до-
слідному полі Уманського національного університету садів-
ництва. Дослід закладали в триразовому повторенні з послідо-
вним розміщенням варіантів у посівах пшениці полби звичай-
ної сорту Голіковська. Обробку насіння регулятором росту ро-
слин Вуксал БІО Vita проводили безпосередньо перед сівбою 
нормою 1,0 л/т. Гербіцид Пріма Форте 195 у нормах 0,5, 0,6 та 
0,7 л/га та регулятор росту Вуксал БІО Vita в нормі 1,0 л/га вно-
сили окремо і сумісно в фазі кущіння культури по фону оброб-
ки насіння перед сівбою цим же регулятором росту рослин і без 
нього. Ріст та розвиток бактерій роду Аzotobacter оцінювали 
на безазотистому живильному середовищі Ешбі за обростан-
ням колоніями ґрунтових грудочок згідно з методикою, описа-
ною Д. Г. Звягінцевим та ін. (1991). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що чи-
сельність бактерій роду Azotobaсter у ризосфері полби зале-
жала від норм застосування у посівах гербіциду Пріма Форте 
195. Так, за обробки Прімою Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 
0,7 л/га на десяту добу після застосування препарату спостері-
галося зниження чисельності даних бактерій порівняно із кон-
трольним варіантом на 9, 13 і 24 % відповідно. За використання 
РРР Вуксал БІО Vita у нормі 1,0 л/га перевищення контролю 
складало 4 %. За обприскування посівів композицією Пріми 
Форте 195 0,5; 0,6 і 0,7 л/га і РРР Вуксал БІО Vita 1,0 л/га кіль-
кість оброслих колоніями грудочок ґрунту щодо варіантів із 
самостійним внесенням Пріми Форте 195 зростала, однак при 
цьому була нижчою за показник у контролі на 2; 7 і 15 %.  

Застосування РРР Вуксал БІО Vita для передпосівної обро-
бки насіння у нормі 1,0 л/т у стимулювало ріст асоціативних 
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азотфіксувальних бактерій роду Azotobacter у ризосфері, що су-
проводжувалось зростанням їх чисельності відносно контролю 
на 7 %. Використання Пріми Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 та 
0,7 л/га на фоні передпосівної обробки насіння Вуксалом БІО 
Vita викликало зниження числа оброслих грудочок відносно 
контролю на 2; 4 і 13 %. Застосування Вуксалу БІО Vita 1,0 л/га 
на фоні передпосівної обробки насіння цим же РРР забезпечу-
вало ріст чисельності азотобактера на 9 %. За використання 
композиції Пріми Форте 195 у нормі 0,5л/га з Вуксалом БІО 
Vita 1,0 л/га на фоні передпосівної обробки насіння Вуксалом 
БІО Vita в нормі 1,0 л/т відмічали зростання росту азотобактера 
щодо контролю на 2 %, проте за норм гербіциду 0,6 і 0,7 л/га 
простежувалось зниження росту даних бактерій на 2 % і 13 % 
відповідно. 

Отже, асоціативні азотфіксувальні бактерії роду Azotobaс-
ter виявляють чутливість до дії в посівах пшениці полби зви-
чайної різних норм гербіциду Пріма Форте 195, однак за вне-
сення даного гербіциду сумісно з регулятором росту рослин 
Вуксал БІО Vita у нормі 1,0 л/га, особливо на фоні передпосів-
ної обробки насіння цим же РРР у нормі 1,0 л/т, негативна дія 
гербіциду на дану групу бактерій послаблюється.  
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Загальновідомо, що висока врожайність сільськогосподар-

ських культур залежить від дії низки чинників, у тому числі й 
від кількісного та якісного складу ґрунтової мікробіоти, яка фо-
рмується залежно від агротехнічного фону та використання бі-
ологічно активних речовин (Волошина, 2014). Дослідженнями 
встановлено, що гербіциди здатні по-різному впливати на роз-
виток мікроорганізмів. При цьому відбувається активізація або 
пригнічення їх розвитку, що суттєво впливає на формування 
урожайності сільськогосподарських культур (Сторчоус, 2012). 
Також у літературних джерелах зустрічаються дані, що свід-
чать про стимулюючу дію регуляторів росту рослин на ґрун-
тову мікробіоту в посівах сільськогосподарських культур (По-
номаренко, 2006). Зважаючи на це, важливим є з’ясування ме-
ханізмів спільної дії гербіцидів і регуляторів росту рослин на 
мікробіоту ґрунту в посівах малопоширених культур, зокрема 
соризу. 

Метою дослідження було вивчення впливу різних норм ге-
рбіциду Пік 75 WG (10; 15; 20; 25 г/га) за різних способів вико-
ристання рістрегулятора Регоплант (обробка насіння (250 мл/т) 
й посівів (50 мл/га)) на чисельність ризосферної мікробіоти у 
посівах соризу. 

Досліди виконували в польових умовах сівозміни кафедри 
мікробіології, біохімії і фізіології рослин на дослідному полі 
НВВ Уманського НУС у триразовій повторності з послідовним 
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розміщенням варіантів упродовж 2016–2017 років: без застосу-
вання препаратів (контроль І), ручні прополювання впродовж 
вегетації (контроль ІІ), регулятор росту рослин (РРР) Регоплант 
50 мл/га, гербіцид Пік 75 WG у нормах 10; 15; 20; 
25 г/га окремо і в сумішах з Регоплантом 50 мл/га по обробле-
ному та необробленому посівному матеріалі цим же регулято-
ром росту рослин у нормі 250 мл/т. Посходове внесення препа-
ратів виконували у фазу 3–5 листків соризу.  

Об’єктами дослідження слугували рослини соризу (Sorg-
hum orysoidum) сорту Титан, гербіцид Пік 75 W.G. (д. р. — про-
сульфурон 750 г/кг) та регулятор росту рослин (РРР) Регоплант 
(д. р. — продукти життєдіяльності грибів-мікроміцетів — 
0,3 г/л, насичені і ненасичені жирні кислоти С14-С28, полісаха-
риди, 15 амінокислот, аналоги фітогормонів цитокінінової та 
ауксинової природи, комплекс біогенних мікроелементів — 
1,75 г/л, калієва сіль альфа-нафтилоцтової кислоти 1 мл/л, 
аверсектин — продукт життєдіяльності актиноміцету Strepto-
myces avermytilis).  

Дослідження ризосферної мікробіоти соризу проводили в 
лабораторних умовах у відібраних у відповідні строки зразках 
ризосферного ґрунту. 

Загальну чисельність мікроорганізмів визначали шляхом 
висіву ґрунтової суспензії відповідних розведень на м’ясо-пеп-
тонний агар (Алиева И. В., 1991). Чисельність мікроорганізмів 
виражали в колонієутворюючих одиницях (КУО) на 1 г сухого 
ґрунту. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що на 
10-у добу після внесення препаратів ризосферна мікробіота 
найкраще розвивалася за умови внесення бакових сумішей 
Піку (10; 15; 20; 25 г/га) і Регопланту (50 мл/га) на фоні перед-
посівної обробки насіння цим же РРР (250 мл/т), де було вияв-
лено збільшення чисельності мікроорганізмів щодо контроль-
ного варіанту І на 7–17 %. Це може бути обумовлено позитив-
ним впливом РРР на формування додаткової площі кореневої  
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системи рослин та підвищеним виділенням нею ексудатів, не-
обхідних для живлення мікробних угруповань. Водночас за са-
мостійного використання гербіциду у нормах 10–15 г/га пере-
вищення контролю І за чисельністю мікроорганізмів складало 
1–7 %, очевидно, пригнічення діяльності ґрунтової мікробіоти 
відбувалось внаслідок зростаючої концентрації ксенобіотика. 

Порівнюючи обліки чисельності мікроорганізмів на 10 і 
20-у добу, виявлено перевищення розвитку мікробіоти в усіх 
дослідних варіантах, що свідчить про активізацію мікробіоло-
гічних процесів у ґрунті, які відновлюються зі зростанням пе-
ріоду, необхідного для метаболізму та детоксикації хімічної ре-
човини. 

Отже, гербіцид Пік 75 WG у нормах 10–25 г/га як окремо, 
так і в комплексі з РРР Регоплант, значною мірою впливає на 
формування чисельності ризосферної мікробіоти в посівах 
соризу, проте найкращі умови для її розвитку створюються за 
використання гербіциду Пік 75 WG у нормах 15–20 г/га в су-
міші з регулятором росту рослин Регоплант 50 мл/га на фоні 
передпосівної обробки насіння цим же регулятором росту рос-
лин у нормі 250 мл/т.  
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е-mail: bushulyan@ukr.net 
 
Нут — цінна бобова культура, має високу харчову та гос-

подарську цінність, яка за площами посівів у світі займає третє 
місце серед бобових. Основні виробники та споживачі нуту — 
це країни з посушливим кліматом, а саме Індія, Пакистан, Іран, 
Австралія та Туреччина (Пасічник, 2016). В Україні нут є пер-
спективною культурою для вирощування не тільки у степовій 
зоні, а й в Лісостепу та на Поліссі. Площі його посівів станов-
лять сьогодні близько 100 тис. га (Бушулян, 2017).  

У зв’язку з виведенням нових сортів нуту та значному роз-
ширенню посівів на територіях, де раніше не вирощували цю 
культуру, виникає необхідність селекції нових штамів бульбо-
чкових бактерій Mesorhizobium cicerі, які будуть вступати в 
ефективний симбіоз з рослинами нуту сучасних сортів в різних 
ґрунтово-кліматичних умовах.  

Січкар В. І. зі співавторами відзначають, що велике зна-
чення для підвищення азотфіксувального потенціалу бобово-
ризобіального симбіозу має підбір певних сортів нуту до се- 
лекціонованого штаму бульбочкових бактерій (створення ком-
плементарних пар) (Січкар зі співавт., 2014).  
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Мета нашої роботи — аналітична селекція нового високо-
ефективного штаму Mesorhizobium cicerі., здатного до форму-
вання активного симбіозу з рослинами.  

З рожевих кореневих бульбочок нуту сортів Скарб, Адмі-
рал, Одісей, Буджак, Тріумф, Пам’ять, що вирощувались на до-
слідних ділянках Селекційно-генетичного інституту — Націо-
нального центру насінництва і сортовивчення (Одеська об-
ласть), нами виділено 69 ізолятів ризобій, що за культурально-
морфологічними ознаками відповідали характеристикам роду 
Mesorhizobium.  

За результатами аналізу здатності нових ізолятів до форму-
вання активного симбіозу з рослинами нуту в умовах вегета-
ційних дослідів на стерильному вермікуліті відібрано найефек-
тивніший штам. Даний штам, виділений із кореневих бульбо-
чок нуту сорту Пам’ять, характеризувався середньою швидкі-
стю росту (колонії за культивування на бобовому агарі з’явля-
лися на 4–5-у добу).  

Дослідження симбіотичних властивостей штаму прово-
дили в умовах польового досліду на базі СГІ — НЦНС. Слід 
зазначити, що на даних полях нут вирощується понад 10 років, 
що сприяло формуванню в ґрунті активної популяції бульбоч-
кових бактерій. Для інокуляції насіння ми використовували су-
спензії стандартного (Mesorhizobium cicerі Н-12) та нового 
(Mesorhizobium sp.) штамів. Досліджували вплив бактеризації 
на формування симбіозу ризобій з рослинами нуту крупнона-
сінних сортів (Скарб, Тріумф) та сорту Пам’ять, що характери-
зується середнім розміром насіння.  

Інокуляція новим штамом роду Mesorhizobium насіння 
нуту сорту Скарб сприяла підвищенню кількості бульбочок на 
10 % і 5 % у порівнянні з контролем і позитивним контролем та 
збільшенню маси бульбочок на 10 % і 22 % відповідно. При 
цьому нітрогеназна активність підвищилася на 50 % щодо кон-
трольного варіанту та на 26 % щодо позитивного контролю. За 
інокуляції насіння сорту Тріумф новим штамом спостерігали 
підвищення кількості бульбочок на 25 % щодо варіанту з іно-
куляцією стандартним штамом та на 52 % — щодо контролю. 
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При цьому маса бульбочок на коренях рослин, інокульованих 
суспензією нового штаму, збільшувалася на 33 %, а нітрогена-
зна активність — на 41 % в порівнянні з позитивним контро-
лем. Бактеризація насіння нуту сорту Пам’ять досліджуваним 
штамом ризобій сприяла збільшенню кількості бульбочок, по-
рівнюючи з позитивним контролем, на 44 %, їх маси — на 
67 %, а нітрогеназної активності — у 2,5 рази. Це свідчить про 
високу азотфіксувальну здатність та конкурентоспроможність 
нового штаму бульбочкових бактерій Mesorhizobium sp, тобто 
він має перевагу за даними показниками над стандартним шта-
мом та місцевими популяціями ризобій нуту. 

Отже, з бульбочок рослин нуту сорту Пам’ять, що вирощу-
вались на полях СГІ — НЦНС, нами виділено штам бактерій 
роду Mesorhizobium. За результатами вегетаційних дослідів на 
стерильному субстраті, а також в умовах польового досліду, 
показано, що новий штам характеризується здатністю до фор-
мування активного симбіозу з рослинами досліджуваних сор-
тів, що відрізняються за розміром насіння, формою куща та се-
редньою висотою. З огляду на вищезазначене, даний штам є по-
тенційним біоагентом мікробного препарату для інокуляції 
нуту різних сортів з метою формування ефективного бобово-
ризобіального симбіозу та підвищення продуктивності даної 
культури. 
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Ґрунтові мікроорганізми є важливим компонентом агрое-

косистем. Завдяки складній ферментативній діяльності вони 
контролюють потоки карбону та нітрогену в біосфері, беручи 
участь у таких важливих процесах, як деструкція та мінераліза-
ція органічної речовини ґрунту, нітрифікація, денітрифікація та 
азотфіксація. Однак унаслідок неперервної інтенсифікації сіль-
ськогосподарського виробництва відбуваються якісні та кількі-
сні зміни в складі мікробного ценозу ґрунту як дуже чутливого 
компонента агроекосистем. Тому вивчення функціонування мі-
кробних угруповань необхідне для розуміння ґрунтових проце-
сів задля збереження родючості ґрунту та підвищення урожай-
ності сільськогосподарських культур.  

Метою наших досліджень було оцінити вплив різних сис-
тем удобрення та періодичного вапнування на особливості 
функціонування мікробного ценозу ясно-сірого лісового по- 
верхнево оглеєного ґрунту. 

Дослідження проводили у тривалому стаціонарному дос-
ліді, закладеному в 1965 р. на ясно-сірому лісовому поверхнево 
оглеєному ґрунті (атестат реєстрації НААН № 29), сектору аг-
рохімії Інституту сільського господарства Карпатського регі-
ону НААН. Різні дози мінеральних добрив, гною та вапна 
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вивчали у полі ячменю ярого чотирипільної сівозміни (кукуру-
дза на силос – ячмінь ярий з підсівом конюшини – конюшина 
лучна – пшениця озима) на варіантах:  

1. Контроль (без добрив). 
2. СаСО3, 1,0 н за гідролітичною кислотністю. 
7. СаСО3, 1,0 н за г. к. + 10 т/га гною + N70Р90К90. 
8. СаСО3, оптим. за кислотно-основною буферністю + 

10 т/га гною + N70Р90К90. 
17. СаСО3, 1,5 н за г. к. + N120Р135К135. 
18. СаСО3, оптим. за к.-осн. буф. + N120Р135К135. 
Загальну біологічну активність ґрунту визначали за інтен-

сивністю розкладу лляного полотна методом аплікації (Мишу-
стин, Востров, 1971). Протеазну активність ґрунту визначали 
методом, що базується на здатності ґрунтових мікроорганізмів 
розкладати желатиновий шар рентгенівської плівки (Мишус-
тин, Никитин, Востров, 1967). Визначення загальної мікробної 
біомаси в ґрунті здійснювали регідратаційним методом (Благо-
датский, Благодатская, Горбенко, Паников, 1987). 

Проведені дослідження показали, що внесення добрив і ва-
пнування мають суттєвий вплив на функціонування мікроорга-
нізмів у ґрунті. Загальна біологічна активність була найвищою 
у варіантах органо-мінеральної системи удобрення на фоні ва-
пнування за кислотно-основною буферністю (вар. 8) і стано-
вила 35,3 %. Протеазна активність за цих умов була найвищою 
у вар. 2 та за органо-мінеральної системи удобрення на фоні 
вапнування (вар. 7), де коливалася в межах від 5,3 до 4,7 %. У 
варіантах контролю загальна біологічна та протеазна активно-
сті були найнижчими і становили 12,2 і 2,16 %  відповідно.  

Результати визначень загальної мікробної біомаси (МБ) 
свідчать про її варіабельність по варіантах досліду залежно від 
рівня та виду удобрення, а також від внесених доз вапна. Вимі-
рювання вмісту мікробної біомаси під ячменем ярим з підсівом 
конюшини лучної у фазі сходів показало, що найвищі значення 
мікробної біомаси, навпаки, характерні для варіанту повного 
контролю (544,5 мкг С ∙ г-1). Застосування як органо-мінераль-
ної, так і мінеральної системи удобрення на фоні вапнування за 
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кислотно-основною буферністю та гідролітичною кислотністю 
забезпечило формування в ґрунті майже однакової кількості 
мікробної біомаси (446,4–470,6 мкг С ∙ г-1). Близькі до цих 
значення МБ було отримано і при внесенні лише вапна 
(463,9 мкг С ∙ г-1).  

У фазі виходу в трубку ячменю ярого спостерігається не-
значне зниження значень мікробної біомаси на варіантах 1; 17 
та 18 до 525,6; 400,9 та 390,8 мкг С ∙ г-1 відповідно. У варіантах 
органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування як 
дозою СаСО3, розрахованою за гідролітичною кислотністю, так 
і за рН-буферністю показники МБ зросли на 72 та 58 % відпо-
відно порівняно із фазою сходів.  

За повної стиглості ячменю ярого вміст мікробної біомаси 
зменшується у всіх варіантах, порівнюючи з попередньою 
фазою вегетації. Найвищі значення МБ у варіанті органо-міне-
ральної системи удобрення на фоні вапнування за гідролітич-
ною кислотністю (вар. 7) — 472,7 мкг С ∙ г-1.  

Низьку біологічну активність ґрунту у варіанті мінераль-
ного удобрення пов’язують із високою кислотністю ґрунтового 
розчину. Менший вміст МБ у варіантах із вапнуванням за рН-
буферністю, порівнюючи з внесенням СаСО3 за Нг, дійсно 
пов’язаний із більш кислою реакцією середовища. За нашими 
даними, після закінчення ІХ ротації сівозміни кислотність ґру-
нту контрольного варіанту становила 4,18 од, а у варіантах 17 
та 18 мінерального удобрення на фоні вапнування — 5,65 та 
4,56 одиниць рНКСl відповідно. Однак, окрім рН, на мікробний 
ценоз ґрунту значно вплинув і вміст сполук рухомого алюмі-
нію. У варіантах із сумісним внесенням гною і мінеральних до-
брив на фоні вапнування вміст рухомого алюмінію не переви-
щує 4,3 мг/кг ґрунту, в той час як у ґрунті вар. 18 кількість осо-
бливо токсичного для багатьох мікроорганізмів рухомого алю-
мінію сягає 15,4 мг/кг. В даному випадку гній виступає не 
тільки джерелом живлення, а й активно зв’язує сполуки рухо-
мого алюмінію, що позитивно позначається на стані мікроб-
ного ценозу ґрунту (Оліфір, 2010).  
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Результати досліджень свідчать, що застосування органо-
мінеральної системи удобрення на фоні вапнування дозою 
СаСО3, розрахованою за Нг, сприяє зростанню величини мік-
робної біомаси ґрунту в період інтенсивного росту і розвитку 
рослин ячменю ярого, порівнюючи з аналогічними системами 
удобрення і вапнуванням дозою вапна, розрахованою за кис- 
лотно-основною буферністю.  
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В аграрному виробництві залишкова кількість нетоварної 

частини урожаю займає значні площі, оскільки вирощування 
зернових культур є стратегічним та широкомасштабним.  

Сьогодні розповсюдженим є внесення соломи як біологіч-
ного добрива та енергетичного матеріалу, який бере участь у 
процесах ґрунтоутворення. Вона є основним джерелом вуг-
лецю та інших органічних речовин, які активно трансформу-
ються ґрунтовими мікроорганізмами. У приораній соломі є усі 
інгредієнти, які в процесі розкладання органічних речовин у 
ґрунті можуть бути заново використані рослинами.  

Важливу роль в біодеструкції рослинних решток відігра-
ють мікроорганізми — продуценти целюлазних ферментних 
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комплексів. За певних умов у результаті інтенсивного розвитку 
мікроорганізмів мінеральні форми основних біогенних елемен-
тів ґрунту можуть споживатися мікробними клітинами і пере-
ходити до їх складу. Подібний процес відбувається у ґрунті пі-
сля внесення значної кількості соломи. При цьому спостері- 
гається інтенсивний розвиток целюлозоруйнівних мікроорга- 
нізмів.  

Целюлозні бактерії, розкладаючи рослинні рештки, виділя-
ють у середовище окислювальні ферменти, які володіють вла-
стивістю синтезувати гумусові речовини із продуктів розкладу 
цих решток. Такими продуктами є сполуки типу поліфенолів і 
органічні азотисті речовини, амінокислоти. У зв’язку з цим, ви-
вчення мікрофлори, яка бере участь в трансформації органічної 
речовини, оскільки саме вона визначає як потенціальний вміст, 
так і рухомість поживних речовин для рослин, є актуальним.  

Дослідження мікробіологічних процесів трансформації со-
ломи пшениці озимої при вирощуванні гречки сорту Ювілейна 
100 за інтродукції в агроценози мікроорганізмів-деструкторів 
органічної речовини проведено в умовах польового досліду на 
чорноземі вилугуваному дослідного поля Інституту в коротко-
ротаційній сівозміні (соя (2015 рік) – пшениця озима – гречка – 
люпин) за схемою: контроль — без соломи; контроль — солома 
пшениці озимої (4 т/га); солома + Bacillus sp. 6488; солома + 
Bacillus sp. 6605; солома + Bacillus sp. 6634; солома + Bacillus 
sp. 6650; солома + Bacillus sp. 6658. Площа дослідної ділянки — 
50,4 м2, повторність досліду трьохразова. 

Досліджено, що в кореневій зоні рослин гречки збільшу-
ється чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів за впливу 
бактерій-деструкторів соломи пшениці озимої щодо контролю. 
Ця тенденція зберігалася по всіх варіантах досліду та у всі дос-
ліджувані фази розвитку рослин. Так, у фазу цвітіння за дії ба-
ктерій-деструкторів соломи пшениці озимої чисельність целю-
лозоруйнівних бактерій у кореневій зоні рослин гречки збіль-
шувалася від 10,9 млн./г ґрунту в контролі до 25,6 млн./г ґрунту 
за дії Bacillus sp. 6634 (рис.). Особливо слід відзначити варіанти 
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«Солома + Bacillus sp. 6634»; «Солома + Bacillus sp. 6650»; «Со-
лома + Bacillus sp. 6658». Це опосередковано свідчить про роз-
виток інтродукованих целюлозоруйнівних бактерій, їх збере-
ження та приживання в ґрунті.  

 

 
Рис. Вплив бактерій-деструкторів соломи пшениці озимої 

на чисельність целюлозолітичних бактерій у ризосферному 
ґрунті рослин гречки. 

 
За розвитку мікроорганізмів у кореневих сферах культур-

них рослин набуває особливого значення їхня ферментативна 
активність. При цьому синтез ферментів у мікроорганізмів зна-
чною мірою залежить від створеного агрофону та особливостей 
мінерального живлення рослин. У процесах біодеструкції бере 
участь целюлаза, яка каталізує гідроліз глюкозидних зв’язків в 
целюлозі.  

Досліджено, що протягом вегетаційного періоду у корене-
вій зоні рослин гречки за впливу мікроорганізмів-деструкторів 
органічної речовини активізується целюлазна активність ґру-
нту (табл.) у фазу гілкування від 36 мкг глюкози на 20 г ґрунту 
(контроль, солома, 4,0 т/га) до 56 мкг глюкози на 20 г ґрунту 
(Bacillus sp. 6503), у фазу цвітіння — від 55 мкг глюкози на 20 
г ґрунту (контроль, солома, 4,0 т/га) до 84 мкг глюкози на 
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20 г ґрунту (солома + Bacillus sp. 6658), достигання плодів — 
від 53 мкг глюкози на 20 г ґрунту (контроль, солома, 4,0 т/га) 
до 82 мкг глюкози на 20 г ґрунту (солома + Bacillus sp. 6658). 

 
Таблиця. Целлюлазна активність у кореневій зоні рослин 

гречки сорту Ювілейна 100 за впливу мікроорганізмів-де-
структорів органічної речовини (польовий дослід, чорнозем 
вилужений) 

Варіанти 
досліду 

Целюлазна активність ризосферного ґрунту, 
мкг глюкози на 20 г ґрунту 

фази розвитку рослин 

гілкування цвітіння достигання 
плодів 

Контроль — без 
внесення соломи 24 ± 1,17 60 ± 2,47 33 ± 1,68 

Контроль — солома 
пшениці озимої 
(4 т/га) 

36 ± 0,72 55 ± 1,65 53 ± 2,20 

Солома + 
Bacillus sp. 6488 45 ± 1,00 77 ± 2,93 77 ± 2,37 

Солома + 
Bacillus sp. 6605 56 ± 2,49 79 ± 2,92 72 ± 2,38 

Солома + 
Bacillus sp.  6634 44 ± 2,52 59 ± 1,94 77 ± 2,44 

Солома + 
Bacillus sp.  6650 33 ± 1,57 80 ± 2,23 66 ± 1,73 

Солома + 
Bacillus sp.  6658 40 ± 1,82 84 ± 1,70 82 ± 3,23 

 
Отже, в кореневій зоні рослин гречки збільшується кіль-

кість целюлозолітичних бактерій, підвищується ферментати-
вна (целюлазна) активність ґрунту, яка відіграє важливу роль у 
розкладанні рослинних решток. 
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Шаховніна О. О. 
Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14027, Україна 
е-mail: helenshah@ukr.net 
 
Польові дослідження, проведені з 7 сортами тритикале 

ярого, показали, що потенційна нітрогеназна активність (ПНА) 
у кореневій зоні рослин відрізнялася як за середніми багаторі-
чними значеннями, так і за варіабельністю показника у різні 
роки досліджень. ПНА визначали у фазу цвітіння на відмитих 
коренях рослин, використовуючи як джерело вуглецевого жи-
влення для діазотрофів бурштинову кислоту (сукцинат) у 
складі середовища Доберейнер. За таких умов найвищою ПНА 
за роки досліджень відзначався сорт Лосинівське, найниж- 
чою — сорт Соловей харківський (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Потенційна нітрогеназна активність на від-

митих коренях рослин тритикале ярого (фаза цвітіння, 
польові досліди 2006–2009 рр.) 

Сорти 

ПНА (середнє за 
роки досліджень), 

нмоль етилену 
на 1 г коренів 

за 1 год. 

Vp (кое-
фіцієнт 

варіації), 
% 

Lim (найбільше і 
найменше зна-

чення), нмоль ети-
лену на 1 г коренів 

за 1 год. 
Соловей хар-
ківський 723 76 249…1501 

Лосинівське 1214 55 423…1894 
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Дані ПНА узгоджувалися з результатами визначення 
вмісту хлорофілів a і b у прапорцевих листках рослин сортів 
Соловей харківський і Лосинівське (табл. 2).  

 
Таблиця 2. Вміст хлорофілів (a+b) у прапорцевих лист-

ках рослин тритикале ярого, мг/100 г сирої речовини (фаза 
цвітіння, польові досліди 2007–2009 рр.) 

Сорти 2007 р. 2008 р. 2009 р. 
Соловей харківський 187,7 226,6 267,2 
Лосинівське 210,8 281,2 305,8 

НІР0,5 19,3 29,3 14,1 
 

При подальшому аналізі результатів звернув на себе увагу 
той факт, що обидва сорти, Соловей харківський і Лосинівське, 
контрастні за рівнем ПНА, реалізували потенціал урожайності 
практично однаково — 3,93 т/га і 3,95 т/га відповідно в серед-
ньому за роки досліджень. Згідно з трирічними даними за ма-
сою 1000 насінин сорт Соловей харківський вірогідно переви-
щував всі інші сорти у вибірці.  

Загальновідомим є факт, що кореневі ексудати рослин є ба-
гатокомпонентними за своїм складом. Найважливішими дже-
релами вуглецевого живлення для азотфіксувальних мікроор-
ганізмів ґрунту є органічні кислоти різної основності (яблучна, 
бурштинова, винна, лимонна тощо), а також цукри (глюкоза, 
цукроза, маніт тощо). Л. В. Кравченко зі співавторами показали 
значне домінування вмісту цукрів над органічними кислотами 
у складі кореневих виділень гексаплоїдних сортів пшениці 
(Кравченко та ін., 2011). 

З огляду на вищезазначене, становило інтерес порівняти 
ПНА у кореневій зоні сортів Соловей харківський і Лосинів-
ське за використання як органічних кислот, так і цукрів. Поте-
нційну нітрогеназну активність на відмитих коренях тритикале 
ярого визначали за умов вегетаційного досліду у фазу цвітіння. 
Як джерела вуглецю для діазотрофів було використано органі-
чні кислоти (яблучну, бурштинову, винну, лимонну) у складі 



ISВN 978-617-7570-23-2 
62 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

середовища Доберейнер і цукри (глюкозу, цукрозу, маніт) у 
складі середовища Ешбі. 

Одержані нами результати наведено на рис. 1 і 2. 
 

 
Рис. 1. ПНА на відмитих коренях рослин тритикале ярого 

сорту Соловей харківський за використання різних джерел ву-
глецю (вегетаційний дослід). 

 

 
Рис. 2. ПНА на відмитих коренях рослин тритикале ярого 

сорту Лосинівське за використання різних джерел вуглецю (ве-
гетаційний дослід). 

 
Як видно з рис. 1, ПНА на коренях рослин сорту Соло- 

вей харківський за використання цукрів становила 2666– 
3138 нмоль етилену на 1 г коренів за 1 год. За використання 
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двохосновних органічних кислот була відмічена ПНА на рівні 
364–765 нмоль етилену на 1 г коренів за 1 год. ПНА на коренях 
тритикале ярого сорту Лосинівське за використання цукрів ста-
новила 883–1316 нмоль етилену на 1 г коренів за 1 год. За ви-
користання органічних кислот потенційна активність нітроге-
нази була в 1,8–4,2 раза вищою, ніж у варіантах з цукрами. 

Одержані результати опосередковано свідчать про неодна-
кове співвідношення цукрів та органічних кислот у складі ко-
реневих ексудатів рослин та формування різних асоціацій діа-
зотрофів з досліджуваними сортами тритикале. Зважаючи на 
це, для забезпечення високої ефективності передпосівної бак-
теризації необхідним є як урахування властивостей штамів асо-
ціативних азотфіксувальних бактерій (зокрема, здатності до ви-
користання різних джерел вуглецю), так і випробування перс-
пективних інокулянтів з різними сортами сільськогосподарсь-
кої культури. 
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СИЛОСОВАНИХ КОРМІВ 

Жуков В. П., Ратушняк В. М., Горбачук Т. В. 
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Поділля НААН 
проспект Юності, 16; м. Вінниця, 21100, Україна 
е-mail: Vlad4059@meta.ua 
 
Для заготівлі силосу з кукурудзи, сорго та трав існує значна 

кількість бактеріальних і бактеріально-ферментних препаратів, 
консервуючих добавок. До них належать і біологічні консер- 
ванти комплексної дії, призначені для заготівлі силосу з вміс-
том зерна в межах 25–30 % за сухою речовиною. Застосування 
їх дає змогу спрямовано (селективно) регулювати процеси бро-
діння, створювати умови для оптимального перебігу процесів 
зброджування цукрів і швидкого підкислення корму. Такі кон-
серванти створені на основі гомо- і гетероферментативних мо-
лочнокислих, пропіоновокислих і оцтовокислих бактерій в по-
єднанні з ферментами (ксиланазна, β-глюканаза, пектинліаза та 
інші) або без них.  

На ринку України сьогодні наявна значна кількість різно-
манітних біологічних консервантів з обов’язковим включенням 
молочно-кислих, пропіоновокислих та біфідобактерій, які від-
різняються видовим складом, колонієутворювальною здатні-
стю та вартістю (Бондаренко, Чигрин, 2012).  

Так, консервант СилоСолв® AS 200 зменшує нагрівання від 
вторинної ферментації та покращує аеробні властивості корму, 
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знижує ризик пліснявіння та розвитку грибів, покращує якість 
силосу та сприяє довготерміновому зберіганню. Дозування — 
250 000 колонієутворюючих одиниць (КУО) / г, містить: моло-
чнокислі бактерії типу Enterococcus faecium M74, лактобактерії 
типу Lactobacillus plantarum CH6072, лактобактерії типу 
Lactobacillus buchneri LN1819. Широкого розповсюдження при 
заготівлі силосованих кормів набув вітчизняний біологічний 
консервант «Літосил» (розробник — Інститут мікробіології і 
вірусології НАН України ім. Заболотного, виробник — ТОВ 
«Торговий дім “Ензим”», м. Ладижин, Україна), який понад 
10 років активно застосовується при заготівлі кормів. «Літо-
сил» — ефективний, концентрований мікробіологічний препа-
рат, призначений для якісного консервування сінажу та силосу 
з усіх видів трав (складається з живих культур декількох шта-
мів молочно-кислих бактерій і містить в 1 грамі до 50–55 млрд. 
життєздатних мікроорганізмів). Серед них переважають два 
види молочнокислих бактерій: Streptococcus діють як актива-
тор для швидкого зниження рН до 5,0 та Lactobacillus, які збі-
льшують кислотність до стабільних значень рН 3,8–4,2. Вихо-
дить на ринок України вітчизняний біологічний консервант Си-
лакПро (БТУ-центр, м. Ладижин) на основі молочнокислих ба-
ктерій, який містить чотири штами бактерій, що продукують 
молочну кислоту та чотири ферменти. Ферменти (система 
SilagePro) розчиняють клітинні стінки рослин для вивільнення 
вмістимого цитоплазми (легкорозчинних цукрів, крохмальних 
зерен), такий комплекс біологічно активних препаратів забез-
печує швидке падіння рівня рН з 7,2 до 4,2 (протягом перших 
72 годин зброджування цукрів). Склад консерванту такий: за-
гальна кількість бактерій 1,3×1011 КУО, в т. ч. Lactobacillus 
plantarum sd-5870, Enterococcus faecium sd-5843, Pediococcus 
acidilactici sd-5866, Pediococcus pentosaceum sd-5868. Переваги 
консерванту — висока активність бактерій, особливо молочно-
кислих, наявність ферментної композиції, здатність швидко 
знижувати рівень рН до гарантовано консервуючих показників. 
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Важливим чинником для отримання якісного силосу при 
визначенні операційних регламентів є корекція поживної цін-
ності силосних гібридів кукурудзи за вмістом структурних ву-
глеводів та за наявністю легкогідролізованих вуглеводів і цук-
рів зокрема (Шпаар, Гіннап, 2009). Так у фенологічній фазі 
(табл.) початку воскової стиглості зерна практично всі гібриди 
(різних груп стиглості з ФАО від 230 до 390) містили достатню 
кількість суми вуглеводів (від 43,26 до 50,08 %). Максимальна 
кількість цукрів (до 26–38 г/кг) знаходилась у зеленій масі се-
редньоранніх та середньостиглих гібридів, обробленій мульти-
компонентними бактеріальними препаратами Літосил та Сила-
кПро. Готові кукурудзяний і сорговий силоси, оброблені зазна-
ченими консервантами, мали відмінні органолептичні показ-
ники і збережену консистенцію, а рівень втрат сухих речовин 
не перевищував 5–8 %. При силосуванні пров’ялених злакових 
та бобових трав втрати поживних речовин були у межах 9–12 
%, причому рівень втрат сирого протеїну (за загальним і небіл-
ковим азотом) не перевищував 8,8 %. Накопичення органічних 
кислот більш інтенсивно (+7,21 %) відбувалося у варіантах із 
обробкою консервантом СилакПро, при цьому кількість моло-
чної кислоти досягала максимальних показників (до 71 % в 
структурі органічних кислот) на 8–12-й день бродіння. Засто-
сування консерванту Літосилу з цього боку виявилось менш 
ефективним — при загальній кількості 2,15 % в структурі ор- 
ганічних кислот кількість молочної кислоти не перевищувала 
67 %, а її рівень був максимальним на 16–20-й день бродіння. 

Доступність вуглеводно-лігнінового комплексу (целюлоза, 
геміцелюлоза, пектин, лігнін та крохмаль) в складі силосованих 
кормів, дії мікрофлори рубця, після обробки маси біологічними 
консервантами, дає можливість підвищити перетравність су-
хих речовин силосу з 61,9 до 66,3 % (+7,1 %). Такий техноло- 
гічний захід дає можливість підвищити енергетичну складову 
силосу з 9,32 до 10,11 МДж обмінної енергії в кілограмі сухих 
речовин. Силосовані корми, консервовані біологічними муль- 
 



ISВN 978-617-7570-23-2 
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 67 
 

Таблиця. Показники органолептичної оцінки та хіміч-
ного складу кукурудзяного силосу обробленого біологічними 
консервантами 

Показники Контроль (без 
консервантів) 

Консервант 
молочнокис-

лої групи 
(Літосил) 

Силосний 
консервант 

закваска 
СилакПро 

Колір Темно-корич-
невий 

Світло-зеле-
ний 

Світло-зеле-
ний 

Запах 
Стійкий, 

неприємний, 
кислий 

Приємний, 
фруктовий 

Приємний, 
хлібний 

Консистенція мажуча пружна пружна 
Вологість, % 78,3 78,1 77,8 
рН 3,65 3,77 3,81 
Аміак, мг% 3,92 3,53 3,21 
Загальна кількість 
кислот, %,     в т. ч.: 

молочна 
оцтова 
масляна 

3,19 
 

1,5 
1,4 
0,29 

3,21 
 

2,15 
0,93 
0,13 

3,42 
 

2,43 
0,99 

– 
Співвідношення 
кислот, % 47/44/9 67/29/4 71/29/0 

Міститься в сухій 
речовині, %: 

протеїну 
клітковини 
золи 
обмінної енергії, 

МДж 

 
 

8,13 
25,8 
9,13 
9,32 

 
 

8,41 
24,1 
9,21 
9,75 

8,79       22,7           
9,37         
10,11 

Перетравність сухих 
речовин, % 61,9 62,8 66,3 

 
тикомпонентними препаратами, екологічно безпечні при ро-
боті обслуговуючого персоналу і практично не забруднюють 
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навколишнє середовище. Щодо протеїнової повноцінності си-
лосу з пров’ялених бобових трав за показниками розщеплю-
вання протеїну у передшлунках, показники азотного балансу 
рубця (RNB), при згодовуванні такого силосу в складі зага-
льно-змішаного раціону (силосно-сінажно-концентратний тип 
годівлі) були в межах від 4,7 до 6,8. Наведені матеріали свід-
чать про високу ефективність застосування біологічних консе-
рвантів при заготівлі силосованих кормів із пров’ялених трав 
та різнодостигаючих гібридів кукурудзи 
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Заготівля консервованого плющеного зерна є перспектив-

ним способом виробництва кормів, оскільки консервоване 
плющене зерно є дешевим джерелом поживних речовин, добре 
поїдається та краще засвоюється сільськогосподарськими тва-
ринами.  

Разом з тим, заготівля якісного та екологічно чистого 
корму без застосування біоконсервантів на сьогоднішній день 
практично неможлива. Проте кормовиробництво в Україні не 
повністю забезпечене ефективними біологічними вітчизня-
ними консервантами. 

Метою роботи було проведення скринінгу штамів молоч-
нокислих бактерій (МКБ) та аеробних бацил (АБ), перспектив- 
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них для створення біоконсервантів, за здатністю до синтезу мо-
лочної кислоти та гідролітичних ферментів. 

Досліджувані штами МКБ виділені зі шлунково-кишкового 
тракту сільськогосподарських тварин (Lactobacillus plantarum 
L-18/1, Lactobacillus acidophilus L-23, Lactobacillus acidophilus 
L-23/1, Lactobacillus plantarum L-30), з корнажу (Lactobacillus 
plantarum L-21, Lactobacillus plantarum L-31, Lactobacillus plan-
tarum Яч-8/1), з силосу (Lactobacillus plantarum L-32), штами 
АБ виділені з кишково-шлункового тракту сільськогосподарсь-
ких тварин (Bacillus subtilis: B1, В3, B6y, В32, 44-р). 

При скринінгу досліджуваних штамів враховували аміла-
зну (на крохмальному агарі) та казеїназну (на молочному агарі) 
активність, а також кількість утворених кислот (у знежиреному 
молоці). Культивування досліджуваних штамів АБ проводили 
на м’ясо-пептонному бульйоні (МПБ), МКБ на середовищі де 
Мана (MRS). 

Для виявлення ферментативної активності у чашки Петрі з 
молочним агаром (для виявлення казеїнази) та з крохмальним 
агаром (для виявлення амілази) засівали штрихом досліджу-
вану культуру та культивували 2–5 діб при 37 °С. Гідроліз ка-
зеїну виявляли за зоною просвітлення навколо колонії мікроо-
рганізмів. Зону гідролізу крохмалю та казеїну вимірювали у мі-
ліметрах від краю штриха (колонії) до межі світлої зони. Чим 
більше діаметр світлої зони, тим вище амілазна активність 
(Герхард Ф., 1983–1984; Егорова Н. С., 1995). 

Для визначення кількості кислоти, що накопичується дос-
ліджуваними штамами бактерій, використовували стерильне 
знежирене молоко (для МКБ) та МПБ з додаванням 5 % глю-
кози (для АБ). Середовища у пробірках інокулювали 0,1 см3ку-
льтури та культивували при 37 °С 14 діб. Після інкубації для 
визначення кислотності проводили титрування 0,1Н розчином 
натрій гідроксиду NaOH (Квасников Є. І., 1975). 

Отримані дані представлені у таблиці та статистично обро-
блені з використанням пакета прикладних програм Microsoft 
Office.  
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Встановлено, що штами Bacillus subtilis володіють висо-
кою ферментативною активністю, зокрема амілазною, що до-
зволяє їх використовувати при консервуванні бідної на цукри 
рослинної сировини, такої, наприклад, як бобові культури. До 
того ж амілаза розщеплює крохмаль на глюкозу, мальтозу та 
олігоглюкозиди, які надалі зброджуються в органічні кислоти, 
насамперед молочну кислоту (Смірнов В. В., 1982). Водночас 
досліджувані штами аеробних бацил продукують фермент ка-
зеїназу, що встановлено за зоною гідролізу казеїну від 9,90 до 
11,70 мм, та накопичують у цукровмісному середовищі неве-
лику кількість молочної кислоти у межах від 0,27 % до 0,34 %. 

 
Таблиця. Амілазна та казеїназна активність, утворен- 

ня кислоти перспективними штамами мікроорганізмів, 
(M ± m, n = 3) 

№ 
п/п 

Штами 
бактерій 

Зона гідро-
лізу крох-
малю, мм 

Зона 
гідролізу 

казеїну, мм 

Кількість 
утвореної 

кислоти, % 
1 B. subtilis B1 18,04 ± 0,78 9,90 ± 1,47 0,34 ± 0,02 
2 B. subtilis B3 12,25 ± 0,76 10,78 ± 1,65 0,30 ± 0,03 
3 B. subtilis B6у 15,40 ± 1,23 11,58 ± 1,94 0,27 ± 0,03 
4 B. subtilis B32 13,23 ± 1,52 11,70 ± 0,91 0,29 ± 0,02 
5 B. subtilis 44-p 14,39 ± 1,55 10,33 ± 0,63 0,29 ± 0,03 
6 L. plantarum L18/1 0,85 ± 0,07 7,71 ± 1,5 2,56 ± 0,02 
7 L. plantarum L21 – 8,14 ± 0,93 1,94 ± 0,01 
8 L. acidophilus L23 – 6,72 ± 0,95 1,56 ± 0,01 
9 L. acidophilus L23/1 – 6,93 ±0,96 1,84 ± 0,02 

10 L. plantarum L30 – 5,60 ± 1,12 1,51 ± 0,05 
11 L. plantarum L31 – 5,54 ± 1,02 1,88 ± 0,08 
12 L. plantarum L32 – 7,41 ± 1,23 2,06 ± 0,01 
13 L. plantarumЯч 8/1 – 7,21 ± 1,14 1,83 ± 0,01 

Примітка: «–» — активність не виявлена. Рівень вірогідності 
різниці з контролем Р ≤ 0,05. 
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Серед МКБ слабку амілазну активність проявив лише штам 
L. plantarum L18/1 із зоною гідролізу крохмалю 0,85 мм. 

Протеолітична активність МКБ має видову та штамову 
специфічність. Досліджувані штами МКБ виявляють казеїна-
зну активність із зонами гідролізу казеїну в межах від 5,54 до 
8,14 мм. 

Найбільш цінна промислова якість МКБ — накопичення 
молочної кислоти. За літературними джерелами відомо, що ак-
тивні культури МКБ здатні накопичувати до 0,5 % молочної 
кислоти вже через 10–15 годин ферментації, вже така кількість 
кислоти гальмує розвиток багатьох шкідливих мікроорганіз-
мів. У середньому при ферментації молока накопичується до 
1–2 % молочної кислоти.  

Досліджувані штами МКБ за рівнем накопичення молочної 
кислоти можна умовно поділити на дві групи: ті, що продуку-
ють молочну кислоту на рівні 1,5–1,94 % (штами L23/1, L21, 
L31, Яч8/1), та ті, що активно продукують молочну кислоту на 
рівні 2,0 % та вище (штами L18/1 та L32). 

Отже, найбільш перспективними штамами бактерій, за зда-
тністю до синтезу молочної кислоти та гідролітичних фермен-
тів, для створення на їх основі біологічних консервантів серед 
досліджуваних МКБ виявились штами Lactobacillus plantarum 
L18/1, L21 та L32, а між АБ — штами Bacillus subtilis B1, B6y. 
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Актуальним питанням індустріального рибництва є отри-

мання високоефективних стартових кормів. При відтворенні 
риби в умовах аквакультури на початкових етапах постембріо-
нального розвитку личинок риб слід годувати живими кор-
мами. Основним стартовим кормом у світовій практиці є нау-
плії артемії. Відомо, що найбільшу поживну цінність науплії 
мають відразу після їх вилуплення (до 24 годин); після прохо-
дження стадії линьки їх нутрієнтний склад збіднюється і вони 
гірше засвоюються мальками. Для покращення якості живих 
кормів та засвоюваності шлунково-кишковим трактом личинок 
риб необхідно проводити процес їх збагачення нутрієнтами та 
біологічно активними речовинами. 

NuPro — білковий препарат, що представлений сухим дрі-
жджовим екстрактом культури дріжджів Saccharomyces cere-
visia, багатий на нуклеотиди, вітаміни, амінокислоти (зокрема, 
глутамінову кислоту), а також інозитол та пептиди. Препарат 
NuPro вважається відмінним поживним матеріалом з високим 
ступенем засвоюваності та використовується в сільському гос-
подарстві для покращення поживної цінності кормів. 

Відомо, що біологічне значення живих кормів полягає не 
тільки у високій поживній цінності, але й у їх здатності активно 
сприяти роботі травної системи личинок риб, що на початкових 
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етапах онтогенезу слабо розвинута (Anderson, 1996). NuPro — 
білковий препарат (Fegan, 2007), і, відповідно, насичення ним 
науплій може мати вплив на рівень протеолітичної активності 
науплій та сприятиме травленню личинок риб.  

Відповідно, метою даної роботи було визначення протео-
літичної активності науплій артемій за умов насичення дріж-
джовим препаратом NuPro різної концентрації. 

Інкубацію цист артемії (Sep-Art Artemia cysts від «Oce-
anNutrition», Belgyum) проводили в апаратах Вейса ємністю 8 л 
протягом 24 годин при температурі 28 °С, інтенсивному освіт-
ленні та аерації. Солоність середовища забезпечували шляхом 
додавання NaCl у дозі 30 г/л. Отримані науплії було поділено 
на 3 групи, в кожну з яких одноразово було внесено такі дози 
препарату NuPro — 0,1 г/л; 0,2 г/л та 0,4 г/л. Артемію контро-
льної групи не годували. Відбір проб науплій здійснювався 
кожні 6 годин протягом доби. Визначення рівня протеолітичної 
активності здійснювали модифікованим методом Ансона 
(Полыгалина, 2003). Дослідження протеолітичної активності 
проводили при трьох значеннях pH: 4,8 (кислі протеїнази), 
7,4 (нейтральні) та 9,0 (лужні). 

Результати досліджень показали, що найвищі значення 
протеолітичної активності науплій артемії до процедури наси-
чення відмічено в нейтральному діапазоні рН. Так, рівень зага-
льної протеолітичної активності при рН 7,4 сягав 0,15 мкмоль 
Tyr/хв×мг білка, що майже втричі перевищувало значення, 
отримані для кислих протеїназ.  

Аналіз результатів визначення протеолітичної активності 
науплій при застосуванні різних концентрацій препарату ви-
явив, що найвищі показники зростання активності протеїназ в 
усіх досліджених діапазонах pH спостерігаються при застосу-
ванні препарату NuPro в концентрації 0,2 г/л. Рівні активності, 
встановлені для третьої дослідної групи (доза препарату 0,4 г/л), 
є нижчими порівняно з дозою в 0,2 г/л. Це може бути зумовлено 
закисленням середовища невикористаними рештками препа-



ISВN 978-617-7570-23-2 
74 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

рату, адже NuPro — сухий дріжджовий екстракт культури дрі-
жджів Saccharomyces cerevisiae, для культивування яких вико-
ристовують слабо кислі середовища (Narendranath, 2005). 

Порівняльний аналіз протеолітичної активності протягом 
процедури насичення (6-12-18-24 години) показав, що в усіх 
досліджуваних діапазонах рН найвищий рівень протеолітичної 
активності спостерігається на 18 годину від початку експери-
менту. Очевидно, це пов’язано з тим, що в даний період науплії 
починають активно споживати препарат, зростає рівень загаль-
ного білка та активність протеолітичних ферментів для його 
розщеплення. Найвищий рівень активності (0,35 мкмоль 
Tyr/хв×мг) спостерігається через 18 годин після насичення для 
лужних протеїназ.  

Отже, насичення науплій артемії дріжджовим препаратом 
NuProв дозі 0,2 г/л протягом 18 годин дозволяє збільшити рі-
вень їх протеолітичної активності, що сприятиме кращому за-
своюванню досліджуваного збагаченого живого корму трав-
ною системою личинок риб.  
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Останнім часом в Україні і в світі все більшого поширення 

набуває біологічне землеробство. Поглиблення уявлень про 
роль мікроорганізмів у житті рослин дало можливість ство-
рення біотехнологій, які дозволили зменшити об’єми викорис-
тання мінеральних і органічних добрив при вирощуванні рос-
лин, а в деяких випадках взагалі відмовитися від хімічних пре-
паратів, які негативно впливають не тільки на рослину, а й на 
ризосферну мікробіоту, захистити рослини від дії стресових 
факторів та різних фітопатогенів. Такі технології базуються на 
використанні мікробних препаратів на основі живих клітин мі-
кроорганізмів, селекціонованих за корисними властивостями. 
Сучасні комплексні мікробні препарати містять мікрооргані-
зми, які можуть успішно конкурувати з аборигенними і захоп-
лювати екологічні ніші у взаємодії з рослинами (Тихоно- 
вич И. А. и др., 2005). До складу мікробних препаратів, крім 
живих бактерій, входять їхні біологічно активні метаболіти з 
антифунгальними, бактерицидними та бактеріостатичними 
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властивостями. Використання біопрепаратів дозволяє контро-
лювати рівень шкодочинності фітопатогенів, суттєво підвищу-
вати ступінь реалізації генетичного потенціалу рослин, а також 
родючість ґрунту (Salantur A., Ozturk A., Akten S., 2006; 
Iutynska G. O. et. аl., 2010). 

Метою роботи було дослідити чисельність амілолітичних, 
азотофіксувальних, прототрофних, педотрофних та фосфатмо-
білізувальних мікроорганізмів у ризосфері рослин сої, а також 
розвиток кутастої плямистості сої, викликаної Pseudomonas 
savastanoi pv. glycinea 8571 (штучний інфекційний фон) за іно-
куляції Ековіталом та обробки ЕПАА. 

Дослідження проводили з соєю сорту Кіото в умовах веге-
таційного досліду. Передпосівну обробку насіння здійснювали 
комплексним мікробним інокулянтом Ековітал, до складу 
якого входять високоефективні бульбочкові бактерії та фосфат-
мобілізувальні бацили (Титова Л. В. та ін., патент № 101388, 
2013), та прилипачем екзополісахаридакриламідом — ЕПАА 
(Воцелко С. К. та ін., 2007). Ці препарати розроблено в Інсти-
туті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН Ук-
раїни. Для створення штучного інфекційного фону рослини за-
ражали ін’єкцією з водною суспензією однодобових клітин 
Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 8571 (збудник кутастої 
плямистості сої) з титром 107 кл./мл на стадії цвітіння-утво-
рення бобів. Рослини в контрольному варіанті обробляли сте-
рильною водогінною водою. Облік розвитку симптомів кутас-
тої плямистості сої здійснювали на сьомий день після зара-
ження. Ризосферний ґрунт сої для дослідження чисельності 
олігоазотрофних, амілолітичних, прототрофних, педотрофних 
та фосфатмобілізувальних груп мікроорганізмів відбирали на 
стадії наливу бобів, коли спостерігалися симптоми захворю-
вання.  

Показано, що за умов штучного інфікування сої Pseudo-
monas savastanoi pv. glycinea 8571 відмічено найменший прояв 
розвитку захворювання порівняно з контролем у варіанті з пе-
редпосівною обробкою насіння інокулянтом Ековіталом у ком-
плексі з ЕПАА.  



ISВN 978-617-7570-23-2 
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 77 
 

У варіанті з обробкою Ековіталом спостерігали збільшення 
чисельності ризосферних мікроорганізмів всіх досліджуваних 
еколого-трофічних груп в 1,4–2,5 раза, крім педотрофних. Це 
можна пояснити тим, що бактеризація сприяла інтенсивнішому 
розвитку кореневої системи, збільшенню кількості кореневих 
ексудатів. У варіанті з бактеризацією Ековіталом в комплексі з 
ЕПАА збільшувалась кількість прототрофних та фосфатмобілі-
зувальних мікроорганізмів в 1,2–1,9 раза, проте відмічено, що 
чисельність азотофіксувальних та амілолітичних — знижува-
лась у 1,3–1,4 раза по відношенню до контрольного варіанту. 
За обробки насіння сої тільки прилипачем ЕПАА не спостері-
гали стимуляції розвитку ризосферних мікроорганізмів. 

Отже, за інокуляції насіння сої комплексним мікробним 
біопрепаратом Ековітал сумісно з прилипачем ЕПАА збільшу-
валась чисельність прототрофних та фосфатмобілізувальних 
мікроорганізмів, знижувався розвиток кутастої плямистості сої 
за умов штучного інфікування рослин збудником Pseudomonas 
savastanoi pv. glycinea 8571.  
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УДК 615.015:547.233:615.281.9 

АМ-166 — ПЕРСПЕКТИВНА СПОЛУКА ДЛЯ 
РОЗРОБКИ ПРЕПАРАТІВ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 
1Гринчук Н. І., 1Вринчану Н. О., 2Шаламай А. С. 
1ДУ «Інститут фармакології та токсикології 
НАМН України» 
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вул. Миру, 17; м.Київ, 03134, Україна 
 
Виникнення та розповсюдження резистентних до дії анти-

мікробних препаратів (АМП) штамів мікроорганізмів знижує 
ефективність заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними 
захворюваннями. Одним із шляхів вирішення проблеми є по-
шук сполук з виразною антимікробною дією, особливо серед 
нових хімічних класів, які застосовувались самостійно або у 
комбінованій терапії з метою профілактики та лікування. На 
увагу заслуговують також сполуки з комплексним механізмом 
специфічної антимікробної дії, здатні впливати на декілька мі-
шеней в клітині бактерій або грибів, що уповільнить форму-
вання резистентності до їх дії. На увагу, як перспективні для 
створення нових препаратів, заслуговують адамантанвмісні 
сполуки, які проявляють широкий спектр біологічної активно-
сті. Нашими попередніми дослідженнями виявлена виразна дія 
у похідного адамантану, сполуки 4-(1-адамантил)-(1-амінобу-
тил)бензол (шифр АМ-166). АМ-166 пригнічує ріст та розмно-
ження дріжджоподібних, міцеліальних грибів та дерматоміце-
тів, мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) відносно Candi-
da spp. становить (0,25–5,0) мкг/мл, Aspergillus spp. — 1,0 мкг/мл, 
Fusarium spp. — 3,12 мкг/мл [Н. О. Вринчану, 2010]. При з’ясу-
ванні механізму антимікробної дії АМ-166 встановлено, що 
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сполука виявляє мембранотропну активність, пригнічує ефлю-
ксні помпи мікроорганізмів [Н. О. Вринчану, 2010]. 

Окрім активності щодо планктонних мікроорганізмів, 
сполука виявляє й антибіоплівкову активність, здатна порушу-
вати плівкоутворення та руйнувати сформовані біоплівки бак-
терій [Н. А. Врынчану, С. В. Гриневич, 2015; А. О. Шарова, 
Н. І. Гринчук, 2018]. До дії сполуки більш чутливі мікрооргані-
зми на ранніх стадіях формування біоплівок (адгезія, форму-
вання моношару). Активність АМ-166 до зрілих сформованих 
біоплівок більш виразна у концентраціях, що перевищують МІК.  

Активність щодо планктонних та біоплівкових форм мік-
роорганізмів свідчить про перспективність сполуки для розро-
бки на її основі нових препаратів антимікробної дії.  

Мета роботи — встановити вплив адамантанвмісної спо-
луки на адгезивні властивості S. aureus  та E. coli. 

У роботі використовували клінічні штами грампозитивних 
(S. aureus 222) та грамнегативних (E. coli 311) бактерій. Спо-
луку та препарати порівняння (азитроміцин та цефтазидим) до-
сліджували у концентраціях 0,5 та 2,0 МІК. 

Здатність АМ-166 порушувати адгезію мікроорганізмів 
(S. aureus 222 та E. coli 311) до абіотичної поверхні оцінювали 
за зміною гідрофобності бактеріальних клітин при дії сполуки. 
Гідрофобність штамів досліджували за допомогою BATH-те-
сту у двофазній системі з етилацетатом з наступною оцінкою 
спорідненості клітин до неполярних розчинників згідно з 
[Bellon-Fontaine М., 1996]. Для цього бактеріальні клітини у ло-
гарифмічній фазі росту осаджували шляхом центрифугування 
при 3000 об./хв. протягом 15 хв. та ресуспендували в 0,9 % 
NaCl до оптичної густини (OD) 0,18–0,22 (А0). До пробірки з 
бактеріальною суспензією (3 мл) додавали етилацетат (0,5 мл) 
і витримували 10 хв. при кімнатній температурі для насичення. 
Кожну досліджувану пробу струшували на вортексі протягом 
2 хв. та залишали на 15 хв. до повного розділення фаз. Після 
цього оптичну густину водної фази вимірювали на спектрофо-
тометрі при 600 нм. Адгезивну активність бактеріальних клітин 
обчислювали за формулою: Ad% = 100·[1–(A/A0)], де A0 і А — 
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оптична густина суспензії бактерій до і після розділення фаз 
відповідно. Для дослідження впливу АМ-166 та препаратів по-
рівняння на гідрофобність клітин культури попередньо, перед 
осадженням, інкубували 90 хв. при 37 °С зі сполукою чи пре-
паратами.  

Статистичну обробку результатів проводили з використан-
ням критерію Ньюмена-Кейлса (програма «StatSoft “Statistica 
6.0”»). 

Отримані дані експериментів щодо механізму впливу на 
адгезію мікроорганізмів до абіотичної поверхні свідчать, що 
сполука АМ-166 у концентрації 0,5 МІК зменшує гідрофоб-
ність клітин S. aureus 222 та E. coli 311 на 30,1 % та 10,5 % від-
повідно. Сполука у концентрації 2,0 МІК гідрофобність клітин 
бактерій не змінює. Препарат порівняння азитроміцин у конце-
нтрації 0,5 МІК зменшує гідрофобність золотистого стафіло-
коку на 21 %, при 2,0 МІК зміни гідрофобності клітин не вияв-
лено. Цефтазидим в обох досліджених концентраціях не впли-
ває на гідрофобність клітин E. coli. Отримані результати щодо 
гідрофобності кишкової палички при дії цефтазидиму можуть 
свідчити про те, що антибіоплівкова активність препарату зу-
мовлена впливом на інші етапи плівкоутворення.  

Отже, показано, що адамантанвмісна сполука АМ-166 по-
рушує адгезію золотистого стафілокока та кишкової палички 
до абіотичної поверхні, знижуючи гідрофобність бактеріаль-
них клітин при дії у субінгібуючій концентрації 0,5 МІК. Дані 
про специфічну антимікробну дію АМ-166 щодо планктонних 
та біоплівкових форм мікроорганізмів свідчать про перспекти-
вність та доцільність розробки на її основі ефективних та без-
печних препаратів для застосування як у медицині, так і сільсь-
кому господарстві.  
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Escherichia coli — найпоширеніший мікроорганізм з ро-

дини Enterobacteriaceae, здатен викликати різні захворювання, 
зокрема колібактеріоз молодняка сільськогосподарських тва-
рин і птиці. Колібактеріоз характеризується тяжким перебігом 
та високим рівнем смертності тварин, що призводить до знач-
них економічних збитків сільськогосподарських підприємств. 
Джерелом інфікування тварин може бути технологічне облад-
нання комбікормових підприємств, автомобільний транспорт, 
вагони, тара, склади, що знаходяться в неналежному санітар-
ному стані, гризуни тощо.  

Хронічний перебіг захворювання може бути зумовлений 
здатністю бактерій утворювати специфічно організовані мікро-
бні угруповання — біоплівки. Важливим структурним компо-
нентом біоплівок є матрикс — позаклітинна полімерна субста-
нція, яка оточує клітини мікроорганізмів та складається з полі-
сахаридів, білків, екзоферментів та нуклеїнових кислот. Бакте-
рії в складі біоплівки характеризуються стійкістю до дії анти-
мікробних засобів, дезінфектантів та факторів імунного захи-
сту макроорганізму. На сьогодні це є однією з причин неефек-
тивності застосування великої кількості антимікробних препа-
ратів та запропонованих схем лікування. У зв’язку з цим акту-
альним є пошук нових сполук з антибіоплівковою активністю. 
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За результатами наших попередніх досліджень встанов-
лено, що сполука 1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-
(N-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлорид (шифр 
КВМ-194) здатна попереджувати плівкоутворення та руйну-
вати сформовані біоплівки E. coli (Дудікова, 2017).  

Мета роботи — встановити вплив КВМ-194 на вміст це-
люлози у матриксі біоплівок E. coli. 

Матеріали та методи. Вміст целюлози у матриксі біоплі-
вки, сформованої E. coli, визначали за рівнем зв’язування полі-
сахариду з Конго червоним (Andrew, Spiers, 2003). В дослі-
дженнях використовували клінічний штам E. coli 311. Актив-
ність сполуки КВМ-194 та препарату порівняння ципрофлок-
сацину досліджували у субінгібуючій концентрації 0,5 МІК. 

Для дослідження впливу КВМ-194 на синтез целюлози 
культуру зі сполукою вирощували при 37 °С протягом 48 год. 
Бактеріальні клітини осаджували центрифугуванням при 
3000 об./хв. протягом 30 хв. та промивали фосфатним буфером. 
До суспензії клітин (OD600 — 0,3) додавали 50 мкг/мл розчину 
Конго червоного та інкубували протягом 120 хв. при 37 °С. Ба-
ктеріальний вміст і зв’язаний Конго червоний осаджувати шля-
хом центрифугування при 8000 об./хв. протягом 10 хв. Супер-
натант відбирали у лунки планшета та визначали кількість 
незв’язаного барвника при 490 нм. Вимірювання оптичної 
щільності здійснювали на Adsorbance Microplate Reader 
ELxЧ800 (ВіоТek, США). Концентрацію Конго червоного роз-
раховували за стандартною калібрувальною кривою.  

Визначення здатності кишкової палички продукувати це-
люлозу — компонент матриксу біоплівок — проводили з вико-
ристанням агаризованого середовища Luria-Bertani (LB) з до-
даванням 0,02 % калькофлуору (Flores-Encarnacion, M., 2016). 
Для встановлення впливу КВМ-194 на синтез екзополісахари-
дів якісним методом дводобову культуру E. coli, вирощену в 
рідкому середовищі LB зі сполукою/препаратом порівняння, 
висівали на чашки Петрі з середовищем (15 мл) та інкубували 
протягом 48 год. при 37 °С. Після закінчення терміну інкубації 
культуру опромінювали УФ-лампою та реєстрували рівень 
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флуоресценції, який корелює з наявністю екзополісахаридів, 
синтезованих кишковою паличкою. 

Отримані дані щодо кількісного визначення вмісту целю-
лози в матриксі біоплівок E. coli 311 при дії КВМ-194 показали, 
що сполука не пригнічує синтез целюлози в субінгібуючій кон-
центрації та за своєю дією поступається препарату порівняння 
ципрофлоксацину (зменшення кількості полісахариду на 
41,4 %, порівнюючи з контролем). 

В експериментах з використанням калькофлуору встанов-
лено, що культура E. coli 311 здатна продукувати екзополісаха-
риди, що підтверджено наявністю флуоресценції. В чашці з 
контролем флуоресценція спостерігалася на поверхні культу-
рального середовища, де ріст культури був відсутній, що свід-
чить про поширенння екзополісахаридів у ньому. Сполука 
КВМ-194 не виявила виразного впливу на синтез полісахаридів 
E. coli, оскільки різниці у ступені флуоресценції з контролем не 
було зафіксовано.  

Отже, отримані дані щодо впливу КВМ-194 на синтез по-
лісахаридів E. coli показали, що механізм антибіоплівкової ак-
тивності сполуки, на відміну від ципрофлоксацину, не пов’яза-
ний з пригніченням синтезу целюлози кишковою паличкою, що 
свідчить про необхідність подальших поглиблених досліджень 
механізму антимікробної дії сполук відносно біоплівок мікро-
організмів.  

 
 

  



ISВN 978-617-7570-23-2 
84 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

УДК 631.461:[633.35:631.811.98] 

ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ 
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Ґрунтові ферменти відіграють важливу роль у збагаченні 

ґрунту рухомими і доступними для рослин поживними речови-
нами. Проте ферментативна активність ґрунту прямо залежить 
від складу ризосферної мікробіоти, а від неї, в свою чергу, за-
лежить перетворення рослинних залишків, що є джерелом для 
функціонування ферментів у ґрунті. 

Дослідження ґрунтових ферментів дозволяють більш чітко 
охарактеризувати біологічну активність ґрунтів, адже будь-які 
зміни в мікробіоценозі ґрунту відображаються на його ферме-
нтативній активності. 

Метою дослідження було встановити вплив регулятора ро-
сту рослин (РРР) Регоплант, внесеного на фоні обробки насіння 
мікробним препаратом (МБП) і окремо, на активність основних 
ґрунтових ферментів (протеази, інвертази і каталази) в агроце-
нозі сочевиці. 

Схема досліду мала три фони з обробкою насіння сочевиці 
перед сівбою препаратами: 

– МБП Rhizobium leguminosarum Lens штам К-29 (100 мл/га 
норму насіння) (Фон І); 

– РРР Регоплант (250 мл/ т) (Фон ІІ); 
– сумішшю МБП (100 мл/га норму насіння) і РРР Рего- 

плант (250 мл/ т) (Фон ІІІ). 
По даних фонах, у фазі гілкування культури, вносили РРР 

Регоплант у нормі 50 мл/га. 
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Вегетаційні досліди виконували з дотриманням вимог ве-
гетаційного методу (Журбицький, 1986) в чотирьохкратній по-
вторності. Активність ґрунтових ферментів визначали: ката-
лази — за методикою Джонсона і Темплє (Хазієв, 2005), інвер-
тази та протеази — за методиками, описаними З. М. Грицаєнко 
зі співавторами (Грицаєнко, 2003). 

За результатами виконаних досліджень встановлено, що 
активність ґрунтових ферментів у досліді змінювалась залежно 
від комбінування біологічних препаратів. 

За внесення в посівах сочевиці Регопланту 50 мл/га на фоні 
передпосівної обробки насіння Регоплантом 250 мл/т спостері-
гали зростання показників каталази на — 29 %, інвертази — на 
16 % і протеази — 46 %.  

Активність протеази за посходового внесення Регопланту 
50 мл/га на фоні обробки насіння МБП зростала на 31 %, інвер-
тази — 16 % і каталази — 33 %. За передпосівної обробки на-
сіння сумішшю мікробного препарату Rhizobium legumino-
sarum Lens штам К-29 і Регопланту активність ферментатив-
ного комплексу ґрунту зростала на 26 % — для інвертази, 
52 % — протеази та 42 % — для каталази. Найвища фермента-
тивна активність ґрунту була зафіксована у варіанті Регоплант 
50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння сумішшю МБП 
і РРР, де показники каталази перевищували контроль на 48 %, 
інвертази і протеази — 29 % та 66 % відповідно. 

Найвища ферментативна активність у цих варіантах дос-
ліду, очевидно, була зумовлена зростанням проходження ґрун-
тових трансформаційних процесів, підсилення яких відбулась 
на фоні використання біологічних препаратів. 

Отже, у результаті виконаних досліджень встановлено, що 
комплексне використання РРР Регоплант і мікробного препа-
рату Rhizobium leguminosarum Lens штам К-29 стимулює про-
ходження у ґрунті посівів сочевиці основних ферментативних 
процесів. 
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Сучасні умови аграрного виробництва потребують заходів, 

які забезпечують найбільш реальний рівень продуктивності ку-
льтур, високу якість продукції при одночасному зменшенні ви-
трат на їх вирощування. Одним із дієвих напрямів підвищення 
інтенсивності землеробства може бути використання сучасних 
біологічних засобів відтворення родючості ґрунтів і підви-
щення врожайності культур. 

Мікроорганізми є одними з основних факторів ґрунтоутво-
рюючого процесу, живлення рослин і фітосанітарного стану 
ґрунту. Тому застосування сучасних мікробних препаратів 
повинно бути спрямоване на відновлення ґрунтової родючості, 
підвищення продуктивності та екологічної безпеки земле- 
робства. 

Мета наших досліджень — підвищення біологічної актив-
ності ґрунту за рахунок оптимізації застосування сучасних мі-
кробних препаратів, які сприяють покращенню азотного та 
фосфатного живлення рослин в умовах природного зволо-
ження за застосування мінімізованого обробітку ґрунту. 

 Закладення дослідів та їх проведення здійснювали за зага-
льноприйнятими в землеробстві методиками і методичними 
вказівками. Дослідження проводили у шестипільній сівозміні 
в стаціонарному двофакторному досліді за такою схемою: 
Фактор А — система обробітку ґрунту: 1. Оранка. 2. Безполи-
цевий глибокий обробіток. 3. Безполицевий мілкий обробіток. 
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Фактор В — мікробні препарати: 1. Контроль (без бактериза-
ції). 2. Азотфіксувальні бактерії. 3. Фосфатмобілізувальні бак-
терії. В 2011–2013 роках на посівах соняшника застосовува- 
ли такі мікробні препарати: 1. Діазофіт — мікробіологічний 
агент — азотфіксувальна бактерія Rhizobium radiobacter 204. 
2. Поліміксобактерін — на основі рістстимулюючої бактерії 
Paenibacillus polimyxa KB. На посівах ячменю ярого (2011–2013 
рр.) застосовували: 1. Мікрогумін — азотфіксувальні бактерії. 
2. Фосфоентерин — фосфатмобілізувальні бактерії. У 2013–
2015 роках на посівах пшениці озимої застосовували такі мік-
робні препарати для обробітку насіння: 1. Діазофіт. 2. Полімік-
собактерин. 

Дослідження проводили на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН. Ґрунт дослідного поля — 
темно-каштановий середньосуглинковий з вмістом гумусу в 
орному шарі 2,2 %.  

На півдні України землеробство ведеться в досить склад-
них умовах недостатнього зволоження. Тут випаровування з 
полів перевищує надходження вологи від дощів. Єдиним при-
родним джерелом надходження води на поле є атмосферні 
опади, які значною мірою характеризують умови водного ре-
жиму ґрунту під певними культурами. За таких умов мікробіо-
логічні процеси часто дуже пригнічені.  

У роки досліджень умови зволоження ґрунту складалися 
по-різному, що впливало на інтенсивність мікробіологічних 
процесів — 2013 рік був дуже сухий, коли вже на початку сівби 
ячменю ярого в метровому шарі містилося лише 5,3–21,7 мм 
продуктивної вологи, а під соняшником — 41,5–77,1 мм. Бли-
зьким до нього був і 2014 рік, у якому запаси вологи складали 
40,1–41,7 мм та 61,2–71,6 мм відповідно. 2013 рік був середнім, 
а 2015 — вологим.  

Спостереження у посівах соняшнику за загальною кількі-
стю мікроорганізмів, які визначаються на ґрунтовому агарі, сві-
дчать, що обробка насіння Діазофітом сприяла збільшенню чи-
сельності мікроорганізмів цієї групи на початку його вегетації 
на 13,5–29,4 %, порівнюючи з необробленим варіантом, і за 



ISВN 978-617-7570-23-2 
88 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

мілкого безполицевого обробітку була на 10,9–21,4 % вищою, 
порівнюючи з глибокими обробітками. Обробка насіння соня-
шнику цим препаратом підвищила кількість олігонітрофільних 
мікроорганізмів на початку вегетації, порівнюючи з контроль-
ним варіантом, на 9,7–15,1 % незалежно від обробітку ґрунту, 
а наприкінці вегетації найбільша кількість їх була за оранки. 

Застосування препарату Діазофіт підвищувало чисельність 
амоніфікувальних мікроорганізмів, порівнюючи з контролем, 
протягом всього періоду вегетації на 5,0–25,0 %, особливо за 
умов безполицевого мілкого обробітку ґрунту, а кількість нітри-
фікувальних мікроорганізмів на 2,5–20,0 %, порівнюючи з кон-
трольним варіантом, навпаки, за глибоких обробітків ґрунту. 

Змінення біологічного режиму ґрунту при застосуванні пре-
парату Діазофіт сприяло підвищенню вмісту нітратного азоту 
вже з початку вегетації соняшника на 8,8–16,1 %, порівнюючи з 
контролем, і найбільше — за глибоких обробітків ґрунту. Підви-
щився також на 9,4–26,8 % і вміст рухомого фосфору.  

Обробка насіння ячменю ярого препаратом Мікрогумін 
сприяла підвищенню загальної кількості мікроорганізмів в пе-
ршій половині вегетації на 2,0–23,3 %, порівнюючи з контро-
лем, особливо за безполицевого глибокого обробітку ґрунту — 
на 23,3 %. Чисельність олігонітрофільних мікроорганізмів та-
кож перевищувала контрольний варіант на 9,5–21,2 % і най- 
більшою вона була за умов оранки. Застосування цього препа-
рату сприяло і підвищенню чисельності амоніфікувальних мік-
роорганізмів у другій половині його вегетації на 6,4–36,3 %, по-
рівнюючи з контролем, і перевага була за мілким безполицевим 
обробітком ґрунту. Чисельність нітрифікувальних мікроорга- 
нізмів під впливом препарату Мікрогуміну на початку вегетації 
ячменю підвищилась лише за умов оранки на 12,3 %. За інших 
систем обробітку вона не змінилась 

Обробка насіння мікробним препаратом Фосфоентерин не 
мала переваги у загальній кількості мікроорганізмів, порівню-
ючи з контролем, проте сприяла збільшенню чисельності амо-
ніфікувальних мікроорганізмів у ґрунті у середині вегетації на 
21,9–32,2 %.  
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Підвищення кількості мікроорганізмів окремих груп у ґру-
нті при застосування препарату Мікрогумін на посівах ячменю 
ярого сприяло покращенню азотного живлення рослин. Так, 
вміст нітратів уже на початку вегетації перевищував контроль-
ний варіант на 20,0–56,9 % і найбільшим він був за безполице-
вих способів обробітку ґрунту. На вміст рухомого фосфору цей 
препарат не подіяв. 

Обробка насіння пшениці озимої препаратом Діазофіт 
сприяла збільшенню загальної чисельності мікроорганізмів і 
найбільше їх зростання їх — на 22,2–26,5 % — відбулось за міл-
кого безполицевого обробітку ґрунту. Аналогічно змінювалась 
і чисельність олігонітрофільних мікроорганізмів і найбільше 
зростання їх чисельності спостерігалось також за умов мілкого 
безполицевого обробітку ґрунту — на 17,5–18,5 %.  

Отже, у посушливих умовах в господарствах Південного 
Степу для покращення поживного режиму ґрунту та підви-
щення врожайності пшениці озимої необхідно застосовувати 
мікробний препарат Діазофіт як за глибокого, так і мілкого об-
робітку ґрунту під попередник. Препаратом Поліміксобакте-
рин насіння пшениці необхідно обробляти лише за умов прове-
дення мілкого безполицевого обробітку ґрунту під попередник.  

При сівбі ячменю ярого його насіння необхідно обробляти 
мікробним препаратом Мікрогумін при мінімізованому обробі-
тку ґрунту. Застосування мікробного препарату Фосфоентерин 
в гостро посушливих умовах весни в регіоні стійкого позитив-
ного ефекту не забезпечує. 

У посівах соняшнику при сівбі насіння необхідно оброб-
ляти мікробним препаратом Діазофіт за умов проведення під 
нього глибокої оранки або мілкого безполицевого обробітку. 
Препарат Поліміксобактерин можна застосовувати лише за 
умов проведення оранки під соняшник. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
біологічний факультет, кафедра мікробіології, вірусології 
та біотехнології 
Шампанський провулок, 2; Одесса, 65000, Україна 
е-mail: andriymerlich@gmail.com 
 
Біоплівка є поверхневим бактеріальним угрупованням, що 

має певну структуру (Abee et al., 2011). Відомо, що лактобакте-
рії утворюють біоплівки на рослинних поверхнях та можуть 
здійснювати регуляцію їх заселення іншими мікроорганізмами 
(Галкін та ін., 2012; Kachouri et al., 2016). У наших попередніх 
експериментах було показано пригнічувальну активність бак-
терій штамів E. italicus ОНУ547, L. plantarum ОНУ12, ОНУ311 
та їх комплексів проти фітопатогенних бактерій (Мерліч та ін., 
2017c; Мерліч та Ліманська, 2016). Крім того, нами було вста-
новлено, що бактерії штаму E. italicus ОНУ547 є здатними до 
продукції бактеріоцину (Мерліч та ін., 2017b), тоді як L. plan-
tarum ОНУ12 та ОНУ311 виділяють органічні кислоти (Мерліч 
та ін., 2017a). У зв’язку з цим, визначення здатності їх компле-
ксів до біоплівкоутворення здається перспективним з точки 
зору розробки способу захисту рослин, що має розширений 
спектр антимікробних речовин. 

Метою цієї роботи було вивчити здатність бактерій штаму 
E. italicus ОНУ547 та їх комплексів з L. plantarum ОНУ12 та 
ОНУ311 формувати біоплівки на надземних поверхнях крес-са-
лату. 

У дослідженні використовували добові культури E. italicus 
ОНУ547, L. plantarum ОНУ12 та ОНУ311 у концентрації 
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108 кл./мл, які культивували при 37 ºС в MRS бульйоні. Експе-
рименти проводили у п’яти повтореннях згідно з (Галкін та ін., 
2012) з деякими модифікаціями. 

У результаті проведених досліджень виявлено високу зда-
тність бактерій штаму E. italicus ОНУ547 та їх комплексів зі 
штамами L. plantarum до формування біоплівки на поверхні ли-
стків крес-салату. Утворені біоплівки були найвищого ступеня 
сформованості (++++), тобто не містили розривів та мали зна-
чну товщину. Здатність E. italicus до формування біоплівки на 
поверхні листків крес-салату нами виявлено вперше.  

Що стосується ступеня сформованості біоплівки на повер-
хні стебел крес-салату, то він відрізнявся залежно від переві- 
реного комплексу. Дійсно, тоді як бактерії штаму E. italicus 
ОНУ547 не формували біоплівки на стеблах крес-салату, їх су-
міші з L. plantarum ОНУ12 та ОНУ311 проявили таку власти-
вість. У нашій попередній роботі було повідомлено про здат-
ність досліджених комплексів до формування біоплівок на по-
верхні коренів крес-салату, ступінь якої коливався від трьох до 
чотирьох плюсів (Мерліч та ін., 2017c). Найбільша здатність до 
біоплівкоутворення на поверхні стебел крес-салату серед пере-
вірених комплексів була характерною для суміші бактерій 
E. italicus ОНУ547 та L. plantarum ОНУ311, що утворювали бі-
оплівку високого ступеня сформованості, в яких містилися ро-
зриви (+++). Решта сумішей проявили нижчу здатність до фор-
мування біоплівки на поверхні стебел проростків крес-салату. 
Комплекс E. italicus ОНУ547 та L. plantarum ОНУ12, а також 
суміш бактерій усіх трьох штамів утворювали лише окремі мі-
кроскопічні колонії на поверхні стебел крес-салату (++).  

Отже, комплекс бактерій штамів E. italicus ОНУ547 та 
L. plantarum ОНУ311 проявив високу здатність до утворення 
біоплівок на надземних поверхнях крес-салату та може бути пе-
рспективним для розробки біопрепаратів для захисту надзем-
них частин рослин у сільському господарстві.  

Ми дякуємо к. б. н. Ліманській Н. В. за надані штами 
L. plantarum та к. б. н. Галкіну М. Б. за консультації по визна-
ченню ступеня сформованості біоплівки.  
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У сучасних соціально-економічних умовах однією з голов-

них проблем аграрного сектора економіки України залиша-
ється істотне збільшення й стабілізація виробництва зернових 
бобових культур, які є основним джерелом збалансованого за 
амінокислотним складом і вмістом екологічно чистого білка 
(Камінський, 2006). 

Проблема споживання білка тваринного походження зали-
шається актуальною, адже рівень харчування впливає на три-
валість життя людей, їхнє здоров’я та працездатність. На наці-
ональному рівні дефіцит білка складає 225 тис. тонн. Зернобо-
бові культури є головними у вирішенні проблеми збільшення 
виробництва рослинного білка. Ведуться пошуки підвищення 
продуктивності малопоширених бобових культур, таких як 
нут, сочевиця, боби (Бабич-Побережна, 2007). Площі посіву 
цих культур в останні роки значно зросли. Вирощування бобо-
вих культур сприяє підвищенню родючості ґрунту, покра-
щенню балансу ґрунтового азоту за рахунок його біологічної 
фіксації, сприяє зміцненню фінансового стану товаровиробни-
ків (Майорова, 1998). 

Сочевиця (Lensculinaris Medik) є цінною зернобобовою ку-
льтурою, площа посіву якої у світі становить 3,7 млн га, а вало-
вий збір 1,3 млн т (Клиша, 2009). Вона характеризується висо-
ким вмістом білка — 21–36 % і поступається лише сої, містить 
такі незамінні амінокислоти, як лізин, аргінін та інозіт, які 
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покращують еластичність судин і запобігають старінню орга-
нізму. 

З аналізу літературних джерел з питань інтенсифікації тех-
нології вирощування сочевиці в Україні встановлено, що важ-
ливе значення мають агрокліматичні умови її вирощування та 
умови мінерального живлення; узагальнено теоретичні, мето-
дологічні та прикладні аспекти формування врожаю залежно 
від рівня удобрення; показано значення біологічного азоту в су-
часних технологіях вирощування. Наведено теоретичне обгру-
нтування обраного напряму досліджень. Визначено актуальні, 
недостатньо розроблені питання з оптимізації системи удоб-
рення сочевиці. Сочевиця, як і всі бобові, накопичує азот у ґру-
нті, що має важливе значення в умовах постійного подорож-
чання енергетичних ресурсів. Вважається, що введення соче-
виці в сівозміну дає змогу зменшити дозу застосування азотних 
мінеральних добрив на 30–40 % (Чернобривенко, 1947). Тому, 
поряд з підвищенням врожайності і якості насіння у системі те-
хнології вирощування сочевиці, належна увага повинна бути 
приділена підвищенню продуктивності симбіотичної азот- 
фіксації. 

У Правобережному Лісостепу відмічено тенденцію до збі-
льшення посівних площ сочевиці, що потребує уточнення скла-
дових системи її удобрення за рахунок оптимального поєд-
нання доз мінеральних добрив і препаратів азотфіксувальних 
мікроорганізмів. 

Доцільно вивчити ефективність впливу різних видів і доз 
мінеральних добрив на врожайність насіння сочевиці та його 
якість. Водночас слід уточнити показники винесення основних 
елементів живлення з урожаєм і вибрати оптимальні для фор-
мування одиниці врожаю, залежно від удобрення та ефектив-
ності роботи азотфіксувального апарату рослин. Залишається 
невивченим ефективність застосування мікроелементів і сірки 
під сочевицю. 

Польові досліди з вивчення цих питань проводяться на до-
слідному полі Уманського національного університету садівни-
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цтва, розміщеному в умовах нестійкого зволоження Правобе-
режного Лісостепу України. Грунт дослідних ділянок — чорно-
зем опідзолений важкосуглинковий, з низьким вмістом азоту 
лужногідролізованих сполук (за методом Корнфілда) та серед-
нім — рухомих сполук фосфору й калію (за методом Чирикова).  

Встановлено, що сочевиця найкраще реагує на рівень за-
безпеченості рослин азотом, потім фосфором і сіркою. Реакції 
сочевиці на внесення калійних добрив у 2018 році не було ви-
явлено. Ефективність симбіотичної азотфіксації залежала від 
дози внесення азоту мінеральних добрив. 

Отже, вивчення росту та розвитку сочевиці в умовах Пра-
вобережного Лісостепу, системи її удобрення у зв’язку з роз-
ширенням площ її посіву та підвищення продуктивності є ак-
туальним. Тому дослідження спрямовані на обґрунтування та 
розроблення оптимальних систем удобрення сочевиці за раху-
нок уточнення доз і строків застосування мінеральних добрив і 
бактеріального препарату. 
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На зрошуваних землях півдня України значні площі посівів 

займає цінна, високорентабельна культура — соя. Важливим 
елементом технології її вирощування є інокуляція насіння азо-
тфіксуючими бактеріями. Висока ефективність цього заходу 
доведена вченими багатьох країн. Водночас зазначається, що 
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ефективність інокуляції різна і залежить від сорту, штаму бак-
терій, вологості ґрунту, застосування азотних добрив та бага-
тьох інших чинників (Бабич, 1993; Мак-Нил, 2014). З огляду на 
це, ми вивчали вплив сорту, добрив і норм висіву на ефектив-
ність інокуляції насіння сої в умовах зрошення, що є важливим 
при вирощуванні її в системі інтенсивного та біологічного зем-
леробства. 

Дослідження проводили в 2015–2017 рр. на дослідному 
полі Інституту зрошуваного землеробства НААН у трифактор-
ному польовому досліді. Повторність досліду чотириразова, 
посівна площа ділянок — 36,0 м2, облікова — 12,6–27,0 м2. Аг-
ротехніка в дослідах — загальноприйнята для сої на зрошува-
них землях півдня України, крім досліджуваних факторів. По-
передником сої була пшениця озима. Сіяли  два середньоранні 
сорти Аратта і Софія на 4 фонах живлення: без добрив, іноку-
ляція, інокуляція + добрива в дозі N30Р40 та інокуляція + N60Р40, 
при нормах висіву: 400, 600 та 800 тис. схожих насінин на 1 га. 
Сіяли широкорядним способом, з міжряддями 45 см. Насіння в 
день сівби обробляли препаратом азотфіксуючих бактерій на 
основі штаму Bradyrhizobium japonicum 634 b. На посівах поли-
вами вологість шару ґрунту 0–50 см підтримувалась не нижче 
70 % НВ. 

Дослідження показали, що інокуляція насіння сої азотфік-
суючими бактеріями збільшувала кількість бульбочок на коре-
нях сої у сорту Аратта на 49,1 %, у сорту Софія — на 19,7, а 
маса бульбочок збільшувалась, відповідно, на 21,2 і 12,9 %, по-
рівнюючи з контролем без інокуляції. Ці дані свідчать, що сорт 
Аратта інтенсивніше формував бульбочки на коренях і в ці-
лому мав  потужніший симбіотичний апарат, ніж у сорту Софія. 

Кращі умови для формування бульбочок складалися за іно-
куляції насіння без внесення азотних добрив. Азотні добрива 
пригнічували формування і ріст бульбочок, зокрема більше 
вони пригнічували ріст бульбочок на коренях сорту Аратта. 
Під впливом азотних добрив маса бульбочок у сорту Аратта 
зменшувалась на 32,5–45,4 %, тоді як у Софії — на 21,4–33,6 %.  



ISВN 978-617-7570-23-2 
96 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

Слід також відзначити, що чим більша вносилась доза азот-
них добрив, тим менше формувалось бульбочок на коренях та 
меншою була їх маса. На фоні дози азоту N60  бульбочок було 
менше, ніж без інокуляції. Тобто азотні добрива робили інокуля-
цію практично не дієвою, що більше проявлялось на сорті Аратта. 

Інокуляція насіння азотфіксуючими бактеріями суттєво 
впливала також на урожайність обох сортів сої. Цей захід під-
вищував урожайність сорту Софія на 0,08–0,44 т/га, сорту 
Аратта — на 0,15–0,38 т/га, що складає до 14,6–17,9 %. Водно-
час виявлено, що із збільшенням густоти стояння рослин ефек-
тивність інокуляції знижувалась. Так, за норми висіву 
400 тис./га приріст урожайності сорту Софія від інокуляції 
складав 0,44 т/га, за норми 600 тис./га — 0,34 т/га, а за норми 
800 тис./га він зменшувався до 0,08 т/га. Аналогічна законо- 
мірність спостерігалась і на сорті Аратта. Отже, загущення по-
сівів сої призводить до зниження ефективності інокуляції на-
сіння. Це пояснюється тим, що із збільшенням густоти стояння 
рослин знижується освітленість у посіві, а відтак зменшується 
й інтенсивність фотосинтезу та надходження асимілятів до бу-
льбочок та їх ріст. За даними ряду вчених, при збільшенні но-
рми висіву сої зменшується кількість і маса бульбочок на її ко-
ренях (Фадеев, 2016). За іншими даними при нестачі світла зни-
жується на 60–80 % нітрогеназна активність бульбочок (Сва-
радж та ін., 1995). Тому для одержання високої ефективності 
інокуляції сої не слід допускати надмірної норми висіву. 

Дослідження показали, що рослини сої споживали азот в 
основному за рахунок азотфіксації (59–63 %), менше — з ґру-
нту (35,2 %) і ще менше (3,8–8,8 %) — за рахунок мінеральних 
добрив. Соя використовувала в середньому 102,4–111,0 кг/га 
симбіотичного азоту і за рахунок азотфіксації забезпечувала 
свої потреби в азоті на 58,6–63,4 %. Важливо підкреслити, що 
частка симбіотичного азоту в живленні сої не була постійною, 
а зменшувалась при внесенні азотних добрив і при загущенні 
посіву. Це пояснюється негативним впливом азотних добрив та 
загущення посіву на формування бульбочок та їх нітрогеназну 
активність. 
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Інокуляція насіння стимулювала ростові процеси та нако-
пичення більшої надземної маси рослин, внаслідок чого збіль-
шувався винос всіх елементів живлення. При цьому інокуляція 
збільшувала винос не тільки азоту, але й фосфору та калію. Ви-
нос фосфору збільшувався на 7,1–18,8 %, а калію — на 5,3–
16,7 %. Очевидно покращення азотного живлення рослин збі-
льшувало споживання ними фосфору і калію з ґрунту. Разом із 
тим, витрати всіх елементів живлення на формування одиниці 
врожаю, під впливом інокуляції, знижувались, оскільки за іно-
куляції була вища врожайність. 

Встановлено, що соя з урожаєм 3,0–3,2 т/га виносила 181–
182 кг/га азоту, 52–59 фосфору і 102–114 калію. Найбільшу кі-
лькість азоту, фосфору і калію вона споживала в період форму-
вання бобів і наливу насіння. Сорти не однаково витрачали еле-
менти живлення. Сорт Аратта на 1 т насіння витрачав азоту  в 
середньому 62,2 кг, фосфору — 18,4, калію — 37,1 кг, а сорт 
Софія — 57,5, 17,1 і 34,7 кг, відповідно, що важливо врахову-
вати при визначенні оптимального режиму живлення сорту. 

Інокуляція насіння сої впливала і на ефективність застосу-
вання азотних добрив. Встановлено, що досліджувані сорти сої 
по-різному реагували на мінеральні добрива. Сорт Аратта не 
забезпечував приросту врожаю від внесення добрив у дозі 
N30–60Р40, порівнюючи з однією інокуляцією. Відсутність при-
бавки врожаю від добрив обумовлена високим вмістом фос-
фору і калію в ґрунті, а потреба рослин в азоті задовольнялась 
за рахунок азотфіксації і частково — запасів ґрунту. Сорт Софія, 
навпаки, забезпечував вірогідну прибавку врожаю — 0,17 т/га 
від мінеральних добрив у дозі N30P40, порівнюючи з однією іно-
куляцією, очевидно тому, що мав менше бульбочок на коренях 
рослин. Ці дані свідчать, що обидва сорти високу врожайність 
(3,03–3,04 т/га) забезпечували за інокуляції насіння без вне-
сення мінеральних добрив, а за їх внесення сорт Аратта не да-
вав приросту врожаю, порівняно з однією інокуляцією, а сорт 
Софія забезпечував невеликий його приріст — 0,17 т/га. Здат-
ність сортів Аратта і Софія формувати високу врожайність на-
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сіння за однієї інокуляції, без внесення мінеральних добрив, ро-
бить можливим використання цих сортів також і в системі 
біологічного землеробства, де застосування мінеральних доб-
рив не допускається. Досить важливим є й те, що ці сорти тра-
диційної селекції, генетично не модифіковані. 

Таким чином, ефективність інокуляції насіння сої значною 
мірою залежить від технологічних заходів її вирощування. Із 
збільшенням густоти стояння рослин ефективність інокуляції 
знижується — зменшується приріст урожайності сої від іноку-
ляції. Тому для одержання високої ефективності інокуляції ва-
жливо дотримуватися оптимальної норми висіву. Сорти мають 
різну ефективність інокуляції. Сорт Аратта найвищу врожай-
ність забезпечує за однієї інокуляції, без внесення азотних до-
брив, а Софія — за інокуляції та внесенні добрив у дозі N30Р40. 
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В останні роки у технологіях вирощування сільськогоспо-

дарських культур все частіше застосовуються біологічні препа-
рати різного призначення з метою зменшення впливу на до-
вкілля. Важливим елементом  таких технології вирощування є 
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питання захисту рослин від збудників хвороб. В останні роки 
проявляються епіфітотії грибних патогенів, які пошкоджують 
різні органи рослин, що призводить до передчасного підси-
хання листостеблової маси та зниження продуктивності. Проте 
питання ефективності застосування різних схем захисту рослин 
біологічними препаратами на посівах пшениці озимої недоста-
тньо вивчені.  

Тому завданням досліджень було встановлення насіннєвої 
продуктивності різних сортів пшениці озимої залежно від за- 
хисту рослин біопрепаратами у неполивних умовах півдня Ук-
раїни. 

Досліди  проведені протягом 2013–2016 рр. на дослідному 
полі Інституту зрошуваного землеробства НААН згідно із зага-
льновизнаними методиками дослідної справи. Вивчали ефекти-
вність застосування біофунгіцидів Триходермін і Гаупсін, а та-
кож фунгіцид Унікаль на насіннєву продуктивність двох сортів 
пшениці озимої — Херсонська 99 та Конка. Агротехніка в дос-
ліді була загальновизнаною для умов півдня України за винят-
ком досліджуваних факторів. 

Погодні умови в роки проведення досліджень були різ-
ними. Найбільш посушливим був 2014 рік, що негативно відо-
бразилось на формуванні врожаю зерна пшениці озимої. Дослі-
джувані сорти неоднаковою мірою реагували на дефіцит во-
логи в ґрунті та підвищений температурний режим, особливо 
наприкінці вегетації. На сорті Конка одержали 3,59 т/га на-
сіння, а на сорті Херсонська 99 спостерігалось істотне змен-
шення врожайності до 3,32 т/га, або на 9,2 %. 

Захист рослин комбінованим препаратом Триходермін+Га-
упсін у досліді мав перевагу, порівнюючи з іншими варіантами 
захисту, та дозволив одержати з 1 га посівної площі 3,65 т/га. 
Найменша врожайність насіння була сформована у варіанті 
за обробки посівів фунгіцидом Унікаль — 3,27 т/га, що на 
0,38 т/га менше. Це можна пояснити негативним впливом хімі-
чного фунгіциду на розвиток рослин пшениці за умов високих 
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температур повітря, порушенням внаслідок цього фізіологіч-
них процесів та фотосинтезу, передчасним підсиханням листя 
та формуванням більш дрібного зерна.  

Слід зауважити, що використання біоінсектофунгіциду Гау-
псіну мало також перевагу над хімічним захистом, оскільки до-
зволило отримати приріст урожайності зерна на рівні 0,23 т/га. 

Внаслідок різниці показників виходу кондиційного насіння 
відзначені відповідні тенденції формування врожайності на-
сіння пшениці озимої залежно від сортового складу та захисту 
рослин. Вихід насіння у сорту Конка був на 9,7 відносних від-
сотки вищим за сорт Херсонська 99. При цьому слід відзна-
чити, що за умов застосування біопрепаратів дещо зменшився 
вихід кондиційного насіння порівняно з хімічним фунгіцидом. 
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Проблеми підвищення продуктивності землеробства у пів-

денному регіоні України суттєво ускладнюються несприятли-
вими гідрометеорологічними умовами, насамперед, значним 
дефіцитом вологозабезпечення.  

Водний режим ґрунту в значній мірі визначає інтенсив-
ність проходження біологічних процесів у ньому. Мікрофлора 
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ґрунту відіграє важливу роль у формуванні його як живої сис-
теми. Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного зем-
леробства є використання біологічних препаратів, що дає змогу 
відновити природні ресурси і отримати якісну продукцію рос-
линництва. Важлива роль серед таких засобів належить вико-
ристанню мікробних деструкторів рослинних залишків у тех-
нологіях підготування ґрунту до сівби озимих та ярих культур.  

У складних агрокліматичних умовах, зокрема у Півден-
ному Степу України, культури часто не в змозі сформувати ви-
сокі і стабільні врожаї. У таких посушливих регіонах найбільш 
перспективними стають соргові культури, які активно викори-
стовують інсоляцію і фотосинтетичні ресурси. За умови дотри-
мання технології вирощування соргові культури завжди забез-
печують стабільний урожай.  

Дослідження проводились на дослідному полі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН, розташованому на Півдні 
України. Ґрунт дослідної ділянки — темно-каштановий серед-
ньосуглинковий слабкосолонцюватий, з глибоким рівнем заля-
гання ґрунтових вод.  

Для досягнення поставленої мети проводили польовий три-
факторний дослід за такою схемою: 

Фактор А — гібриди: ранньостиглий (105–115 днів); сере-
дньоранній (115–120 днів). 

Фактор В — способи основного обробітку ґрунту: полице-
вий глибокий (25–27 см); безполицевий глибокий (25–27 см); 
безполицевий мілкий (12–14 см). 

Фактор С — деструктори стерні: контроль; Біодеструктор 
стерні — 2 л/га; Екостерн — 1,5 л/га; Органік-баланс — 
1,0 л/га; Біонорм — 1,5 л/га; Деструктор целюлози — 0,5 кг/га. 

Спостереження за динамікою водного режиму в орному 
шарі ґрунту показало, що запаси продуктивної вологи у посівах 
сорго були достатніми для ефективної діяльності мікрофлори 
та росту і розвитку рослин лише у першій половині їх вегетації. 
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При цьому вони залежали як від обробітку ґрунту, так і від мі-
кробних препаратів, що застосовувались. Хоча на контроль-
ному варіанті без обробки соломи мікробними препаратами об-
робіток ґрунту не вплинув на рівень його зволоження, але у ва-
ріантах із застосуванням цих препаратів він був вищим, ніж за 
глибоких обробітків. Кращі умови зволоження склались у варі-
анті з обробкою соломи препаратами Органік-баланс, Екостерн 
і Деструктор целюлози. За використання препарату Біонорм 
спостерігалось навіть зниження вологості ґрунту, порівнюючи 
з контрольним варіантом. Слід також відзначити, що за умов 
застосування мілкого безполицевого обробітку ґрунту викори-
стання всіх мікробних препаратів призвело до зниження рівня 
його зволоження, порівнюючи з контрольним варіантом. Це 
пов’язано, імовірно, із заробкою соломи у верхній шар ґрунту 
0–10 см, де ефективність препаратів виявилась низькою. 

У другій половині вегетації сорго вологість ґрунту знизи-
лась до рівня вологості в’янення і була однаковою у всіх варіа-
нтах. 

Змінення мікробіологічної діяльності ґрунту вплинуло та-
кож і на його поживний режим. Так, кількість нітратів в орному 
шарі ґрунту на початку вегетації сорго  була вищою за обробки 
соломи препаратом Екостерн — 64,5 мг/кг. На 11,3–13,7 мг/кг 
їх вміст був менший у варіантах із застосуванням препаратів 
Органік-баланс, Біонорм і Деструктор стерні. В подальшому іс-
тотну перевагу мав варіант із застосуванням препарату Орга-
нік-баланс. При цьому слід відзначити істотне зменшення вмі-
сту нітратів за обробки соломи мікробним препаратом Дестру-
ктор целюлози. 

На підставі цих досліджень встановлено, що між ступенем 
деструкції соломи пшениці озимої за 90 днів та вмістом NО3 у 
шарі 0–30 см ґрунту під посівами сорго зернового існує тісний 
кореляційний зв’язок: r = 0,92. 

Також існує тісний кореляційний зв’язок між вмістом NО3  
у шарі 0–30 см ґрунту під посівами сорго зернового та урожай- 
ністю: r = 0,69. 
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Нітрифікаційна здатність ґрунту хоча дещо і знаходилась 
під впливом мікробних препаратів, але ці змінення були менш 
помітними. При цьому на початку вегетації сорго нітрифіка-
ційна здатність була вищою — 160,3–167,7 мг/кг при застосу-
ванні препаратів Біодеструктор стерні, Екостерн і Деструктор 
целюлози, що на 9,0–16,4 мг/кг перевищувало інші варіанти. 
Наприкінці вегетації вищу нітрифікаційну здатність забезпе-
чило застосування препаратів Деструктор целюлози, Біонорм 
та Органік-баланс — 163,0–169,7 мг/кг ґрунту. 

Між нітрифікаційною здатністю ґрунту у шарі 0–30 см під 
посівами сорго зернового та урожайністю кореляційний зв’я-
зок дещо менший: r = 0,65. 

Отже, запаси продуктивної вологи у посівах сорго були до-
статніми для ефективної діяльності мікрофлори та росту і роз-
витку рослин лише у першій половині їх вегетації. Вищими 
вони були у варіанті з обробкою соломи препаратами Органік-
баланс, Екостерн і Деструктор целюлози.  

Кількість нітратів в орному шарі ґрунту на початку веге- 
тації сорго була вищою за обробки соломи препаратом Еко- 
стерн — 64,5 мг/кг і на 11,3–13,7 мг/кг меншою у варіантах із 
застосуванням препаратів Органік-баланс, Біонорм і Деструк-
тор стерні. В подальшому істотну перевагу мав варіант із засто-
суванням препарату Органік-баланс. Нітрифікаційна здатність 
ґрунту менше залежала від мікробних препаратів. При цьому 
на початку вегетації сорго нітрифікаційна здатність була ви-
щою — 160,3–167,7 мг/кг при застосуванні препаратів Біодес-
труктор стерні, Екостерн і Деструктор целюлози, що на 9,0–
16,4 мг/кг перевищувало інші варіанти. Наприкінці вегетації 
вищу нітрифікаційну здатність забезпечило застосування пре-
паратів Деструктор целюлози, Біонорм та Органік-баланс — 
163,0–169,7 мг/кг ґрунту. 

 
 

  



ISВN 978-617-7570-23-2 
104 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

УДК 579.6:579.262 

АДГЕЗИВНА АКТИВНІСТЬ БАКТЕРІЙ РОДУ 
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За умов промислового ведення сучасного тваринництва, 

внаслідок обмеженого згідно із Законом України «Про ветери-
нарну медицину» використання антибіотиків під час вирощу-
вання тварин, актуальним завданням є розроблення нових аль-
тернативних засобів боротьби з опортуністичними кишковими 
інфекціями. У зв’язку з цим упродовж останніх років у світі та 
в Україні зріс інтерес до бактеріальних препаратів на основі 
живих мікробних культур — пробіотиків. Пробіотики, які за-
стосовуються для профілактики та лікування захворювань 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ) тварин з цінними госпо-
дарськими ознаками, мають у своєму складі бактерії, виділені 
з різних еконіш. Зазначені препарати є універсальними, їх ре-
комендують для різних видів тварин, у тому числі й кролів. 
Проте з літературних джерел відомо, що ефективність пробіо-
тичних препаратів значною мірою обумовлена джерелом виді-
лення мікробних агентів, які входять до їх складу. Тому ство-
рення пробіотичного препарату для кролів на основі біологічно 
активних представників облігатної мікробіоти шлунково-киш-
кового тракту саме цих тварин становить практичний інтерес і 
не втрачає своєї актуальності.  

Багатьма вченими у своїх роботах продемонстровано, що 
мікробна система макроорганізму виконує широкий спектр 
життєво важливих локальних і системних функцій, бере участь 
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у процесах їх регуляції, істотно впливає на структурно-функці-
ональний стан внутрішніх органів та імунну систему. Тому збе-
реження здоров’я людини та тварин цілком залежить від фор-
мування та підтримання нормальної мікробної екосистеми ма-
кроорганізму.  

Серед представників облігатної мікробіоти ШКТ кролів 
особливе значення мають молочнокислі бактерії (МКБ). Відно-
влення нормальної чисельності МКБ є однією з важливих скла-
дових лікування та профілактики шлунково-кишкових захво-
рювань людини і тварин. Важливою умовою ефективності та-
кого лікування є прикріплення МКБ до клітин епітелію ШКТ 
макроорганізму. Це дає їм змогу впливати на процеси віднов-
лення муцинів передепітеліального слизового бар’єру та функ-
ціонування епітеліальних клітин, їхніх структурних компонен-
тів і міжклітинних взаємозв’язків, що покращує захисні влас-
тивості слизової оболонки кишківника. Даний вплив забезпе-
чує також зменшення адгезії, інвазії та транслокації патогенних 
і умовно-патогенних мікроорганізмів до внутрішнього середо-
вища організму. Раніше нами було показано, що чисельність 
молочнокислих бактерії (МКБ) у ШКТ кролів перевищує чисе-
льність біфідобактерій незалежно від раціону та типу годівлі 
тварин (Похилько, 2015).  

Враховуючи все вищезазначене, перспективною групою 
мікроорганізмів для створення пробіотичного препарату для 
кролів є бактерії роду Lactobacillus, які мають статус «Generally 
recognized as safe» та «Qualified presumption of safety», тобто їх 
використання є абсолютно безпечним. 

Одним із найважливіших критеріїв відбору мікроорганіз-
мів, що входять до складу пробіотичних препаратів, є їх здат-
ність колонізувати шлунково-кишковий тракт макроорганізму, 
що обумовлюється адгезивною активністю. 

Адгезія молочнокислих бактерій — складний процес, у 
якому задіяні як специфічні (ліганд-рецепторні), так і неспеци-
фічні (гідрофобні, електростатичні) взаємодії між мікробними 
клітинами і епітеліоцитами. Адгезинами виступають ліпотей-
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хоєві та тейхоєві кислоти, що є компонентами їх клітинної сті-
нки, або лектини, а також колаген, фібронектин, ламінін, оліго-
сахаридні ланцюги, манозоспецифічні рецептори (Lavrik, 
2008). Молекулярні механізми, що забезпечують адгезію моло-
чнокислих бактерій до клітин епітелію, на сьогодні повністю 
не вивчені. Рецептори, відповідальні за цей процес, мають біл-
кову або карбогідратну природу, опубліковано дані про участь 
у цьому процесі ліпотейхоєвих кислот (Arena, 2017). Адгезія 
молочнокислих бактерій є специфічною і залежить від рецеп-
торів конкретного штаму та рецепторів клітин епітелію пев-
ного макроорганізму.  

Метою даної роботи було дослідити адгезивну активність 
бактерій роду Lactobacillus, виділених зі ШКТ кролів. До дос-
лідження були залучені 10 штамів бактерій, виділені та іденти-
фіковані в лабораторії пробіотиків Інституту сільськогосподар-
ської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, а 
саме: L. lactis 4/1, L. casei 5/4, L. helveticus 13/2, L. plantarum 
16/1, L. plantarum 16/3, L. plantarum 17/2, L. plantarum 17/3, 
L. acidophilus 31/2, L. delbrueckii 39/2, L. acidophilus 49/1. Також 
використовували типовий штам L. acidophilus CCM 4833, отри-
маний з депозитарію Інституту мікробіології та вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України. Субстратом адгезії були 
еритроцити людини II (A) Rh-групи крові, а також лаборатор-
них (миші, кролика) та сільськогосподарських тварин (свині, 
великої рогатої худоби). 

За результатами проведених досліджень встановлено, що 
бактерії роду Lactobacillus, виділені від кролів, проявляли най-
вищий рівень адгезії до еритроцитів кроля, що в середньому 
становив 83 %. Для шести штамів даний показник перевищував 
90 %. Звертає на себе увагу штам L. helveticus 13/2, що характе-
ризувався максимальним значенням адгезивної активності — 
96 %. 

Дещо нижчий рівень адгезії досліджуваних штамів — в се-
редньому 75 % — було відзначено до еритроцитів миші. Зазна-
чений показник варіював від 57 % у L. lactis 4/1 до 89 % у 
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L. plantarum 16/1. Показники адгезії бактерій роду Lactobacil-
lus, виділених зі ШКТ кролів, до еритроцитів людини та свині 
становили 58 і 66 % відповідно. Найнижчий рівень адгезії (в 
середньому — 51 %) виявлено до еритроцитів крові ВРХ. Так, 
показник адгезії до еритроцитів корови бактерій досліджува-
них штамів L. casei 5/4, L.helveticus 13/2, L. plantarum 16/1, 
L. acidophilus 31/2, L. acidophilus 49/1, а також типового штаму 
L. acidophilus CCM 4833 становив менше, ніж 50 %. 

Отже, бактерії роду Lactobacillus, виділені з ШКТ кролів, 
характеризувалися найвищим рівнем адгезії до еритроцитів 
крові кролів. Одержані результати підтверджують гіпотезу 
щодо існування певної специфічності взаємодії бактерій-пред-
ставників облігатної мікробіоти з умовами шлунково-кишко-
вого тракту відповідних видів тварин. Адгезивна здатність ба-
ктерій — важливий показник, який слід враховувати під час ві-
дбору біологічних агентів нових пробіотичних препаратів для 
конкретних видів тварин. Такий підхід забезпечить максималь-
ний ефект від використання пробіотика. 
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Аграрне виробництво потребує заходів, які забезпечують 

найбільш реальний рівень продуктивності культур, високу 
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якість врожаю при одночасному зменшенні витрат на їх виро-
щування. Одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного 
землеробства є його біологізація — використання біологічних 
засобів для відтворення родючості ґрунту і отримання якісної 
продукції рослинництва. 

Метою наших досліджень був пошук шляхів активізації 
природно-біологічного потенціалу ґрунту при мінімізації його 
обробітку для підвищення врожайності культур. 

Дослідження проводили на неполивних землях Інституту 
зрошуваного землеробства НААН за загальновизнаними у зем-
леробстві методиками в стаціонарному двофакторному досліді 
за такою схемою: 

 
Фактор А — спосіб 

основного обробітку ґрунту 
Фактор В — мікробний 

препарат 
1. Оранка (28–30 см) 1. Контроль (без бактеризації) 
2. Чизельне рихлення (28–30 см) 2. Азотфіксувальні бактерії 
3. Дискове розпушування 
(12–14 см) 

3. Фосфатмобілізувальні бактерії 

 
Ґрунт дослідного поля темно-каштановий середньосуглин-

ковий з вмістом гумусу в орному шарі 2,2 %. Польова вологоє-
мність метрового шару ґрунту 22,4 %, вологість в’янення — 
9,5 %. Ґрунтові води залягають глибше 10 м. 

На посівах соняшнику застосовували такі мікробні препа-
рати: 1. Діазофіт, мікробіологічний агент — азотфіксувальна 
бактерія Rhizobium radiobacter 204; 2. Поліміксобактерин — на 
основі рістстимулюючої бактерії Paenibacillus polimyxa KB; 

Обробка насіння соняшнику Діазофітом сприяла збіль-
шенню у ґрунті загальної кількості мікроорганізмів на початку 
його вегетації на 13,5–29,4 %, порівнюючи з необробленим ва-
ріантом. У подальшому їх кількість вирівнялась з необробле-
ними посівами і була на такому рівні до кінця вегетації соняш-
нику. 
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При застосуванні препарату Поліміксобактерин загальна 
чисельність мікроорганізмів на початку вегетації соняшнику 
перевищувала контрольний варіант на 14,0–22,7 %, але потім 
вирівнялась. Слід відзначити, що більша їх кількість на початку 
вегетації була за безполицевих обробітків порівняно з оранкою. 

Застосування препарату Діазофіт для обробки насіння со-
няшнику підвищило кількість олігонітрофільних мікроорганіз-
мів на початку вегетації, порівнюючи з контрольним варіантом, 
на 9,7–15,1 %, а в кінці вегетації — на 5,2–24,5 %. Найбільше 
зростання відбулось у варіантах оранки і чизельного рихлення 
грунту.  

Обробка насіння соняшнику Поліміксобактерином практи-
чно не вплинула на чисельність олігонітрофілів, і їх кількість 
залишилась на рівні контролю. Можна відзначити лише незна-
чне їх збільшення наприкінці вегетації за умов проведення чи-
зельного рихлення і дискового розпушування грунту. 

Визначення чисельності амоніфікувальних мікроорганіз-
мів у ґрунті під посівами соняшнику свідчить, що при застосу-
ванні препарату Діазофіт вона підвищувалась, порівнюючи з 
контролем, протягом всього періоду вегетації. 

Особливо істотне підвищення спостерігалось на початку і 
наприкінці вегетації соняшнику і складало 5,0–25,0 та 14,0–
25,5 % відповідно. Найбільше підвищення їх чисельності спос-
терігалось за умов проведення дискового розпушування ґру-
нту. В цьому варіанті вона була найвищою за інші способи об-
робітку ґрунту протягом всієї вегетації соняшнику. 

Препарат Поліміксобактерин практично не вплинув на чи-
сельність амоніфікувальних мікроорганізмів. Можна відзна-
чити лише незначне їх збільшення на початку та в кінці вегета-
ції за умов проведення оранки. 

На кількість нітрифікувальних мікроорганізмів препарат 
Діазофіт дещо вплинув лише в першій половині вегетації соня-
шнику. В цей період їх чисельність була на 2,5–20,0 % вищою 
за контрольний варіант. При цьому найбільше зростання їх 
чисельності спостерігалось за глибоких обробітків ґрунту. До 
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кінця вегетації соняшнику чисельність мікроорганізмів цієї 
групи вирівнялась із контрольним варіантом.  

Застосування препарату Поліміксобактерин практично не 
вплинуло на чисельність нітрифікувальних мікроорганізмів 
протягом всієї вегетації. Лише на її початку можна відзначити 
їх збільшення за умов оранки на 13,1 %. 

При досліджені поживного стану ґрунту визначали вміст 
нітратного азоту, рухомого фосфору та його нітрифікаційну 
здатність.  

Застосування препарату Діазофіт сприяло підвищенню 
вмісту нітратного азоту в ґрунті вже на початку вегетації соня-
шнику на 8,8–16,1 %, порівнюючи з контролем. Найбільше під-
вищення спостерігалось на фоні глибоких обробітків ґрунту. 
Підвищився також на 9,4–26,8 % і вміст рухомого фосфору.  

Така закономірність спостерігалася практично протягом 
всього періоду вегетації соняшнику. 

Отже, для покращення поживного режиму ґрунту та підви-
щення врожайності соняшнику насіння при сівбі необхідно об-
робляти мікробним препаратом Діазофіт за умов проведення 
глибокої оранки або мілкого безполицевого обробітку, а препа-
рат Поліміксобактерин рекомендується застосовувати лише за 
умов проведення оранки під соняшник.  
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Сьогодні нормальна мікрофлора розглядається як якісне та 

кількісне співвідношення асоціацій мікроорганізмів окремих 
органів і систем, що підтримують біохімічну, метаболічну та 
імунну рівновагу організму хазяїна, необхідну для збереження 
його здоров’я. Мікрофлора є важливим фактором загального 
гомеостазу організму (Шендеров, 2000). 

Зміна рівноваги мікрофлори кишковика називається дисба-
ктеріозом, до якого може призвести використання антибіотиків 
та інші стресові фактори. Для профілактики та лікування цього 
стану використовують пробіотичні препарати. 

Пробіотики — це живі мікроорганізми, застосування яких 
в адекватних дозах сприяє покращенню здоров’я хазяїна 
(Sokkol, 2010). Бактерії, які входять до складу пробіотиків, ви-
робляють антитіла для захисту організму та стимуляції імунної 
відповіді на збудник, перешкоджають прикріпленню до стінок 
кишковика хвороботворних мікроорганізмів, а також пригнічу-
ють їх ріст. Крім того, пробіотики зміцнюють слизовий шар ки-
шковика, який є бар’єром для інфекції, блокують синтез токси-
чних сполук умовно-патогенною флорою і сприяють їх дестру-
кції. Також користь пробіотиків полягає у можливості корис-
них бактерій синтезувати вітаміни групи В і К (Козловська, 
2010). 

Нормальна мікрофлора птиці виконує захисну функцію, 
оскільки колонізується на приепітеліальній кишковій зоні, 
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активно конкурує за джерела живлення, має ширший набір ен-
зимів, а також синтезує низку екзометаболітів, що виявляють 
антагоністичну дію щодо патогенних і умовно-патогенних тра-
нзиторних мікроорганізмів. У зв’язку з цим для поліпшення су-
часної технології вирощування різних кросів птахів із високим 
генетичним потенціалом необхідним є повне розуміння ролі 
ендогенної мікрофлори в організмі сільськогосподарської пти-
ці. Було з’ясовано, що як джерело пробіотичних штамів краще 
використовувати шлунково-кишковий тракт курей-несучок 
та/або здійснювати відбір групових проб з їхнього свіжого по-
сліду. При цьому найкращими пробіотичними властивостями 
характеризуються мікроорганізми родів Bifidobacterium та 
Lactobacillus (Гарда, 2014). 

Пробіотики застосовують для підтримання і відновлення 
нормальної мікрофлори кишковика; стимуляції імунітету та за-
гальної резистентності організму; підвищення росту і продук-
тивності птиці; профілактики і лікування хвороб ШКТ птахів, 
спричинених умовно-патогенними мікроорганізмами (УПМ). 
За ефективністю вони не поступаються деяким антибіотикам і 
хіміотерапевтичним препаратам, при цьому не пригнічують 
ріст нормальної мікрофлори травного тракту, не мають негати-
вного впливу на продукти птахівництва та навколишнє середо-
вище, тобто є екологічно чистими. Для виготовлення пробіоти-
ків сьогодні використовують представників різних таксономіч-
них груп мікроорганізмів, а саме Bacillus subtilis, Bifidobac-
terium adolescentis, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. longum, 
Enterococcus faecalis, E. faecium, Esherichia coli, Lactobacillus 
acidophilus, L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgasricus, L. felventi-
cus, L. fermentum, L. plantarum, Lactococcus cremoris, L. lactis 
та ін. (Мечніков, 1961). 

Для лікування і профілактики дисбактеріозу в птахівництві 
дедалі більшої популярності набуває застосування пробіотиків 
на основі нормальної мікрофлори птахів з використанням пер-
спективних штамів. Наприклад, пробіотики «Емпробіо», «Про-
біон-Форте», «Субалін» та інші. 

Розглянемо процес впливу пробіотика на організм птиці.  
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У першу чергу в організмі курей та курчат з'являються нові 
мікроорганізми, які стимулюють захисні механізми на боро-
тьбу з патогенними мікроорганізмами. Крім того, дані елеме-
нти самостійно борються з шкідливим середовищем.  

Крім усунення патогенних мікроорганізмів і стимуляції ор-
ганізму, пробіотик для курей і курчат позитивно впливає на об-
мінні процеси в організмі птиці. Ступінь впливу залежить від 
сукупності активностей, які знаходяться у препараті. Завдяки 
стимуляції молочно-кислих бактерій організм стимулює і пок-
ращує роботу шлунково-кишкового тракту. Водночас поліп- 
шується процес ферментації, синтезу активних біологічних 
речовин. 

Нами встановлено позитивний вплив при використанні 
пробіотичного препарату «Біфідин» на швидкий набір маси 
птиці, що дозволяє збільшити продуктивність, оскільки збіль-
шується кількість м’ясної продукції. При застосуванні пробіо-
тика для курчат стимулюється розвиток представників роду 
Bifidobacterium. Клітини бактерій асоціюються у мікрофлору, 
яка формує біоплівку і розмножуються у ній.  

Корисні бактерії, у свою чергу, стимулюють появу ферме-
нтів, які є каталізатором процесу розкладання речовин: крох-
малю, целюлози, жиру, білка і так далі (Гарда, 2014).Тому про-
біотик є раціональним вирішенням проблеми з балансом кори-
сних мікроорганізмів. 

Отже, пробіотики є перспективними препаратами для ліку-
вання і профілактики різних дисбіотичних станів та інфекцій-
них захворювань у птахівництві. Але у зв’язку з недостатньою 
вивченністю даних препаратів та особливістю мікрофлори різ-
них кросів птахів, їх використання не набуло широких масшта-
бів. Тому дане питання потребує подальшого дослідження та 
розвитку на основі пошуку нових пробіотичних штамів бакте-
рій з якісно перспективними та важливими властивостями, які 
у комплексі з іншими біологічно активними речовинами змо-
жуть бути альтернативою використання антибіотиків.  
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Рослинний організм, як відкрита саморегулююча система, 

здійснює перебудову фізіологічних процесів у відповідь на 
вплив тих чи інших факторів середовища, і це відображається 
на біохімічному складі рослин. Зокрема, може змінюватись кі-
лькісний вміст вітамінів та коферментів, природним джерелом 
яких є рослини і мікроорганізми. Загалом, вітаміни беруть 
активну участь у багатьох процесах метаболізму і є життєво не-
обхідними компонентами обміну речовин у живому організмі 
(Волова, 1999). Широко поширеним в природі є вітамін В2 (ри-
бофлавін) — C17H20N4O6, який в значній кількості синтезується 
більшістю вищих рослин і багатьма мікроорганізмами, включа-
ючи бактерії, дріжджі та гриби. Рибофлавін за участі АТФ 
фосфорилюється і перетворюється у такі коферментні фо- 
рми: флавінмононуклеотид (ФМН) і флавінаденіндинуклеотид 
(ФАД), які беруть участь в окисно-відновних процесах в складі 
дегідрогеназ і оксидаз. В основі біологічної дії вітаміну В2 ле-
жить особливо важлива здатність рибофлавіну легко окисню-
ватись та відновлюватись. Рибофлавін є коферментом оксидо-
редуктаз, які здійснюють ряд важливих реакцій в організмі. 
Слід зазначити, що вітамін В2 бере участь у синтезі білків та 
амінокислот. Крім того, рівень рибофлавіну, який має різно- 
сторонній вплив на фізіологічні процеси в клітинах рослин, 
може бути використано, для оцінки фізіологічного стану рос-
лин (Филиппович, 1999). 
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Мікробний препарат Поліміксобактерин – стимулятор ро-
сту рослин, який використовується при вирощуванні ряду сіль-
ськогосподарських культур. Він забезпечує суттєвий позитив-
ний вплив на продукційний процес: формування і функціону-
вання фотосинтетичного апарату, поглинання, транспорт та на-
копичення елементів мінерального живлення, ріст та розвиток 
рослинного організму. У зв’язку з високою фізіологічною ак-
тивністю бактерій Paenibacillus polymyxa КВ (біоагент Полімік-
собактерину), а саме їх здатністю продукувати широкий спектр 
рістстимулюючих речовин фітогормональної природи, ви-
вчення питання про його вплив на вміст вітаміну В2 (рибофла-
віну) у зеленій масі рослин кукурудзи гібриду Дніпровський 
181 СВ є доцільним.  

В умовах польового досліду на чорноземі вилугуваному 
дослідного поля Інституту досліджували вплив Поліміксобак-
терину на вміст рибофлавіну в рослинах кукурудзи. Встанов-
лено, що бактеризація насіння кукурудзи сприяє активації про-
цесу накопичення відновленої та окисненої форм рибофлавіну, 
що обумовлювало його більш високий загальний вміст — 
76,0 мкг/г сирої речовини, що на 48,1 % перевищує контроль-
ний показник — 51,3 мкг/г сирої речовини (таблиця). Це може 
бути зумовлено наявністю в ґрунті інокульованих рослин вели-
кої чисельності мікроорганізмів, здатних продукувати фізіоло-
гічно активні речовин, зокрема, вітаміни.  

 
Таблиця. Вміст вітаміну В2 (рибофлавіну) у зеленій масі 

рослин кукурудзи за дії Поліміксобактерину 

Варіанти досліду 
Вміст рибофлавіну, мкг/г сирої речовини 
окислена 

форма 
відновлена 

форма 
загальний 

вміст 
Контроль — 
без бактеризації 27,2 ± 0,7 24,1 ± 0,8 51,3 ± 1,3 

Поліміксобактерин  33,5 ± 0,1 42,5 ± 1,0 76,0 ± 1,1 
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Так, у кореневій зоні інокульованих рослин кукурудзи 
збільшувалась чисельність мікроорганізмів, які розчиняють 
мінерало- та органофосфати ґрунту від 17,2 млн/г ґрунту та 
22,0 млн/г ґрунту, відповідно, у контрольному варіанті до 
26,1 млн/г ґрунту та 28,8 млн/г ґрунту у дослідному варіанті, 
бактерій, які засвоюють мінеральні форми азоту — від 14,8 млн/г 
ґрунту до 22,0 млн/г ґрунту та амоніфікувальних бактерій — 
від 18,6 млн/г ґрунту до 27,2 млн/г ґрунту. 

Отже, застосування Поліміксобактерину в технології виро-
щування кукурудзи позитивно впливає на збільшення вмісту 
вітаміну В2 (рибофлавіну) у зеленій масі кукурудзи, що зумов-
лено збільшенням чисельності мікроорганізмів в ризосфері іно-
кульованих рослин. 
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В Україні у посівах гороху зафіксовано 57 видів шкідників, 

з них найбільш шкідливі — 20 видів, які за масового розвитку 
та недотриманні захисних заходів можуть знищити вегетативні 
та генеративні органи культури, тим самим знизити врожай-
ність та погіршити якість продукції (Васільєв, 1975). Останнім 
часом відмічено масове розмноження та поширення попелиці 
горохової, чисельність якої останні роки перевищує ЕПШ, але 
регулювання щільності популяції за умови отримання органіч-
ного гороху ускладнюється забороною застосування хімічних 
засобів захисту.  

Мета наших досліджень — вивчити вплив інсектицидів 
біологічного походження на чисельність небезпечного фіто-
фага — попелицю горохову (Acyrthosiphon pisum Harr.). Дослі-
дження проводилися в 2017–2018 рр. в умовах Правобережного 
Лісостепу України (ННЦ «Інститут землеробства НААН»). Чи-
сельність шкідника обліковували згідно із загальноприйнятими 
методиками (Трибель, 2001р.). Обприскування проводили у 
фазу бутонізації за щільності шкідника, що перевищувала 
ЕПШ (250–300 особин/10 помахів сачком).  
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У результаті проведених досліджень встановлено, що 
перші крилаті особини з’являлись на початку червня. Партено-
генетичні самки активно розмножувались на листі, пагонах, 
квітках та молодих бобах утворювали колонії. У фазу бутоніза-
ції – початку цвітіння гороху — чисельність фітофага сягала 
965 особин/10 помахів сачком. Шкідливість попелиці полягає 
у тому, що попелиці висмоктують сік з рослин і вводять у них 
токсичні ферменти. Ушкоджені рослини відстають у рості, що 
призводить до зниження врожаю на 30 %. 

Згідно із «Переліком допоміжних речовин, що можуть ви-
користовуватись в органічному сільському господарстві та пе-
реробці, згідно з рівнозначним стандартом, що еквівалентний 
постановам ради (ЄС) № 834/2007 та № 889/2008» для захисту 
посівів можуть застосовуватись біопрепарати з кишковим ха-
рактером дії. Тому для захисту посівів гороху були обрані такі 
препарати:  

– Гаубсин, с. (на основі двох штамів культури Pseudomonas 
aureofaciens УКМ В-111 та Pseudomonas aureofaciens УКМ 
В-306 з титром клітин від 5x109 КУО/мл та нормою витрати 
10 л/га);  

– Бітоксибацилін-БТУ, р. (ендоспори та біологічно-активні 
продукти життєдіяльності бактерій Bacillus thuringiensis — біл-
кові кристали (ендотоксин) та термостабільний бета-екзоток-
син, титр 1,0×109 КУО/см3, норма витрати — 15 л/га); 

– Лепідоцид-БТУ, р. (життєздатні клітини бактерії Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki, ендоспори та біологічно-активні про-
дукти життєдіяльності бактерії: білкові кристали — ендоток-
сини, титр 1,0×109 КУО/см3, з нормою витрати 3 л/га); 

– Ганоль, в.с.р. (препарат фунгіцидно-інcектицидної дії на 
основі екстракту полину гіркого, 30 %, норма витрати — 
0,4 л/га). 

В результаті проведених досліджень встановлено, що Га- 
убсин, с. забезпечував технічну ефективність на рівні 52,0 % на 
3-й, 45,5 % — на 7-й і 38,2 % — на 14-й день після обробки. 
Найвищі показники були зафіксовані при застосуванні Ганолю, 
в.с.р. — 54,5 %, 48,8 % і 41,7 % відповідно по дням обліків. 
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Дещо меншу смертність зафіксовано при обприскуванні Бі-
токсибацилін-БТУ, р. — 40,7 %, 35,0 %, 30,6 % відповідно. 
Наймеш ефективним виявився Лепідоцид-БТУ, р., оскільки за-
безпечував найнижчу ефективність — 31,5 %, 27,0 % та 23,0 % 
на 3, 7, 14-й день. Отже, застосування біологічних інсектицидів 
певною мірою стримує погіршення екологічного стану навко-
лишнього середовища та забезпечує отримання екологічно чи-
стого урожаю. Біопрепарати також не впливають на ентомофа-
гів і на саморегуляцію в ценозах, що дозволяє зменшити кіль-
кість токсикантів і знизити рівень забруднення навколишнього 
середовища. 
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У традиційних технологіях вирощування  сільськогоспо-

дарських культур застосовують високі дози мінеральних доб-
рив та хімічних засобів захисту рослин від хвороб і шкідників. 
Ці заходи дозволяють значно збільшити та зберегти урожаї 
сільськогосподарських культур, але водночас відбувається за-
бруднення ґрунту і ґрунтових вод, зниження ґрунтової родючо-
сті, знищення корисних комах, що не сприяє забезпеченню 
стійкості агроекосистем (Сайко, 2011). 
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Щоб запобігти забрудненню середовища і вирощуваної 
продукції, розробляються елементи нових технологій, які пе-
редбачають застосування мікробних препаратів (Волкогон, 
2006). 

Мета наших досліджень полягає в тому, щоб за рахунок за-
стосування бактеріальних препаратів разом зі стимулятором 
росту зменшити ураження рослин пшениці озимої плямистос-
тями листя і збільшити її урожай. 

Дослідження проводились протягом 2011–2013 рр. в лабо-
раторіях насінництва та захисту рослин Інституту сільського 
господарства Карпатського регіону НААН. 

Варіанти досліду: 1. Контроль (без обробки). 2. Контроль 
(Вітавакс 200 ФФ, 34 % в.с.к., 3,0 л / т). 3. Вимпел-К. 4. Вим-
пел-К + Діазофіт. 5. Вимпел-К + Поліміксобактерин. 6. Вим-
пел-К + Діазофіт + Поліміксобактерин. Передпосівна обробка 
насіння проводилася протравлювачем Вітавакс 200 ФФ, 34 % 
в.с.к., 3,0 л/т та  бактеріальними препаратами — Діазофіт, 
Поліміксобактерин і регулятором росту Вимпел-К на сорті 
Золотоколоса. 

Дослідження проводилися за загальноприйнятими мето- 
диками. 

Слід зазначити, що в середньому за роки досліджень при 
обробці Вимпел-К (3 варіант) розвиток темно-бурої плямис-
тості листя зменшився на 3,7 %, а септоріозу листя — 4,8 %, 
порівнюючи з абсолютним контролем (1 варіант). 

Спільна передпосівна обробка насіння стимулятором росту 
Вимпел-К + бактеріальними препаратами Діазофіт і Поліміксо- 
бактерин (6 варіант) сприяла зниженню ураження рослин пше-
ниці озимої темно-бурою плямистістю — на 8,2 %; септоріозом 
листя — 11,1 %. 

Застосування біологічних препаратів забезпечило підви-
щення врожайності зерна в середньому протягом трьох років 
досліджень на 0,31–0,68 т/га, порівнюючи з абсолютним конт-
ролем.  
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Отже, застосування бактеріальних препаратів Діазофіт і 
Поліміксобактерин та стимулятору росту Вимпел-К для перед-
посівної обробки насіння пшениці озимої зменшувало розвиток 
плямистостей листя на 8,2–11,1 % та збільшувало урожайність 
на 0,31–0,68 т/га. 
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У сучасній інтегрованій системі захисту рослин провідним 

є хімічний метод. Ця тенденція зберігається тривалий час і є 
дієвою, оскільки науково обґрунтоване застосування пестици-
дів, порівнюючи з іншими елементами захисту від хвороб та 
шкідників, забезпечує високу ефективність в стислі строки. Хі-
мічний метод надзвичайно різноманітний, оскільки сучасний 
асортимент охоплює велику кількість форм препаратів, які на-
лежать до різних груп сполук. Ці речовини безперервно зміню-
ються та вдосконалюються. Лікувальний вплив на рослини мо-
жуть мати не тільки речовини, які діють безпосередньо на фі-
топатоген, а й речовини, які інактивують токсини або зміню-
ють обмін речовин у рослин, підвищуючи їх стійкість. Зараз 
стало надзвичайно актуальним дослідження поєднання декіль-
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кох препаратів. Одні з них знищують збудника хвороби чи шкі-
дника та діють безпосередню тільки на них, а інші препарати 
стимулюють механізмів стійкості рослини проти дії патогенів. 

Метою дослідження було вивчити ефективність застосу-
вання протруйника та стимулятора росту при захисті рослин 
картоплі проти дії фітопатогенів з використанням штучного 
комплексного інфекційного фону на прикладі обробки про-
труйником Шедевр (імідаклоприд 280 г/л + тіабендозол 80 г/л) 
та стимулятором росту Потейтін (комплекс 2,6-диметилпіри-
дин-1-оксиду з бурштиновою кислотою) окремо та в суміші. 

Дослідження проводилося на трьох сортах картоплі голла-
ндської селекції, які мають помірну стійкість (за даними літе-
ратури) до збудників грибних хвороб - Карлена, Рев’єра та 
Гала. Обробка проводилась протруйником Шедевр (імідакло-
прид 280 г/л + тіабендозол 80 г/л), стимулятором росту Потей-
тін (комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксиду з бурштиновою 
кислотою) та сумішшю цих препаратів. На контрольному варі-
анті створювали тільки штучний комплексний інфекційний 
фон двох збудників грибних хвороб Alternaria solani та 
Fusarium solani. 

Штучний комплексний інфекційний фон створювали у 
фазу бутонізації. Суспензію конідій робили з чистої культури 
збудників хвороб, яку заздалегідь декілька разів пересівали на 
штучному стерильному поживному середовищі. Інокулюм ро-
били з розрахунку 20–25 конідій в полі зору мікроскопу при 
збільшенні ×120 з концентрацією 3–3,5×104 конідій/мл. Прово-
дили оцінку стійкості сортів картоплі до збудників грибних 
хвороб A. solani та F. solani в польових умовах на штучному 
інфекційному фоні за шкалою, яка розроблена співробітниками 
Інституту картоплярства НААН за симптомами ураження та пі-
дтверджували наявність патогенів виділенням в чисту культуру 
збудників хвороб з уражених рослин на стерильному пожив-
ному середовищі у лабораторних умовах. 

За результатами досліджень на сорті Гала в контрольному 
варіанті стійкість була на рівні 7–6 балів, а розвиток захворю-
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вання становив 14,5 % для обох збудників хвороб. За всіх варі-
антів обробки препаратами Потейтін і Шедевр розвитку збуд-
ників альтернаріозу та фузаріозу не виявлено. На сорті Гала за-
хисні дії обох препаратів були найефективнішими. 

На сорті Рев’єра у контрольному варіанті стійкість була в 
межах 5–4 балів, а ступінь ураження рослин картоплі становив 
30 % обома збудниками. За умов обробки стимулятором росту 
Потейтін відзначено розвиток захворювання на альтернаріоз та 
фузаріоз в межах 5–4 балів та розвиток захворювання 30 %. 
При обробці протруйником Шедевр розвитку збудників альте-
рнаріозу та фузаріозу не виявлено. При обробці комплексом 
препаратів Потейтін + Шедевр не виявлено розвитку захворю-
вання на альтернаріоз, а стійкість до збудника фузаріозу стано-
вила 7–6 балів (стійкість) зі ступенем розвитку захворювання 
15 %. На сорті Рев’єра найефективнішою проти двох збудників 
хвороб є обробка протруйником Шедевр, а також комплекс 
препаратів Потейтін + Шедевр високоефективний проти збуд-
ника альтернаріозу та зменшує рівень розвитку захворювання 
на фузаріоз. 

На сорті Карлена у контрольному варіанті стійкість була в 
межах 5–4 балів, а ступінь ураження рослин картоплі становив 
40 %. За умов обробки стимулятором росту Потейтін відзна-
чено розвиток захворювання на альтернаріоз та фузаріоз в ме-
жах 5–4 балів та розвиток захворювання 30 %. При обробці 
протруйником Шедевр розвитку збудників альтернаріозу та 
фузаріозу не виявлено. При обробці комплексом препаратів 
Потейтін + Шедевр  виявлено розвиток захворювання на аль- 
тернаріоз — стійкість 5 балів, розвиток захворювання 29 %, а 
стійкість до фузаріозу становила 7–6 балів (стійкість) зі ступе-
нем розвитку захворювання 15 %. На сорті Карлена найефекти-
внішою є обробка протруйником Шедевр. 

Отже, протруйник Шедевр виявився високоефективним 
проти дії збудників Alternaria solani та Fusarium solanі на всіх 
сортах картоплі. Найбільш ефективним проти збудників 
A. solani та F. solanі є застосування протруйника Шедевр і сти-
мулятора росту Потейтін як окремо, так і в суміші для сорту 
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Гала. Стимулятор росту Потейтін не забезпечує захист рослин 
і не стимулює імунологічні реакції в рослинах картоплі на сор-
тах Рев’єра та Карлена, що можливо пов’язано з рівнем їх стій-
кості. Проте, комплекс Потейтін + Шедевр був високоефектив-
ним на сорті Рев’єра проти дії збудника альтернаріозу та ефек-
тивним проти збудника фузаріозу картоплі. Для сорту Карлена 
застосування комплексу Потейтін + Шедевр було ефективним 
проти дії збудника F. solanі та малоефективним проти дії збуд-
ника A. solani. 
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Fusarium graminearum — важливий фітопатоген, збудник 

фузаріозу колоса пшениці, який завдає значних збитків у бага-
тьох регіонах вирощування культури. Збудник характеризу-
ються високою мінливістю і швидко розвиває стійкість до фу-
нгіцидів. Тому пошук нових нешкідливих для людини і до-
вкілля засобів контролю фузаріозу є актуальним. 

Ми проводили виділення бактерій та грибів із змивів з по-
верхні пшениці і ґрунту ризосфери і випробовували їх in vitro 
на антагонізм до Fusarium graminearum. Всього було ізольо-
вано 964 штами бактерій і 79 штамів грибів. Всі вони були пе-
ревірені на фітопатогенні і фітотоксичні властивості шляхом 
інокуляції їх біомаси на проростки пшениці у чашках Петрі та 
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на зеленому колосі. Фітотоксичні властивості виявили 31 шта-
ми бактерій (3,21 % від усіх виділених) та 14 штамів грибів 
(17,72 % від усіх виділених). Нетоксичні непатогенні культури 
випробували на антагонізм до Fusarium graminearum. 

У процесі скринінгу на твердих поживних середовищах ві-
дібрали антагоністи, які викликали найбільші зони затримки 
росту Fusarium graminearum. Ними виявилися 2 штами дріжд-
жів роду Cryptococcus (Filobasidiella) бактерії родів Pseudomo-
nas (6 штамів) та 4 штами Bacillus, 0,19, 0,57 та 0,38 % від усіх 
ізольованих культур відповідно. Всі вони виділяли в рідкі і 
тверді середовища росту протигрибкові сполуки, але найбі-
льшу активність мали бактерії Bacillus. Колонії бацил розвива-
лися найшвидше і утворювали найбільші зони відсутності ро-
сту Fusarium graminearum до 60 мм у діаметрі, які зберігалися 
незмінними протягом 2 тижнів спостереження. Менші зони 
утворювали бактерії родів Pseudomonas — до 40 мм у діаметрі. 
Вони поступово заростали міцелієм гриба, який, можливо, руй-
нував антимікробні речовини псевдомонад. Зони затримки ро-
сту близько до 30 мм у діаметрі утворювались навколо колоній 
Cryptococcus. Протягом 2 тижнів вони поступово заростали мі-
целієм Fusarium graminearum. Можливо, протигрибкові спо-
луки цих дріжджів також руйнуються фітопатогенним грибом. 

Одночасна інокуляція виявлених антагоністів у концентра-
ції 105 пропагул/мл суспензії з такою ж концентрацією конідій 
гриба на зерно, що проростає, не пригнічувала інфекції Fusa-
rium graminearum в умовах лабораторії. 

Попередня інокуляція на проростаюче зерно 108 пропа-
гул/мл суспензій антагоністів і наступна (через 4 год) 105 коні-
дій/мл суспензії фітопатогенного гриба виявила пригнічення 
колонізації грибом проростків, порівнюючи з контролем. Приг-
нічення зменшувалося у ряду Bacillus ˃ Pseudomonas ˃ Crypto-
coccus. Найвище пригнічення за обробки бацилами, очевидно, 
спостерігалося за рахунок швидшого розмноження бацил і 
швидшої колонізації ними проростаю чого зерна, порівняно із 
Pseudomonas та Cryptococcus. Той факт, що відбувається при- 
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гнічення інфекції, є свідченням різних можливих механізмів: 
виділення антимікробних речовин, колонізації ніші гриба, па-
разитизму антагоністів на первинних гіфах гриба. Це ми маємо 
намір з’ясувати у подальших дослідженнях. 

Отже, серед 1043 штамів бактерій і грибів виділено всього 
12 антагоністів (1,15 % від усіх ізольованих штамів), і всі вони 
виявили різної сили антагонізм на проростках у чашках Петрі, 
коли їх інокулювали до засіву суспензії конідій збудника, од-
нак інфекція не пригнічувалася повністю в даному експери- 
менті in vitro. Ще невідомо, як ці антагоністи будуть поводи-
тись за польових умов і чи будуть активні у полі взагалі. Це 
також необхідно дослідити. 
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Відомо, що склад гетеротрофної частини будь-якого біоце-

нозу (у тому числі агроценозу) надзвичайно різноманітний та 
динамічний. У багатьох випадках окремі види зооценозу і мік-
робіоценозу екосистеми формують активні паразитарні ком-
плекси (взаємодія за типом — «хижак-жертва», «паразит-ха-
зяїн»), що позитивно впливає на стійкість та видову стабіль-
ність біоценозів. Велике значення в ґрунтовому середовищі 
екосистем належить ентомопатогенним організмам, які призво-
дять до різних інфекційних (паразитарних) хвороб: грибної (мі-
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кози), бактеріальної (бактеріози), вірусної (вірози), протозоо-
нозної (протозоонози) і гельмінтозної (гельмінтози) етіології. 
Достатньо значущим по масштабності, цікавим в біологічному 
і важливим в господарському відношенні місцем, є паразитизм 
нематод у комахах (Штейнхауз, 1952; Положенцев, 1956). 
Всього відомо більше 1 тис. видів паразитичних нематод, які 
пристосувались до існування в організмі живих комах на всіх 
стадіях їх розвитку — від яйця до імаго, зосереджуючись в різ-
них органах і тканинах у вигляді яєць, личинок, або ж дорослих 
особин. Серед всієї екологічної групи ентомонематод на особ-
ливу увагу заслуговують представники двох родин рабдитид — 
Steienernematidae Chitwoodet Chitwood, 1937 та Heterorhabditi-
dae Poinar, 1976 (Nematoda: Rhabditida) (Спиридонов, 2001). 
Родина Steienernematidae об’єднує два роди — Steinernema 
Travassos, 1927 (налічує близько 95 валідних видів) та Neostei-
nernema Nguyen&Smart, 1994 з єдиним типовим видом N. lon-
gicнurvicauda Nguyen&Smart, 1994. Родина Heterorhabditidae 
вміщує один рід Heterorhabditis Poinar, 1976 (налічує 16 валід-
них видів). Представники стейнернематид та гетерорабдитит 
зустрічаються на усіх континентах світу, за винятком Антарк-
тиди, і майже в усіх природних зонах, на різних широтах і ви-
сотах над рівнем моря (Hominick, 2002). Серед найбільш хара-
ктерних особливостей ентомопатогенних нематод (ЕПН) слід 
виділити їх мутуалістичний зв’язок із кишечними грам-негати-
вними бактеріями з родів Xenorhabdus Thomas, Poinar, 1979 
emend. Thomas, Poinar, 1983 (характерні для cтейнернематид) 
та Photorhabdus Boemareetal., 1993 (характерні для гетерораб-
дитид) (ɤ-proteobacteria: Enterobacteriaceae), які безпосеред-
ньо впливають на хвороботворну активність (патогенність) не-
матод (Adamsetal., 2006). У результаті такого тандему нема-
тоди характеризуються високими антибіотичними (ентомоцид-
ними) властивостями — комахи гинуть від септицемії, тим са-
мим створюючи особливе середовище, призначене винятково 
для повноцінного розвитку ЕПН. Цю здатність стали викорис-
товувати в практичних цілях, застосовуючи ентомопатогенних 
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нематод як екологічно безпечних біоагентів для регуляції чисе-
льності небезпечних комах-шкідників (Burnell&Stock, 2000). 
Судженням про перспективу використання ентомогельмінтів в 
якості агентів, які контролюють розмноження шкідників, по-
винні передувати ґрунтовні роботи по вивченню ЕПН фауни і 
особливостей їх розповсюдження, зокрема в окремих агроце-
нозах, які лежать в основі сільськогосподарських екосистем, 
адже ця інформація ще й досі залишається «білою плямою» 
сільськогосподарської нематології в Україні. 

В основу роботи покладені матеріали фрагментарних об-
стежень у літньо-осінній період 2016–2018 рр. агроекосистем 
(зокрема, посівних площ різноманітних сільськогосподарських 
культур, плодових садів, декоративних насаджень) в Житомир-
ській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та 
Черкаській областях, території яких розташовуються в межах 
двох основних ґрунтово-кліматичних зон України — Полісся 
та Лісостеп. Матеріалом для досліджень слугували проби ґру-
нту, «живі» пастки, зразки тест-комах великої воскової молі 
Galleria mellonella L., 1758 (Lepidoptera: Pyralidae) і ґрунтових 
комах-хазяїв різних видів, інвазійні личинки (ІЛ) і дорослі осо-
бини (самці, самиці, гермафродитні особини) ентомопатоген-
них нематод (Steinernema, Heterorhabditis). Відбір проб ґрунту 
для нематологічних досліджень проводили за допомогою зви-
чайної ручної лопати методом випадкового відбору, дотри- 
муючись такого правила: із 4 м2 рандомно відбирали разові 
проби (5 виїмок) для формування середнього зразка (об’ємом 
не менше як 500 см3) на глибині 15–30 см (для польових куль-
тур) чи на відстані до 1 м від штамбів і на глибині до 40 см (при 
обстеженні деревних рослин у насадженнях) (Orozco et al., 
2014). Окрім цього, у верхній шар ґрунту (10–30 см) закладали 
«живі» пастки у вигляді металевих сферичних капсул (чайні си-
течка), з вміщеними в них личинками G. mellonella останньої 
вікової стадії. Через 5–6 днів тест-комах викопували для пода-
льшого аналізу в лабораторних умовах. Також відловлювали 
живих та збирали мертвих ґрунтових комах із подальшим вста-
новленням причини загибелі. 
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Загалом по всім областям було оброблено 297 етикетова-
них проб (205 ґрунтових проб та 92 «живих» пасток). Ізоляція 
ентомопатогенних нематод з проб ґрунту в лабораторних умо-
вах проводилась методом біотестування (Orozco et al., 2014). 
Діагностування нематодного захворювання (нематодозу) про-
водили на підставі макроскопічного аналізу комплексу патоло-
гічних змін (органолептично — неозброєним оком або за допо-
могою ручної лупи). Виділення нематод із жертв — комах-
хязяїв — здійснювали шляхом застосування «водної пастки» 
Уайта (White, 1927) або ж проводили гельмінтологічний розтин 
під стереоскопічним мікроскопом МБС-9 (Лазаревская, 1962). 
Частоту трапляння ентомопатогенних нематод (Р) визначали 
у % як відношення числа позитивних проб (в яких виявлено 
ЕПН), до загальної кількості відібраних та досліджених проб. 
Ідентифікацію (на родовому рівні) ізольованих ентомопатоге-
нів здійснювали за зовнішнім виглядом загиблих від них тест-
комах G. mellonella, а також за особливостями будови копуля-
тивного апарату самців нематод із використанням світлооп- 
тичної мікроскопії. 

Із загальної кількості зібраного матеріалу 15,4 % проб ви-
явились ЕПН-позитивними (такі, в яких виявлено ентомопато-
гені нематоди з родин Steienernematidae та Heterorhabditidae). 
Лабораторний аналіз зібраних (відловлених) нами в польових 
умовах ґрунтових комах на предмет їх зараження ентомопато-
генними нематодами не виявив в них інвазії. Найбільш числен-
ними серед них були личинки жуків-коваликів (Coleoptera: 
Elateridae) — дротяники, чорнотілок (Coleoptera: Tenebrio-
nidae) — несправжні дротяники, личинки та імаго пластинча-
товусих жуків — хрущі (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolon-
thinae), які потенційно могли бути хазяями для ентомонематод 
(Steienernematidae та Heterorhabditidae). Частота зустрічально-
сті (% проб) ЕПН у лісостеповій зоні порівняно із зоною По-
лісся була дещо вищою і складала 16,9 % та 13,6 % позитивних 
проб відповідно. Частота трапляння представників ЕПН була 
неоднаковою в різних областях і коливалась в межах від 
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12,0 % (Чернігівська обл.) до 43,7 % (Київська обл.). Резуль-
тати нематологічних обстежень різних агроценозів засвідчили, 
що в цілому, багаторічні насадження у 4,8 разів більше заселені 
ентомопатогенними нематодами, аніж посіви польових куль-
тур — 12,7 % проти 2,6 %. На нашу думку, це можна пояснити 
специфічністю умов пануючого мікроклімату, а точніше особ-
ливостями фітоклімату. До того ж, як правило, багаторічні на-
садження характеризується багатшою видовою різноманітні-
стю членистоногих, які безпосередньо забезпечують відновлю-
ваність популяцій ентомопатогенних нематод, що збільшує ша-
нси на виявлення ентомопатогенів. Найбільша кількість пози-
тивних проб, в яких виявлено ЕПН, припадає на старі необроб-
лювальні пестецидами плодоносні сади, представлені розоцві-
тими (Rosaceae), шовковицевими (Moraceae), маслинковими 
(Elaeagnaceae) та горіховими (Juglandaceae) культурами. Та-
кож ентомопатогенні нематоди знаходили в насадженнях хвой-
них вічнозелених декоративних культур (кипарисові, Cupressa-
ceae). У значно меншій мірі вони траплялись в ценозах різно-
манітних польових культур, зокрема бобових (Fabaceae), гар-
бузових (Cucurbitaceae), гречкових (Polygonaceae) та айстро-
вих (Asteraceae). Найбільшу кількість (10 шт.) серед усіх 46 шт. 
позитивних проб зафіксовано у насадженнях яблуні домаш-
ньої, Malus domestica Borkh., 1803, тоді як найменшу — в одній 
пробі, отримано серед таких культурних рослин: вишні звичай-
ної (Prúnus cérasus L., 1753), ялівцю звичайного (Junipe-
rus communis L., 1753), люцерни посівної (Medicago sativa L., 
1753), квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L., 1753) та гарбуза 
звичайного (Cucurbita pepo L., 1753). Значні відмінності вияв-
лені і у заселеності агроценозів різними видами нематод 
(Steinernema spp., Heterorhabditis spp.). Стейнернематиди трап-
лялися частіше ніж гетерорабдитиди (60,8 % проти 39,2 %). 
Знахідки видів роду Heterorhabditis приурочені лише до бага-
торічних насаджень (садові агроценози та насадження хвойних 
декоративних культур), на відміну від видів Steinernema, які 
були представлені в усіх типах агроценозів. 
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Отже, результати досліджень свідчать про досить значну 
заселеність агроценозів України нематодами — патогенами 
для комах (Rhabditida: Steienernematidae, Heterorhabditidae). 
Неабиякий науковий і практичний інтерес представляє факт ви-
явлення нами в агроценозах України перспективних штамів 
(ізолятів) ентомопатогенних нематод з родів Steinernema та 
Heterorhabditis для контролю шкідливих видів комах. Актуаль-
ним є подальше вивчення патогенних властивостей і біотехно-
логічних характеристик всіх виділених штамів та їх оцінки в 
якості основи для біопрепаратів інсектицидної дії. 

 
 
 
 
УДК 632.4:632.4.01/.08:576.7 

ПАРША У КОМЕРЦІЙНИХ ІНТЕНСИВНИХ САДАХ 
ПОБЛИЗУ УЖГОРОДА (2018) 
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пл. Народна, 3; Ужгород, 88000, Україна 
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Парша яблуні (збудник гриб Venturia inaequalis (Cooke) 

G. Winter.) завдає значної шкоди садівництву. Якісний урожай 
для багатьох сортів стає неможливо зібрати без інтенсивного 
хімічного захисту.  

Закарпаття відрізняється від решти території країни м’я-
ким кліматом, сприятливим для грибних хвороб рослин.  

Досліджували комерційні сади яблуні поблизу м. Ужго-
рода. Обліки ураження плодів у % паршою проводили під час 
збирання врожаю 2018 р., оглядаючи по 100 плодів, узятих на-
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вмання із 3-х контейнерів для кожного сорту. За ураження пло-
дів паршею, крім відсотка, визначали ступінь ураження їх у 
балах: 

1 — дуже слабке ураження: на плодах одна або декілька 
плям парші у вигляді крапок; 

3 — слабке ураження: одна або декілька плям діаметром не 
більше ніж 1 см; 

5 — середнє ураження: на плодах плями діаметром понад 
1 см із розтріскуванням; 

7 — сильне ураження: плями парші з розтріскуванням зай-
мають понад 10 % поверхні плоду; 

9 — дуже сильне ураження: плями парші з розтріскуванням 
займають понад 20 % поверхні плоду. 

Також визначали процент ураженої площі листка. 
Haбільше пошкоджувалися паршою сорти Голден де-

ліш’єс, Гала, Джона голд, Фуджі. Так, ступені ураження у балах 
плодів Голден деліш’єс, Гала, Джона голд, Фуджі склали 3 ба-
ли, за кількістю пошкоджених плодів у відсотках — 47, 41, 12 
і 22 %, відповідно. У цих сортів площа пошкодження листа 
склала 17, 14, 19 та 8 %, відповідно. 

Ступені ураження сортів Айдаред, Бреберн, Гренні Сміт у 
балах склали 1 бал, за кількістю пошкоджених плодів у відсот-
ках — 4, 0, 0 %, відповідно. Площа пошкодження листка пар-
шою у сорту Айдаред склала 2 %. 

Симптомів парші не виявили на стійких до цієї хвороби 
сортів: Луна, Сіріус, Оріон, Ред Топаз, Розела.  

Суворість симптомів залежала як від сорту, так і від умов 
зростання. Молоді саджанці розвивали слабкі симптоми, що, 
можливо, пов’язано з кращою їх вентиляцією, порівняно з ве-
ликими кронами старших дерев. Також більше пошкоджува-
лися дерева, які росли поблизу лісу.  

Порівнюючи з 2017 роком, симптомів парші було менше, 
що можна пояснити більш сухим і спекотним сезоном вирощу-
вання. 
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НА РІСТ ФІТОПАТОГЕННИХ ГРИБІВ 

Лисова К. М., Зінченко О. Ю., Шматкова Н. В. 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
вул. Дворянська, 2; м. Одеса, 65058, Україна 
е-mail: farmikr@ukr.net 
 
Сільське господарство України використовує рослинниц-

тво як одну з найбільш прибуткових галузей промисловості. 
Негативна діяльність шкідників призводить до середнього по-
тенційного недобору урожаю, який щорічно сягає приблизно 
9 % від валового збору (Федоренко, 2012). Для збільшення ре-
зервів валових зборів сільськогосподарської продукції необхі-
дно ліквідувати втрати врожаю від шкідників, бур’янів і хвороб 
(Лісовий, 1999). Ринок фунгіцидів сьогодні пропонує широкий 
спектр препаратів, однак з часом вони втрачають свою ефекти-
вність, що спонукає до продовження досліджень у напрямку 
створення нових сполук з антифунгальними властивостями.  

Метою даної роботи було дослідження впливу нікотиної-
лгідразону 2-гідрокси-1-нафтальдегіду та його комплексів з 
Ge(IV) та Sn(IV) на ріст фітопатогенних грибів. 

Роботу виконано на базі кафедри мікробіології, вірусології 
та біотехнології та Біотехнологічного науково-навчального 
центру Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова.  

Нікотиноїлгідразон 2-гідрокси-1-нафтальдегіду (сполука І) 
отримано реакцією конденсації гідразиду нікотинової кислоти 
з відповідними альдегідами за загальною методикою (Вейганд-
Хильгед, 1968). Комплекси германію і стануму (сполуки ІІ та 
ІІІ) вперше синтезовано на кафедрі загальної хімії Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова за оригіналь-
ними методиками (Сейфуллина, 2007). Як тест-організми вико-
ристовували штами фітопатогенних грибів Alternaria alternata, 
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Botrytis cinerea, Drechslera teres, Fusarium graminearum, Rhizo-
ctonia cerealis, Sclerotinia sclerotiorum. 

Дослідження антифунгальних властивостей сполук здійс-
нювали в рідкому середовищі Сабуро. Робочі розчини дослі-
джуваних сполук готували, використовуючи як розчинник ди-
метилсульфоксид. Отримані розчини вносили в 1 мл бульйону 
Сабуро таким чином, щоб кінцева концентрація гідразонів ста-
новила 25, 50 та 100 мкМ. Готували суспензію спор тест-шта-
мів у фізіологічному розчині та доводили її каламутність до 
стандарту МакФарланда 0,5 од. По 20 мкл суспензій вносили в 
пробірки з рідким середовищем, що містило гідразони, та інку-
бували при 28 °С протягом 72 годин. Облік результатів здійс-
нювали за триплюсовою системою за такими параметрами: 
наявність росту міцелію на поверхні середовища, в товщі та 
на дні пробірки. Дослідні варіанти порівнювали з контролем 
(середовище без досліджуваних сполук).  

У результаті дослідження встановлено здатність сполук ІІ 
та ІІІ пригнічувати ріст A. alternatа у всіх досліджених концен-
траціях, ріст В. cinerea затримувала лише сполука І в концент-
раціях 50 та 100 мкМ, D. teres — сполука ІІІ в концентрації 
100 мкМ, F. graminearum — сполука ІІІ у всіх концентраціях, 
R. cerealis — сполука І в концентраціях 50 та 100 мкМ, ІІ — 
100 мкМ, ІІІ — 100 мкМ, S. sclerotiorum — сполуки І та ІІ в 
концентраціях 50 та 100 мкМ та 100 мкМ відповідно. У всіх 
випадках пригнічення росту спостерігали утворення міцелію 
лише в товщі середовища.  

Отже, найбільш чутливим до досліджуваних сполук вия- 
вився штам R. cerealis, ріст якого пригнічувався як гідразоном, 
так і комплексами металів на його основі. Найширшим спект-
ром антифунгальної активності характеризувався комплекс 
Sn(IV) на основі нікотиноїлгідразону 2-гідрокси-1-нафталь- 
дегіду (сполука ІІІ), який пригнічував ріст чотирьох з шести 
фітопатогенних грибів. Комплекси германію та стануму (спо-
луки ІІ та ІІІ відповідно) проявили більш високу антифунга-
льну активність щодо використаних патогенів, ніж нікоти- 
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ноїлгідразон 2-гідрокси-1-нафтальдегіду (сполука І). Показано, 
що досліджені сполуки здатні пригнічувати ріст фітопатоген-
них грибів, які належать як до аскоміцетів, так і до базидіо- 
міцетів.  
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Нематоди або круглі черви — це ниткоподібні тварини, до-

вжина яких сильно варіює в зв’язку з пристосуванням до спо-
собу життя. Із 20 тисяч описаних видів нематод приблизно 
20 %, або близько 4 тисяч видів, пов’язані з рослинами (Буто-
рина, Зиновьева и др., 2006). Увага дослідників в основному 
була спрямована на вивчення фауни паразитичних видів нема-
тод прикореневого ґрунту рослин. Домінуючими видами нема-
тод на посадках картоплі в Чуйській, Ісик-Кульській областях, 
а також в Ошській, Талаській і Наринській областях Киргизької 
Республіки за Джунусовим К. К. (Джунусов, 2015) є Aphelen-
choides раrietinus, Раnagrolaimus гigidus та ін. Зі справжніх па-
разитів в значній кількості як в грунті, так і в підземних органах, 
він відзначає таких нематод, як галова нематода (Meloidogine 
incognita) та стеблова нематода картоплі (Ditylenchus dipsaci). 
В рослинах і прикореневому ґрунті Бутенком К. О. (Бутенко, 
2004) виявлено 42 види нематод, які належать до 2 підкла- 
сів — Adenophora і Secernentea, 6 рядів (Mononcchida, 
Dorylaimida, Araeоlaimida, Rhabditida, Diplogasterida і 
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Tylenchida), до 12 родин і до 26 родів. За кількістю видів про-
відне місце займали представники рядів Tylenchida — 49 % і 
Diplogasterida — 27 %. В екологічному аспекті виявлені нема-
тоди розділяються на такі екологічні групи: сапробіон- 
ти — 3 види (47 %), мікогельмінти — 14 видів (33 %), фітоге-
льмінти специфічного патогенного ефекту — 8 видів (19 %). У 
ризосфері картоплі, яка вирощувалася у двох різних за тривалі-
стю окультурювання агроценозах, Жиліною Т. М. (Жиліна, 
2008) виявлено 57 видів фітонематод. Виявлені види розподі-
ляються між трьома еко-трофічними групами в такому співвід-
ношенні: фітогельмінти — 11 видів, мікогельмінти — 13 видів, 
сапробіонти — 33 види. Фітогельмінти в ризосфері картоплі 
представлені комплексом специфічних видів, до яких можна ві-
днести Globodera rostochiensis, Longidorus elongatus, Hemi-
criconemoides wessoni, Macroposthonia annulata, Criconema sp.. 
Тобто, вирощування такої сільськогосподарської культури 
протягом тривалого часу призводить до появи певної групи ви-
дів нематод, яка властива даній культурі. 

Метою роботи було визначення видового складу фітонема-
тод агроценозу картоплі, яка вирощувалась в монокультурі 
протягом 5 років. 

Вивчення особливостей видового складу та структури ком-
плексу фітонематод агроценозів картоплі проводили на ділян-
ках смт Немішаве (2017 рік), де картопля вирощувалася без-
змінно протягом 5 років. Відбір ґрунтових зразків проводили 
поблизу прикореневої зони рослини в 20 місцях на глибині до 
30 см. Кожний досліджуваний зразок вміщували в поліетиле-
новий пакет з етикеткою. В лабораторних умовах з ґрунтових 
проб лійковим методом Бермана виділяли нематод, здатних до 
міграції (Сигарева, 1986). 

Для цього кожний зразок грунту просіювали через мета-
леве сито з діаметром отворів 2 мм, ретельно перемішували та 
формували наважку з 20 г. Дану наважку поміщали на паперові 
фільтри, які заздалегідь розміщували на підтримуючих сітках з 
латуні. Ґрунтову пробу на сітці занурювали у лійку у такий спо-
сіб, щоб вода покривала зразок тонким шаром води. Експозиція 
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виділення фітонематод з проб тривала 72 години. Пробірки з 
нематодами фіксували за допомогою ТАФа (Кирьянова, 1969). 
Із фіксованих нематод готували тимчасові водно-гліцеринові 
препарати за методикою Є. С. Кир’янової (Кирьянова, Кралль, 
1971). Видовий склад фітонематод, виявлених в прикорене-
вому ґрунті картоплі, визначали за допомогою мікроскопа МБІ-
15. Чисельність особин фітонематод математично перерахову-
валась на 100 см3 ґрунту. 

Усього в ризосфері картоплі виявлено 30 видів фітонема-
тод. Виявлений нами комплекс нематод був представлений 
трьома екотрофічними групами: фітогельмінти, мікогельмінти 
та сапробіонти. Переважає за кількістю видів група сапробіон-
тів — 18 (або 60 %). Значно меншою була кількість мікогель-
мінтів та фітогельмінтів по 6 видів кожної групи (або по 20 % 
відповідно).  

Чисельність фітогельмінтів в агроценозі складала 1740 осо-
бин в 100 см3 ґрунту. 

Серед них зустрічались такі види, як: Ditylenchus dest-
ructor, Tylenchorhynchus dubius, Tylenchorhynchus claytoni, Heli-
cotylenchus dihystera, Paratylenchus nanus, Pratylenchus praten-
sis. Популяція мікогельмінтів становила 935 особин в 100 см3 
ґрунту і була представлена такими видами, як: Aphelenchoides 
asterocaudatus, Aphelenchoides limbery, Aphelenchus avenae, 
Aglenchus agricola, Filenchus filiformis, Tylenchus davainaei. 
Найбільшою за кількістю особин зареєстрована група сапробі-
онтів — 3450 в 100 см3 ґрунту, серед яких виявлено види: 
Caenorhabditis elegans, Eucephalobus oxuroides, Eucephalobus 
mucronatus, Chiloplacus simmetricus, Acrobeloides buetschlii, 
Mesorhabditis monhystera, Pelodera teres, Panagrolaimus rigidus, 
Eudorylaimus krygeri, Eudorylaimus monohistera, Eudorylaimus 
obtusicaudatus, Eudorylaimus prodgectus, Anaplectus sp., Wilso-
nema auriculatum, Plectus rhizophilus, Acrobeles ciliatus, Micro-
nema sp., Discolaemus sp. 

У ризосфері картоплі, яка вирощувалася беззмінно у моно-
культурі протягом 5 років, виявлено 30 видів фітонематод. Ви-



ISВN 978-617-7570-23-2 
138 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

явлені види розподіляються між трьома еко-трофічними гру-
пами в такому співвідношенні: фітогельмінти — 6 видів, міко-
гельмінти — 6 видів, сапробіонти — 18 видів. Щільність попу-
ляцій фітогельмінтів складала 1740 особин/100 см3 ґрунту, мі-
когельмінтів 935 особин/100 см3 ґрунту та чисельність сапробі-
онтів 3450 особин/100 см3 ґрунту).  
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Сунична нематода є одним з найбільш шкідливих організ-

мів садової суниці. Даний вид широко розповсюджений на те-
риторії багатьох країн. Основні ознаки ураження проявляються 
у вигляді численних темних, жовтувато-коричневих або черво-
нуватих плям, які обмежені жилками. Характерною особливі-
стю є також втрата опушеності на черешках листків, карлико-
вість рослин, деформація розеток. Поширення суничної нема-
тоди відбувається з посадковим матеріалом, поливною і дощо- 
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вою водою. Недостатня вивченість морфоанатомічних та біо- 
екологічних особливостей виду ускладнює діагностування не-
матодного ураження ягідників, а відповідно і ефективного здій-
снення захисних заходів. 

Вирощування протягом багатьох років на одному місці су-
ниці зумовлює масове накопичення суничної нематоди. На ві-
дміну від багатьох видів фітонематод, сунична паразитує в ос-
новному ектопаразитично на поверхні різних органів суниці. 
Інтенсивність розмноження підвищується з ранньої весни до 
літа, дещо сповільнюється накопичення популяції в період се-
зонного спокою рослин, а потім знову зростає в період осін-
нього відростання суниці. При частому випаданні опадів наве-
сні, на початку літа щільність популяції досягає максимальних 
показників, а посушливі періоди зумовлюють коливання чисе-
льності. На розвиток однієї генерації в середньому потрібно від 
10 до 14 днів, однак у періоди з пониженим температурним ре-
жимом онтогенез тривав близько трьох тижнів. Для економіч-
ного обґрунтування та диференційованого застосування різних 
заходів залежно від їх окупності необхідна розробка порогів 
шкодочинності.  

В ягідниках першочергово віддають перевагу організа-
ційно-господарським та агротехнічним заходам, які спрямовані 
на оптимізацію зростання і розвитку рослин, а також стриму-
вання масового розмноження і подальшого розселення фітопа-
разитичних нематод. Однак, враховуючи екологічну безпеку 
мікробних препаратів, нами вивчена їх ефективність у плодо-
носних насадженнях суниці для регуляції чисельності листових 
нематод (Рисунок).  

Встановлена висока протинематодна ефективність мікроб-
ним препаратом Аверстім (супернатант культуральної рідини + 
етанольний екстракт біомаси продуцента S. avermitilis УКМ 
Ас-5015 + саліцилова кислота 0,05 мМ + солі гумінових кислот 
+ вільні амінокислоти + біологічно активні речовини) і Авер-
ком-нова (супернатант культуральної рідини + етанольний екс-
тракт біомаси продуцента S. avermitilis УКМ Ас-5015 + саліци-
лова кислота 0,05 мМ) протягом десяти-дванадцяти діб з часу 
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обробки рослин. У наступний період їх біологічна ефектив-
ність поступово знижувалася. Тому для стримування масового 
розмноження, особливо в роки з вологою або дощовою пого-
дою, доцільні повторні обробки. 

 

 
Рис. Ефективність біопрепаратів на суниці проти суни-

чної нематоди (2017–2018 р.). 
 
Висновки. В інтегрованій системі захисних заходів ягідни-

ків від шкідливих організмів мають бути передбачені також і 
протинематодні заходи. Для запобігання масового розмно-
ження фітонематод, особливо на початкових фазах росту і роз-
витку рослин, високоефективним є застосування екологічно 
безпечних мікробних препаратів Аверстім і Аверком-нова. 
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В Європі на картоплі паразитує два види нематод: картоп-

ляна золотиста цистоутворююча нематода (КЗЦН) (Globodera 
rostochiensis Woll.) та картопляна бліда цистоутворююча нема-
тода (Globodera pallida Mulvey et Stone). На сильно заражених 
цими нематодами землях врожай картоплі знижується на 20–
90 %, а подекуди і зовсім відсутній (Скляров, 1986). Внаслідок 
швидкого поширення золотистої картопляної нематоди у 
XX ст. вогнища глободерозу були виявлені у тих країнах, де 
культивувалася картопля. Причину розповсюдження Globode-
ra rostochiensis пов’язують з діяльністю людини, зокрема з об-
міном цією пасльоновою культурою [Богданов, 1984]. В біль-
шості країн, що займаються її вирощуванням, ЗКЦН є найбільш 
шкодочинним патогеном, а щорічні збитки для світової еконо-
міки оцінюються у межах 100 млрд. доларів США (Lilleyandall, 
1999). Відомо, що велика доля продовольчої картоплі надхо-
дить від індивідуальних господарств. Застосування агротехніч-
них заходів ускладнюється тим, що більшість заражених тери-
торій розташована у приватних господарствах. Тому все біль-
ше набуває популярності використання нематодостійких сор-
тів картоплі [Ефременко, Гуськова, 1991].  

В Україні проблема глободерозу картоплі стоїть досить го-
стро. На початок 2018 року площі, заражені золотистою карто-
пляною нематодою, становили 4474,07 га та охоплювали 18 об-
ластей України. Найбільш зараженими були Сумська, Волин-
ська, Рівненська та Чернігівська області (Держпродспоживслу-
жба, 2018). Тому моніторинг цього карантинного виду нематод 
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на території України та система захисних заходів проти глобо-
дерозу є постійно актуальними. 

У 2017–2018 рр. було проведено маршрутні обстеження 
присадибних ділянок Чернігівської області на виявлення 
G. rostochiensis (Rо1) згідно із загальноприйнятими методи-
ками (Погосян, 1954; Кирьянова, Кралль, 1969). Щільність по-
пуляції в ґрунті визначали за кількістю цист та середньою кіль-
кістю личинок і яєць в цистах, виділених із 100 см3 ґрунту за 
допомогою флотаційно-лійкового методу (Сигарева, 1986)  

У 2017–2018 рр. маршрутні обстеження на зараженість ін-
дивідуальних присадибних ділянок Globodera rostochiensis 
(Ro1) проводили в 5 районах Чернігівської області. Райони, що 
підлягали обстеженню, відрізняються як кількістю населених 
пунктів, так і числом присадибних ділянок, які були піддані цій 
процедурі. Найбільша кількість населених пунктів була обсте-
жена в Корюківському (4) та Чернігівському (3) районах, в ін-
ших — населених пунктів по одному. В Корюківському районі 
обстеження проводилися в таких населених пунктах: смт Хол-
ми (5 ділянок), с. Бреч (8 ділянок), с. Жукля (6 ділянок) та 
с. Сядрине (10 ділянок). Загальна площа обстежених присади-
бних ділянок склала 5,85 га, з них на 4,6 га (78,6 %) був вияв-
лений карантинний об’єкт. Середній рівень інвазійної чисель-
ності G. rostochiensis (Rо1) становив 1549 (20–15757) л+я на 
100 см3, що відповідає середньому рівню зараження. Серед об-
стежуваних населених пунктів Чернігівського району (с. Івані-
вка, с. Количівка та с. Ягідне) найбільшу кількість ділянок об-
стежено у с. Ягідне (12 ділянок), площа яких складає 3,9 га, а 
КЗЦН виявили на 3,6 га (92,3 %). Рівень чисельності патогену 
становив 1195 (20–4465) л+я на 100 см3. В решті районів було-
обстежено по одному населеному пункту. У Менському районі 
в с. Киселівка обстежено 4 ділянки, на яких рівень чисельності 
патогену4662 (2370–6572) л+я / 100 см3; в Городнянському 
районі в с. Смичин — 10 ділянок, 886 (30–5510) л+я / 100 см3; 
у Новгород-Сіверському районі в м. Новгород-Сіверський — 
10 ділянок, 2966 (15–23237) л+я / 100 см3. 
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При обстеженні на зараженість індивідуальних присадиб-
них ділянок Чернігівської області у 2017–2018 рр. було обсте-
жено 79 ділянок, площа яких становила 14,11 га. Вони були 
розташовані в 10 населених пунктах та 5 районах. Обстеження 
показало, що 84,4 % площі заражено картопляною золотистою 
цистоутворюючою нематодою, а середній рівень чисельності 
сягав 2252 (15–23237) л+я / 100 см3. Найбільшою кількістю ді-
лянок був представлений Корюківський район — 29 та чотирма 
населеними пунктами, де середня інвазійна чисельність G. ros-
tochiensis (Rо1) 1549 (20–15757) л+я / 100 см3. В загальному чи-
сельність ЗКЦН при обстеженні у Чернігівській області мала 
середній рівень у межах 1000–5000 л+я / 100 см3. 
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Зростаючі потреби екологізації сільськогосподарського ви-

робництва роблять досить перспективними дослідження із ви-
вчення можливості використання природніх ворогів шкідливих 
комах, і, зокрема, ентомопатогенних нематод (ЕПН) родів 
Steinernema та Heterorhabditis (Турицин, 2010). Проникаючи в 
тіло комах, вони викликають їх загибель у досить короткий час 
(15–48 годин). Розвиваючись усередині тіла комахи протягом 
двох-трьох тижнів, в навколишнє середовище мігрують деся-
тки-сотні тисяч інвазійних личинок, здатних заражати нових 
шкідливих комах. Однак для успішної та ефективної реалізації 



ISВN 978-617-7570-23-2 
144 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

всього потенціалу ентомопатогенних нематод потрібно, насам-
перед, розробити прості та дешеві способи їх масового розмно-
ження (Gaugler, 1991). 

Методи масового виробництва ентомопатогенних нематод 
на личинках комах сьогодні досить добре вивчені та відпрацьо-
вані (Сігарьова, 2012). Galeria melonella вважається найкра-
щою комахою-хазяїном для розмноження ентомопатогенних 
нематод в лабораторних умовах (in vivo). На сьогодні майже все 
лабораторне розведення ЕПН основане на використанні гусе-
ниць великої воскової молі. Зараження, в більшості випадків, 
проводять прямо на фільтрувальному папері в чашках Петрі 
(Сігарьова, 2008).  

Для масового розмноження ЕПН також використовувався 
борошняний хрущак Tenebrio molitor (Блінова, Іванова, 1981) 
та капустяна совка Barathra brassica (Ehlers, 2001), гусінь якої 
має досить великі розміри і дозволяє отримати до 300 тисяч ін-
вазійних личинок з однієї комахи-хазяїна, однак розведення со-
вки досить складне в лабораторних умовах, порівнюючи з вос-
ковою міллю. 

Матеріалом для наших досліджень слугували 7 видів тест-
комах: типові — личинки великої воскової молі та хрущака бо-
рошняного; нетипові: личинки малої воскової молі, вовчка зви-
чайного, білана капустяного, ковалика пиловусого і хруща тра-
вневого, якого було використано як у личинковій стадії, так і у 
стадії імаго. Всіх дослідних комах заражали ЕПН (збудник — 
Steinernema feltiae із біопрепарату «Entonem»TM Koppert) в ла-
бораторних умовах. Застосовували два різних методи зара-
ження ентомопатогенами тест-обєктів: безпосередньо в чашках 
Петрі на фільтрувальному папері при вільному контакті пато-
гена і комахи-хазяїна (доза 50 екз. нематод на 1 комаху) та в 
250 г ємностях, наповнених чистим ґрунтом, із внесенням туди 
тест-комах та ювенільних личинок нематод (доза 500 екз. нема-
тод на 1 комаху). Фіксували дати зараження й загибелі комах. 
Загиблих комах виставляли для виділення з них інвазійних ли-
чинок (ІЛ) ЕПН за методом Уайта. Кожні 2–3 дні підрахову-
вали кількість ІЛ, які вийшли з трупів комах, аж до припинення 
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їх виділення. Порівнювали швидкість (час) загибелі досліджу-
ваних тест-комах при різних способах інфікування,та ефектив-
ність дії на них препарату «Ентонем». Оцінювали тривалість 
міграції личинок ЕПН із тіла комах і репродукційний потенціал 
різних тест-комах. 

Як виявилось, препарат «Ентонем» показав в лабораторних 
умовах високу ефективність проти всіх досліджуваних тест-ко-
мах (табл.). Загибель досліджуваних комах настала на 2–7-й 
день після їх зараження. Раніше за інших комах гинули личи-
нки молі воскової — як великої, так і малої (на 2-й день), а та-
кож личинки хруща травневого (2-й день). Дещо пізніше заги-
нули личинки білана капустяного (3-й день) та імаго хруща тра-
вневого (5-й день). Ще пізніше (на 7-й день) зафіксовано заги-
бель хрущака борошняного та ковалика пиловусого. І, нарешті, 
на 10-й день зафіксована загибель вовчка звичайного. 

 
Таблиця. Ефективність дії «Ентонему» на різних тест-

комах в лабораторних умовах 

№ 
з/п 

Вид 
тест-комахи 

Дати Днів 
від 

зара-
ження 

Заражених комах 

Зара-
ження 

Заги-
белі 

Всьо-
го 

Загинуло 

штук % 

1 Міль воскова 
велика 28.03 29–30.03 2 20 18 90 

2 Міль воскова мала 28.03 29–30.03 2 20 20 100 

3 Хрущак 
борошняний 19.04 22–26.04 7 20 13 65 

4 Вовчок звичайний 18.04 24–25.04 7 20 9 45 
5 Білан капустяний 18.05 20–21.05 3 10 10 100 

6 Хрущ травневий 
(імаго) 15.06 18–20.06 2 10 6 60 

7 Хрущ травневий 
(лич) 18.05 19–20.05 5 10 10 100 

8 Ковалик пиловусий 25.04 28–29.04 4 10 9 90 
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Щодо кількості загиблих комах, то тут також показники рі-
зні (табл.). Всі заражені личинки загинули повністю у молі во-
скової малої, білана капустяного і личинки хруща травневого. 
Дещо нижчі показники загибелі у молі воскової великої (90 %), 
ще нижчий процент загибелі зафіксовано у хрущака борошня-
ного та імаго хруща травневого (відповідно 65–60 %). У вовчка 
звичайного від інвазії личинок ЕПН загинуло лише 45 % ли- 
чинок.  

Міграція личинок ЕПН із трупів комах-живителів почина-
лася на 5–11-й день і більш залежала від виду комахи, ніж від 
методів зараження. Раніше за інших комах-живителів почалася 
міграція з трупів воскової молі (великої і малої) — на 5–7-й 
день. Пізніше розпочався цей процес у личинок білана капус-
тяного, вовчка звичайного і хруща травневого (імаго) — 8– 
11-й день. Методи зараження майже не впливали на цей процес. 
Тривалість міграції личинок ЕПН із трупів комах також визна-
чається в основному видовою належністю комахи-живителя, а 
не методом зараження  

Щодо продуктивності, то тут також провідна роль нале-
жить виду комах-живителів (гостальна специфічність), а не ме-
тодам їх зараження. Найбільш придатними нетиповими кома-
хами-живителями для культивування ентомопатогенних нема-
тод в лабораторних умовах виявились личинки білана капустя-
ного та хруща травневого, з яких вдалося отримати (в серед-
ньому) 93 400 та 116 000 ювенільних особин ЕПН відповідно. 

ЕПН Steinernema feltiae, із препарату «Entonem», показали 
високу ефективність проти всіх досліджуваних комах в лабора-
торних умовах. 

За нашими спостереженнями кращим в порівнянні з ґрун-
товою інвазією виявився метод безпосереднього внесення ЕПН 
на тест-комах в чашках Петрі. 

Тривалість та обсяг міграції личинок ЕПН визначається, в 
основному, їх видовою належністю. 

Найбільш придатними нетиповими комахами для розмно-
ження ЕПН в лабораторних умовах виявились личинки білана 
капустяного та хруща травневого.  
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УДК 632.913.1 

ХВОРОБИ ХРИЗАНТЕМИ В УЖГОРОДІ ТА 
УЖГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ (2016–2018) 

Хмельницький В. П., Шарга Б. М. 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
пл. Народна, 3; Ужгород, 88000, Україна 
е-mail: bmsharga@yahoo.co.uk 
 
Ми провели дослідження захворювань на різних насаджен-

нях Chryszanthemum у Закарпатті протягом 2016–2018 років. 
Було обстежено 200 місць зростання хризантем і на 183 з них 
щороку виявляли ті чи інші бактеріальні та грибні хвороби.  

Бактеріальними агентами, виділеними на культивованих 
хризантемах були: бактеріальний опік Erwinia chrysanthemi 
Burkholder та ін., бактеріальна плямистість листа Pseudomonas 
cichorii (Swingle) Stapp, некроз стебла Pseudomonas cichorii 
(Swingle) Stapp, бактеріальний рак кореневої шийки Agrobacte-
rium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn.  

Серед грибкових патогенів найчастіше рослини були інфі-
ковані такими, як Alternaria sp., Botrytis cinerea Pers.:Fr., Cerco-
spora chrysanthemi Heald & F. A. Wolf, Macrophomina phaseo-
lina (Tassi) Goidanich, Cylindrosporium chrysanthemi Ellis & 
Dearn, Bipolaris setaria (Sawada) Shoemaker, Erysiphe cichora-
cearum DC, Septoria chrysanthemi Halst. in Seym. & Earle.  

У дослідженнях 2016–2018 рр. ми також виявили на різних 
ділянках вілт Fusarium oxysporum Schlechtend, опік пелюсток 
Itersonilia perplexans Derx, кореневу гниль рослин (Pythium 
spp.), гниль стебла (Rhizoctonia solani Kühn), аскохітоз (Asco-
chyta chrysanthemi F. Stevens), кореневу гниль (Phoma chrysan-
themicola Hollos), гниль стебла (Fusarium solani (Mart.) Sacc.), 
склеротінійну гниль Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, пів-
денний опік Sclerotium rolfsii Sacc., вертицильозний вілт 
(Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier і V. dahliae Kleb.) та 
іржу Puccinia tanaceti DC.  
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Закарпатська область України — прикордонний регіон кра-
їни. Важливо запобігти проникненню до нас збудників хвороб 
рослин, які присутні у Європі і вважаються карантинними 
об’єктами в Україні. На жаль, протягом 3 років (2016–2018) в 
Ужгороді та Ужгородському районі ми виявляємо іржу (Pucci-
nia horiana Henn), яку ми вважали раніше ерадикованою. Імо-
вірно, спочатку цей патоген був перенесений з квітами із при-
кордонних країн.  

Враховуючи результати наших досліджень, рекомендуємо 
приділяти більше уваги захисту рослин та карантину в нашому 
регіоні, впроваджувати стійкі до хвороб сорти. 

 
 
 
 
УДК 58.084+577.175.1+581.2+579.234 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ 
ЛІПОПОЛІСАХАРИДОМ ТА САЛІЦИЛОВОЮ 
КИСЛОТОЮ НА ІНДУКУВАННЯ СТІЙКОСТІ 
РОСЛИН ARABIDOPSIS THALIANA ДО ЗАРАЖЕННЯ 
ФІТОПАТОГЕННИМИ БАКТЕРІЯМИ 
1Шиліна Ю. В., 1Гуща М. І., 2Моложава О. С., 
1Літвінов С. В., 1Дмитрієв О. П. 
1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
НАН України 
вул. Заболотного, 148; м. Київ-143, 03680, Україна 
е-mail: j.shilina@gmail.com 
2ННЦ «Інститут біології» Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка 
просп. Глушкова, 2; м. Київ, 03022, Україна 
 
Пошук нових імуномодуляторів стає актуальним напрям-

ком у фітоімунології та біотехнології. У ряді досліджень вста- 
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новлено, що індукторами захисних реакцій рослин можуть 
бути бактеріальні ліпополісахариди (ЛПС). ЛПС індукували 
системну стійкість рослин за участі сигнальних шляхів, що за-
лежать від жасмонової (ЖК) або саліцилової кислоти (СК) 
(Newman et al., 2007; Mishina et al., 2007). Між цими сигналь-
ними шляхами існує, як відомо, досить перехресна взаємодія 
(crosstalk), яка може проявлятися через зворотні антагоністи-
чні, адитивні, синергічні або антагоністичні шляхи і має важ-
ливе значення для активації експресії захисних генів (Caarls et 
al., 2015; Thaler et al., 2012; Loake et al., 2007). Виявилось, що 
ефективність захисних властивостей еліситорів можна підви-
щувати додаванням до еліситора системних сигнальних моле-
кул (Дмитрієв та ін., 2015; Жук та ін., 2017). До їх числа нале-
жать ЖК, її ефір метил-жасмонат, етилен, системін, щавлева 
кислота та деякі інші речовини. 

В даній роботі з метою з’ясування ролі ЛПС в активації си-
гнальних шляхів для індукування захисних реакцій досліджу-
вали вплив комбінованої обробки насіння A. thaliana ліпополі-
сахаридом та саліциловою кислотою (CК). Крім рослин дикого 
типу в роботі аналізували захисні реакції у відповідь на ура-
ження патогенним штамом P. aeruginosa IMB 9096 трьох му- 
тантних ліній A. thaliana, що відрізняються за функціонуван-
ням сигнальних шляхів.  

Об’єктом досліджень було насіння та проростки Arabi-
dopsis thaliana дикого типу (Сol-0), мутанта jin1 — з поруше-
ним жасмонатним сигналінгом та трансформованих геном бак-
теріальної саліцилатгідроксилази NahG. Насіння стерилізували 
(96 % етанол : 3 % Н2О2 = 1 : 1) протягом 10 хв., стратифікували 
в холодильнику (2–4 оС, 3–5 діб), пророщували в чашках Петрі 
на водному 1 %-ному агарі. Після стратифікації насіння оброб-
ляли ЛПС, виділеним з сапрофітного штаму бактерії P. aeru-
ginosa IMB 8614 шляхом м’якої екстракції 0,85 % розчином 
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хлориду натрію. Обробку проводили шляхом замочування 
насіння протягом 24 год у розчині ЛПС (100 мкг/мл) та СК 
(10–3 мМ). На 4-у добу пророщування проростки заражали 
суспензією бактерій фітопатогенного штаму P. aeruginosa IMB 
9096. Визначали проростання насіння (4-а доба), приріст коре-
нів (4–10-а доба) та ураженість проростків (10-а доба).  

Було показано, що ураженість патогенним штамом бактерії 
проростків, вирощених з насіння, попередньо обробленого 
ЛПС+СК, залежала від генотипу рослин та комбінації еліси-
тору і сигнальної молекули. У рослин дикого типу захисний 
ефект спостерігали після обробки насіння як ЛПС 8614, так і 
СК. Після комплексної обробки ЛПС+СК ефект був ще більш 
вираженим, ураження зменшувалося більше, ніж на 50 %. Об-
робка насіння мутантних рослин jin1, нечутливих до ЖК, ліпо-
полісахаридом та саліциловою кислотою підвищувала стій-
кість проростків до зараження фітопатогенними бактеріями 
P. aeruginosa 9096. Прояв захисного ефекту ЛПС у мутанта jin1 
дозволяє висловити припущення, що ЛПС може брати участь у 
регуляції сигнальних систем рослин A. thaliana і компенсувати 
відсутність ЖК-залежного сигнального шляху за рахунок акти-
вації інших компонентів сигнальної мережі, зокрема, СК-зале-
жного шляху. При цьому дефект саліцилатної ланки може бути 
критичним при взаємодії рослин арабідопсису з ЛПС. У рос-
лин, трангенних по гену бактеріальної саліцилатгідроксилази 
NahG, спостерігали відсутність захисного ефекту як при обро-
бці ЛПС 8614 або СК, так і при обробці комплексним препара-
том ЛПС+СК і посилення ураження.  

Отже, при взаємодії рослинних клітин з різними елісито-
рами пріоритетне значення набуває певна сигнальна система. 
При обробці рослин A. thaliana комплексом ЛПС+СК такою си-
стемою є саліцилатна. На це вказують одержані нами дані про 
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виражений захисний ефект у проростків мутанта jin1 і відсут-
ність захисного ефекту у генотипу NahG, який несе трансген 
бактеріальної саліцилатгідроксилази. Даний фермент розкла-
дає саліцилову кислоту, виключаючи тим самим її участь в 
шляхах сигнальної трансдукції та активації захисних реакцій у 
рослин. Наявність захисного ефекту у мутанта jin1 з поруше-
ним жасмонатним сигналінгом при обробці комплексом 
ЛПС+СК вказує на можливість компенсації дефекту жасмона-
тної ланки сигнальної регуляції у рослин за рахунок активації 
інших компонентів сигнальних мереж, зокрема, саліцилатної 
системи.  
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БІОТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

 
 
 
УДК 579:579.64:631.86/87 

ВПЛИВ АГРОНОМІЧНО ЦІННИХ 
МІКРООРГАНІЗМІВ НА СУКЦЕСІЇ МІКРОБНИХ 
УГРУПОВАНЬ ПРИ КОМПОСТУВАННІ 
ОРГАНІЧНОГО СУБСТРАТУ КОМБІНОВАНОГО 
СКЛАДУ 
Деркач С. М., М’ягка М. В., Пиріг О. В., Луценко Н. В., 
Штанько Н. П., Дімова С. Б., Волкогон В. В. 
Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14027, Україна 
е-mail: derkachsergiy888@gmail.com 
 
Широке застосування добрив і пестицидів в аграрному ви-

робництві забезпечило значне підвищення урожайності сільсь-
когосподарських культур. Унаслідок застосування агрохіміка-
тів рівень урожайності зернових у країнах Західної Європи до-
сяг 5–6 т/га. Водночас виявилося, що надмірне застосування 
добрив та незбалансоване живлення рослин знижує якість рос-
линницької продукції, а неправильне зберігання та викорис-
тання хімічних речовин може призвести до забруднення 
довкілля. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку альтер-
нативних шляхів забезпечення культурних рослин елементами 
живлення та підвищення урожайності завдяки наявним ре- 
сурсам. 

Пташиний послід є цінною сировиною, що використову-
ється для виготовлення добрив, але більшість птахофабрик на-
копичують відходи у кар’єрах або в буртах. Нераціональне збе-
рігання спричиняє забруднення довкілля і може призвести до 
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екологічної катастрофи. Тому накопичення відходів птахівни-
цтва є однією з головних проблем практично для всіх регіонів 
України. Водночас отримання органічних добрив на основі 
правильно підготовленого посліду може значною мірою ніве-
лювати екологічні негаразди і бути вагомим вектором забезпе-
чення сільськогосподарських культур елементами живлення. 

Сьогодні існує низка технологій переробки пташиного по-
сліду, що відрізняються за характером ферментації органічної 
речовини, використанням додаткових компонентів, тривалістю 
технологічних процесів, якістю вихідної продукції. Якість та 
безпечність кінцевого продукту визначає домінуюча мікробі-
ота. Проте більшість технологій практично не враховують 
спрямованості мікробіологічних процесів, які відбуваються під 
час переробки посліду. Це спричиняє некерованість і спонтан-
ність ферментації посліду. Перспективним вбачається отри-
мання біодобрив за участі інтродукованих до компостів агро-
номічно цінних мікроорганізмів, проте для успішної інтродук-
ції мікроорганізмів важливо враховувати зміни мікробних 
угруповань у ході ферментації органічного субстрату. 

Раніше нами було досліджено зміни чисельності окремих 
еколого-трофічних груп мікроорганізмів під час компостування 
курячого посліду при оптимізованому співвідношенні С : N (за 
додаткового внесення до субстрату соломи та торфу у розраху-
нкових кількостях). Встановлено, що наявність у компостова-
ному субстраті важко ферментованого компоненту (соломи) 
обумовлює досить тривалий процес компостування. Тому для 
прискорення ферментації органічної речовини виникає необ-
хідність застосування целюлозоруйнівних мікроорганізмів. 
Проте невідомо, як за таких умов будуть розвиватися інші 
групи мікроорганізмів, і целюлозолітичні в тому числі. У зв’яз-
ку з цим, метою досліджень є з’ясування особливостей сукце-
сійних змін в угрупованнях мікроорганізмів при компостуванні 
субстрату на основі курячого посліду за інтродукції селекціо-
нованих штамів целюлозоруйнівних мікроорганізмів. 
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Раніше нами отримано активні штами целюлозоруйнівних 
мікроорганізмів, ізольовані з різних субстратів (курячий пос-
лід, компост на основі курячого посліду, біогумус, сіно, напів-
розкладене листя, ґрунт). Найактивнішими серед досліджених 
мікроорганізмів виявилися бактерії роду Bacillus та мікромі-
цети роду Trichoderma. Попередньо перевірено здатність акти-
вних штамів мікроорганізмів приживатися (за використання 
методу генетичного маркування) у курячому посліді. 

За врахування здатності до активного розвитку в курячому 
посліді до схеми досліду включили Bacillus sp. С 13, Trichoder-
ma sp.PD 3 і Trichoderma sp. 129. Крім того, дослід передбачав 
варіанти з Bacillus sp. СБ 1 і Trichoderma sp. Л 1, які хоча і не 
мали високих показників приживаності, проте характеризува-
лися стабільною чисельністю у субстраті протягом тривалого 
періоду компостування, що вказує на їхню здатність активно 
мінералізувати органічний субстрат. 

Отримані результати демонструють, що інтродукція мікро-
організмів до курячого посліду в суміші з торфом і соломою 
забезпечила різний вплив мікроорганізмів на процеси трансфо-
рмації Нітрогену, про що свідчить неоднорідність розвитку мі-
кроорганізмів у компості. Так, облік чисельності амоніфікува-
льних бактерій та мікроорганізмів, що засвоюють переважно 
мінеральні форми Нітрогену свідчить про стимулювання їх ро-
звитку за інтродукції селекціонованих мікроорганізмів. Відмі-
чено зростання кількості амоніфікаторів протягом 3–4 місяців 
(90–120 діб) та 6-го місяця (180 діб) компостування. Так, їх чи-
сельність зростала з 1,1 млрд. КУО / г компосту на 2-му місяці 
компостування до 1,3–1,80 млрд. КУО / г компосту на 3–4-му. 
Через п’ять місяців компостування відбувалося чергове зрос-
тання кількості амоніфікувальних бактерій — до 3,54 млрд. 
КУО / г компосту. Отже, спостерігається два піки розвитку 
амоніфікаторів, що можна пояснити неоднорідністю органіч-
ного субстрату і тривалою мінералізацією окремих його ком-
понентів. Динаміка чисельності мікроміцетів у компості за ін-
тродукції бацил характеризується поступовим незначним зрос-
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танням, що можна пояснити активним розвитком інтродукова-
них бактерій та частковим пригніченням розвитку мікроміце-
тів. Проте це питання потребує подальшого дослідження. 

За інтродукції до компостованого субстрату представників 
роду Trichoderma спочатку спостерігається зростання кількості 
мікроміцетів. Їх чисельність потім стабілізується на певному 
рівні. Так, зростання відбувається з 0,5 млн. КУО / г (2-й місяць 
компостування) до 1,03–2,7 млн. КУО /г сухого компосту зале-
жно від інтродукованого штаму. Найвищий показник чисель-
ності мікроміцетів відзначається за внесення до компостованої 
суміші Trichoderma sp. PD 3, що може опосередковано свідчити 
про активний розвиток інтродукованого мікроміцета в суб- 
страті. 

Щодо целюлозолітичних аеробних бактерій, слід відзна-
чити зростання їх чисельності в органічному субстраті після 3 
місяців компостування. Варто відзначити дію інтродукованої 
Bacillus sp. С 13, що забезпечило найбільші показники чисель-
ності целюлозоруйнівних бактерій — до 39 млн КУО / г сух. 
компосту. За інтродукції до субстрату мікроміцетів роду 
Trichoderma, поряд із розвитком грибів спостерігається зрос-
тання чисельності целюлозолітичних бактерій з їх поступовим 
домінуванням. За інтродукції Trichoderma sp. 129 відзначено 
найбільший розвиток целюлозоруйнівних бактерій — 109,3 млн 
КУО / г сух. компосту. 

Кінцева стадія компостування (7 місяців) характеризується 
зниженням чисельності представників усіх досліджуваних 
груп мікроорганізмів (до найнижчих показників за весь період 
компостування). Це є логічним, оскільки органічна речовина 
зазнала мінералізації, що обмежило джерела живлення для ро-
звитку гетеротрофних мікроорганізмів. За даними мікробіоло-
гічними показниками період компостування можна вважати за-
вершеним. 

Інтегральним показником розвитку мікроорганізмів може 
бути продукування СО2. Криві емісії вуглекислого газу загалом 
характеризують напруженість перебігу процесу компосту-
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вання. Найвищі показники емісії СО2 спостерігались у компо-
сті за інтродукції Bacillus sp. С 13 та Trichoderma sp. PD 3, що 
підтверджує результати обліку чисельності мікроорганізмів. 

Отже, компостування субстрату на основі курячого пос-
ліду за інтродукції агрономічно цінних бактерій і мікроміцетів 
забезпечує різний вплив на розвиток представників окремих 
еколого-трофічних груп мікроорганізмів і перебіг біологічної 
конверсії органічної речовини. Відібрано перспективні штами 
бактерій роду Bacillus та мікроміцетів роду Trichoderma. Їх ви-
користання в технологічному процесі компостування забезпе-
чить як пришвидшення біоферментації органічної речовини, 
так і насичення кінцевого продукту корисними мікроорганіз-
мами, що значною мірою підвищить агрономічну цінність біо-
компосту. 
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Деякі мікроміцети здатні проникати в тканини рослин шля-

хом гідролізу клітинної стінки. В інфекційних гіфах мікоризо-
утворюючих грибів на ранніх стадіях симбіозу синтезуються 
ферменти деградації клітинної стінки (пектиназа, ендополіга-
лактуроназа, целюлаза), що є необхідним для проникнення 
гриба у корінь (Лутова и др., 2000).  
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При проникненні арбускулярно-везикулярних грибів у клі-
тинну стінку рослин безпосередньої участі таких ферментів, як 
целюлаза і ксилоглюканаза, не помічено, проте відомо, що ак-
тивність цих гідролітичних ферментів зростає у мікоризованих 
коренях (Garcia-Garrido, 2000). Види роду Rhizoctonia, схожі з 
симбіонтами орхідних, утворюють целюлази і пектинази, що 
супроводжується колонізацією рослинних тканин (Perombelon, 
Hadley, 1965). Відомо, що більшість симбіонтів ектомікоризи 
мають обмежену здатність до використання лігніну і целюлози 
як субстрату для росту, значно слабшу ніж у дереворуйнівних 
грибів (Cairney, Burke, 1994). Однак здатність до розкладу це-
люлози може бути пов’язана з проникненням гриба у тканини 
кореня, де утворення ферментів локалізовано і обумовлює 
пом’якшення клітинної стінки (Lindenberg, Lindenberg, 1977). 
Окрім целюлози серед полісахаридів клітинних стінок рослин 
виділяють крохмаль (амілоза і амілопектин), геміцелюлози та 
пектинові речовини (Курченко, 2013).  

До сполук невуглеводного характеру, що входять до 
складу стінок клітин відносять: лігнін, кітин, суберин, фосфо-
ліпіди, білки і мінеральні сполуки. Склад пектинових речовин 
у рослинному матеріалі не перевищує 1 %, проте вони забезпе-
чують цілісність клітини і відіграють важливу роль у метаболі-
змі запасаючих речовин (Лобанок и др., 1988). Пектинові гете-
рополісахариди побудовані з основного ланцюга частково ме-
тилетерифікованого α-1,4-D-галактуроназою (Agrios, 2005). 
Вони зазвичай зосереджені у серединній пластинці, мають ко-
лоїдні властивості і можуть зв’язувати велику кількість води 
(Курченко, 2013). 

Серед мікроскопічних грибів, що здатні до значного про-
дукування пектолітичних ферментів, виділяють представників 
родів Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Alter-
naria та інших (Agrios, 2005; Petrini et al., 1994).  

За біорізноманітністю ендофітних грибів були виявлені 
специфічні для рослин види, наприклад Penicillium glabrum ізо-
льований з ячменю (Hordeum vulgare); Gibberella zeae виділе-
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ний з кукурудзи (Zea mays); Colletotrichum boninense, Colleto-
trichum capsici та Phoma herbarum — з сої (Glycine max); Pleo-
spora herbarum, Talaromyces flavus, Trichoderma atroviride та 
Trichoderma hamatum — з пшениці (Triticum aestivum), Chaeto-
mium globosum — з тропічних злакових і бобових трав (El-
Zayat, 2008; Ofek-Lalzar et al., 2016; Keyser et al., 2016; Colla et 
al., 2015; Kohl et al., 2015; Khal et al., 2011).  

Раніше нами було показано, що ґрунтовий сапротрофний 
гриб C. cochliodes 3250 утворює ендофітні асоціації з росли-
нами пшениці ярої та сої (Копилов, 2009; Копылов, 2013). Та-
кож у вегетаційних дослідах з гречкою посівною встановлено, 
що гриб C. cochliodes 3250 активно розвивається на коренях ку-
льтури, утворює плодові тіла на кореневих волосках, при цьому 
гіфи гриба проникають у корені та кореневі волоски рослин 
(Кислинська, 2016). 

Здатність гриба C. cochliodes 3250 проникати в рослинні 
тканини може бути обумовлена його високою целюлазною ак-
тивністю. У попередніх роботах встановлено, що мікроміцет 
продукує ферменти целюлазного комплексу: екзоглюконази — 
0,67 од./мл, ендоглюконази — 0,52 од./мл, β-глюкозидази — 
1,08 од./мл (Кислинська, 2016).  

У процесі проникнення ендофітних грибів у корені та ко-
реневі волоски рослин значну роль може відігравати синтез пе-
ктиназ, що зумовлює процес деполімеризації адгезивного шару 
пектину між сусідніми стінками рослинних клітин (Антоняк та 
ін., 2013). Окрім того відомо, що зміни у будові мембран гіфів 
ендофітних грибів при проникненні у міжклітинний простір 
пов’язують з участю ферментів — пектиназ (Gianinazzi-Pearson 
et al., 1992), що підтверджено їх біохімічним виявленням у спо-
рах і вільному міцелії (Лобанок и др., 1988). Розпад пектинових 
полісахаридів каталізується мікроорганізмами за допомогою 
двох груп пектолітичних ферментів: пектинестерази і полігала-
ктуронази. Послідовною діяльністю даних ензимів досягається 
розклад пектинової молекули. Пектинестераза каталізує оми-
лення метильних ефірних груп галактуронової кислот і широко 



ISВN 978-617-7570-23-2 
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 159 
 

поширена у клітинах рослин. Полігалактуроназа здійснює гід-
ролітичний розклад α-1,4-глюкозидних зв’язків між молеку-
лами галактуронової кислоти і виявлена, в основному, у мікро-
організмах. При цьому обидва ферменти високоспецифічні, і 
їхня активність залежить від умов культивування і наявності у 
середовищі необхідного субстрату (Авдеева и др., 2010).  

Саме тому нами було вивчено полігалактуроназну актив-
ність сапротрофного гриба C. сochliodes 3250, відповідні ре-
зультати представлено в таблиці. Найвища полігалактуоназна 
активність зареєстрована на 9-у добу культивування мікромі-
цета та складала 2,95 од./мл. 

 
Таблиця. Динаміка полігалактуроназної активності в 

культуральній рідині гриба С. cochliodes 3250 
Час культиву-

вання, доба 3 6 9 12 

Активність, умов-
них одиниць / мл* 2,21 ± 0,11 2,81 ± 0,07 2,95 ± 0,02 0,55 ± 0,02 

Примітка: *за одиницю полігалактуроназної активності прий-
мали таку кількість ферменту, яка за 60 хв. каталізує перетворення 
1 г пектину в галактуронову кислоту. 

 
Отже, в утворенні ендофітної асоціації «гриб C. сochliodes 

3250 – рослина», значну роль відіграє полігалактуроназна ак-
тивність мікроміцета. 
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Зараз розвиваються так звані «кореневі технології», в ос-

нові яких лежить використання речовин, які екскретує корінь, 
в різних галузях біотехнології. Склад і якість кореневих екзо-
метаболітів залежить від багатьох чинників. Наприклад, мікро-
організми, що знаходяться на поверхні зернівки, можуть впли-
вати на проростання насіння, швидкість росту кореня і на склад 
кореневих екзометаболітів. Використання передпосівної обро-
бки насіння дозволяє нейтралізувати мікроорганізми, що зна-
ходяться на поверхні зернівки. При цьому передпосівна обро-
бка насіння може впливати не лише на мікробіоту кореневих 
екзометаболітів та на склад кореневих екзометаболітів, але і на 
екскреторну активність кореня.  

Метою цієї роботи було вивчення впливу різної передпосі-
вної обробки насіння гороху на склад кореневих екзометаболі-
тів проростків гороху з 1 по 3-у добу росту й оцінка впливу пе-
редпосівної обробки насіння на мікробіоту 2-добових водних 
кореневих екзометаболітів гороху. 

Для цього насіння гороху обробляли трьома способами: 
контрольний варіант (К) — проточна вода; 1-й спосіб — 0,05 % 
розчин K2MnO4; 2-й спосіб — 30 секунд в 70 % С2Н5ОН, 
30 хвилин в 5 % NaOCl; 3-й спосіб — 5 хвилин в 70 % С2Н5ОН, 
40 хвилин в 5 % NaOCl. Через 24 години після замочування 
зернівки з кожного варіанту обробки розкладали по чашках Пе-
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трі і залишали для проростання. На 1, 2 і 3-ю добу росту визна-
чали кількість непророслих зерен, довжину кореня проростків, 
зміст загальних білків, вільних амінокислот і загальних вугле-
водів. Для оцінки мікробіоти кореня, що формувалася на 2-у 
добу росту проростків гороху, збирали кореневі екзометабо-
літи і поміщали їх на універсальну рідку (РПБ) і тверду (МПА) 
поживні середовища для мікроорганізмів. 

Виявлено, що передпосівна обробка насіння не впливала на 
кількість непророслих зернівок і довжину кореня гороху з 1 по 
3-ю добу зростання в контрольному варіанті при 1 і 2-му спо-
собах передпосівної обробки. При 3-му способі передпосівної 
обробки кількість непророслих зернівок була більшою, а дов-
жина кореня була в 2 рази вищою, порівнюючи з іншими варі-
антами обробки, з 1 по 3-ю доби зростання. Отже, передпосівна 
обробка насіння 70 % спиртом (5 хвилин) і 5 % гіпохлоритом 
натрію (40 хвилин) спричинювала стимуляцію інтенсивності 
росту кореня на тлі інгібування схожості насіння. 

При вивченні складу кореневих екзометаболітів (КЕМ) го-
роху виявлено, що передпосівна обробка насіння впливала на 
вміст і на динаміку екскреції загальних білків, вільних аміно-
кислот і загальних вуглеводів у водних КЄМ гороху з 1 по 
3-ю доби росту.  

Вміст загальних білків при всіх способах обробки був од-
наковим з 1 по 2-у доби росту, а на 3-у добу росту він збільшу-
вався і залежав від передпосівної обробки. Так, найбільший 
вміст білків був в КЕМ після 3-го способу передпосівної об- 
робки. 

Вміст вільних амінокислот у водних КЄМ варіював з 1 по 
3-у доби росту при всіх способах обробки насіння. Але на 
3-у добу росту вміст амінокислот в контрольному та за 1 і 2-го 
способів був однаковим і складав 465 мкг / 100 зерен. При 
3-му варіанті обробки на 3-у добу росту вміст амінокислот був 
на 20 % більше, ніж в інших варіантах.  

Вміст загальних вуглеводів у водних КЕМ збільшувався з 
1 по 3-у добу росту за всіх способів передпосівної обробки. 
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Найбільша кількість вуглеводів на 3-у добу росту була вияв-
лена після 3-го способу обробки насіння. 

Отже, 1–3-добові проростки гороху у водній  культурі мали 
виражену екскреторну активність, але на кількість речовин, що 
екскретуються в середовище, і склад компонентів впливала пе-
редпосівна обробка насіння.  

При вивченні мікробіоти водних КЕМ гороху виявлено, що 
передпосівна обробка насіння гороху не впливала на динаміку 
росту мікроорганізмів 2-добових КЕМ на рідкому поживному 
середовищі. На твердому поживному середовищі криві дина-
міки росту мікроорганізмів, виділених у 2-добових проростків 
гороху після всіх способів передпосівної обробки, мали різний 
характер. Це дозволяє припустити, що передпосівна обробка 
гороху впливала на склад мікробіоти 2-добових КЕМ гороху. 

Отже, обробка насіння різними способами впливає на про-
ростання насіння, довжину кореня, а також дозволяє отриму-
вати водні КЕМ гороху різного якісного та кількісного складу. 
Так, обробка насіння 5 хвилин в 70 % С2Н5ОН і 40 хвилин в 5 % 
NaOCl забезпечує стимуляцію росту кореня і збільшення екс- 
креції загальних білків, амінокислот і вуглеводів. 
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Проблема утилізації відходів птахівництва набуває все бі-

льшого значення у зв’язку зі зростанням обсягів виробництва, 
що супроводжується накопиченням посліду. Складність пере-
робки курячого посліду полягає в необхідності підбору вугле-
цевмісного компоненту, що дозволяє оптимізувати субстрат за 
показниками азоту і вуглецю. Одним із шляхів скорочення те-
рмінів компостування та покращення якості компосту є змішу-
вання посліду з торфом та соломою як джерелом вуглецю, а та-
кож використання селекціонованих целюлозолітичних мікроо-
рганізмів для інтенсифікації процесу біоконверсії органічної 
речовини. Проте ефективність такої ферментації буде залежати 
не лише від активності інтродукованого до субстрату штаму, а 
й від його здатності розвиватися в ньому. 

Тому нами після попереднього відбору в лабораторних 
умовах ізолятів із високою целюлазною активністю та ступе-
нем деструкції соломи і фільтрувального паперу, як єдиного 
джерела вуглецю у мінеральному середовищі, здійснено пере-
вірку окремих штамів мікроорганізмів на здатність розвива-
тися в органічних субстратах на основі пташиного посліду. Для 
досліду з компостування курячого посліду з торфом і соломою 
використали активні целюлозолітичні ізоляти бактерій роду 
Bacillus (14/7, 17/7, С13, СБ1) та грибів роду Trichoderma 
(PD 3, 13, 129. Л 1). 
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Адаптовані за стійкістю до стрептоміцину в дозі 
2000 мкг/мл середовища штами бактерій вносили через 2 мі-
сяці попереднього компостування з розрахунку 6×106 КУО/г 
субстрату. Отримані дані свідчать про розмноження окремих 
бактерій у компостованих субстратах на початкових етапах 
компостування. Варто відзначити достатньо високий ступінь 
розвитку штаму Bacillus sp. С 13. Так, протягом усього терміну 
компостування чисельність Bacillus sp. С 13str була вище 5 млн. 
КУО/ г сухого субстрату, що на порядок більше їх початкової 
кількості в субстраті. Результати обліку чисельності бактерій 
за їх розвитку в компостованих субстратах у динаміці наведено 
в табл. 1. 

 
Таблиця 1. Чисельність стрептоміциностійких бакте-

рій роду Bacillus, інтродукованих до компосту, млн. КУО / г 
сух. субстрату 

Варіанти досліду 
Тривалість експозиції 

30 діб 60 діб 90 діб 120 діб 

Субстрат без 
інтродукції бакте-
рій, контроль 

1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,2 0,4 ± 0,05 0,06 ± 0,01 

За інтродукції бактерій: 
Bacillus sp. 14/7 5,2 ± 0,2 1,7 ± 0,2 1,2 ± 0,04 0,27 ± 0,02 
Bacillus sp. 17/7 16,4 ± 1,1 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,03 0,05 ± 0,01 
Bacillus sp. СБ 1 3,4 ± 0,3 2,2 ± 0,3 1,0 ± 0,04 0,11 ± 0,02 
Bacillus sp. С 13 13,6 ± 0,3 6,1 ± 0,4 5,3 ± 0,08 5,61 ± 0,36 

Примітка: жирним шрифтом виділено ізоляти, які мають най-
вищий ступінь розвитку. 

 
Визначали також здатність до розвитку в компостованих 

субстратах ізольованих активних штамів мікроміцетів. Споро-
міцеліальні суспензії грибів вносили через 2 місяці поперед-
нього компостування з розрахунку 1×105 КУО / г субстрату.  
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Отримані результати свідчать про успішну інтродукцію до 
компостованих субстратів більшості досліджуваних штамів мі-
кроміцетів. Результати проведених досліджень наведено в 
табл.  2. Так, у субстраті найкращу приживаність проявив штам 
PD3. Стабільно високі показники чисельності в курячому пос-
ліді відмічено за інтродукції до компосту ізолятів Trichoderma 
sp. Л 1 та Trichoderma sp. 129. Але, порівнюючи з розвитком 
Trichoderma sp. PD 3, їх чисельність наприкінці компостування 
була вдвічі нижчою. 

 
Таблиця 2. Приживаність інтродукованих до компосту 

грибів роду Trichoderma, тис. КУО / г сух. субстрату 

Варіанти досліду 
Тривалість експозиції 

30 діб 60 діб 90 діб 120 діб 
Субстрат без інтро-
дукції бактерій, кон-
троль 

0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

За інтродукції мікроміцетів: 
Trichoderma sp. PD3 13,3±1,2 61,3±12,3 82,4±11,8 125,0±14,4 
Trichoderma sp. 13 5,3±1,0 56,0±11,2 53,7±10,7 37,5±7,5 
Trichoderma sp. Л 1 5,5±1,1 66,3±13,3 59,1±11,8 63,5±12,7 
Trichoderma sp. 129 7,2±1,4 69,2±13,8 73,0±14,6 67,6±13,5 

Примітка: жирним шрифтом виділено ізоляти, які мають най-
вищий ступінь розвитку. 

 
Trichoderma sp. PD 3 і Trichoderma sp. Л 1 добре розвива-

ються (або утримують стабільну чисельність з 60 діб і до кінця 
компостування), що можна відзначити навіть візуально (рис.). 

Отже, у ході проведеної роботи селекціоновано штам бак-
терій роду Bacillus (С 13) і два штами грибів роду Trichoderma 
(PD 3, 129), які характеризуються високою целюлозолітичною 
активністю і здатністю до розвитку в компостованих субстра- 
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Контроль (послід з торфом і соломою) 

  
Компост за інтродукції: 

Trichoderma sp. PD3 

 
Trichoderma sp.Л 1 

Trichoderma sp. 13 

 
Trichoderma sp. 129 

Рисунок. Розвиток інтродукованих до компосту на основі 
курячого посліду грибів роду Trichoderma (період експозиції — 
60 днів). 
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тах. Використання зазначених штамів у технологіях компосту-
вання курячого посліду з соломою та торфом дозволить змен-
шити терміни біоконверсії і отримати компост, збагачений 
агрономічно цінними мікроорганізмами. 
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Сьогодні природні екосистеми, в тому числі агрофітоце-

нози, зазнають постійно зростаючого антропогенного впливу. 
Внесення великої кількості мінеральних добрив і хімічних за-
собів захисту рослин призводить до забруднення ґрунтових 
вод, негативно впливає на ріст рослин та порушує мікробіоло-
гічні процеси у ґрунтах (Шеляг-Сосонко, 2003).  

Для запобігання негативної дії інтенсивної хімізації на еко-
системи і здоров’я людей необхідні такі підходи до підвищення 
родючості ґрунту, які зводяться до біологізації систем земле-
робства (Патика, 2004). Одним із можливих підходів для біоло-
гізації землеробства та відновлення родючості ґрунтів є вико-
ристання біогумусу. 

Біогумус отримують шляхом вермикультивування – біоте-
хнологічного процесу переробки органічних залишків за допо-
могою вермикультури (Похван, 1994). Сама вермикультура яв-
ляє собою популяцію дощових черв’яків, найчастіше роду 
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Eisenia. Продуктом вермикультивування є біогумус — найякі-
сніше та найефективніше серед відомих біодобрив, яке збага-
чене значною кількістю корисних для ґрунту мікроорганізмів.  

Біотехнологічний процес одержання біогумусу ґрунту-
ється на здатності черв’яків використовувати органічні рештки, 
трансформувати їх у кишечнику і виділяти у вигляді копро- 
літів. 

Під впливом біогумусу у рослин прискорюються прохо-
дження органогенезу, поліпшується обмін речовин, а в резуль-
таті формується рання продукція і підвищується врожайність. 
Крім того, біогумус прискорює розпад пестицидів у ґрунті і ро-
слинах, оздоровлює вироблені і забруднені ґрунти (Пирог, 
2004). 

Встановлено, що серед мікрофлори біогумусу зустріча-
ються представники майже всіх видів мікроорганізмів, описаних 
у визначнику Берджі. Бактерії і гриби є найбільш поширеними і 
екологічно важливими фітосимбіонтами (Хоулт Дж, 1997).  

Серед представників можна виділити вільноживучі азотфі-
ксуючі мікроорганізми, а саме представники родів Clostridium 
та Azotobacter. Серед сапротрофних грибів переважають роди 
Penicillium, Aspergillus, Trichoderma, Dematium, Torula (Іристо-
вска, 1980). 

Мікроміцети є надзвичайно важливим чинником форму-
вання родючості ґрунту. Наявність у ґрунтових екосистемах 
найрізноманітніших мікроміцетів, ряду спороутворювальних 
бактерій, які відрізняються за біологічною та біохімічною спе-
цифічністю, обумовлює величезне їх значення у процесах, що 
відбуваються у ґрунті.  

У зв’язку з вищесказаним, метою наших досліджень було 
встановлення впливу вермикультивування на кількісні та якісні 
показники мікрофлори дігестату. 

Для переробки твердої органічної біомаси — дігестату, 
отриманого після роботи біогазового комплексу, використову-
вали технологію вермикультивування популяцією дощових 
черв’яків роду Еisenia. Дана популяція сформована на кафедрі 
біотехнології ДВНЗ УДХТУ та спеціалізована на переробку 
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жорстких субстратів. Процес біотрансформації тривав протя-
гом 50 діб.  

Для дослідження кількісного складу різних еколого-трофі-
чних груп мікроорганізмів, а саме мікроміцетів, актиноміцетів 
та амоніфікаторів, отриманого після вермикультивування біо-
гумусу, використовували різні поживні середовища. Як конт-
роль використовували дігестат, який не піддавали біотрансфо-
рмації. Ідентифікацію мікроорганізмів проводили за допомо-
гою визначника Берджі. 

Загалом, можна зробити висновок, що загальна кількість 
мікроорганізмів у біогумусі вища, порівнюючи з дігестатом. 
Встановлено, що на кінець експерименту, тобто на 50-у добу, 
вміст мікроміцетів у отриманому біогумусі був у 15 разів ви-
щим, актиноміцетів — у 3 рази, а кількість амоніфікаторів у 
1,7 разів вищою, порівнюючи з дігестатом. При цьому дослі-
джено, що вміст фосфатмобілізувальних бактерій біогумусу у 
3,0 рази перевищує кількість даних мікроорганізмів у дігестаті.  

Отже, використання біотехнологічного методу вермикуль-
тивування, що спеціалізована на переробку жорстких субстра-
тів, дозволило отримати якісне біодобриво, збагачене значною 
кількістю корисних для ґрунту мікроорганізмів. Тому, з огляду 
на отримані результати, у даному напрямку потрібно прово-
дити подальші дослідження, які пов’язані з вивченням мікроф-
лори як самого біогумусу, так і черв’яків, які є джерелом кори-
сних мікроорганізмів.  
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Однією з проблем сільського господарства є велика кіль-

кість побічних продуктів, що призводить до нераціонального 
використання залучених ресурсів у виробництво. З іншого 
боку, проблема утилізації відходів виробництва пов’язана з 
проблемою охорони навколишнього середовища від забруд-
нення. Кінцевою метою раціонального природокористування 
повинно бути максимальне використання сировини у виробни-
цтві. Чим менша відходомісткість виробництва, тим вищий рі-
вень розвитку продуктивних сил, економічніше виробництво.  

Сьогодні відходи агропромислового комплексу не завжди 
знаходять застосування, хоч і є цінною сировиною. Побічним 
продуктом цукрового виробництва є меляса. Зазвичай дана ре-
човина використовується для виготовлення етилового спирту. 
Проте багатий компонентний склад меляси може слугувати 
ефективним базисом для створення різноманітних поживних 
середовищ. Відомо, що меляса містить 60 % вуглеводів (саха-
розу та рафінозу), 20–25 % води, 9 % нітрогеновмісних сполук 
та 7–10 % мінеральних речовин (Taskin, 2016). Дані особливо-
сті дозволяють використовувати її у вигляді комплексної сиро-
вини для культивування мікроорганізмів.  

Для сучасної біотехнології актуальним є питання пошуку 
альтернативних джерел для синтезу різних біологічно актив- 
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них речовин, зокрема ліпідів, що дозволяє значно знизити вар-
тість їх промислового виробництва. 

Цінність мікробних ліпідів зумовлена широким викорис-
танням у фармацевтичній, харчовій, косметичній галузях або у 
вигляді субстанції для виробництва біодизелю (Amaretti, 2010). 

На сьогодні Rhodotorula spp. розглядають як одне з перспе-
ктивних джерел промислового отримання ліпідів, зважаючи на 
їхню здатність синтезувати дані метаболіти на середовищах, 
які містять різні промислові відходи, що значно підвищує еко-
номічний дохід біотехнологічного виробництва. Ці мікроорга-
нізми здатні продукувати нейтральні ліпіди і жирні кислоти у 
кількості більшій, ніж 200 г/кг їхньої біомаси, причому вміст 
перших становить понад 94 %, а серед жирних кислот перева-
жають насичені та ненасичені з довжиною вуглецевого лан-
цюга від 14 до 18 атомів карбону. На якісний та кількісний 
склад жирних кислот і ліпідів дріжджів значний вплив мають 
умови культивування, такі, як час культивування, джерело та 
кількість різних макро- та мікроелементів у середовищі, темпе-
ратура, рН, ступінь аерації. Для культивування вони потребу-
ють достатньої аерації, дотримання оптимального режиму тем-
ператури 25 °С, рН — 5,5–6,0, а також певного співвідношення 
джерела вуглецю і азоту, яке становить 80 г вуглецевого суб- 
страту до 1 г джерела азоту (С/N = 80). Необхідною є також на-
явність таких мінеральних елементів як магній, калій та каль-
цій, іонів Fe2+, Zn2+, Cu2+ (Thevenieau, 2013). 

Тому метою роботи було дослідження вмісту ліпідів у клі-
тинах Rhodotorula glutinis за умов культивування на середови-
щах, які містять мелясу як альтернативне джерело карбону.  

Зважаючи на те, що рід Rhodotorula відносять до групи 
«олійних дріжджів», дослідження проводили на поживних се-
редовищах, що мали обмежену концентрацію азоту, а кількість 
карбону перебувала у надлишку. 

Обмеження азоту — найефективніший спосіб стимулю-
вати ліпогенез. Під час фази росту нітроген є необхідним для 
синтезу білків і нуклеїнових кислот, у той час як вуглець задія-
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ний у різних енергетичних і анаболічних процесах, що призво-
дять більшою мірою до синтезу вуглеводів. Коли ж концентра-
ція азоту обмежена, фаза росту сповільнюється, як і синтез бі-
лків і нуклеїнових кислот. 

Засвоєння вуглеводів меляси відбувається шляхом розще-
плення за участі гідролази — інвертази (β-фруктофуранози-
дази).  

Рафіноза гідролізується до фруктози та мелібіози. Сахаро- 
за — до фруктози та глюкози. Глюкоза включається у гліколіз 
та піддається подальшим стандартним перетворенням. Мелібі-
оза залишається неасимільованою, оскільки у Rhodotorula від-
сутній специфічний фермент мелібіаза. 

Фруктоза фосфорилюється за участі фруктокінази до фру-
ктозо-6-фосфату. Подальше перетворення пов’язане з утворен-
ням глюкозо-6-фосфату, реакція каталізується глюкозо-6-фос-
фатізомерзою. Далі за участі фосфоглюкомутази утворюється 
глюкозо-1-фосфат, що вступає у реакції гліколізу. 

У процесі глізолізу утворюється піровиноградна кислота, 
що піддається окислювальному декарбоксилюванню, у резуль-
таті якого з’являється попередник жирних кислот та ліпідів — 
ацетил-КоА (Papanikolaou, 2011). 

Посівний матеріал вирощували впродовж 48 год за темпе-
ратури 28 °С та аерації 160 об./хв. Основна ферментація три-
вала 120 год. за аналогічних умов.  

Для вирощування використовували два мелясовмісні сере-
довища: 

– монокомпонентне середовище: 60,0 г/л — меляса; 
– полікомпонентне середовище: 60,0 г/л — меляса, 

5,0 г/л — NaNO3, 1,0 г/л — KH2PO4, 0,5 г/л — KCl, 0,5 г/л — 
MgSO4×7H2O, 0,01 г/л — FeSO4×7H2O (Schulze, 2014).  

Підготовку меляси проводили шляхом її розведення з во-
дою у співвідношенні 1:1 з подальшим центрифугуванням з ме-
тою кращого перемішування (Johnson, 1995). Контролем слугу-
вало середовище Сабуро (40 г/л —  глюкоза, 10 г/л — пептон). 
Екстракцію проводили за методом Блай і Дайєр (Bligh, 1959). 
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Вміст загальних ліпідів визначали фотоелектроколоримет-
рично шляхом реєстрації забарвлених продуктів гідролізу ліпі-
дів, утворених від взаємодії з фoсфoрнoванілінoвим реактивoм 
(Anschau, 2017). 

Згідно з експериментальними даними вміст ліпідів на кон-
трольному середовищі Сабуро склав 140 мг/г, при вирощуванні 
на монокомпонентному мелясовмісному середовищі — 150 мг/г. 

Отримані результати дозволяють засвідчити відсутність 
достовірної різниці у накопиченні ліпідів у клітинах Rhodo-
torula за культивування на стандартному та монокомпонент-
ному мелясовмісному середовищі. 

Дані досліджень вказують на таку закономірність – при ку-
льтивуванні дріжджів на монокомпонентому мелясовмісному 
середовищі зберігається оптимальне співвідношення вуглецю і 
азоту у кількості 80 г вуглецевого субстрату до 1 г джерела 
азоту (С/N = 80) (Sabry, 1990), яке досягається штучно для се-
редовища Сабуро при змішуванні глюкози та пептону. При не-
стачі азоту поділ клітин зупиняється, а ліпіди та жирні кислоти 
активно накопичуються. Власне  це і сприяє майже однаковому 
синтезу метаболітів для цих випадків. 

При вирощуванні дріжджів на полікомпонентному меля- 
совмісному середовищі, збагаченому NaNO3, KH2PO4, KCl, 
MgSO4×7H2O, FeSO4×7H2O, зазначено збільшення рівня ліпідів 
у 1,3 рази — 192 мг/г. 

Очевидно, це пов’язано з тим, що ацетил-КоА-карбокси-
лаза, яка каталізує перетворення ацетил-КоА в малоніл-КоА, 
потребує іонів двохвалентних металів у якості кофакторів. І 
такі іони можуть виконувати роль кофакторів у тих фермент-
них системах, які каталізують початкові стадії біосинтезу ЖК. 
Солі Калію та Натрію є активаторами синтезу жирних кислот 
(Цуркан, 2015). 

Отже, отримані результати доводять, що використання ме-
ляси як складової комплексної сировини для культивування — 
це повноцінна заміна дороговартісним синтетичним середови- 
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щам, що дасть змогу значно здешевити процес синтезу ліпідів, 
а також дозволить вирішити проблему утилізації побічних про-
дуктів сільського господарства. 
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Пектини — це полісахариди клітинних стінок рослин, ос-

нову яких складає галактуронова кислота. Їх складна і неодно-
рідна структура формується між фібрилами целюлози, утворю-
ючи гідрофільну мережу (Voragen, 2009). У процесах біодегра-
дації цих полімерів задіяні різні групи пектинолітичних ферме-
нтів, які каталізують різні типи реакцій, у такий спосіб зумов-
люючи процеси деполімеразації основного ланцюга шляхом гі-
дролізу або транселімінації (Емцев, 2005). Ферменти, що бе-
руть учать в деградації пектину (ендо- та екзополігалакту-
ронази), розщеплюють нерозгалуджені ділянки ланцюга пек-
тину, впливаючи на його внутрішні та кінцеві залишки лан-
цюга. Пектин зі складнішою структурою розщеплюється під 
впливом ендо- та екзорамногалактуроназ, ксилогалактуроназ, 
α-рамнозидаз, глюкуронілгідролаз і рамногалактуронангідро-
лаз. Здатність багатьох фітопатогенних грибів до секреції за-
значених ензимів забезпечує ефективний гідроліз гомогалакту-
рованих ланцюгів і мацерації рослинних тканин та призводить 
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до мікробної інвазії (Білай, 1980). Крім того, пектинази сапро-
трофних грибів беруть участь в деструкції рослинних решток, 
що сприяє природному колообігу Карбону. 

Здатність мікроміцетів роду Trichoderma до синтезу вели-
кої кількості ізоферментів пектиназ, які розрізняються за моле-
кулярною масою та кінетичними властивостями, дозволяє роз-
кладати тканини рослин, які є найбільш розповсюдженим суб-
стратом для живлення мікроорганізмів. Так, здатність до син-
тезу різноманітних форм цих ферментів відіграє важливу роль 
в адаптації до умов середовища (Mohnen, 2008; Gummadi, 
Panda, 2003). 

У лабораторних умовах було встановлено, що Trichoderma 
sp. 505 здатний до синтезу низки пектинолітичних ферментів, 
руйнуючи при цьому клітинну стінку. Нами показано, що най-
вища полігалактуроназна активність зафіксована на 6-у добу 
культивування гриба з показником pH середовища 7,0. При 
цьому пектиназна активність становить 3,7 од./мл. 

Результати дослідження полігалактуроназної активності 
наведені на рисунку. 

 

 
Рис. Полігалактуроназна активність Trichoderma sp. 505 
Примітка: * за одиницю полігалактуроназної активності прий-

мають таку кількість ферменту, яка каталізує перетворення 1 г пек-
тину за 60 хв. в галактуронову кислоту в мл. 
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Отже, Trichoderma sp. 505 характеризується високою пек-
тиназною активністю. Найвища полігалактуроназна активність 
зафіксована на 6-у добу культивування за оптимальних умов. 
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Павловнія (Paulownia) — рід швидкорослих дерев з родини 

Павловнієві (Paulowniaceae). Цей рід містить декілька видів ро-
слин, у яких спостерігаються подібні характеристики, і тому їх 
об’єднують під збірною назвою «Павловнія» (Шурганов, 2015). 
Paulownia — це листяне, листопадне дерево. Крона висока, 
відкрита, розлога, досить вузька. Стовбур прямий, стрункий. 
Здатна досягати дуже високих темпів зростання при сприятли-
вих умовах — 20–25 м у віці десяти років (Ткаченко, 2013; 
Rahman, 2013). Павловнія повстяна (Paulownia tomentosa) нале-
жить до найбільш швидкорослих дерев. Павловнія добре очи-
щає землю біля джерел забруднення. Так само для осушених 
ґрунтів вона може бути корисна тим, що покращує проникність 
ґрунту і утримання води. Насадження Павловнії збагачують ат-
мосферу великою кількістю кисню, який продукують листя Па-
вловнії, оскільки це дерево споживає більше СО2 і виробляє 
більше кисню, ніж в середньому інші дерева (Ткаченко, 2013; 
Venkateswarlu, 2001). В даний момент трендом біотехнології є 
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виробництво рослинних кормів для тварин, біопрепаратів для 
кормових добавок і, звісно, використання нових швидкозроста-
ючих корисних рослин із застосуванням сучасних біотехноло-
гічних методів. 

Павловнія має низку переваг, порівнюючи з іншими швид-
корослими деревами: 

– не вимагає повторного насадження, навіть при низькій 
обрізці, тобто з пенька виростає нове деревце, яке при цьому 
зростає ще швидше, адже коренева система рослини досить ро-
звинена; 

– стовбур можна зрізати в будь-який час, незалежно від се-
зону; 

– вона не вимоглива до якості ґрунту, легко адаптується до 
забруднених ґрунтів, має здатність зростати на бідних ґрунтах 
(Ткаченко, 2013; Rahman, 2013). 

Зазвичай дерево розмножується через насіння або кореневі 
живці. Звичайні методи поширення через насіння ненадійні че-
рез проблеми хвороб і шкідників, поганого проростання, а та-
кож повільного зростання, ніж через живці (Rahman, 2013). 

Перспективними є дослідження щодо клонального мікро-
розмноженню Павловнії в культурі in vitro. Метод дозволяє 
отримувати з однієї меристеми сотні тисяч рослин на рік, і в 
наш час він став комерційним (Кушнір, 2005). Застосування ме-
тодів клонального мікророзмноження для агролісомеліорації 
має важливе значення, тому що він пропонує швидкий спосіб 
виробництва клонованого фонду та наповнює екологічне лісо-
насадження високоякісним матеріалом, котрий є генетично од-
норідним, без хвороб і вірусів (Bahri, 2013). Розмноження є мі-
кроклональним, коли отримані паростки (клони) є ідентичні 
вихідній рослині і між собою. Успішно цей процес відбува-
ється, якщо в якості експлантатів використовують апекси та па-
зушні бруньки органів стеблового походження, тому що вони є 
генетично стабільні. Успішне клональне мікророзмноження, 
його коефіцієнт залежать від генотипу донорської рослини, її 
фізіологічного стану (стадії розвитку), від розміру експлантату 
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і його компетентності. Вихід повноцінних рослин, отримува-
них із меристеми, залежить від складу поживного середовища, 
умов культивування та укорінення. 

Важливим є пошук універсальних, раціональних варіантів 
технічного процесу вирощування Павловнії при масовому кло-
нальному розмножені та удосконалення окремих етапів стери-
лізації та  клонального мікророзмноження Павловнії.  

Метою роботи був пошук найбільш сприятливої техніки 
стерилізації експлантів Павловнії і введення їх в культуру in 
vitro. 

Під час роботи вивчали вплив різних фунгіцидних розчинів 
при стерилізації експлантів Павловнії (Paulownia tomentosa) ві-
дібраних з умов in vivo. 

Відбір експлантів Павловнії (Paulownia tomentosa) прово-
дили з дорослого здерев’янілого восьмирічного дерева, 
м. Одеса. Зелені пагони довжиною до 7 сантиметрів, з 4–5 вуз-
лами. Рослини трохи опушені та липкуваті. Під час відбору 
проводили механічне очищення експлантів. Після цього здійс-
нювали хімічне очищення. Згідно з нашою технологією, 15 ви-
ділених експлантів, промитих у мильному розчині і чистій воді, 
стерилізували послідовною витримкою, промиванням у розчи-
нах хінозолу (Луць, 2018) (2 г/л) — 15 хвилин, у розчині «Біли-
зни», розведеної з дистильованою водою у співвідношенні 
1:5 — 5 хвилин, з подальшим 3-разовим промиванням рослин-
ного матеріалу автоклавованою дистильованою водою. Інші 
15 експлантів, промитих у мильному розчині і чистій воді, сте-
рилізували послідовною витримкою, промиванням у розчинах 
Хорусу (http://selhoztehnik.com/fungitsid-horus) (1,4 г/л) — 
15 хвилин, у розчині «Білизни» розведеною з дистильованою 
водою у співвідношенні 1:5 (5 хвилин), з подальшим 3-разовим 
промиванням автоклавованою дистильованою водою. 

Було проведено введення експлантів в культуру in vitro на 
живильне середовище Мурасіге-Скуга (МС). У середовище до-
давали 1 мг/л 6-бензиламінопурину (6-БАП), та 0,5 мг/л індо- 
лілоцтової кислоти (ІОК), 25 г/л сахарози. Культивування іні-
ціальних експлантів здійснювали в культуральному боксі при 
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температурі 25–27 °С, перший тиждень при освітленні 800–
1000 люкс, в подальшому освітлення збільшували до 2000–
5000 люкс при 16-годинному фотоперіоді та вологості повітря 
60–70 %. 

Під час культивування спостерігали за станом ініціальних 
експлантів, проводили облік приживлюваності та біометричні 
обліки розвитку експлантів. 

При порівнянні приживлюваності ініціальних експлантів, 
стерилізованих розчином хінозолу та розчином Хорусу, вияви-
лось, що найбільш високі показники приживлюваності були 
при проведенні стерилізації із використанням розчину препа-
рату Хорус. При однакових умовах культивування приживлю-
ваність  в цьому варіанті була на 35 % вищою, порівнюючи із 
використанням розчину хінозолу. На третю добу відзначили за-
раження в ємностях з експлантами, стерилізованими розчином 
хінозолу, а також було відзначено велике виділення фенолів 
рослинами. Можливо, розчин хінозолу пошкоджує покриви та 
тканини експлантів. У ємностях з експлантами, стерилізова-
ними розчином Хорусу, заражень не виявили, виділення фено-
лів було набагато меншим. 

У результаті подальших спостережень було виявлено 
кращі показники росту та розвитку ініціальних експлантів Па-
вловнії  після стерилізації на етапі введення в культуру in vitro 
з розчином препарату Хорус.  
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Nostoc linckia Roth. (HPDP) — це сланева гетероцистна ці-

анобактерія, що здатна до азотфіксації (Домрачева, 2005). На 
відміну від більшості ціанобактерій, які у великій кількості 
продукують токсини різноспрямованого впливу, N. linckia є не-
токсичним видом. Саме дана ознака дозволяє використовувати 
N. linckia як корм для тварин, а її здатність до азотфіксації є 
корисною для рослинництва. Для цієї ціанобактерії характерна 
висока сорбційна активність щодо іонів міді та нікелю, що 
робить її перспективним об’єктом для створення біодобрив 
(Фокина, 2011). 

Як і більшість сланевих видів, N. linckia швидко нарощує 
біомасу, чітко реагує на зміни компонентного складу живиль-
ного середовища та не потребує складних підходів при пост-
культиваційному відділенні біомаси від живильного середо-
вища. Все це робить даний вид зручним і перспективним 
об’єктом для біотехнології. Основна проблема при цьому поля-
гає у виборі оптимального живильного середовища, які, у біль-
шості своїй, є багатокомпонентними та достатньо вартісними. 
Тому необхідно шукати нові альтернативні середовища, які 
будуть забезпечувати потребу ціанобактерії у живильних фак-
торах.  

Як альтернативне середовище можна використовувати 
скидні води різного походження, зокрема і з рибоводної уста-
новки замкнутого водопостачання (УЗВ). Як відомо, скидна 
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вода із УЗВ у своєму складі містить значну кількість нітрогену, 
який утворюється в результаті життєдіяльності риб, а також 
інші необхідні біогени. Завдяки цьому культури, які вирощува-
лись на скидній воді з УЗВ, були забезпечені комплексним дже-
релом азоту та інших мінеральних елементів, що необхідні і 
для ціанобактерій. 

Метою нашої роботи було показати можливість культиву-
вання Nostoc linckia Roth. (HPDP) на скидній воді із УЗВ та 
здійснити комплексну оцінку отриманої за таких умов біомаси.  

Ціанобактерію культивували в стерильних умовах на ски-
дній воді із рибоводної УЗВ. Воду автоклавували при темпера-
турі 121 °С протягом 30 хв. та стандартизували за показниками 
рН (7,5–8) та загальної мінералізації (495 ± 5 ppm). Як середо-
вище порівняння використовували стандартне середовище Фі-
тцджеральда № 11 в модифікації Цендера і Горхема (Золота-
рьова, 2008). 

Культивування проводили в колбах Ерленмейера об’ємом 
500 мл при температурі 21 ± 2 °С, освітленні люмінесцентними 
лампами близько 2500 лк та 16-годинному фотоперіоді (Гай-
сина, 2008). Інокуляцію проводили у співвідношенні іноку- 
лят : живильне середовище — 1 : 10. Всі маніпуляції, пов’язані 
з висівом культури, проводили в умовах ламінар-боксу. 

Ціанобактерії за наведених умов культивували протягом 40 
діб. Через кожні 5 діб визначали кількість біомаси за густиною 
культури з використанням оптичного показника при 750 нм 
(Гудвилович, 2005) на СФ-46. За отриманими показниками бу-
дували криві росту для культури N. linckia. 

Наприкінці стаціонарної фази росту визначали показники 
продуктивності альгокультури. Для цього ми визначали кіль-
кість загального білка, вуглеводів, ліпідів та пігментів у біомасі 
N. linckia. Для оптимального використання біомаси для біохі-
мічного дослідження нами була розроблена схема комплекс-
ного аналізу біомаси N. linckia. 

Екстракцію гідрофільних компонентів біомаси здійсню-
вали 0,1 М фосфатним буферним розчином з рН 7,4. Екстрак-
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цію жиророзчинних пігментів проводили 100 % ацетоном. Лі-
піди екстрагували методом Фолча (Folch, 1957). Визначення 
вмісту загального білка проводили за методом Лоурі (Lowry, 
1951). Ліпіди визначали за наявності сірчаної кислоти і фосфо-
рно-ванілінового реагенту (Anschau, 2017), вуглеводи — за ко-
льоровою реакцією з антроновим реактивом (Оленников, 
2006). Масову частку білка, ліпідів, вуглеводів та пігментів (%) 
визначали фотоколориметричним методом. 

У результаті проведення експерименту виявлено, що перші 
5 діб культивування N. linckia на скидній воді з УЗВ спостері-
гається низька ростова активність культури, що ймовірно спри-
чинено пристосуванням ціанобактерії до нових умов. Почина-
ючи з 10-ї доби вирощування ростові процеси в досліджуваній 
культурі посилюються. Така залежність спостерігається до 21-
ї доби культивування, коли культура переходить до стаціонар-
ної фази. Починаючи з 30-ї доби експерименту кількість біо-
маси N. linckia починає різко зменшуватись, що зумовлено пе-
реходом культури у фазу відмирання, а її ріст обмежується зме-
ншенням доступних живильних елементів та накопиченням 
продуктів метаболізму в культуральній рідині. 

Під час проведення експерименту ми побачили, що спів-
відношення основних компонентів у біомасі N. linckia практи-
чно не відрізнялось на обох застосованих середовищах. У клі-
тинах, культивованих на скидній воді, кількість загальних біл-
ків, ліпідів та вуглеводів була дещо меншою, ніж при застосу-
ванні контрольного середовища, і становила 55,1 % білків, 
14,1 % ліпідів та 9,3 % вуглеводів. Аналізуючи рівень накопи-
чення даних сполук у біомасі N. linckia, вирощеній на обох жи-
вильних середовищах, вірогідної різниці цих показників не від-
значили. 

Також продуктивність культури оцінюють за показниками 
накопичення фотосинтезуючих пігментів, зокрема хлорофілу 
а, каротиноїдів та фікобілінпротеїнів. Залежність ефективності 
фотосинтезу від елементів мінерального живлення визнача-
ється їх необхідністю як для формування фотосинтетичного 
апарату, так і для його оновлення в процесі функціонування 
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(Голуб, 2013). Наші дослідження показали, що якісний склад 
пігментів не залежить від типу обраного середовища. У ціано-
бактерій, культивованих на скидній воді з УЗВ, виявлено: 
фікоціаніну — 12,2 мг/г, фікоеритрину — 23 мг/г, алофікоціа-
ніну — 25,7 мг/г, хлорофілу а — 16,2 мг/г та 9,5 мг/г каротино-
їдів. Середні значення досліджуваних показників у біомасі 
N. linckia вірогідно не відрізнялися за умов застосування обох 
живильних середовищ.  

Доведена закономірність, що на кількість хлорофілів, зок-
рема хлорофілу а, каротиноїдів та фікобілінпротеїнів істотно 
впливає склад живильного середовища. Так, існує зв’язок між 
кількістю пігментів та умовами нітрогенного забезпечення, що, 
очевидно, обумовлено хімічною будовою та функціями основ-
них компонентів фотосинтетичної системи (Домрачева, 2005). 

Отже, скидна вода із рибоводної установки може викорис-
товуватись як альтернативне середовище для  культивування 
N. linckia, а отримана у такий спосіб біомаса характеризується 
практично таким ж вмістом білків, ліпідів, вуглеводів та пігме-
нтів, як і біомаса, вирощена на стандартному середовищі Фітд-
жеральда.  

Застосування як поживного середовища скидної води із 
УЗВ дозволяє зменшити економічні витрати на отримання 
біомаси ціанобактерій, а також при цьому можна очистити ски-
дну воду від надлишку біогенних елементів та використову-
вати її як зворотню. 
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Гриби роду Acremonium займають важливе місце в патоге-

незі рослин. Зокрема, гриб A. sclerotigenum при підвищеному 
вмісту солей у ґрунті змінює сапротрофний спосіб живлення на 
біотрофний, викликаючи захворювання рослин огірків (Пидо-
пличко, 1978). Також відомо про патогенність зазначеного 
гриба щодо бавовника, яблунь і троянд (Asgari et al., 2004; Li et 
al., 2014; Mirtalebi, et al, 2016). Гриб A. strictum є патогеном со-
рго, бавовни, окри, ромашки, кукурудзи, гороху, хризантеми та 
суниці (El-Shafey et al., 1979; Chase & Munnecke, 1980; King, 
1981; Racedo et al., 2013). Представники видів A. tubakii і 
A. rutlyum виділено з гниючих плодів персиків в Іспанії 
(Fernández-Trujillo, 1997), а гриб A. acutatum викликав захворю-
вання винограду в Кореї. Серед новоописаних фітопатогенів 
A. lactucae — збудник бурої плямистості латука (Lin et al., 
2004).  

У 2011 р. в лабораторії рослинно-мікробних взаємодій (Ін-
ститут сільськогосподарської мікробіології та агропромисло-
вого виробництва НААН) С. П. Надкерничним з уражених ро-
слин огірків, що вирощувались в умовах закритого ґрунту, ви-
ділено штам Acremonium cucurbitacearum 502. Це перший заре-
єстрований випадок патогенності грибів роду Acremonium на 
території України, хоча відомо, що гриб A. cucurbitacearum є 
збудником хвороб рослин родини Cucurbitaсeae, поширений в 
Іспанії, Італії та США (Garsia-Jimenez, 1994; Bruton, 1995; 
Gubler, 1996; Alfaro-Garsia, 1996; Cluck, 1997; Armengol, 1997; 
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Armengol, 1998; Bruton, 1998; Bruton, 1999; Bruton, 2000; Aerge-
ten, 2000; Martinez-Culebras et al., 2004; Chilosi, 2008). 

Факультативні некротрофні фітопатогени впливають на 
рослину-господаря за рахунок синтезу вторинних метаболітів, 
які і є детермінантами захворювання. Глибинне культивування 
грибів за рахунок створення оптимальних умов для доступу ки-
сню і поживних речовин клітинами міцелію дає можливість 
отримати біологічно активні речовини. В процесі культиву-
вання в рідкому середовищі між клітинами і поживним середо-
вищем формується динамічна система прямих і зворотних 
звʼязків, в якій не тільки середовище впливає на клітину, а й 
клітина впливає на середовище, змінюючи його властивості за 
рахунок продукування вторинних метаболітів (Бисько, 2016). 
Тому дослідження фізіологічних особливостей фітопатогенів 
дозволяє розширити уявлення про патологічний процес. 

На рис. 1. зображено криву росту A. cucurbitacearum 502 в 
періодичній культурі. Встановлено, що стаціонарна фаза росту 
A. cucurbitacearum 502 в глибинній культурі настає через 10 діб 
і триває до 14-ї доби культивування. Потім спостерігається зме-
ншення біомаси за рахунок виснаження поживного середовища 
і автолізу міцелію. 

Ріст грибів на поживних середовищах дуже часто супрово-
джується зміною рН в бік підкислення або підлужування, при 
чому ці два процеси можуть бути характерні для одного й того 
ж мікроорганізму, але на різних субстратах (Негрузкий, 1990). 
При вирощуванні Acremonium cucurbitacearum 502 в глибинній 
культурі ми спостерігали майже лінійну криву підлужування 
середовища, яка також тривала протягом всієї стаціонарної 
фази (до 14 діб) до досягнення рН середовища близько 8,5 
(рис. 2). Раніше ми встановили, що показник рН середовища 
8,5 є оптимальним для росту A. cucurbitacearum 502 (Цехміс-
тер, 2014) і від цього показника залежить біосинтез целюлазних 
ферментів (Копилов, Цехмістер, 2015). При подальшому куль-
тивуванні рН середовища в глибинній культурі залишався не-
змінним.  
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Рис. 1. Крива росту A. cucurbitacearum 502 при глибинному 

культивуванні. 
 

 
Рис. 2. Динаміка рН рідкої культури A. cucurbitacearum 502 

при глибинному культивуванні. 
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З літературних джерел відомо, що при глибинному виро-
щуванні гриба Polyporus tricholoma з різними концентраціями 
джерел вуглецю та рН відбувається автокоригування рН сере-
довища грибом до значення близького 5,5, незалежно від поча-
ткового показника рН та інших факторів. Також відомо, що де-
які гриби здатні до авторегулювання рН субстрату, стабілізую-
ючи його значення до оптимального для розвитку (Gladys, 
2008). Так, ендофітний гриб Penicillium funiculosum на початку 
культивування також підлужував середовище з 4,7 до 6,92, але 
при подальшому культивуванні спостерігали підкислення сере-
довища до показника рН 5,3 (Курченко та ін., 2013). Для гриба 
Agaricus blazei збільшення рН середовища призводить до збі-
льшення біомаси і накопичення полісахаридів з меншою моле-
кулярною масою, а зниження рН навпаки — зменшення біо-
маси і накопичення полісахаридів з більшою молекулярною 
масою (Shu et. al., 2004). 

Отже, нами встановлено, що при глибинному культиву-
ванні A. cucurbitacearum 502 відбувається підлужування сере-
довища до оптимального для росту (рН 8,5). Стаціонарна фаза 
настає після 10 діб культивування в періодичній культурі. 
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Гриби роду Acremonium Link космополіти і широко пред-

ставлені у природі в різних екологічних нішах, серед яких па-
тогени людини (Guarro, 1997; Perdomo, 2011; Weisenborn, 2010) 
та тварин (Isaia, 2000), паразити фітопатогенних грибів (Choi et 
al., 2008), грибні компоненти, що входять до складу лишайни-
ків (Brackel, 2012), ендофіти значної кількості рослин (Morgan-
Jones & Gams, 1982; Sandra Lo Piccolo, 2015, Seigel, 2005).  

Значна роль акремоніїв у патогенезі рослин. Зокрема ві-
домо, що гриб Acremonium cucurbitacearum викликав захворю-
вання рослин родини Cucurbitaceae у багатьох країнах (Garsia-
Jimenez, 1994; Bruton, 1995; Gubler, 1996; Alfaro-Garsia, 1996; 
Cluck, 1997; Armengol, 1997; Armengol, 1998; Bruton, 1998; 
Bruton, 1999; Bruton, 2000; Aergeten, 2000; Martinez-Culebras et 
al., 2004; Chilosi, 2008). У 2011 р. в лабораторії рослинно-мік-
робних взаємодій (Інститут сільськогосподарської мікробіоло-
гії та агропромислового виробництва НААН) С. П. Надкернич-
ним з уражених рослин огірків, що вирощувались в умовах за-
критого ґрунту, виділено штам A. cucurbitacearum 502. Це пер-
ший зареєстрований випадок патогенності для рослин грибів 
роду Acremonium на території України. 

Поряд з цим, мікроміцети роду Acremonium є умовними па-
тогенами людини згідно СП 1.3.2322-082. Зазначений рід від-
несено до IV групи патогенності. Акремонії досить часто ви-
кликають мікози у теплокровних тварин і людей (Зорин та ін., 
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2015). Так, Acremonium sp. був причинним агентом мікозів очей 
(Новицкая, Сомова, 2015), викликав вторинний мікоз у хворих 
на туберкульоз (Кулько, 2012). Гриб A. kiliense досить часто ви-
діляється з грунту, повітря і поверхні рослин, проте належить 
до потенційно патогенних для людини грибів групи BSL2, які 
здатні засвоювати широкий спектр субстратів, і їх присутність 
в навколишньому середовищі не залежить від звʼязку з певним 
макроорганізмом (Марфенина, Фомичева, 2007). Для оцінки 
патогенності грибів має значення те, в якій формі (дріжджевій 
або міцеліальній) гриб здатний розвиватися і поширюватися 
(de Hoog, 1996). Відомо, що деякі акремонії здатні знаходитись 
у дріжджевій формі, що сприяє швидкому поширенню через 
кровоносну систему (Аравийский и др., 2004). 

Зважаючи на те, що гриби роду Acremonium можуть бути 
патогенами тварин і людей, актуальним є дослідити патоген-
ність виділеного штаму A. cucurbitacearum 502 щодо теплокро-
вних тварин.  

Випробування патогенних властивостей штаму проводили 
на безпородних статевозрілих білих мишах вагою 18–20 г. За 
період спостереження (25 діб) після перорального введення 
споро-міцеліальної суспензії живих клітин гриба у дозах 
1,0×106, 1,0×107, 1,0×108 колонієутворюючих одиниць (КУО) у 
1 см3 тварини добре поїдали корм, мали жвавий вигляд. Вірогі-
дна різниця у масі та температурі тіла дослідних і контрольних 
тварин, а також в загальному стані організму та поведінці була 
відсутня (табл.). 

Для внутрішньочеревних ін’єкцій застосовували споро-мі-
целіальні суспензії A. cucurbitacearum 502 у дозах 1×106 , 1×107 
та 1×108 КУО на мишу. Упродовж періоду спостереження тва-
рини мали жвавий вигляд, блискучий хутряний покрив та доб-
рий апетит. Різниці в масі та температурі тіла, а також в загаль-
ному стані організму та поведінці дослідних і контрольних тва-
рин не відзначали (табл.).  
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Таблиця. Результати дослідження вірулентності A. cu-
curbitacearum 502 

Мате-
ріал 

для вве-
дення 

Кіль-
кість 

мишей, 
гол. 

Доза Спосіб 
вве-

дення 

Курс 
вве-

дення, 
діб 

Кількість мишей, гол. 

см3 млн. 
КУО 

захво-
ріло 

заги-
нуло 

ви-
жило 

Споро-
міцеліа-
льна су-
спензія 

5 1,0 100,0 в/ч1 1 0 0 5 

5 1,0 10,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 1,0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 100,0 per os1 1 0 0 5 

5 1,0 10,0 per os 1 0 0 5 

5 1,0 1,0 per os 1 0 0 5 
Конт-
роль — 
ізото- 
нічний 
розчин 

5 1,0 0 в/ч 1 0 0 5 

5 1,0 0 per os 1 0 0 5 

*Примітка: в/ч — внутрішньочеревне введення, per os — вве-
дення перорально через зонд. 

 
Всі миші дослідних і контрольних груп, які залишилися 

живими після закінчення терміну спостереження, були вбиті, 
проведено їх розтин і дослідження внутрішніх органів. Резуль-
тати розтину показали відсутність видимих змін у внутрішніх 
органах досліджуваних тварин.  

Мікробіологічні дослідження внутрішніх органів дослід-
них тварин через 25 діб після початку спостереження засвід-
чили, що даний штам A. cucurbitacearum 502 не інфективний, 
не дисемінує і не розмножується в організмі теплокровних. 
Внутрішньочеревне та пероральне введення суспензії живих 
клітин штаму не призвело до інвазії гриба у внутрішні органи 
тварин, а ін’єкційно введені дози споро-міцеліальної суміші 
гриба в макроорганізм елімінувалися упродовж 25 діб (строк 
спостереження). 
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Отримані результати свідчать про авірулентність штаму 
A. cucurbitacearum 502 для досліджених теплокровних тварин 
(ЛД50 в/ч > 1×108 КУО/мишу, ЛД50 per os > 1×108  КУО/мишу). 

Отже, штам A. cucurbitacearum 502 належить до групи аві-
рулентних мікроорганізмів, не здатних до інвазії у внутрішні 
органи досліджених теплокровних тварин. Згідно з даними 
щодо відсутності вірулентності, без урахування рівнів токсич-
ності, токсигенності, алергенності, дисбіотичної дії штам 
A. cucurbitacearum 502 може вважатися непатогенним.  
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Родючі землі та сприятливий клімат визначили швидке по-

ширення виробництва сої в Україні. Відповідно, збільшилась 
частка цієї культури в сівозміні. Водночас в агроценозах сої 
зросла чисельність фітопатогенних мікроміцетів, серед яких 
переважають види родів Alternaria, Fusarium, Penicillium, As-
pergillus (Кирик, Піковський та ін., 2013, 2014). Вони можуть 
спричинювати спалахи низки високо шкодочинних хвороб, які 
проявляються на різних фазах онтогенезу рослин — від проро-
стання насіння до повної  стиглості, що призводить до значного 
недобору урожаю зерна та погіршує його якісні показники. Це 
спричинює зниження екобезпечності рослинної продукції. Ві-
домо, що за умов антропогенного навантаження зростають те-
мпи поширення патогенних грибів, утворюються їх резистен-
тні форми з посиленою агресивністю, які можуть призводити 
до втрати стійкості рослин до хвороб (Парфенюк та ін., 2012, 
2013). Тому у світі все більше уваги приділяють органічному 
виробництву сої, яке спрямовано на регуляцію чисельності фі-
топатогенних мікроорганізмів в агроценозах. 

За результатами власних досліджень на рослинах сої сорту 
Сузір’я визначено значну кількість фітопатогенних ізолятів, які 
належать до видів: Aspergillus flavus Link, Aspergillus glaucus 
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Link, (MYCOBANKDATABASE/www.mycobank.org). Цей сорт 
характеризується стійкістю до ураження найбільш пошире-
ними хворобами, а також до понижених температур в період 
цвітіння та плодоутворення (agroprodservice@gmail.com). 

Вирощували сорт Сузір’я в умовах органічного виробниц-
тва на Сквирській дослідній станції ІАП НААН. Застосовували 
4 різні технології, до яких входили такі препарати (рис. 1): 
Стимулакс ВЕГ (обробка насіння) — (технологія 1 — ТОВ 
«А-Райс»); Протегер, Роколта, (обробка насіння) — (техноло-
гія 2 — ПП «Сучасні аграрні технології»); інокулянт для сої 
Філазоніт (обробка насіння) — (технологія 3 — ТОВ «Філазо-
ніт Україна»); Міко-Хелп, Граундфікс, Енпосам (обробка гру-
нту перед посівом), Фіто хелп, Хелпрост насіння, Енпосам, Різо 
Лайн (обробка насіння) — (технологія 4 — ПП «БТУ-Центр»); 
технологія 5 — контроль.  

 

 
Рис. 1. Кількість КУО / 1 г рослин сорту сої Сузір’я за різ-

них технологій вирощування. 
 
За результатами досліджень, що представлені на рис. 1, ви-

явлено, що всі випробувані технології істотно стримували фо-
рмування колонієутворюючих одиниць (КУО) мікроміцетів. 
Найбільша ефективність виявлена у варіанті з використанням 
Стимулакс ВЕГ (обробка насіння) — (технологія 1 — ТОВ «А-
Райс»), де кількість КУО була на 21 000 / 1 г зеленої маси мен-
шою, порівнюючи із технологією 5. Найменш ефективною ви-
явилась технологія 2, де кількість КУО була на рівні 



ISВN 978-617-7570-23-2 
194 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 
 

технології 5. Але отримані результати потребують подальших 
досліджень, які буде продовжено.  

З огляду на те, що швидкість радіального росту міцелію 
грибів-паразитів різної органотропної та онтогенетичної спеці-
алізації є показником їх фізіологічної активності, порівнювали 
швидкість росту виявлених мікроміцетів в умовах in vitro. 
Встановлено, що ізолят виду A. flavus, виділений із рослини 
сорту сої Сузір’я, характеризується більшою швидкістю раді- 
ального росту міцелію, порівнюючи з ізолятом гриба виду 
A. glaucus (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Швидкість радіального росту колоній ізолятів гри-

бів, виділених із листків сорту сої Сузір’я. 
 

Небезпека ізоляту A. flavus полягає у тому, що він продукує 
в насінні афлатоксини, які викликають циротичні зміни печі-
нки, володіють нефротоксичними і канцерогенними властиво-
стями. 

Токсиноутворення ізоляту A. glaucus Link відбувається на 
кормовому субстраті. Потрапляючи до організму з кормом у 
травний канал або з повітрям у дихальні шляхи, спори пророс-
тають у слизову оболонку та в інші тканини. Зокрема, їх можна 
виявити на слизовій оболонці ротової порожнини, глотки, ки-
шковика, між сечовими канальцями нирок, в плаценті вагітних 
тварин, в бронхах, легенях, печінці. 

Отримані результати досліджень свідчать про важливість 
виявлення та своєчасної діагностики збудників хвороб в пе- 
ріод вегетації, контролю ураженості зерна в період зберігання 
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та вдосконалення системи захисту посівів соїв умовах органіч-
ного виробництва.  
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Одним із найважливіших напрямів розвитку сільського го-

сподарства в Україні є підвищення ефективності зернового 
комплексу. Зернові культури є ядром аграрного експорту дер-
жави. Головною зерновою культурою України є озима пше-
ниця, на яку припадає майже 20 % усіх посівних площ і 50 % 
валового збору зернових у країні. Проте в останні роки спосте-
рігається погіршення фітосанітарного стану посівів озимої 
пшениці. Причинами цього явища є систематичне порушення 
вимог систем землеробства (Моргун В. В., Топчій Т. В., 2016). 

Відомо, що зернові культури можуть уражуватися понад 
300–350 видами різноманітних організмів. Це комахи, гриби, 
бактерії, віруси, нематоди, гризуни, бур’яни тощо. Але основну 
загрозу для втрати врожаю, особливо на початкових фазах роз-
витку, в осінньо-зимовий період, становлять збудники грибко-
вих інфекцій, серед яких одне з провідних місць посідають мі-
кроміцети роду Fusarium (Швартау В. В., 2016). Нестандартні 
погодні умови весняно-літніх періодів кількох останніх років 
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обмежили, наприклад, поширення та накопичення фітофагів, 
але, водночас, сприяли посиленому розвитку грибних хвороб. 
Інфікування зерна пшениці патогенними видами грибів цього 
роду знижує енергію його проростання та схожість, погіршує 
щільність клейковини та хлібопекарські властивості борошна. 
У зерні накопичуються мікотоксини — фузаріотоксини 
(Beli D., 2017). 

Фузаріоз зерна за багатьма аспектами є унікальним захво-
рюванням рослин, надзвичайно важким для вивчення. Одна з 
його відмітних особливостей — специфічна етіологія — участь 
у патологічному процесі комплексу різних видів грибів роду 
Fusarium. Вивчення складу етіологічних чинників фузаріозів є 
необхідною складовою для пошуку стійких сортів пшениці і 
планування фітосанітарних заходів, необхідних для вирішення 
проблеми зниження шкідливості цієї фітопатології. 

Метою даної роботи було дослідити видовий склад грибів 
роду Fusarium у насіннєвому матеріалі озимої пшениці на те-
риторії України. 

Дослідження проводили на базі лабораторії Білоцерківсь-
кого діагностичного центру ТОВ «Сингента».  

Об’єктами дослідження були 109 зразків насіннєвого мате-
ріалу озимої пшениці, відібрані з 78 районів, що входять до 
складу 21 області України. Зараженість насіння визначали 
під час пророщення у рулонах фільтрувального паперу за тем-
ператури 23 °С при сталій вологості повітря — 70 % — згідно 
з ДСТУ 4138:2002. Для подальших досліджень та ідентифікації 
видового складу відбирали зразки з видимими симптомами фу-
заріозного ураження. 

Усі роботи проводили в умовах ламінарного боксу 2 класу 
захисту з дотриманням заходів асептики. Виділення тотальної 
ДНК з насіннєвого матеріалу проводили за допомогою комер-
ційного набору для виділення ДНК з біологічного матеріалу 
(Агроген ново, Україна). Концентрацію ДНК, отриману з дос-
ліджуваних зразків, визначали на спектрофотометрі NanoDrop 
1000 (ThermoFisherScientific, USA) та доводили стерильною де-
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іонізованою водою до кінцевої концентрації 10 нг в 1 мкл. Мо-
лекулярну ідентифікацію збудників фузаріозів проводили з ви-
користанням комплектів реагентів для проведення ПЛР-амплі-
фікації ДНК фітопатогенів згідно з інструкцією виробника (Аг-
родиагностика, Россия). Детекцію ПЛР-продуктів здійснювали 
методом горизонтального електрофорезу в 2 % агарозному гелі 
зафарбованому бромистим етидієм з наступним відеогельдоку-
ментуванням на обладнанні Bio-RadGelDocTM XR+ (Bio-
RadLabaratoriesLtd., USA). 

Встановлено, що практично у всіх зонах вирощування зер-
нових культур на території України зерно пшениці уражене 
грибами роду Fusarium. Найбільша кількість уражених зразків 
пшениці виявлена на території західних та центральних облас-
тей. Домінуючими видами у комплексі роду Fusarium були 
F. graminearum, F. sporotrichioides та F. avenaceum.  

Результати проведеного аналізу показують наявність у всіх 
зонах вирощування зернових культур на території України зна-
чного запасу інфекції фузарієвих грибів, в тому числі продуце-
нтів небезпечних мікотоксинів. Будь-які сприятливі для цих 
грибів зміни можуть спричинити значне погіршення посівних 
та харчових якостей зерна, знизити урожайність та спричинити 
накопичення мікотоксинів у зерні, що може мати негативні на-
слідки для здоров’я людини та тварин і обумовлює необхід-
ність щорічного моніторингу ураження зерна мікроміцетами з 
роду Fusarium на території України. 
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Ендофіти — найрізноманітніші мікроорганізми, які прони-

кають у рослинні тканини та утворюють симбіотичні системи. 
На особливу увагу в таких асоціаціях заслуговують мікроско-
пічні гриби, взаємозв’язки з якими відіграють вирішальну роль 
у пристосуваннях рослин до абіотичних та біотичних стресо-
вих факторів (Bianciotto et al., 2004; Mayor et al., 2009) 

Як свідчать літературні дані, представники родів Alterna-
ria, Aspergillus, Cladosporium, Clonostachys, Diaporthe, Epicoc-
cum, Fusarium, Gliomastix, Penicillium, Sarocladium, Trichoder-
ma, Chaetomium утворюють ендофітні асоціації з рослинами 
(Цавлекова и др., 2006; Gevnik et al., 2000; Russo et al., 2016; 
Potshanbam et al., 2017; Lens et al., 2016). 

Наше завдання полягало у перевірці здатності гриба 
Chaetomium cochliodes 3250 проявляти ендофітію щодо рослин 
гречки. 

Відомо, що мікоризація рослин у 3–5 разів підвищує над-
ходження фосфору в корені (Smith, Read, 2008). В арбускуля-
рно мікоризних грибах було виявлено два ферменти екзополі-
фосфатазного типу, що мали різні рН оптимуми. Гени цих фе-
рментів по-різному експресувалися у внутрішньому та віль-
ному міцелії, що може бути пов’язано з відмінностями в дов-
жинах ланцюгів поліфосфатів у різних зонах грибного симбі-
озу. У зовнішніх гіфах мікоризи був виявлений ген GvPT, що 
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кодує фосфатну транспорту систему, яка подібна за структу-
рою і функціями з рослинною (Harrison, van Buuren, 1995).  

Інші фосфатази також беруть участь у метаболізмі фос-
фору. Наприклад, «мікоризо-специфічні» — лужні фосфатази 
(APL) були виявлені у вакуолях зрілих арбускул, міжклітинних 
гіфах та у гіфальних клубках мікориз Paris-типу (van Aarle et 
al., 2005). Раніше вважалось, що активність APL обмежена вну-
трішніми структурами АМ коренів (Tisserant et al., 1993), але 
пізніше було виявлено відповідний фермент і у вільному міце-
лії (Aona et al., 2004). Оцінку активності лужної фосфатази у 
мікоризованих тканинах широко використовують як показник 
фізіологічної ефективності мікоризної інфекції.  

Функціонування кислої фосфатази (APА) дозволяє  підтри-
мувати мобільність значної частини неорганічного фосфору 
під час дозрівання урожаю (Turner, Plaxton, 2001). APL та АРА 
широко поширені в клітинах, відіграють важливу роль у обміні 
неорганічних фосфатів і підтримці клітинного метаболізму 
(Tabaldi et al., 2007; Mishra, Dubey, 2008).  

Оцінку активності лужної фосфатази у колонізованих мі-
коризними грибами тканинах рослин широко використовують 
як показник фізіологічної ефективності мікоризації. Нами ви-
явлено (табл.), що за обробки C. сochliodes 3250 в коренях гре-
чки активність лужної фосфатази (APL) вища щодо контролю 
впродовж вегетаційного періоду. Окрім того, в контрольних 
рослинах активність ферменту з часом знижується, а в іноку-
льованих – зростає. Аналогічна динаміка зафіксована і для ки-
слої фосфатази (APA). 

Тісна взаємодія рослин з ендофітними грибами істотно 
впливає на структуру кореневої системи. Ендомікоризний сим-
біоз спричиняє зміни і у клітинах кори кореня, і у загальній бу-
дові кореневої системи рослини: зменшується інтенсивність 
апікального росту кореня; подовжується колонізована ділянка; 
активується процес розвитку та галуження бічних коренів, а у 
деяких випадках збільшується і їх довжина (Yano et al., 1998). 
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Формування ектомікоризи стимулює утворення бічних коре-
нів, дихотомію кореневої апікальної меристеми у хвойних рос-
лин і цитодиференціацію клітин кореня (Raudaskoski, Salo, 
2008). Зміни у морфології кореневої системи можуть викликати 
не тільки ендофітні, а й ризосферні гриби. Так, інокуляція рос-
лин грибами роду Trichoderma супроводжується збільшенням 
біомаси коренів, підвищенням інтенсивності розвитку бічних 
коренів і кореневих волосків (Contreras-Cornejo et al., 2009). 

 
Таблиця. Активність кислої (APА) та лужної (AРL) фо-

сфатази в коренях гречки за передпосівної обробки насіння 
C. сochliodes 3250 (вегетаційний дослід) 

Час 
веге-
тації, 
доба 

АРА активність (рН 5,2), 
мг Р / г коренів 

АРL активність (рН 8,9), 
мг Р / г коренів 

Контроль 
(обробка 

водогінною 
водою) 

Передпосівна 
обробка 

C. cochliodes 
3250 

Контроль 
(обробка 

водогінною 
водою) 

Передпосівна 
обробка 

C. cochliodes 
3250 

20 0,023 ± 0,001 0,098 ± 0,003 0,011 ± 0,005 0,055 ± 0,004 
30 0,490 ± 0,030 0,570 ± 0,030 0,410 ± 0,006 0,700 ± 0,050 
40 0,440 ± 0,009 1,470 ± 0,009 0,047 ± 0,003 1,471 ± 0,030 

 
У вегетаційному досліді з гречкою нами показано, що пе-

редпосівна обробка насіння гречки C. сochliodes 3250 сприяла 
збільшенню поверхні кореневої системи рослин. У фазу гілку-
вання (20-а доба) загальна адсорбційна поверхня коренів обро-
блених рослин була у 2,5 разів більша, ніж в контролі, у фазу 
цвітіння — у 1,2 рази. Площа активної робочої поверхні коре-
нів оброблених рослин у фазу гілкування була на рівні контро-
льних, у фазу цвітіння — на 20 % більшою. 

Отже, за дії ґрунтового сапротрофного гриба C. сochlio-
des 3250 підвищується активність кислої (на 326 %) та лужної 
(на 391 %) фосфатази протягом всього вегетаційного періоду, 
що вказує на ефективність утвореного симбіозу. Також вста- 
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новлено, що передпосівна обробка насіння гречки мікроміце-
том викликає основні фізіологічні відповіді рослин, характерні 
для утворення симбіотичної системи: збільшення загальної (на 
145 %) та активної робочої (на 7 %) поверхні коренів. 
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Водоочисні споруди є системою житлово-комунального 

господарства, яка забезпечує екологічну безпеку технічного та 
господарсько-питного водокористування міста. Організація 
ефективної безперебійної і надійної роботи очисних споруд є 
запорукою екологічної безпеки гідросфери. Металеві констру-
кції, які експлуатуються у водному середовищі за умов очисних 
споруд, зазнають корозійного руйнування, що пов’язано з жит-
тєдіяльністю бактерій корозійного угруповання. 

Екологічно безпечна експлуатація подібних споруд та їх 
протикорозійний захист неможливий без чіткого розуміння 
суті процесів, які відбуваються на поверхні металу, зануреного 
у воду, їх першопричин, характеру збудників та прогнозування 
віддалених екологічних наслідків. На сучасному етапі дослі-
джень у сфері мікробноіндукованої корозії особливої актуаль-
ності набуває вивчення процесів, пов’язаних із формуванням та 
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функціонуванням на поверхні металу біоплівок (Піляшенко-
Новохатний, 2011 р.). В процесі формування біоплівки зміню-
ється якісний та кількісний склад мікроорганізмів корозійного 
угруповання, що впливає на швидкість процесу мікробної ко-
розії металу (Пуріш, 2007 р.). Мета роботи — дослідження ди-
наміки чисельності корозійно активних бактерій при форму-
ванні біоплівки на поверхні сталі на різних стадіях очистки 
води очисних споруд м. Чернігова. 

Для дослідження використовували зразки маловуглецевої 
сталі Ст3Пс (площа поверхні 2,2×10-3 м2), які занурювали в ре-
зервуар пісковловлювача, де відбувається механічне очищення 
води (І точка), та до резервуару з водою, яка пройшла етап очи-
щення (ІІ точка) — доочищення (усунення розчинних біогенів 
P, N шляхом мікрофільтрування з повторними фізико-хіміч-
ними методами очищення). 

Біоплівку, що формувалася на металевій поверхні, знімали 
у фіксований об’єм 0,1Н фосфатного буфера (рН 7,0) за допо-
могою ультразвуку на приладі УЗМ-003/н за частоти 22 кГц 
(30 с) двічі з інтервалом 60 с. Чисельність мікроорганізмів у ві-
дібраних зразках біоплівок визначали методом десятикратних 
граничних розведень при висіві культур на відповідні рідкі се-
лективні середовища: сульфатвідновлювальні бактерії (СВБ) — 
середовище Постгейта «В», залізовідновлювальні бактерії 
(ЗВБ) — середовище Каліненка, денітрифікувальні бактерії — 
середовище Гільтая, амоніфікувальні бактерії (АМБ) — м’ясо-
пептонний бульйон (Романенко В. И., 1974.) 

Результати дослідження показали, що на третю добу фор-
мування біоплівки в її складі виявлені залізовідновлювальні, 
сульфатвідновлювальні, денітрифікувальні та амоніфікувальні 
бактерії. При цьому чисельність бактерій корозійно активного 
угруповання у біоплівці суттєво відрізнялась у І та ІІ точках. 

У біоплівці, що формувалася на сталевих зразках за умов 
резервуару пісковловлювача, на третю добу переважальними 
групами бактерій були сульфатвідновлювальні та залізовідно-
влювальні, чисельність яких складала 108 кл/см2 та 107 кл/см2 
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відповідно. На сьому добу у складі біоплівки продовжують пе-
реважати СВБ: їх кількість збільшилася до 109 кл/см2. При 
цьому титр ЗВБ зменшився на три порядки, а титр ДНБ та АМБ 
збільшився на 2 порядки. На десяту добу переважають амоні-
фікувальні бактерії, їх кількість становить 1010 кл/см2. При 
цьому титр СВБ зменшився на один порядок, а титри ЗВБ та 
ДНБ збільшилися на 2 порядки. На чотирнадцяту добу перева-
жають АМБ, їх кількість становить 1010 кл/см2. При цьому титр 
СВБ, ЗВБ та ДНБ зменшився на 2, 3 та 4 порядки відповідно. 
На тридцяту добу продовжують переважати АМБ, їх кількість 
становить 1010 кл/см2. При цьому титр СВБ зменшився на 1 по-
рядок, а титри ЗВБ та ДНБ збільшилися на 3 та 1 порядки від-
повідно. Слід зауважити, що впродовж експерименту найбі-
льше зросла чисельність амоніфікувальних бактерій, кількість 
яких складала 1010 кл/см2. Це можна пояснити значним ступе-
нем забруднення стічної води сполуками, які є поживними ре-
човинами для даної групи мікроорганізмів. У біоплівці відбу-
лося зростання денітрифікувальних бактерій, лише кількість 
сульфатвідновлювальних бактерій знизилась. Чисельність залі-
зовідновлювальних бактерій активно змінювалась протягом 
30 діб.  

Отже, переважальною групою у біоплівці, що формувалася 
за умов резервуару пісковловлювача на 3 та 7-у добу, є суль- 
фатвідновлювальні бактерії. Збільшення чисельності амоніфі-
кувальних бактерій на 10, 14 та 30-у добу супроводжується зме-
ншенням кількості інших складових корозійного мікробного 
угруповання біоплівки, що може бути пов’язано з наявністю та 
перерозподілом елементів живлення як у воді, так і в біоплівці, 
та особливостями формування та руйнування біоплівки як сис-
теми. Вірогідно, послідовна зміна домінування різних фізіоло-
гічних груп бактерій сприяє взаємовигідному функціонуванню 
корозійного мікробного угруповання, яке є чинником біокоро-
зії сталі. 

Формування біоплівки за умов доочищення води на третю 
добу відбувалося при переважанні ЗВБ та ДНБ, чисельність 
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яких складала 105 кл/см2, чисельність СВБ при цьому стано-
вила 102 кл/см2. 

Починаючи з сьомої доби і впродовж до 30-ї доби в біоплі-
вці переважали АМБ, їх кількість становила 1010 кл/см2. З тре-
тьої по 7-у добу чисельність СВБ залишалася без змін і стано-
вила 102кл/см2. На 10-ту добу їх кількість збільшилися на два 
порядки, після чого їх титр на 14 та 30-у добу зменшився до 
рівня третьої доби. За весь період кількість ЗВБ у біоплівці ста-
новила 105 кл/см2, за винятком 7-ї доби (титр зменшився на 
3 порядки, 102 кл/см2) при збільшенні чисельності ДНБ до 
106 кл/см2. Щодо ДНБ, то їх титр збільшувався та зменшувався 
на 1 порядок протягом всього місяця. Отже, формування біо- 
плівки на етапі доочищення води відбувалося за переважання 
амоніфікувальних бактерій, при незначній кількості найбільш 
агресивного компонента корозійного мікробного угрупован- 
ня — сульфатвідновлювальних бактерій. 

Зміни чисельності бактерій корозійно активного угрупо-
вання у біоплівці, що формувалася на поверхні сталевих зраз-
ків, корелювали із втратою маси зразків. Швидкість корозії 
сталі складала 5,0×10-2 г/(м2×год) за умов резервуару пісковло-
влювача та 4,0×10-2 г/(м2×год) за умов резервуару доочищення 
води. 

Показано, що на різних етапах очистки води очисними спо-
рудами м. Чернігова на поверхнях сталевих зразків формується 
біоплівка різної потужності за чисельністю бактерій, що вхо-
дять до складу корозійно мікробного угруповання. 
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Відомо, що в ризосфері, рослинах та насінні соняшника 

присутня значна кількість мікроміцетів, які взаємодіють з рос-
линами протягом вегетації. Лісостепова частина України нале-
жить до зони інтенсивного розвитку факультативних паразитів 
некротрофного типу живлення (Петренкова та ін., 2012; Пар-
фенюк, 2012; 2014). Численні гриби – некротрофи, що парази-
тують на соняшнику, в значній мірі знижують якість насіння та 
підвищують кислотність олії (Парфенюк, Башта, 2013). Особ-
ливу небезпеку становлять токсиноутворюючі види фітопато-
генних грибів, які спричиняють отруєння людей і тварин, а та-
кож володіють канцерогенною дією (Кирик, 2010). До основ-
них фітопатогенних мікроміцетів — продуцентів мікотокси- 
нів — належать види родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 
Alternaria, які поширені в посівах соняшнику протягом вегета-
ції (Frisvad, 2006).  

Відомо, що алелопатичні властивості сортів і гібридів ку-
льтурних рослин здатні пригнічувати або стимулювати форму-
вання чисельності мікроорганізмів та впливати на стратегію 
розвитку фітопатогенних мікроміцетів (Парфенюк, 2012; Елла-
нська, 2010). Тому наші дослідження були спрямовані на ви-
значення комплексу фітопатогенних мікроорганізмів на вегета-
тивних органах рослин соняшнику у фазі 2–4 пар справжніх ли-
стків. Досліджували мікофлору гібридів соняшнику Душко, 
Олівер та Оскар, які є перспективними для виробництва в умо-
вах Центрального Лісостепу України.  
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Відбирання зразків вегетативних органів рослин, виді-
лення ізолятів та культивування мікроміцетів проводили за за-
гальновизнаними в мікології методиками (Білай, 1982). Чисе-
льність КУО/г сухого листка визначали з використанням мето-
дики ґрунтових розведень (Звягинцев, 1991). Також вивчали 
швидкість радіального росту міцелію виділених ізолятів. Цей 
показник характеризує фізіологічну активність мікроміцетів. 
Для ідентифікації чистих культур мікроміцетів використову-
вали он-лайн базу даних «MycoBank». 

Серед випробуваних гібридів рослин соняшника найбі-
льшу кількість КУО/г спостерігали на рослинах гібриду Олі-
вер. Кількість КУО/г у зазначеному варіанті сягала 7,4 млн. 
КУО/г вегетативних органів. Водночас на рослинах гібриду 
Душко цей показник на 4,5 млн був нижчим, а на рослинах гіб-
риду Оскар їх число складало лише 1,9 млн КУО/г (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кількість колонієутворюючих одиниць (КУО) на 

1 г сухого листя гібридів соняшнику у фазі 2–4 пар справжніх 
листків. 

 
З вищезазначеного, можна допустити, що фізіолого-біохі-

мічні властивості гібридів Душко і Оскар чинять більший тиск 
на комплекс мікроорганізмів вегетативних органів рослин со-
няшника, порівнюючи із гібридом Олівер. 

Встановлено, що видовий склад ізолятів мікроміцетів веге-
тативних органів рослин соняшнику гібридів Душко, Олівер та 
Оскар представлений грибами роду Аspergillus, Alternaria та 
Penicillium. 



ISВN 978-617-7570-23-2 
Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2018 207 
 

За результатами проведених досліджень виявлено, що іде-
нтифіковані фітопатогенні мікроміцети характеризуються різ-
ною швидкістю радіального росту міцелію (рис. 2). Найбільшу 
швидкість росту міцелію в умовах in vitro спостерігали на ко-
лоніях ізолятів виду Alternaria alternate (Fr.) Keissl., що були 
виділені з вегетативних органів рослин гібридів Душко та Олі-
вер (0,035мм/год та 0,033 мм/год відповідно). Найменшу шви-
дкість радіального росту міцелію відзначали на ізолятах Peni-
cillium purpurogenum Stoll, виділеного з листків соняшнику 
гібриду Оскар (0,015 мм/год).  

 

 

 
Рис. 2. Радіальна швидкість росту (мм/год.) ізолятів гри-

бів, виділених з вегетативних органів рослин соняшнику гібри-
дів Душко, Олівер та Оскар. 

 
Отримані результати свідчать про те, що в мікофлорі веге-

тативних органів досліджуваних гібридів найбільшою конку-
рентною здатністю характеризуються ізоляти гриба Alternaria 
alternata. Із зазначених ізолятів створено робочу колекцію для 
подальшого вивчення механізмів їх взаємодії з рослинами різ-
них гібридів соняшника на фоні різних технологій вирощу-
вання рослин в умовах Центрального Лісостепу України. 
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