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Вдосконалення наявних та розробка нових доступних мето-

дів масової діагностики фітонематодозів є одним із актуальних 
на сьогодні завдань. Своєчасне виявлення осередків фітопарази-
тичних нематод дозволить локалізувати та запобігати їх подаль-
шому поширенню, а також раціонально застосовувати заходи за-
хисту з метою зниження чисельності популяцій до економічно 
невідчутного рівня.  

Завдяки простому, а головне, доступному технологічному 
обладнанню і водночас високій ефективності виявлення навіть 
дуже низьких вихідних чисельностей, біотест має стати голов-
ним методом діагностування ґрунту на заселеність цистоутворю-
вальними нематодами, особливо у виробничих умовах. Відсут-
ність спільних для розвитку основних видів цистоутворюваль-
них нематод рослин-живителів дозволяє успішно застосовувати 
метод біотестування як для визначення їхнього видового складу, 
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так і встановлення рівня заселеності ґрунту. Враховуючи генети-
чно запрограмовану циклічність відродження личинок із цист та 
їхній онтогенез, відповідно до органогенезу рослин-живителів, 
біотестування в польових умовах доцільно проводити у календа-
рні терміни, рекомендовані для вирощування типових для певної 
зони культур. Висока вірогідність результатів розробленого спо-
собу діагностування досягається завдяки дотриманню технологі-
чних умов вирощування біотестованих рослин аналогічно до ви-
робничих. 

Біотестування ґрунту в польових умовах передбачає таку 
послідовність проведення робіт. З досліджуваних ділянок чи ви-
робничих угідь відбирають нематологічні зразки ґрунту. Для 
об’єктивного визначення рівня їх зараженості відбирають по 
4 середні проби (повторності) від кожного збірного зразка ґру-
нту. На наступному етапі із металевих (краще оцинкованих) сі-
ток з вічками 2–3 мм виготовляють розбірні лізиметри діаметром 
20 см і висотою 25 см, які обгортають фільтрувальним (туалет-
ним) папером. Потім викопують ями аналогічного розміру на ві-
дстані 50 см одна від одної, в які поміщають лізиметри. Лізиме-
три заповнюють відібраними середніми зразками ґрунту, вно-
сять добрива із розрахунку на площу живлення і висівають 
насіння досліджуваних культур. Поверхневий шар ґрунту до по-
яви сходів періодично рихлять для запобігання утворенню кірки. 
Сходи бур’янів систематично знищують ручним прополюван-
ням. Через два місяці з часу закладання досліду проводять ком-
плексний аналіз результатів біотестування ґрунту. Наявність са-
миць встановлюють на всій кореневій системі, обережно звіль-
нивши її від розбірного лізиметру й часток ґрунту. 

Середню заселеність кожного збірного зразка ґрунту визна-
чають за формулою: 

Зс = 
N

n , (1) 
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де Зс — середня заселеність самиць на 1 збірний зразок; 
n — чисельність самиць на облікову рослину; 
N — кількість облікових рослин. 
Головними перевагами апробованого методу біотестування 

є: висока ефективність діагностування навіть дуже низьких вихі-
дних чисельностей, які не завжди можна виявити наявними ме-
тодами флотаційного виділення цист; вірогідність — умови ви-
рощування дослідних рослин ідентичні виробничим; простота, 
доступність і мінімальні матеріальні витрати — біотестовані ро-
слини не потребують щоденного догляду та спеціального нема-
тологічного обладнання й засобів оптики для визначення рівня 
їх заселеності. 
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Багаторічні дослідження впливу абіотичних, біотичних та 

антропогенних чинників на популяції цистоутворювальних не-
матод дали змогу виділити панівні серед них та вдосконалити 
комплекс протинематодних заходів з метою обмеження їх чисе-
льності до економічно невідчутного рівня.  

Встановлено, що найбільші флуктуаційні зміни чисельності 
популяцій зумовлюють генетично закріплені видові та сортові 
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особливості рослин: сприйнятливі, толерантні, стійкі (r = 0,96). 
За відсутності типових для розмноження рослин-живителів від-
бувається поступове зменшення заселеності ґрунту цистоутво-
рювальними нематодами незалежно від оптимуму всіх інших 
чинників. 

Метеорологічні фактори безпосередньо або побічно впли-
вали на тривалість розвитку та інтенсивність розмноження цис-
тоутворювальних нематод. Від кількості опадів, особливо в літ-
ній період, залежала зволоженість ґрунту, відродженість личи-
нок із цист та рівень інвазованості рослин. Після проникнення 
інвазійних личинок у корені рослин вплив гідротермічних умов 
проявлявся переважно опосередковано через фізіологічний стан 
рослини (r = 0,58). Найбільше очищення чи накопичення рівня 
заселеності ґрунту цистоутворювальними нематодами відбува-
лося в оптимальні за зволоженістю і температурним режимом 
роки (ГТК у межах 1,0–1,6), а їх лімітуюча дія особливо прояв-
лялася в посушливі періоди (ГТК — 0,4–0,9) і менше в прохоло-
дні вологі роки (ГТК — 1,7–2,2). 

Застосування мінеральних й органічних добрив в оптималь-
них співвідношеннях є одним із дієвих заходів впливу на ріст і 
розвиток рослин та опосередковано на рівень заселеності ґрунту 
(r = 0,67). Внесення добрив позитивно впливало на витривалість 
культур до фітопаразитичних нематод та підвищувало їх проду-
ктивність (r = 0,72). Однак, оптимізація умов живлення рослин 
зумовлювала в переважній більшості дослідів вищу інтенсив-
ність розмноження цистоутворювальних нематод. 

Передпосівна обробка насіння захисно-стимулювальними 
речовинами знижує заселеність у початкових фазах органогенезу 
рослин, підвищує витривалість їх до фітонематод (r = 0,43) та 
сприяє збереженню врожаю (r = 0,51). Використання обробле-
ного захисно-стимулювальними речовинами посівного матері-
алу було найефективнішим за допосівних чисельностей цисто- 
утворювальних нематод, які не перевищували економічні пороги 
шкідливості в понад два-три рази (r = 0,48). Для досягнення 
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високої ефективності доцільно насіння, оброблене захисно-сти-
мулювальними речовинами, висівати в ранні, але оптимальні 
терміни для кожної ґрунтово-кліматичної зони із корекцією на 
погодні умови поточного року. 

Сівозміни є найдієвішим заходом контролю чисельності ци-
стоутворювальних нематод в сучасних умовах (r = 0,93). Збід-
нення видового складу і фактично щорічна заміна переважної 
більшості компонентів рослинних угруповань в культурних фі-
тоценозах зумовлює різкі флуктуації чисельності седентарних 
фітопаразитів, якщо порівняти з біоценозами. Здебільшого від 
частки споріднених культур-живителів у сівозмінах та техноло-
гічних умов їх вирощування залежав потенціал розмноження й 
накопичення певних консументів. 

Раціональне поєднання різних заходів дає змогу обмежити 
подальше розселення цистоутворювальних нематод, ефективно 
контролює їх чисельність на економічно невідчутному рівні та 
запобігає значним втратам урожаю основних сільськогосподар-
ських культур. 
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Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур 

за умови збереження екологічного стану й родючості орних ґру-
нтів є запорукою сталого розвитку агроекосистем. За наявних 
систем хімічного захисту сільськогосподарських культур засто-
сування пестицидів сягнуло небезпечних розмірів, що порушує 
природні фізико-хімічні й біологічні процеси. У зв’язку з цим бі-
льшу перспективу мають екологічно нешкідливі препарати мік-
робного походження, до яких немає звикання шкідників, і які 
здатні підвищувати системну стійкість рослин до біотичних й 
абіотичних стресів. 

Представники роду Streptomyces відомі як продуценти анти-
біотиків та багатьох фізіологічно активних речовин. На основі 
макролідних антибіотиків авермектинів — продуктів метаболі-
зму Streptomyces avermitilis — створено низку препаратів проти 
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паразитичних нематод, кліщів і шкідливих комах — Аверком Н, 
Аверстім та ін. Унікальність новітніх біопестицидів полягає в 
тому, що крім антибіотичних речовин, до їх складу входить при-
родний збалансований комплекс фізіологічно активних продук-
тів метаболізму продуцентів: амінокислоти (зокрема глутамі-
нова, аспарагінова, пролін, які активізують клітинний метабо-
лізм рослин), вітаміни групи В (тіамін, біотин, піридоксин), 
ліпіди (фосфоліпіди, стерини, жирні кислоти, зокрема олеїнова, 
лінолева, ліноленова, арахідонова, які підвищують імунітет рос-
лин до хвороб та несприятливих факторів довкілля), фітогор-
мони-стимулятори (ауксини, цитокініни, гібереліни, брасиносте-
роїди — активно регулюють процеси життєдіяльності у рослин, 
особливо за негативних зовнішніх впливів), стероли — підвищу-
ють опірність рослин до фітопатогенів, паразитів та несприятли-
вих чинників довкілля. Визначені метаболіти можуть виступати 
не тільки як регулятори росту й розвитку рослин, але також віді-
грають ключову роль в активації рослинного імунітету та їх ада-
птивного потенціалу, а також у формуванні мережі сигнальних 
систем, що впливають на прояв клітинних реакцій рослин на па-
тогени й стреси (посуха, заморозки, перепади температур тощо). 

Універсальність новітніх екологічно безпечних метаболіч-
них біопрепаратів базується на синергічній дії усіх їхніх складо-
вих, що проявляється у взаємодії кожного елементу завдяки 
об’єднанню їх в єдину систему та підсиленню активності зага-
лом. Застосування новітніх метаболічних біопрепаратів забезпе-
чує реалізацію потенційних можливостей рослини, закладених в 
геномі природою та селекцією, оптимізує терміни дозрівання, 
поліпшує якість урожаю та збільшує продуктивність сільського-
сподарських культур. 

На противагу хімічно синтезованим пестицидам, що масово 
застосовують для захисту рослин від фітопатогенів, новітні біо-
препарати не викликають небажаних екологічних наслідків, а ро-
слинницька продукція, отримана за використання біопрепаратів, 
відповідає нормам санітарної безпеки. Мікробні препарати доці- 
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льно застосовувати в органічному землеробстві, а також в еколо-
гічно орієнтованих системах землеробства, що є запорукою ста-
лого розвитку агроекосистем. 
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Г. Б. Гуляєва 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 
НАН України 
вул. Академіка Заболотного, 154; м. Київ, 03143, Україна 
e-mail: b_mi@ukr.net 
 
Зважаючи на високу шкодочинність вірусних хвороб, захист 

зернових культур від них має велике значення для агропромис-
лового комплексу України. За відсутності ефективних заходів 
боротьби з вірусами рослин актуальною є розробка препаратів, 
здатних підвищити резистентність до вірусного ураження. У 
зв’язку з цим на базі лабораторії вірусів рослин ІМВ ім. Д. К. За-
болотного розроблено надмолекулярні комплекси (НМК), скла-
довими яких є речовини з антивірусною активністю, зокрема 
глікани різного походження, гліколіпіди та тіосульфонати. Осно-
вними компонентами цих НМК є глікани, що окремо й у компле-
ксі з іншими біологічно активними речовинами мають профіла-
ктичну й терапевтичну дію на вірусну інфекцію в різних експе-
риментальних системах. Біотестування на пшениці показало, що 
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всі досліджувані НМК не мали фітотоксичної дії. Окремі проте-
стовані композити НМК мали слабкий стимулювальний ефект, 
внаслідок чого відбувалося стимулювання ростових параметрів 
та посівної якості насіння пшениці. 

Відомо, що основою регуляції клітинних процесів і складо-
вою мембранного обміну є редокс-регуляція клітин, що вкрай не-
обхідно для підтримки гомеостазу клітин, а також для специфіч-
них потреб сприйняття сигналу і його трансдукції (Aker, 2008; 
Buchanan, 2005). Тому метою нашої роботи було вивчення 
впливу штучно створених надмолекулярних комплексів, як ін- 
дукторів стійкості пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) сорту 
Зимоярка до вірусу смугастої мозаїки пшениці (ВСМП), на фе-
риціанідвідновлювальну активність коренів (редокс-потенціал 
(РП)) та її продуктивність. 

Схема досліду була такою: 1 — здорові рослини; 2 — інфі-
ковані рослини ВСМП; 3 — передпосівна обробка насіння пше-
ниці НМК: рамноліпід (РЛ) (Pseudomonas sp.) + метилтіосульфо-
нат (МТС) + глюкан (Г) (G. аdspersum) + ВСМП; 4 — передпо- 
сівна обробка насіння пшениці НМК: РЛ + МТС + манан (М) 
(C. maltosа) + ВСМП; 5 — передпосівна обробка насіння пше-
ниці НМК: РЛ (Pseudomonas sp.) + МТС + ВСМП. 

Результати імуноферментного аналізу показали, що за пе-
редпосівної обробки насіння трьома препаратами НМК вміст ан-
тигенів знижувався на 14 добу після інфікування ВСМП (у 1,3–
1,9 раза за дози 10 мг/л та в1,2–1,5 раза за дози 100 мг/л) щодо 
контролю. 

Дослідження показали зниження РП у 1,2 раза у ВСМП-ін-
фікованих рослин, тоді як обробка НМК сприяла зростанню 
цього показника — найбільше за обробки НМК у п’ятому варі- 
анті — у 0,93 раза. Встановлено зниження РП клітин коренів 
ВСМП-інфіковних рослин, тоді як їх обробка препаратами НМК 
сприяла зростанню редокс-потенціалу коренів. 

У польових дослідженнях виявлено, що через 21 добу після 
інфікування рослин ВСМП за обробки насіння НМК (щодо інфі- 
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кованих рослин ВСМП) відбувалося збільшення площі прапор-
цевих листків рослин пшениці у фенологічних фазах трубку-
вання й колосіння (цвітіння). Встановлено збільшення об’єму 
кореневої системи пшениці за обробки препаратом НМК 
(Г+МТС) — на 9,7 % відповідно до інтактних рослин. Також від-
значено тенденцію до збільшення загальної коренезабезпечено-
сті листкового апарату (в см3 коренів / 1 см2 листка) — за дії 
НМК (Г+РЛ) на 0,056 та за дії Г+МТС на 0,08 проти 0,04 — у 
інфікованих рослин (обробка водою) та проти 0,05 у інтактних 
рослин (обробка водою). Виявлено, що за обробки препаратами 
НМК у дозі 10 мг/л маса зерна пшениці підвищилася щодо інфі-
кованих рослин у 1,8–2 раза, а за дози 100 мг/л — у 1,1– 
2,4 раза. Отже, антивірусний ефект обробки насіння пшениці 
НМК полягав у підвищенні редокс-потенціалу клітин коренів, 
біометричних параметрів і зернової продуктивності рослин 
пшениці. 
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Національний університет біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України) 
вул. Героїв Оборони, 13; м. Київ, 03041, Україна 
е-mail: bogoslavetsvita@gmail.com 
 
Для захисту рослин від фітопатогенних мікроорганізмів у 

сільськогосподарському виробництві використовують фунгі- 
циди та бактерициди. До переваг хімічних засобів треба віднести 
високу економічну ефективність, значний асортимент препаратів, 
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здатних захистити будь-яку сільськогосподарську культуру, 
швидкий і надійний ефект дії, зручність у зберіганні й застосу-
ванні. Водночас хімічні препарати здатні до накопичення ток- 
сичних речовин у продуктах харчування та довкіллі й знищення 
корисних організмів та мікроорганізмів, що зумовлює пору-
шення рівноваги в екосистемах (Быкова, 2011). 

Метою нашої роботи було дослідження антибактеріальної 
активності деяких хімічних засобів захисту рослин, внесених до 
Переліку пестицидів і агрохімікатів, і дозволених до викорис-
тання в Україні на посівах томатів для обмеження розвитку фі-
топатогенних організмів. 

У дослідах застосовували хімічні засоби захисту рослин з та-
кими діючими речовинами: тіофанат метил 500 г/л, дифенокона-
зол 250 г/л, азоксістробін 250 г/л, тіаметоксан 250 г/л + ацетамі-
прид 100 г/л + цимоксоніл 250 г/кг + металаксил 100 г/л, гідроо-
ксид міді 770 г/кг, фентексамід 500 г/кг, хлорокис міді 350 г/л, 
крезоксим-метил 500 г/кг, фосетил алюміній 50 % + фолпет 
25 %, пропамокарбу гідрохлориду 248 г/л + манкоцеб 301,6 г/л, 
манкоцеб 800 г/кг, беноміл 500 г/кг, металаксил 80 г/кг + манко-
цеб 640 г/кг, сірка 800 г/кг. 

Як об’єкти дослідження використовували ізоляти збудників, 
виділених із уражених тканин томатів, вирощених у Київській 
області. 

Встановлено, що не всі хімічні препарати виявляють антиба-
ктеріальну активність проти виділених ізолятів. Так, препарати з 
діючими речовинами азоксістробін 250 г/л, фентексамід 500 г/кг, 
тіофанат метил 500 г/л, фосетил алюміній 50% + фолпет 25%, бе-
номіл 500 г/кг, крезоксим-метил 500 г/кг виявилися не актив-
ними щодо виділених ізолятів. Препарати з діючою речовиною 
металаксил 80 г/кг + манкоцеб 640 г/кг, пропамокарбу гідрохло-
риду 248 г/л + манкоцеб 301,6 г/л, тіаметоксан 250 г/л + ацетамі-
прид 100 г/л + цимоксоніл 250 г/кг +металаксил 100 г/л затриму-
вали ріст колоній на 1-7 мм. Характерно, що препарат з діючою 
речовиною манкоцеб 800 г/кг затримує ріст ізолятів на 15 мм, а 
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в поєднанні з іншими діючими речовинами пригнічення росту 
значно відрізняється. 

У наших експериментах досліджувані препарати із діючою 
речовиною гідрооксид міді 770 г/кг, хлорокис міді 350 г/л та ма-
нкоцеб 800 г/кг виявили найвищу антибактеріальну активність 
щодо виділених ізолятів із зонами гальмування росту від 12 до 
20 мм. 

Отримані результати підтверджують антибактеріальну акти-
вність препаратів на основі діючих речовин гідрооксид міді, хло-
рокис міді та манкоцеб для пригнічення розвитку збудників, ви-
ділених із уражених тканин томатів. 
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e-mail: m.v.krut@ukr.net 
 
Нині впровадження інновацій в агропромисловому компле-

ксі України відбувається дуже повільно: лише близько 10 % 
агроформувань застосовують новітні агротехнології світового 
рівня, а в переважній більшості суб’єктів господарювання домі-
нують витратні технології — витрати пального на 1 га сільсько-
господарських угідь перевищують аналогічні в країнах Заходу 
в 2–3 рази. Близько третини аграрних підприємств — збит- 
кові (Зубець, 2008). Однією із слабких ланок наукових установ 
є відсутність цілісних баз даних наукових розробок, зокрема із 
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захисту рослин, які могли б успішно освоюватись аграрним ви-
робництвом. 

На підставі аналізу роботи, виконаної Інститутом захисту 
рослин НААН та іншими установами Науково-методичного цен-
тру впродовж 2006–2018 рр., створено базу даних інновацій із 
захисту рослин в Україні. Вона складається із 317 інноваційних 
розробок, згрупованих за напрямами: прогноз фітосанітарного 
стану агроценозів; наукове забезпечення селекції сільськогоспо-
дарських культур на стійкість до шкідників та збудників хвороб; 
біологічний метод захисту рослин; вдосконалені екологічно без-
печні технології захисту сільгоспкультур від шкідливих організ-
мів; хімічний метод захисту рослин; карантин рослин. 

Прогнозування фітосанітарного стану агроценозів відобра-
жено в 20 інноваціях. Їх можуть широко використовувати нау-
кові установи та управління фітосанітарної безпеки Держпрод-
споживслужби України, і це розкриває можливості щодо розв’я-
зання цілої низки питань: прогнозування змін в агросфері на 
основі аналізу багаторічної бази даних гідротермічних умов та 
показників фітосанітарного стану агроценозів, попередження 
надзвичайних ситуацій в агросфері на підставі сучасної системи 
моніторингу із застосуванням GPS-навігації та розробки регла-
менту проведення захисних заходів, прогнозування недоборів 
урожаїв вирощуваних культур та визначення економічної до-
цільності хімічного захисту рослин. 

Для наукового забезпечення селекції основних сільгоспку-
льтур на стійкість до шкідників та збудників хвороб є величез-
ний потенціал, а саме: а) джерела стійкості соняшнику, сої, рі-
паку, льону олійного, льону-довгунця, люпину, рису, картоплі, 
вівса до збудників основних хвороб; б) набір сортозразків пше-
ниці озимої з груповою й комплексною стійкістю до хвороб та 
шкідників; в) база даних щодо стійкості сортів і селекційних зра-
зків кормових люпинів і сої до вірулентних рас збудників хво-
роб; г) бази даних генів стійкості пшениці, ячменю, томатів до 
тих чи інших рас збудників основних хвороб; д) методики ство- 
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рення та використання в селекції пшениці комплексних інфек-
ційних фонів патогенів; е) методика польового оцінювання стій-
кості сортозразків картоплі та конюшини проти шкідників; 
є) база даних щодо польового оцінювання рівня стійкості сорто-
зразків пшениці озимої проти основних шкідників; ж) методики 
використання механізмів стійкості сортозразків пшениці, карто-
плі, конюшини, люцерни, рису проти основних шкідників; 
з) джерела нових генів стійкості пшениці проти хвороб та шкід-
ників; і) методики використання генофонду стійких проти збуд-
ників хвороб та шкідників м’яких пшениць у селекційних про-
грамах; й) розроблені методичні рекомендації щодо створення 
ефективних методів добору ліній соняшнику з високим рівнем 
стійкості до комплексу основних хвороб; к) сформований ката-
лог генетичної цінності інбредних ліній соняшнику та сортів 
пшениці м’якої озимої з ідентифікованими ДНК-маркерами; 
л) методи оцінки стійкості селекційного матеріалу картоплі до 
фомозу та альтернаріозу; м) методики ефективного проведення 
оцінок і доборів стійкого вихідного матеріалу основних овоче-
вих культур за ознакою стійкості проти збудників хвороб; н) ме-
тодики оцінки стійкості пшениці, огірків, томатів і перцю до 
вірусних захворювань. Цей потенціал представлено у 39 іннова-
ційних розробках і може успішно використовуватись селекцій-
ними центрами та іншими науковими установами в селекційній 
роботі. 

Створено 29 інновацій з біологічного методу захисту рос-
лин. Для здійснення їх трансферу наявні ефективні штами гриб-
них і бактеріальних ентомопатогенів, антагоністів збудників 
хвороб рослин та нематофагових грибів, а також база даних 
щодо видового складу перспективних для застосування ентомо-
фагів шкідників плодового саду та овочевих культур закритого 
ґрунту. Крім того, розроблено: технологію малотонажного виро-
бництва мікробних препаратів Гаупсину, Триходерміну-Р та Бо-
вециду-Р, методику лабораторного розведення панівних видів 
кокцинелід, способи використання мікробіопрепаратів проти 
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хвороб зернових та овочевих культур, технології захисту плодо-
вих культур та капусти від лускокрилих шкідників з переважним 
застосуванням біологічних засобів, методи дезінфекції насіння 
ячменю й пшениці ярої за сумісного використання фізичних ме-
тодів із бактеріальними препаратами, способи використання гри-
бних патогенів на картоплі проти колорадського жука, удоскона-
лені елементи технології застосування трихограми в агроценозі 
кукурудзи. 

Майже третина всіх інноваційних розробок, створених Ін-
ститутом захисту рослин, та понад 30 установами НААН, дають 
підстави для розв’язання широкого кола проблем щодо ефектив-
ного й екологічно безпечного захисту основних сільськогоспо-
дарських культур (зернових, зернобобових, технічних, овочевих, 
плодових, ягідних, винограду, картоплі) від шкідників, хвороб та 
бур’янів у різних ґрунтово-кліматичних зонах. Ефект від їх тра-
нсферу на підприємствах різних форм господарювання може 
бути таким: чистий прибуток від 0,5–1,0 до 7,0 (ріпак) і навіть 
60–112 тис. грн. (картопля) на 1 га; максимальна рентабель- 
ність — 200–500 % (картопля). Можуть також широко викорис-
товуватись організаціями з озеленення міст і селищ інновації 
Інституту захисту рослин, спрямовані на захист гіркокаштана 
звичайного від каштанової мінуючої молі та газонних трав від 
хвороб.  

36 інновацій стосуються вдосконалення хімічного методу 
захисту рослин. Так, розроблено технологічні регламенти засто-
сування пестицидів сучасного асортименту для захисту основ-
них сільгоспкультур. Велике значення надається раціоналізації 
та екологізації хімічного методу захисту, зокрема заходам щодо 
запобігання резистентності у шкідників та зменшення небезпеки 
стосовно корисних комах. Значна частина наукових розробок 
пов’язана з використанням ефективних методів контролю вмісту 
залишків пестицидів у рослинах, ґрунті, воді, рослинницькій 
продукції, а також якості процесу протруювання насіннєвого ма-
теріалу. 
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Інститутом захисту рослин та його мережею (Дослідна ста-
нція карантину винограду і плодових культур, Закарпатський те-
риторіальний центр карантину рослин, Українська науково-дос-
лідна станція карантину рослин) розроблено численні методичні 
рекомендації та інструкції з процедури проведення аналізу фіто-
санітарного ризику, діагностики та контролю розвитку каран-
тинних шкідників, хвороб рослин та бур’янів (понад 50 об’єктів), 
обстеження сільськогосподарських угідь та складських примі-
щень на виявлення карантинних організмів, випробування сортів 
та гібридів рослин на стійкість, дослідження імунологічних ос-
нов паразитизму збудників карантинних хвороб рослин. Для ка-
рантинних лабораторій розроблено визначник нематод, створено 
базу даних щодо потенційно небезпечних для України збудників 
бактеріозів і вірозів овочевих культур, різні інформаційно-аналі-
тичні бази та веб-сервіс стосовно карантинних об’єктів, а також 
автоматизовану картографо-інформаційну систему «Інтерактив-
ний атлас. Карантинний стан рослинних ресурсів півдня Укра-
їни», колекцію мікропрепаратів найбільш поширених шкідливих 
нематод (включно з карантинними видами). Реалізація цієї нау-
ково-технічної продукції буде сприяти істотному покращанню 
широкомасштабної роботи Держпродспоживслужби України та 
гармонізації розроблюваних рекомендацій до міжнародних 
стандартів. Кількість створених інновацій із карантину рослин 
сягає 94 одиниці. 

Отже, Науково-методичний центр «Захист рослин» в особі 
головної установи — Інституту захисту рослин, що функціонує 
при Національній академії аграрних наук України, має великі мо-
жливості для успішного розв’язання державних завдань щодо 
стабілізації розвитку аграрного сектору економіки країни і вод-
ночас зміцнення її продовольчої безпеки та підвищення добро-
буту населення. 
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У сучасних виробничих умовах особливої актуальності на-

буває розв’язання проблеми підвищення насіннєвої продуктив-
ності сільськогосподарських культур, забезпечення стабільного 
отримання запрограмованого рівня врожайності, оптимізації ви-
трат ресурсів, максимізації прибутків, розробки енерго- й еколо-
гоощадних технологій вирощування. Протягом останніх років 
значно зросла роль ріпаку озимого не лише як кормової та сиде-
ральної, але й універсальної культури для отримання олії харчо-
вого та промислового використання (Лихочвор, 2005). 

За своєю економічною привабливістю та стійким попитом 
ріпак займає чільне місце серед лідерів. Ріпакова олія за обся-
гами виробництва стала третьою в світі після пальмової й соєвої. 
Майже чверть світового виробництва припадає на Китай 
(3,0 млн. т). Далі йдуть Індія (1,9), Німеччина (1,7), Канада (1,5), 
Японія (0,9), Велика Британія й Франція (по 0,6), США, Польща, 
Мексика (по 0,3 млн. т). Головні експортери ріпаку в світі — Єв-
ропа, Канада й Австралія; імпортери — Китай, Мексика, Японія, 
Пакистан і низка інших країн (Пузиков, 1986). 

Головними питаннями агротехніки ріпаку озимого на півдні 
України за зрошення є підвищення продуктивності рослин за ра-
хунок розробки комплексу агрозаходів, що враховують біологію 
культури. Зокрема, це оптимізація захисту рослин, уточнення 
строків проведення кожної технологічної операції та застосу-
вання фунгіцидів-ретардантів (Новоселов, 1982). 
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Фунгіциди-ретарданти — синтетичні регулятори росту й ро-
звитку інгібіторного типу, що здатні уповільнювати ріст рослин, 
як правило, не викликаючи при цьому аномальних відхилень. Це 
чисельна група різних за будовою хімічних сполук, що об’єднані 
загальними ознаками генетичних фізіологічних і морфологічних 
ефектів та способом дії. Ці речовини здатні вкорочувати та по- 
товщувати стебло, зменшуючи схильність до вилягання, поси-
лювати ріст кореневої системи без втрат для генеративних ор- 
ганів, підвищувати продуктивність рослин та їхню стійкість до 
несприятливих факторів зовнішнього середовища. До цих препа-
ратів належать Унікаль та Карамба Турбо (Рожкован, 2014). 

Біометричні показники розвитку ріпаку озимого мають без-
посередній вплив на формування урожайності насіння культури 
та перебувають у тісній залежності від факторів досліду. В су-
часних умовах господарювання на фоні впровадження сортів і 
гібридів культури іноземної селекції стає важливим питання роз-
повсюдження сортів вітчизняної селекції (Исичко, 1986). 

Нині недостатньо вивчено реакцію сучасних сортів ріпаку 
озимого на застосування фунгіцидів-ретардантів в різні періоди 
вегетації в умовах зрошення півдня України. В зв’язку з цим по-
требує вивчення реакція рослин у процесі вегетації на застосу-
вання фунгіцидів-ретардантів в осінній та весняний періоди ве-
гетації, що суттєво впливає на формування продуктивності куль-
тури в подальшому. Зокрема, потребує уточнення строків їх 
внесення з точки зору одержання максимальної ефективності, 
підвищення врожайності та якості насіння. Тому дослідження 
ефективності цього заходу на посівах ріпаку озимого з підбором 
потрібних фунгіцидів й оцінкою їхньої ретардантної та лікуваль-
ної дії є актуальними. 

Упродовж 2016–2018 рр. досліджували процес формування 
урожаю насіння ріпаку озимого залежно від застосування різних 
фунгіцидів-ретардантів в осінній та весняний періоди вегетації. 
Досліди закладали в умовах дослідного поля Інституту зрошу- 
ваного землеробства НААН. Досліди — польові, двофакторні, 
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повторення — чотириразове. У першому досліді визначали на-
сіннєву продуктивність ріпаку озимого залежно від застосування 
фунгіцидів-ретардантів в осінній період вегетації, в другому — 
насіннєву продуктивність ріпаку озимого залежно від застосу-
вання фунгіцидів-ретардантів у весняний період вегетації. В пер-
шому досліді: фактор А (фунгіцид-ретардант) — контроль (без 
внесення препаратів), Унікаль — 1,0 л/га, Карамба Турбо — 
1,2 л/га, фактор В (строк внесення препарату) — 4–5 листків, 
6–7 листків, 8–9 листків. В другому: фактор А (фунгіцид-ретар-
дант) — контроль (без внесення препаратів), Унікаль — 1,0 л/га, 
Карамба Турбо — 1,2 л/га; фактор В (строк внесення препара- 
ту) — І декада березня, ІІ декада березня, ІІІ декада березня. Роз-
міщення варіантів — рендомізоване. Площа посівної ділянки — 
28 м2, облікової — 15 м2. Закладання дослідів проводили мето-
дом розщеплених ділянок, відповідно до загальноприйнятих ме-
тодичних рекомендацій (Вожегова, 2014).  

Дослідження передбачали проведення передпосівного по-
ливу — для отримання повноцінних сходів, а також вегетацій-
ного поливу у фазі бутонізації рослин культури — для покра-
щення умов росту та розвитку; зрошувальна норма кожного з по-
ливів складала 600 м3/га. На початку вегетації культури запаси 
продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту за весняного за-
стосування препаратів складали від 130,5 мм до 140,2 мм, а в 
осінній період — від 131,1 мм до 143,2 мм. 

Встановлено, що використання фунгіцидів-ретардантів во-
сени вплинуло на врожайність насіння ріпаку озимого, яка у се-
редньому за 2016–2018 роки коливалася від 2,42 до 2,85 т/га. 
Середня урожайність по фактору А (фунгіцид-ретардант) склала 
на контролі 2,46 т/га; на варіантах, оброблених препаратом Уні-
каль — 2,53 т/га; на посівах культури, оброблених Карамба Ту-
рбо — 2,67 т/га (НІР05 — 0,04 т/га). Максимальну врожайність 
насіння ріпаку озимого — 2,85 т/га — було отримано на ділян-
ках, оброблених препаратом Карамба Турбо у фазу 4–5 листків 
(фактор В). За обробки посівів культури препаратом Унікаль 
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найвищу врожайність — 2,65 т/га — отримано за застосування 
його також у фазу 4–5 листків. Показники насіннєвої продукти-
вності на ділянках контролю були дещо меншими, ніж на ділян-
ках, оброблених препаратами з ретардантною дією, що свідчить 
про позитивний вплив застосування останніх на підвищення уро-
жайності насіння культури. 

За використання фунгіцидів-ретардантів навесні урожай-
ність насіння ріпаку озимого коливалася від 2,27 т/га до 2,61 т/га. 
Урожайність культури за фактором А (фунгіцид-ретардант) 
склала на контролі 2,28 т/га; на варіантах, оброблених препара-
том Унікаль — 2,44 т/га; на посівах культури, оброблених Кара-
мба Турбо — 2,60 т/га (НІР05 — 0,02 т/га). Максимальна урожай-
ність насіння ріпаку озимого — 2,61 т/га була отримана на ді- 
лянках, оброблених препаратом Карамба Турбо у ІІІ декаді бере-
зня (фактор В). За обробки посівів культури препаратом Унікаль 
найвищу врожайність — 2,47 т/га — було отримано за застосу-
вання його також у ІІІ декаді березня. Показники насіннєвої про-
дуктивності на ділянках контролю були дещо меншими, ніж на 
ділянках, оброблених препаратами з ретардантною дією, що сві-
дчить про позитивний вплив застосування препаратів на підви-
щення насіннєвої продуктивності. 

Проведені обліки, спостереження й отримані урожайні дані 
надають можливість стверджувати, що в умовах вегетаційного 
періоду 2016–2018 рр. найбільш стабільно високі показники вро-
жаю насіння ріпаку озимого в досліді забезпечувало застосу-
вання препарату Карамба Турбо за внесення його восени нормою 
1,2 л/га у фазу розвитку рослин 4–5 листків, у весняний пері- 
од — у ІІІ декаді березня. 

За обробки посівів препаратом Унікаль найвищу врожай-
ність — 2,47 т/га — було отримано за використання його також 
у ІІІ декаді березня. Показники насіннєвої продуктивності на ді-
лянках контролю були дещо меншими, ніж на ділянках, оброб-
лених препаратами з ретардантною дією. 
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В умовах сьогодення соняшник є основною олійною культу-

рою, яку вирощують переважно на півдні України. Велику увагу 
приділяють культурі, оскільки зростає попит на соняшникову 
олію, яку використовують у харчовій і технічній промисловос-
тях, а відходи переробки — для годівлі сільськогосподарських 
тварин. 

Створення оптимальних умов росту та розвитку рослин со-
няшнику та захист посівів — головні умови сприяння форму-
ванню його продуктивності. Тому оптимізація прийомів сорто-
вої агротехніки вирощування соняшнику в умовах Південного 
Степу України є актуальним завданням для агровиробників регі-
ону. Одними з основних факторів, що дестабілізують виробниц-
тво насіння соняшнику, є значна забур’яненість посівів та ура-
ження культури грибковими хворобами. Розробка ефективної 
системи захисту посівів від хвороб і шкідників включає ком-
плекс заходів профілактичного характеру активної дії, спрямова-
них на підвищення продуктивності та покращення якості вро-
жаю культури. Збільшення рівня чисельності шкідників та поши-
рення хвороб на посівах соняшнику мають або наслідковий 
характер (як результат недотримання основних вимог вирощу-
вання), або пов’язаний з природними спалахами чисельності 
шкідників чи епіфітотіями. Більшість сучасних сортів і гібридів 
культури мають імунітет проти основних збудників хвороб та 
низки шкідників. Основним агрозаходом із недопущення розви-
тку епіфітотій, підвищення рівня чисельності шкідників та під- 
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тримання відповідного фітосанітарного стану посівів соняшника 
є дотримання сівозміни з 6–8-річною ротацією культури. Неба-
жано розміщувати посіви поряд з полями, де в минулому році 
вирощували цукрові буряки, що є джерелом розмноження та роз-
повсюдження бурякового довгоносика, а також поряд із багато-
річними травами, які є резерватами накопичення рослиноїдних 
клопів (Аксьонов, 2008). 

Рослини культури уражуються понад 20 видами збудників 
грибкових захворювань, основні серед яких — біла та сіра гнилі, 
фомоз, пероноспороз, фомопсис, іржа, несправжня борошниста 
роса і т. д. Біла гниль (склеротиніоз) — одна з найбільш шкодо-
чинних хвороб, яка, крім соняшнику, може уражувати понад 
200 видів дводольних культур, зокрема сою та інші бобові, ріпак, 
овочеві культури тощо. Розвитку збудників хвороби сприяють 
висока вологість повітря, температура повітря +16–26 °С, до-
щова погода, густі тумани під час дозрівання, посів соняшнику 
після ріпаку та сої, коротка ротація культури у сівозміні, за-
бур’янені посіви. Сіра гниль може уражувати рослини протягом 
усієї вегетації; хвороба на початку проявляється у вигляді пліс-
нявіння насіння, яке покриває його поверхню, й проростків, зре-
штою — з останніх з’являються бурі плями, видовжені водянисті 
смуги, які згодом укриваються пухким сірим нальотом, пророс-
тки загнивають і часто гинуть ще до виходу на поверхню ґрунту 
(Бельтюков, 2013). 

Досвід науковців свідчить, що отриманню стабільно висо-
ких урожаїв цієї олійної культури сприяє насамперед ефектив-
ний хімічний захист посівів, зокрема застосування фунгіцидів 
як ефективного способу захисту врожаю від грибних хвороб. 
Сучасний ринок пропонує аграріям широкий асортимент хіміч-
них препаратів, які мають різне призначення, спектр дії та випу-
скаються у вигляді різноманітних препаративних форм. За вико-
нання основних вимог умов вирощування ця культура потребує 
мінімальних затрат на захисні заходи, що проводять у разі дося-
гнення економічних порогів шкодочинності за допомогою 
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пестицидів згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, до-
зволених до використання в Україні» (Бець, 2011). 

Дослідження проводили протягом 2018–2020 рр. в умовах 
ДПДГ «Копані» ІЗЗ НААН, розташованого в с. Благодатне Біло-
зерського району Херсонської області. У польовому досліді ви-
користовували гібрид соняшнику Ясон. Вивчали процес форму-
вання урожаю насіння культури залежно від застосування різних 
фунгіцидів та мікроелементів. 

Схема досліду та методика проведення досліджень базу-
ються на принципах об’єктивності, науковості, цілісності, прак-
тичності, відповідності меті та поставленим завданням. Під час 
виконання польових та лабораторних досліджень використову-
вали загальноприйняті методики. Для аналізу експерименталь-
них даних використано одномірний та багатомірний види ана-
лізу. Ґрунт ділянки проведення досліджень — темно-каштано-
вий, середньосуглинковий, типовий для зони півдня України. 
Умови зволоження ґрунту протягом проведення досліду суттєво 
не різнилися як за кількістю опадів, так і за рівномірністю їх ви-
падання за роками. Кліматичні умови за період проведення дос- 
ліджень загалом були сприятливими для росту та розвитку соня-
шника. 

Дослід польовий, двофакторний, повторення чотириразове. 
Закладення досліду проводили методом розщеплених ділянок, 
розміщення варіантів — рендомізоване. Площа посівної ділянки 
І порядку — 40 м2, ІІ порядку — 20 м2. Дослідження елементів 
технології вирощування гібридів соняшника проводили за такою 
схемою: Фактор А (фунгіцид): контроль (без обробки фунгіци-
дами та мікроелементами); (піраклостробін, 62,5 г/л + епоксико-
назол, 62,5 г/л) — 1,5 л/га; (карбендазим, 500 г/л) — 0,5 л/га; 
(флутріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л) — 0,8 л/га; фак- 
тор В (застосування мікроелементів): без мікроелементів; Гумі 
Голд — 0,2 кг/га. Спосіб внесення препаратів — позакореневе 
підживлення. Обробку фунгіцидами та мікроелементами вико- 
нували одночасно двократно: вперше — у фазу 3–4 пар 
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справжніх листків соняшника; вдруге — на початку цвітіння. 
Використання препаратів вплинуло на врожайність соняшника, 
яка, у середньому, за три роки проведення досліджень, колива-
лася від 2,09 до 2,50 т/га. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що на процес 
формування врожайності насіння досліджуваного гібриду соня-
шнику, мали вплив як застосування препаратів фунгіцидної дії, 
так і мікроелементів. За фактором А (фунгіцид) в середньому 
за 2018–2020 рр. максимальну насіннєву продуктивність — 
2,47 т/га — отримали на варіантах досліду, де як фунгіцид вико-
ристовували препарат з д. р. флутріафол, 117,5 г/л + карбенда-
зим, 250 г/л. За використання інших фунгіцидів: з д. р. карбенда-
зим, 500 г/л, або з д. р. піраклостробін, 62,5 г/л + епоксиконазол, 
62,5 г/л спостерігали зниження продуктивності культури на 
3,64–7,69 т/га. В середньому по досліду застосування фунгіцидів 
дозволило отримати додатково на 10,69 % більшу щодо конт-
ролю врожайність насіння, або на 0,22 т/га. 

Застосування мікроелементів (фактор В) загалом сприяло 
підвищенню врожайності насіння соняшника щодо контролю 
на 8,09–26,56 %. Позитивний результат отриманий за викорис-
тання мікроелементів: середня врожайність на варіантах досліду, 
де були застосовані фунгіциди разом з Гумі Голд, становила 
2,43 т/га, що перевищує аналогічний показник на варіантах, де 
застосовували лише фунгіциди, на 0,12 т/га, або на 5,19 %. 

Максимальну середню врожайність насіння (2,50 т/га) сфор-
мували посіви соняшнику, де застосовували фунгіцид з д. р. флу-
тріафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л разом з Гумі Голд, що 
дозволяє рекомендувати цей варіант для виробництва. 
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Багаторічними дослідженнями встановлено, що першочер-

гово від частки споріднених культур у сівозміні й тривалості пе-
рерви між повторним їх вирощуванням на одному місці, зале-
жить рівень накопичення популяцій цистоутворювальних нема-
тод. За дотримання рекомендованого чергування культур 
багатопільні сівозміни забезпечують достатньо високу протине-
матодну ефективність. Встановлено, що за насиченості десятипі-
льної сівозміни зерновими колосовими до 40 % масового розм-
ноження вівсяної нематоди не відбувається. Не відзначено також 
значного накопичення фітопаразита в семи-восьмипільних сіво-
змінах з 30 %-ою часткою озимих і ярих колосових культур. 

Розпочате в кінці минулого століття реформування рослин-
ницької галузі призвело до виключення із сівозмін низки цінних 
у фітосанітарному плані культур і, як наслідок, незбалансова-
ного їх ротаційного чергування. В результаті не тільки фермер-
ські, але й великі колективні господарства стали віддавати пере-
вагу сівозмінам з короткою ротацією. Проведені нами наукові 
дослідження дали змогу оцінити переваги й недоліки сучасних 
сівозмін і запропонувати низку заходів щодо підвищення їх про-
тинематодної ефективності. 

В п’ятипільній сівозміні трирічної перерви цілком достатньо 
для зниження до порогового рівня середніх вихідних чисельно-
стей. У трипільних сівозмінах з короткою ротацією зернові ко-
лосові доцільніше розміщувати тільки в одному полі, поєднуючи 
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їх вирощування із зернобобовими та іншими рослинами-неживи-
телями вівсяної нематоди. Кращими попередниками зернових 
колосових культур є багаторічні трави, картопля, горох, соя. 

Не варто розміщувати колосові культури в ланці з одноріч-
ними травами. Встановлено, що в разі запізнення зі строками 
збирання вико-вівса, відбувається завершення повного циклу ро-
звитку на колосовій культурі, що призводить до накопичення ви-
сокої чисельності вівсяної нематоди. В разі потреби збільшення 
валових зборів фуражного зерна доцільніше замість вівса виро-
щувати витриваліші до вівсяної нематоди колосові культури — 
ячмінь, жито чи тритикале. 

Не треба також розміщувати зернові колосові в повторних 
посівах, оскільки вони зумовлюють накопичення чисельності ві-
всяної нематоди вище середнього рівня. Для досягнення високої 
протинематодної ефективності сучасних сівозмін доцільно та-
кож здійснювати постійний контроль за рівнем забур’яненості 
посівів злаковими бур’янами.  

Науково обґрунтоване чергування культур у сівозмінах має 
бути основним регуляторним чинником чисельності цистоутво-
рювальних нематод та інших шкідливих організмів. 

Для запобігання масового накопичення вівсяної нематоди 
необхідно уникати повторних посівів зернових колосових, а в су-
мішках з однорічними травами недоцільно висівати овес. У сіво-
змінах з короткою ротацією оптимальна перерва між повтор-
ними посівами зернових колосових культур має становити два і 
більше років. 
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Контроль фітофагів за допомогою хімічних засобів захисту 

рослин, що набув популярності у другій половині ХХ століття, 
призвів до насичення біосфери речовинами, токсичними для лю-
дини, сільськогосподарських тварин, корисної фауни й флори. 
Хімічні інсектициди та продукти їхнього розкладу, які часто є ще 
більш токсичними, ніж самі пестициди, акумулюються в оброб-
лених рослинах і не встигають повністю виводитися з них до мо-
менту збору врожаю (Моклячук та ін., 2013). Альтернативою хі-
мічному методу захисту рослин є мікробіометод контролю чисе-
льності комах-шкідників плодових культур, який забезпечує 
отримання екологічно безпечної продукції садівництва. У світі 
ринок біопрепаратів захисної дії на 90–95 % представлено спо-
рово-кристалічними комплексами B. thuringiensis. У Європейсь-
кому Союзі такі біоінсектициди застосовують проти різних фіто-
фагів в агрофітоценозах, лісових та водних екосистемах (Cook, 
2006; Evans, 2014). Біоагентом більшості біопротекторних пре-
паратів, що використовуються у нашій країні, також є ентомопа-
тогенні штами бактерій виду Bacillus thuringiensis.  

Захист яблуні від комах-фітофагів — брунькової листовій- 
ки чохликової, верхньобокової та нижньобокової мінуючих мо-
лей — препаратами на основі нових штамів B. thuringiensis є 
ефективним агрозаходом. Проте біоефективність ентомоцидної 
дії препаратів на комах залежить від штамів, які продукують 
різні за хімічним складом токсини. Так, для контролю чисель- 
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ності брунькової листовійки в яблуневому саду найефективні-
шим є препарат на основі штаму B. thuringiensis Bt 0371, який 
сприяє зменшенню чисельності фітофага на 84 % проти конт-
ролю. Захист яблунь від чохликової та нижньобокової мінуючих 
молей найефективніше забезпечує препарат на основі штаму 
B. thuringiensis Bt 0408, що знижує їх чисельність на 80 % та 
72 % відповідно. Застосування препарату на основі B. thuringien-
sis Bt 0376 краще, ніж інші контролює чисельність верхньобоко-
вої мінуючої молі. Хімічний інсектицид Конфідор екстра є найе-
фективнішим засобом захисту яблуневого саду, якщо порівняти 
з біологічними препаратами, знижуючи чисельність комах-фіто-
фагів на 90–96 % незалежно від їх виду. 

Отже, біологічні й хімічний препарати сприяли збереженню 
врожаю плодів яблуні, але найбільшу врожайність отримали за ви-
користання препарату на основі штаму B. thuringiensis Bt 0408 — 
15,0–18,1 т/га — залежно від виду комах та хімічного препарату 
Конфідор екстра незалежно від виду комах — 17,4–18, 4 т/га.  

Треба зауважити, що обробка рослин препаратами дослідже-
них штамів B. thuringiensis позитивно впливає не лише на кіль-
кість отриманого врожаю, а й на якість яблуневої продукції. Біо-
логічний препарат, на відміну від хімічного інсектициду, не 
тільки не знижує, а й виявляє тенденцію до покращення смакової 
та поживної якості плодів за вмістом аскорбінової кислоти й 
співвідношенням цукрів та органічних кислот. У яблуках, отри-
маних за обробки B. thuringiensis Bt 787, який у своїх метаболітах 
не містить термостабільного β-екзотоксину, відзначали найбіль-
ший вміст вітаміну С, що вище на 2,3 мг/100 г проти контролю. 
Хімічний інсектицид удвічі пригнічував утворення аскорбінової 
кислоти. Біопрепарати не впливали на вміст органічних кислот у 
плодах яблук, який коливався у межах 0,44–0,47 %. Обробка яб-
лунь хімічним інсектицидом підвищувала кислотність яблуч-
ного соку до 0,53 %. 

З огляду на вищезазначене, використання хімічного захисту 
має сенс лише у періоди критичного розмноження шкідників. 
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В інших випадках рекомендовано застосування мікробіометоду, 
що дає змогу значно зменшити пестицидний прес на екологічний 
стан навколишнього природного середовища та здоров’я 
людини. 

 
 
 
 
УДК 633.85.78:632.4:631.524.86 

ОТРИМАННЯ ЧИСТОЇ КУЛЬТУРИ ЗБУДНИКІВ 
СЕПТОРІОЗУ ТА АЛЬТЕРНАРІОЗУ СОНЯШНИКА 

Х. М. Левицька, А. І. Сорока, В. О. Лях 

Інститут олійних культур НААН 
вул. Інститутська, 1; с. Сонячне, Запорізький р-н, 
Запорізька обл., 69093, Україна 
e-mail: iocnaas@gmail.com 
 
З кожним роком хвороби забирають все більший відсоток 

врожаю соняшника. Основною причиною цього є відсутність 
стійких генотипів рослин до основних хвороб. Септоріоз та аль-
тернаріоз входять у реєстр основних хвороб, що уражують соня-
шник. Важливим є поглиблене вивчення збудників септоріозу 
(Septoria helianthi) та альтернаріозу соняшника. 

Метою наших досліджень було отримання ізолятів збудни-
ків септоріозу та альтернаріозу в чистій культурі на твердому 
живильному середовищі. 

Септоріоз соняшнику останніми роками дуже розповсюдже-
ний на території України. Він призводить до порушення процесів 
дихання, фотосинтезу, передчасного відмирання листя. Одноча-
сно відбувається зниження продуктивності зеленої маси, якості 
та кількості насіння (Лукомец и др., 2011). 

Така хвороба як альтернаріоз розповсюджена у багатьох 
країнах, де вирощують соняшник. На рослинах соняшнику пара- 
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зитує декілька видів цього гриба, найрозповсюдженішими є 
Alternaria helianthi та Alternaria alternate. Урожайність насіння 
внаслідок хвороби знижується до 70 % (Murthy et al., 2005). 

Дослідження проводили у відділі селекції Інституту олійних 
культур НААН у 2019–2020 роках. Як матеріал використовували 
частини рослин, які мали відповідні симптоми хвороб та були зі-
брані на штучному інфекційному фоні. Матеріал для дослі-
дження септоріозу збирали в різні фази розвитку соняшнику та 
зазвичай після дощу, а для дослідження альтернаріозу — у фазі 
дозрівання насіння. 

Виділення збудників у чисту культуру проводили загально 
прийнятими в фітопатології та мікології методами, доповнюючи 
їх авторськими (Кирай, 1974; Наумова, 1960; Simmons, 2007). 
Для збудника Septoria helianthi використовували картопляно-
глюкозне агаризоване середовище з додаванням антибіотика. В 
стерильних лабораторних умовах подрібнені уражені частини 
рослин, тобто свіжі гербарні зразки чи свіжозібране листя, про-
мивали стерильною дистильованою водою декілька хвилин та 
підсушували на фільтрувальному папері. Далі проводили дезін-
фекцію уражених листків розчином 96 % спирту, розведеним 
стерильною дистильованою водою у концентрації 1 : 3 та просу-
шували на фільтрувальному папері. У стерильній чашці Петрі зі 
стерильною водою замочували продезінфіковане листя на 20– 
30 хвилин. Після закінчення необхідного часу під мікроскопом в 
отриманій водній суспензії перевіряли наявність спор збудника. 
Посів здійснювали мікробіологічною петлею, відбираючи кра-
плю суспензії та висіваючи її штрихом на поверхню твердого 
агаризованого середовища. Чашки з посівом ставили у термостат 
на 7–10 днів за температури 24–25 °С. За напрямом штриха через 
визначений час спостерігався ріст гриба. Для отримання чистої 
культури через десять днів після посіву та за умови наявності ко-
лонії переносили її на свіже картопляно-глюкозне агаризоване 
середовище. Далі за температури 24–25 °С матеріал витримували 
у термостаті 30 днів. На цьому етапі спостерігали появу міцелію. 
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Наявність спор збудникa Septoria helianthi також контролювали 
під мікроскопом після закінчення терміну. Після отримання мі-
целію ідентифікацію збудника проводили, спираючись на літе-
ратурні джерела (Acimovic, 1998; Санина и др., 2009). 

Для збудника альтернаріозу соняшнику використовували 
2 способи — вологу камеру та культивовання на твердому живи-
льному середовищі ураженого біологічного матеріалу. У пер-
шому випадку за стерильних умов на стерильному та вологому 
з обох боків фільтрувальному папері в чашки Петрі клали час-
тини гербарного матеріалу, попередньо промитого під проточ-
ною водою та в стерильному дистиляті, і ставили у термостат на 
5–7 днів за температури 24–25 °С. Орієнтувалися за появою мі-
целію. За необхідності підливали дистильовану воду з додаван-
ням антибіотика — гентаміцину. Наявність спор збудників кон-
тролювали під мікроскопом після закінчення терміну. В стериль-
них умовах отриманий міцелій переносили мікробіологічною 
петлею на тверде живильне картопляно-глюкозне агаризоване 
середовище з додаванням антибіотика для отримання чистої 
культури збудника. Новий матеріал продовжували культивувати 
в термостаті за температури 24–25 °С 20–25 днів. 

У другому випадку уражений біологічний матеріал проми-
вали під проточною водою, далі — у стерильному дистиляті. 
Промитий біологічний матеріал поміщали на тверде голодне се-
редовище без додавання глюкози та культивували у термостаті 
за температури 24–25 °С близько 7 днів. З метою отримання збу-
дника у чистій культурі після отримання міцелію та під контро-
лем наявності спор матеріал переносили мікробіологічною пет-
лею на свіже голодне середовище та культивували за такої ж те-
мператури 20–25 днів на світлі. На 10-й день після посіву вже 
спостерігався стриманий ріст колоній. Ідентифікацію збудників 
в обох випадках проводили, спираючись на літературні джерела 
(Acimovic, 1998; Ганнибал, 2011). 

Отже, було отримано ізоляти збудника Septoria helianthi у 
чистій культурі на твердому живильному середовищі. Встанов- 
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лено, що спори збудника зі свіжих уражених зелених листків со-
няшника виділяються краще та швидше, якщо порівняти з герба-
рним матеріалом. 

Також з нашого біологічного матеріалу ми виділили збудник 
Alternaria alternate та отримали його ізоляти у чистій культурі. 
Треба відзначити, що виділення збудника альтернаріозу з ураже-
ного біологічного матеріалу, культивованого на твердому живи-
льному середовищі, було більш вдалим, ніж виділення з викори-
станням вологої камери. Колонії гриба Alternaria alternate мали 
більш інтенсивний ріст на голодному середовищі та за денного 
освітлення проти росту на картопляно-глюкозному агаризова-
ному середовищі у термостаті.  
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Cеред сучасних заходів збереження врожаю домінує хіміч-

ний метод захисту рослин. Однак для багатьох розвинених країн 
актуальною стала необхідність зменшення обсягів застосування 
пестицидів. Це викликано низкою негативних явищ, які виника-
ють за широкого використання хімічного методу, а саме: спосте-
рігається накопичення так званих пестицидних залишків, здат-
них до міграції в різних системах, наслідком чого є забруднення 
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сільськогосподарської продукції та потрапляння їх в організм 
людини. У багатьох випадках пестициди проявляють біоцидну 
дію на корисну біоту. Крім того, відбувається адаптація шкідли-
вих видів, тобто виникають пестицидорезистентні (стійкі до пе-
стицидів) форми в популяціях шкідників і фітопатогенів. Час-
тота виникнення стійких форм шкідливих організмів випереджає 
створення нових препаратів. Все це спонукає до обмеження об-
сягу застосування хімічних засобів і проведення пошуку ефекти-
вних, альтернативних хімічному методу, та екологічно безпеч-
них систем захисту рослин. Альтернативою хімічному методу є 
біологічний метод, зокрема застосування мікробних препаратів. 

Серед біоагентів мікробних препаратів для захисту рослин 
від збудників кореневих хвороб найбільший інтерес викликають 
представники широко розповсюджених ґрунтових мікроміцетів 
роду Trichoderma Pers. Дія грибів роду Trichoderma на мікроор-
ганізми зумовлена їх здатністю утворювати антибіотики (гліото-
ксин, вірідін, аламецин та інші), гідролітичні ферменти, а також 
здатністю активно конкурувати з іншими мікроорганізмами під 
час освоєння живильного субстрату та виявляти гіперпаразити-
чну активність щодо великого спектру мікроміцетів. Пошук шта-
мів грибів роду Trichoderma — потенційних агентів біопрепара-
тів — проводять у багатьох наукових установах різних країн (Не-
вмержицкая, 2012). На основі активних штамів грибів роду 
Trichoderma створено препарат Триходермін та його модифіка-
ції. Відомі також гриби роду Trichoderma з високою целюлазною 
активністю. Є доцільним і своєчасним проводити пошук приро-
дних високоактивних штамів грибів роду Trichoderma, які хара-
ктеризуються високою антагоністичною активністю щодо збуд-
ників захворювань рослин і здатністю до деструкції відходів 
сільського господарства. Створення на основі таких штамів біо-
препаратів подвійної дії дозволить прискорювати деструкцію ро-
слинних решток з одночасним захистом сільськогосподарських 
культур від збудників хвороб. 
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Висока антагоністична активність грибів роду Trichoderma 
зумовлюється різними механізмами дії: конкуренція, гіперпара-
зитизм й антибіоз (Chet, 1967; Haran, 1996; Богданов, 2014). 

Одним із визначальних факторів у домінуванні того чи ін-
шого виду в агроценозі є здатність до швидкого росту, що зумо-
влюється жорсткою конкуренцією за поживний субстрат за ра-
хунок синтезу сидерофорів — низькомолекулярних сполук різ-
ної хімічної природи.  

Гіперпаразитизм базується на прямому контакті антагоніста 
з патогеном. Провідну роль у цьому процесі відіграють літичні 
ферменти. Гриби роду Trichoderma здатні до синтезу позаклітин-
них гідролаз, зокрема ендохітиназ, протеаз, глюканаз, ліпаз, кси-
ланаз, маназ, пектиназ, пектинліаз, амілаз, фосфоліпаз, РНКаз, 
ДНКаз та ін. (Green, 1999). 

Явище антибіозу полягає в опосередкованому впливі й ґру-
нтується на синтезі речовин, які проявляють інгібуючу або лета-
льну дію на фітопатогени (Богданов, Титова, 2014). Триходерми 
продукують як леткі (етилен, спирти, альдегіди, кетони), так і не-
леткі метаболіти, зокрема антибіотики білкової природи (пепто-
іболи) (Алімова, 2006; Коломбет, 2007). Спільна дія літичних фе-
рментів з антибіотиками забезпечує більш високий рівень анта-
гонізму проти їх дії окремо (Алімова, 2006). 

Гриби роду Trichoderma не лише активні антагоністи фіто-
патогенів, вони також здатні продукувати речовини фітогормо-
нальної природи, за впливу яких покращується ріст і розвиток 
рослин, зокрема підвищується вміст хлорофілів, білків, вуглево-
дів, енергія проростання, схожість, маса надземної частини та ко-
реневої системи (Howell, 2003). 

Підвищення врожайності сільськогосподарських культур за 
впливу грибів роду Trichoderma зумовлено синергічною дією 
описаних вище механізмів. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу єфектив-
ного штаму Trichoderma viride F-100076 на формування угру- 
повань мікроміцетів кореневої зони Zea Mays. Дослідження 
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проводили за умов польового досліду, який виконувався за схе-
мою: 1 — контроль; 2 — внесення соломи; 3 — внесення соломи, 
обробленої грибом T. viride F-100076 (2×105 КУО на 1 г соломи). 
Визначення чисельності мікроміцетів проводили за методом ґру-
нтових розведень Ваксмана. Виділення, облік і культивування 
грибів здійснювали за загальноприйнятими методиками (Билай, 
1982). 

Одержані дані мікологічного аналізу дерново-підзолистого 
ґрунту ризосфери рослин кукурудзи наведено в таблиці. З пред-
ставлених даних видно, що мікоценоз дерново-підзолистого ґру-
нту ризосфери кукурудзи формували мікроміцети, які належали 
до родів Acremonium Link, Cladosporium Corda, Fusarium Link:Fr, 
Gliocladium Corda, Mucor Mich, Penicillium Link:Fr, Rhizopus 
Ehrenb, Trichoderma Hers, серед яких найбільш представленими 
були мікроміцети роду Penicillium (59 %). Загальна кількість гри-
бів у контрольному варіанті складала 291 тис. КУО. 

Внесення соломи позначилося як на загальній кількості мік-
роміцетів, так і на родовому складі грибів. Загальна кількість 
грибів у варіанті з соломою збільшилася в 2,6 раза і склала 
744 тис. КУО/г ґрунту. 

Внесення в ґрунт одночасно із соломою гриба-антагоніста 
T. viride IMB F-100076 майже не позначилося на загальній кіль-
кості мікроміцетів, але мало місце витіснення з ризосфери рос-
лин кукурудзи грибів роду Bipolaris і Fusarium. Чисельність 
фузаріїв зменшилася з 96 до 23 тис. КУО/г ґрунту, або майже у 
4 рази, і досягла рівня контрольного варіанту. Гриби роду Bipo-
laris у варіанті з внесенням триходерми не виявлялися взагалі. 

Гриб-антагоніст T. viride F-100076, інтродукований в агро-
ценоз одночасно із соломою, приживається в ґрунті та виявляє 
антагоністичну активність щодо мікроміцетів родів Bipolaris і 
Fusarium, серед яких часто трапляються збудники кореневих 
гнилей багатьох сільськогосподарських культур.  
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Таблиця. Вплив T. viride 505 на чисельність грибів у ризо-
сферному ґрунті рослин кукурудзи гібриду Кремінь 200 СВ 
(польовий дослід, 2019 р.) 

Варіанти 
досліду 

за
га

ло
м 

Кількість КУО грибів, тис. в 1 г ґрунту (X ± Sx) 
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iu
m
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Ін
ш

і г
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Без соломи, 
контроль 

291 
± 80 

14 
± 3 0 9 

± 2 
12 
± 1 

9 
± 1 

25 
± 3 

174 
± 21 

14 
± 3 

4 
± 1 

31 
± 3 

Внесення 
соломи 

744 
± 115 

38 
± 7 

21 
± 3 

24 
± 2 

19 
± 2 

22 
± 4 

96 
± 5 

459 
± 50 

18 
± 2 

3 
± 0 

45 
± 9 

Внесення 
соломи + 
Triсhoderma 
viride IMB 
F-100076 

626 
± 69 

29 
± 5 0 20 

± 1 
28 
± 2 

16 
± 3 

23 
± 2 

465 
± 50 

24 
± 3 

2 
± 0 

21 
± 5 

 
Отже, новий штам T. viride F-100076 дозволяє підвищити ан-

тагоністичний потенціал ризосферного ґрунту кукурудзи та за-
хистити рослини від збудників захворювань. 
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Серед заходів поверхневого обробітку основними є лущіння, 

боронування, коткування, підгортання та деякі інші. Встанов-
лено, що засоби поверхневого обробітку, за умови виконання 
операцій в оптимальні строки, значно менше, якщо порівняти з 
оранкою, впливають на зміщення горизонтів ґрунту як у верти-
кальному, так і в горизонтальному напрямах. Найбільше розпов-
сюдження цист нематод по полю відбувається тільки за вирівню-
вання поверхні поля шлейфуванням. За рахунок зміщення гребе-
нів і розпорошування ґрунту шлейф-боронами розширення 
осередків складало до 50 см, а переміщення окремих грудок ґру-
нту, що містили цисти нематод, становило від 1 до 3–5 і навіть 
більше метрів. 

Для боронування ґрунту найчастіше застосовують зубові бо-
рони різних модифікацій. Проведення цієї операції переважно 
здійснюють під певним кутом до оранки. Встановлено, що зале-
жно від вологості та структурності ґрунту боронування збільшу-
вало площу осередків у напрямку руху агрегату в межах 1–10 см. 
Однак боронування пересохлого ґрунту призводило місцями до 
переміщення окремих грудок боронами на відстань декількох 
метрів. За значної засміченості робочих органів бур’янами, осо-
бливо пирієм, зміщення поверхневого шару ґрунту відбувалося 
на понад 20–30 см, а боронування іноді більше нагадувало вико-
ристання шлейф-борін. 
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Коткування ґрунту за оптимальної його вологості мініма-
льно впливало на збільшення площі осередків. Однак за недотри-
мання регламентів проведення польових робіт цей захід може 
призвести до значного розселення цист. Зокрема, побічною дією 
коткування сухого ґрунту треба вважати розпорошення й схиль-
ність його до вітрової ерозії, а вологого — надмірне ущільнення. 
Встановлено, що за виконання цієї технологічної операції на пе-
резволожених ґрунтах робочі органи кільчасто-шпорових і кіль-
часто-зубчастих котків забруднювалися сильніше, якщо порів-
няти з гладенько-циліндричними. Відповідно, імовірність утво-
рення нових мікроосередків цистоутворювальних нематод за їх 
використання на перезволожених важких ґрунтах є також ви-
щою. Але найбільш небезпечним треба вважати коткування схи-
льних до вітрової ерозії розпорошених ґрунтів, особливо в посу-
шливі періоди. Перенесення цист нематод за вітряної погоди ра-
зом з розпиленим ґрунтом відбувалося на відстань до 5 і більше 
метрів. 

Фрезування забезпечує ретельне перемішування й розпушу-
вання ґрунту на глибину до 25 см. За диференціації вертикаль-
ного розподілу золотистої картопляної нематоди, після обробки 
ґрунту фрезою, популяція майже не відрізнялася за однорідністю 
заселення орного шару. Однак для запобігання ерозійним проце-
сам доцільно фрезування ґрунту чергувати з іншими способами 
основного й поверхневого обробітку. За технічними парамет-
рами серед подібних типів знарядь перевагу мало фрезування 
ґрунту роторним культиватором активної дії з вертикальною 
віссю обертання зубців, який добре заробляє рослинні рештки, 
залишаючи на поверхні ґрунту грубі фракції, що посилює його 
протиерозійну здатність. 

Раціональне чергування різних способів обробітку ґрунту 
зменшує негативні наслідки їх однобічного застосування, обме-
жує й істотно уповільнює розширення наявних осередків цисто-
утворювальних нематод, позитивно впливає на фітосанітарний 
стан агрофітоценозів.  
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Ощадливе використання органічних добрив у поєднанні з 

мінеральними, побічною продукцією та сидератами є доцільною 
адаптивною системою удобрення в сучасних енергоощазних 
технологіях. Водночас нерівномірність і незбалансованість вне-
сення добрив наявними агрегатами та механізмами, опосередко-
вано через умови росту та розвитку рослин, впливала на рівень 
післязбиральної чисельності популяції і з часом призводила до 
неоднорідності заселеності гумусного шару ґрунту цистоутво-
рювальними нематодами. За такої умови післядія від нерівномі-
рного внесення, особливо органічних добрив, відзначалася не 
лише в рік застосування, а навіть упродовж наступних двох-
трьох років.  

Досадивна обробка бульб фізіологічно активними речови-
нами й органічними сполуками активізувала утворення добре ро-
звиненої ризосфери, що сприяло кращому засвоєнню поживних 
речовин та стимулювало відродження інвазійних личинок, які за 
неможливості розвитку в стійкому сорті гинули. Повторне вико-
ристання регуляторів росту та позакореневого живлення в період 
вегетації рослин також підвищувало адаптивність картоплі до 
стресових умов різної природи. Зокрема, ефективним було під-
живлення через листкову поверхню безхлорним універсальним 
добривом Foliсare (NPK 18-18-18 + 7 SO3 + мікроелементи — ма-
гній, сірка, бор, мідь, залізо, молібден, цинк) — 3 кг/га в період 
бутонізації та повторно після цвітіння (NPK 10-5-40 + мікроеле- 
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менти) — 2 кг/га з високим вмістом калію для підвищення ви-
тривалості рослин до глободерозу. 

Доцільно також в осередках поширення золотистої картоп-
ляної нематоди використовувати попіл деревних та трав’янистих 
рослин. Ефективні норми — у межах 1–3 кг/м2 залежно від 
складу та умов зберігання. Рівномірний розподіл попелу в об- 
роблювальному шарі ґрунту забезпечувало фрезування ґрунту.  

Внесення попелу не запобігало заселенню коренів личин-
ками золотистої картопляної нематоди. Однак збагачення ґрунту 
вуглекислим калієм (без вмісту хлору), фосфорними добривами 
та комплексом мікроелементів і до певної міри локального під-
вищення лужності ґрунтового розчину позитивно впливало на 
ступінь витривалості рослин до глободерозу. Залежно від рівня 
вихідної чисельності золотистої картопляної нематоди урожай-
ність бульб з удобрених ділянок перевищувала контрольні в се-
редньому на 3–7 %. 

Зважаючи на доступність, безпечність і високу господарську 
ефективність, ощадливо-локальну систему удобрення доцільно 
запровадити в присадибному секторі, де застосування інших ді-
євих заходів контролю глободерозу є обмеженим. Збалансоване 
за елементами живлення локальне внесення мінеральних та ор-
ганічних добрив у зону розміщення кореневої системи є найра-
ціональнішим способом використання елементів живлення в су-
часних енергоощадних системах вирощування сільськогоспо-
дарських культур. 

Оптимізація органо-мінерального живлення є одним із резе-
рвів підвищення витривалості сільськогосподарських культур до 
фітопаразитичних нематод. Ощадливо-локальну систему удоб-
рення доцільно запровадити в присадибному секторі, де застосу-
вання інших дієвих заходів контролю глободерозу є обмеженим. 
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У природних ценозах міжвидові зв’язки збалансовані, а по-

пуляція нематод у ґрунті характеризується низькою чисельні-
стю. На відміну від цього в агроценозах трофічні зв’язки пору-
шені, що призводить до зменшення видового різноманіття та до 
збільшення чисельності низки видів патогенних організмів, за-
крема й фітопаразитичних нематод та потенційної небезпеки ви-
никнення зумовлених ними хвороб. За значної насиченості сіво-
змін рослинами-господарями відбувається звуження кількісного 
складу з одночасним збільшенням чисельності окремих видів не-
матод. Проте видовий склад нематод в агроценозах бобових ку-
льтур України залишається недостатньо вивченим. 

Дослідження проводили в ВП НУБіП України «Агрономічна 
дослідна станція» Васильківського району Київської області. У 
ризосфері рослин сої виявлено 26 видів фітонематод, які нале-
жать до 23 родів, 15 родин та 5 рядів.  

Серед фітогельмінтів були виявлені: Ditylenchus destructor, 
Pratylenchus pratensis, Paratylenchus nanus, Tylenchorhynchus du-
bius, Helicotylenchus dihystera. 

Сапробіотичні нематоди представлені такими видами: Pelo-
dera teres, Mesodorylaimus bastiany, Mesorabditis monochystera, 
Cephalobus persegnis, Eucephalobus oxiuroides, Eucephalobus muc-
ronatus, Acrobeloides butschli, Eudorylaimus monohystera, Pana-
grolaimus rigidus, Eudorilaimus obtusicaundatus, Eudorilaimus pro-
jectus, Plectus elongates, Cervidellus devimucronatus, Acrobeles 
ciliatus, Chiloplacus symmetricus. 
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Із мікогельмінтів траплялися: Aglenchus agricola, Aphelen-
chus avenae, Aphelenchoides bicaudatus, Aphelenchoides asterocau-
datus, Caenorhabditis elegans, Aglenchus costаtus. 

Відповідно до екологічного групування угрупування нема-
тод сої в ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» 
включає три екотрофічні групи: фітогельмінти (п’ять видів), 
мікогельмінти (шість видів) та сапробіонти (п’ятнадцять видів). 
За таксономічною структурою 48 % видів належить до ряду 
Tylenchidae, 34 % — Rhabditida, 8 % — Dorylaimida, 5 % — 
Enoplida і 5 % — Araeolaimida. 
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В останні два десятиріччя спостерігається стійка тенденція 

до зниження норм внесення традиційних органічних добрив. 
Суттєве скорочення поголів’я худоби зумовило значне змен-
шення обсягів виробництва гною навіть у багатогалузевих гос-
подарствах, а у фермерських спостерігається ще більш вузька 
спеціалізація, спрямована здебільшого на отримання продукції 
рослинництва. Економічний стан більшості сільськогосподарсь-
ких підприємств не дає змоги застосовувати в оптимальних спів-
відношеннях також мінеральні добрива, що негативно впливає 
на родючість ґрунтів. Імовірніше, що ці негативні тенденції 
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будуть залишатися і в найближчій перспективі. Тому вихід з та-
кого стану вбачаємо найперше в широкому залученні до коло- 
обігу поживних речовин альтернативних добрив, які доцільно 
збалансувати за елементами живлення. 

Підвищити продуктивність різних культур в осередках по-
ширення фітопаразитичних нематод можливо за оптимального 
застосування Біовіту — рідкого органічного добрива комплекс-
ної дії. Біовіт стимулював ріст, розвиток та витривалість рослин 
до патогенів різної природи. Передпосівна обробка насіння зер-
нових культур забезпечила підвищення енергії проростання на 
5,3–12,1 % та схожості на 4,9–6,8 % проти контролю. Висота 
рослин перевищувала контрольні на 8,2–14,7 %, а довжина коре-
нів — на 3,6–17,2 %. 

Позитивні результати отримано також за застосування Біо-
віту на буряку цукровому, кормовому і столовому. Згідно з дос-
лідженнями, вищу ефективність забезпечувало комплексне ви-
користання Біовіту — передпосівна обробка насіння в поєднанні 
з наступним підживленням сходів. 

Відзначено також стимулювальний вплив Біовіту на морфо-
метричні показники росту, розвитку та продуктивність картоплі. 
Висота рослин у дослідних варіантах залежно від строків обсте-
ження була вищою на 4,3–11,2 %, кількість стебел збільшилася 
на 2,4–7,9 %, а врожайність підвищилася на 7,4–12,6 %. 

Активізація ростових процесів стимулювала масове від- 
родження інвазійних личинок, які за неможливості подальшого 
розвитку в коренях стійких до золотистої картопляної нематоди 
сортів гинули, що суттєво знижувало рівень вихідної заселеності 
ґрунту. Найбільш ефективним було комплексне використання 
Біовіту: досадивна обробка бульб розчином у концентрації 
(1 : 75) з наступним обприскуванням вегетативної маси рослин 
(1 : 200). Вважаємо доцільним застосування Біовіту за вирощу-
вання стійких сортів картоплі, а також для підвищення витрива-
лості інших культур, найперше в осередках низької вихідної за-
селеності ґрунту фітонематодами. 
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Використання Біовіту підвищує продуктивність сільського-
сподарських культур в осередках поширення фітопаразитичних 
нематод. Застосування цього комплексного добрива особливо 
доцільне за вирощування стійких до золотистої картопляної не-
матоди сортів картоплі. 
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Теоретичне обґрунтування, розробка заходів спрямованого 

підсилення регуляторних механізмів біологічних ворогів фітопа-
разитичних нематод є одним із перспективних напрямів дослі-
джень. Однак, за виключенням окремих оригінальних робіт з ен-
томопатогенними нематодами, останнім часом науковим розро-
бкам біометоду в Україні належної уваги не приділялося. 

Враховуючи нетривалий термін перебування інвазійних ли-
чинок у ґрунті у вільноживучому стані після виходу із цист, 
заходи активації масового розмноження біологічних ворогів 
(хижих видів нематод, паразитарних грибів тощо) мають бути 
превентивними. Виходячи з цього, доцільно було випробува- 
ти низку мінеральних та органічних сполук для стимуляції 
утворення грибами ловчих кілець з метою їх подальшого вклю-
чення до складу захисно-стимулювальних речовин за обробки 
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насіннєвого матеріалу. Потенційно одним із таких стимуляторів 
мала бути вуглекислота. У нематод дихання, а відповідно і наси-
чення ґрунтового розчину продуктами обміну, відбувається 
всією поверхнею тіла. Однак використання слабких розчинів ву-
глекислоти та деяких інших хімічних речовин із вмістом аміаку, 
макро- та мікродобрив з метою активації цих процесів було 
малоефективним. Тому подальші наші дослідження було зосере-
джено на пошуку заходів активації біологічних ворогів, уже ада-
птованих до певних агроценозів, з використанням як стимулято-
рів їх масового розмноження сапробіотичних нематод з корот-
ким терміном онтогенезу. 

Практичне розвязання цих проблем досягалося широким за-
лученням до колообігу традиційних органічних добрив, сидера-
тів та побічної продукції рослинництва. За достатньої кількості в 
ґрунті рослинних решток відбувається масове накопичення чи-
сельності популяцій сапробіотичних нематод, які зі свого боку 
стимулюють розмноження хижих видів нематод та провокують 
утворення ловчих кілець грибами. Останні, за значної чисельно-
сті нематод, переходять до хижацького способу життя, зокрема 
такий типовий представник агроценозів як Arthrobotrys oligo-
spora. 

Отже, замикається трофічний ланцюг колообігу та живлення 
представників різного еволюційного рівня — від бактерій і гри-
бів до нематод. Водночас біологічні вороги можуть бути на ви-
щому трофічному, але на нижчому еволюційному рівні і 
навпаки. Вважаємо перспективним подальше вдосконалення 
цього напряму досліджень. Однак за умови здешевлення техно-
логії отримання біопрепаратів та їх напрацювання в достатній кі-
лькості ймовірним є поєднання цих заходів. Саме так, на нашу 
думку, має здійснюватися екологічно безпечний контроль фіто-
паразитичних нематод в сучасних умовах. 

Систематичне використання традиційних органічних доб-
рив, сидератів, побічної рослинної продукції та насичення сіво-
змін багаторічними бобовими травами забезпечує спрямоване 
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підсилення регуляторних механізмів грибів-нематофагів та ін-
ших біологічних ворогів, адаптованих до певних ґрунтово-кліма-
тичних умов.  
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Нині найбільш науково обґрунтованими є такі способи 

основного обробітку ґрунту: полицевий, безполицевий і нульо-
вий. Вибір кожного способу, а також їх раціональне поєднання 
залежить від механічного складу ґрунтів, зональних особливос-
тей вирощування культур, попередників, фітосанітарного стану 
агроценозів тощо.  

Встановлено, що серед заходів механічного обробітку ґру-
нту полицева оранка призводила до значного зміщення часток 
ґрунту як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. 
Виконання цієї технологічної операції, навіть за чіткого дотри-
мання рекомендованого інтервалу швидкостей агрегату у межах 
7–12 км/год., збільшує площу наявних осередків нематод до 
20–30 см за один прохід агрегату. Водночас завдяки механічному 
переміщенню цист у глибші шари орного ґрунту відзначено тен-
денцію до зниження заселеності сходів інвазійними личинками 
на початкових, найбільш вразливих, фазах росту і розвитку рос-
лин. На полях без схилів оранку найдоцільніше чергувати за 
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напрямками її проведення. Краща вирівнюваність поля виключає 
необхідність застосування шлейф-борін, а скорочення кількості 
технологічних операцій з обробітку ґрунту уповільнює розши-
рення наявних осередків нематод. 

На схилових угіддях є доцільною гребенева поперекова ора-
нка. Якісне виконання цієї операції створювало перепони для сті-
кання талої й дощової води, особливо після випадання рясних 
опадів, та суттєво зменшувало змив ґрунту, а відповідно і пере-
несення цист нематод у низинні частини поля. Однак зважаючи 
на їх потенційно вищу вірогідність заселеності нематодами та 
кращі гідротермічні умови для розвитку, за нематологічногоу 
діагностування фітоценозів необхідно першочергово звертати 
увагу на низинні за рельєфом ділянки. 

Негативним ерозійним процесам на схилах запобігало вико-
нання такої технологічної операції як чизелювання ґрунту. Гли-
боке безполицеве розпушування, без порушення структури пове-
рхневого шару і наявності смугових щілин на глибину до 40 см 
для затримання і рівномірнішого розподілу вологи, суттєво об-
межувало розширення наявних осередків цистоутворювальних 
нематод на пересічних угіддях. 

Використання для обробітку ґрунту культиваторів — плос-
корізів, чизельних плугів, плоскорізів-розпушувачів — сприяє 
збереженню післяукісних рослинних решток, що запобігає вітро-
вій і дощовій ерозії ґрунтів та розселенню нематод. Якщо порів-
няти з культурною оранкою, за безполицевого обробітку ґрунту 
зміщення часток ґрунту робочими органами відбувається пере-
важно стрічково та на мінімальну відстань до 5–10 см, що сут-
тєво уповільнює розширення наявних осередків нематод. Однак 
за систематичного застосування безполицевого обробітку відбу-
валася диференціація орного шару за рівнем накопичення пожи-
вних речовин. Це призводило до панівної локалізації вторинної 
кореневої системи, а відповідно і накопичення чисельності попу-
ляцій нематод переважно в поверхневих горизонтах ґрунту. 
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На заселених нематодами угіддях доцільно віддавати пере-
вагу комбінованій системі обробітку ґрунту, яка поєднує поли-
цевий обробіток під технічні та просапні культури і безполице-
вий, або поверхневий під інші культури. 
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Збільшення врожайності сільськогосподарських культур за-

лишається одним з основних завдань у землеробстві. Водночас 
важливим є захист рослин від шкідливих організмів, зокрема 
біологічний метод. 

Для зниження ураження овочевих культур фітопатогенами 
(кореневі гнилі та ін.) широко застосовують біопрепарати на ос-
нові штамів грибів роду Trichoderma. Також виділені грибами 
біологічно активні речовини мають стимулювальну дію на ріст 
та розвиток рослин, підвищують стійкість до хвороб. 

Метою роботи було дослідити вплив основних чинників 
(температура, вологість, рН) на динаміку чисельності гриба-ан-
тагоніста Trichoderma lignorum в тепличних субстратах: ґрунто-
суміші, мінеральній ваті та кокосовій стружці. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що для 
розвитку T. lignorum в різних тепличних субстратах оптималь- 
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ними є температура +20–25 °С, рН — 5,0–7,0 та вологість —  
60–85 %. 

Досліджено, що максимальний ріст спор T. lignorum у дослі-
джуваних субстратах відбувається на 10-у добу інкубування за 
температури +20–25 °С. Так, кількість спор у ґрунтосуміші 
склала 207–252·106, кокосовій стружці — 118–134·106 та мінера-
льній ваті — 306·106 спор/г. 

Через 20 днів після обробки субстратів біопрепаратом Три-
ходермін, р. ф. (титр — 2 млн спор/мл) кількість життєздатних 
спор гриба-антагоніста знизилась у ґрунтосуміші в 1,2–1,8 раза, 
кокосовій стружці — 1,5–1,9 та мінеральній ваті — 1,4–1,8. Зни-
ження кількості спор T. lignorum у 2,2 раза відзначали у субстраті 
мінеральна вата за температури +30 °С. 

Через 30 днів спостерігалося подальше зниження кількості 
життєздатних спор гриба в ґрунтосуміші в 2,0, кокосовій струж- 
ці — 2,1, а мінеральній ваті — 2,4 раза.  

Проведені дослідження засвідчили значний вплив на розви-
ток T. lignorum кислотності та вологості тепличних субстратів. 
Так, найвищу життєздатність гриб-антагоніст проявляв за воло-
гості 60–85 % та рН 5,0–7,0 в усіх досліджуваних субстратах.  

За рН середовища 5,0 і 7,0 кількість життєздатних спор 
T. lignorum на 15-у добу після внесення біопрепарату склала від-
повідно: ґрунтосуміш — 129–147·106, косова стружка — 102–
116·106 і мінеральна вата — 98–102·106 спор/г. 

Через 20 діб після обробки тепличних субстратів біопрепа-
ратом кількість життєздатних спор у всіх варіантах зменшилася 
і складала: у ґрунтосуміші — 108–117·106, косовій стружці — 
76–89·106 та мінеральній ваті — 80–85·106 спор/г. 

За інтродукції T. lignorum у середовища з рН ≤ 4,5, вологі-
стю нижче 40 % та температурою ≥ 28 °С суттєво пригнічується 
розвиток гриба: у ґрунтосуміші — в 1,9–2,2 раза, кокосовій стру-
жці — 2,6–3,1 і мінеральній ваті — 3,0–3,2. 

За вологості досліджуваних тепличних субстратів ≤ 35 % на 
20-у добу після обробки біопрепаратом Триходермін відзначався 
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досить низький ріст спор T. lignorum: у ґрунтосуміші — 44·106, 
косовій стружці — 27·106 і мінеральній ваті — 24·106 спор/г. 

Життєздатність гриба-антагоніста за вологості ≥ 60 % та 
≥ 85 % на 10-й день після обробки відзначалася на рівні: ґрунто-
суміш — 111–128·106, косова стружка — 99–116·106 та мінера-
льна вата — 100–106·106 спор/г. 

Досліджено, що активність гриба T. lignorum в оброблених 
тепличних субстратах за температури +20–25 °С, рН — 5,0–7,0 
та вологості 60–85 % триває протягом 15 днів, далі відзначається 
зниження життєздатності гриба в 1,2–1,8 раза в усіх тепличних 
субстратах, що потребує наступного внесення біопрепарату. 

Отже, розвиток гриба-антагоніста T. lignorum в різних теп-
личних субстратах суттєво залежить від абіотичних чинників, які 
впливають на його стабільність та активність. 
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Вірусні захворювання є одним з основних обмежувальних 

факторів у вирощуванні якісної сільськогосподарської продукції. 
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Еволюційно-популяційні процеси, особливо під впливом антро-
погенних факторів, сприяють збільшенню кількості штамів віру-
сів, що інфікують культурні рослини та ведуть до збільшення їх 
епіфітотій (Romay, 2014). На сьогодні міжнародним комітетом з 
таксономії вірусів (International Committee for Taxonomy of Viru-
ses, ICTV) зареєстровано 1100 видів вірусів, що уражують рос-
лини (Desbiez, 2002). Зважаючи на те, що наша держава займа-
ється постачанням власної продукції до інших країн світу, постає 
важливе завдання для науковців — створення нових, екологічно 
безпечних методів захисту сільськогосподарських угідь від хво-
роб. Найбільш дієвими заходами протистояння вірусним хворо-
бам є вчасна діагностика та проведення профілактичних заходів 
з виділення рослин-резерваторів інфекцій, впровадження стій-
ких сортів та отримання безвірусного посадкового матеріалу 
(Руднєва, 2010). 

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) є одним із шкодочин-
них вірусів, що уражують представників родини Cucurbitaceae. 
Виявлено, що вірус інфікує рослини у більш ніж 50 країнах та 
призводить до втрат урожаю від 25,1 % до 50,2 % залежно від 
ступеня розвитку хвороби та від патогенності штаму вірусу. 
ZYMV належить до роду Potyvirus родини Potyviridae і був упе-
рше виділений та описаний в Італії в 1973 р. Необхідно зазна-
чити, що на території України цей патоген уперше було виявлено 
близько 15 років тому. Метою наших досліджень було дослідити 
молекулярно-біологічні властивості виділених ізолятів із рослин 
родини Cucurbitaceae з території України (Tsvigun, 2016). 

Рослинні зразки представників родини Cucurbitaceae з хара-
ктерними симптомами відбирали з агроценозів таких регіонів 
України: Вінницької, Полтавської, Черкаської, Херсонської та 
Одеської областей. На рослинах огірків, кабачків, гарбузів, 
цукіні спостерігали такі симптоми: зморшкуватість, деформа-
цію, гофрування та пожовтіння листкових пластинок; жовту мо-
заїку та ниткоподібність листкових пластинок; темно-зелені 
плями різного розміру, бугристі нарости на плодах та їх дефор- 
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мацію. Детекцію вірусу проводили за допомогою імунофермен-
тного аналізу (ІФА) із використанням тест-системи фірми Loewe 
(Німеччина). Результати реєстрували на автоматичному ІФА-
аналізаторі Termo Labsystems Opsismk (США) за довжини хвилі 
405 нм. За позитивний результат приймався показник Е405, що 
втричі перевищував показник негативного контролю. Як резуль-
тат використовували середній показник (середньоарифметичне), 
оскільки внесення зразків проводили в трикратній повторності 
(Caglayan, 2006). Для прямого виявлення вірусу застосовували 
метод електронної мікроскопії. Дослідження морфології віріонів 
здійснювали за допомогою електронного мікроскопа JEOM-1400 
за збільшення 30 тис., для контрастування використовували 2 % 
ураніл ацетат. Біологічне тестування проводили на Cucurbita pe-
po сорту Арабатський, Cucumis melo сорту Золотистая, Gomphre-
na globosа, Chenopodium amaranticolor, Ch. urbicum (Поліщук, 
2005). Для виділення тотальної РНК зі зразків інфікованих рос-
лин використовували кіти для виділення РНК фірм Invitrogen 
(США), Promega (США), Qiagen (Велика Британія), Omega 
(США). Детекцію ізолятів проводили методом ЗТ-ПЛР, викори-
стовували кіт one-step-RT-PCR (Qiagen, Велика Британія). Сик-
венування очищених ампліфікованих фрагментів проводили на 
Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer. Послідовності було 
проаналізовано за допомогою програм DNA-Star та BLAST. Фі-
логенетичний аналіз — з використанням програмних пакетів 
MEGA 6. 

У результаті досліджень антигени ZYMV виявлені у рослин-
них зразках Вінницької та Полтавській областей. Під час елект-
ронно-мікроскопічних досліджень зразків рослин виявлено па-
личкоподібні вірусні частки розміром 750×11 нм, характерні для 
ZYMV (із рослини Сucurbita pepo). На зразках виявлено мозаїку 
та некрози листової пластини, характерні для досліджуваних ізо-
лятів. Біологічне тестування підтвердило інфекційну природу 
виділених ізолятів Zucchini yellow mosaic virus, оскільки уражені 
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рослини-індикатори проявляли характерні симптоми вірусної 
етіології. 

Для подальшого дослідження методом зворотно-транскрип-
ційної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР) було отримано 
амплікони гена капсидного білка, які надалі було сиквеновано з 
метою вивчення нуклеотидних послідовностей українських ізо-
лятів вірусу. За їх порівняння та за порівняння гена капсидного 
білка українських ізолятів ZYMV та зареєстрованих ізолятів з 
GenBank спостерігалася висока гомологія дослідних ампліконів 
ZYMV з відомими послідовностями, що свідчить про приналеж-
ність цих ізолятів до роду Potyvirus родини Potyviridae. Також 
відзначено високу подібність українських ізолятів ZYMV до ізо-
лятів із Венесуели, Ірану, Словаччини та Чехії. Встановлено, що 
українські ізоляти ZYMV належать до кластеру ізолятів зі Сло-
ваччини згідно з базою даних GenBank.  

Отже, в результаті проведеної роботи виділено та ідентифі-
ковано ізоляти ZYMV з інфікованих рослин родини Cucurbita-
ceae на території України. Результати біологічного тестування та 
електронної мікроскопії підтвердили інфекційну природу виді-
лених ізолятів Zucchini yellow mosaic virus. З відібраних зразків 
рослин родини Cucurbitaceae отримано кДНК ділянки Nib-CP 
ZYMV розміром 605 п. о. У результаті проведеного філогенети-
чного аналізу та порівняння ZYMV з відомими ізолятами й шта-
мами із GenBank, встановлено, що виділені патогени споріднені 
з ізолятами Венесуели, Ірану, Словаччини та Чехії. 

Визначення ареалу розповсюдженості, механізмів передачі, 
кола рослин-господарів, реакції на зміни навколишнього середо-
вища дасть змогу прогнозувати появу та розвиток вірусних хво-
роб і правильно виробляти стратегію і тактику боротьби з ни- 
ми — запровадження стійких сортів, цілеспрямована боротьба з 
резервантами та переносниками, отримання безвірусного посад-
кового матеріалу. 
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Сьогодні у виробників аграрної продукції спостерігається 

інтерес до застосування мікробних препаратів у технологіях ви-
рощування сільськогосподарських культур, оскільки мікроорга-
нізми-біоагенти цих препаратів сприяють поліпшенню живлення 
рослин, стійкості їх до хвороб, спричинених патогенними мікро-
організмами, й підвищенню урожайності. Важливу роль в агро-
ценозах відіграють діазотрофи, здатні активно фіксувати азот в 
ризосферній зоні культурних рослин (Патика, 2003; Волкогон, 
2006; Parnell, 2016). 

Нами селекціоновано новий штам Azotobacter chroococ-
cum IMB В-7836, який характеризується високою азотфіксуваль-
ною активністю та стимулювальною дією на ріст рослин, здатні-
стю підвищувати врожайність огірка. Штам бактерій A. сhroo-
coccum ІМВ В-7836 виділено в 2016 p. О. М. Білоконською та 
С. Ф. Козаром в Інституті сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН з ризосфери овочевих 
рослин (с. Клочків, Чернігівська обл.). Цей діазотроф депо- 
новано в Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного НАН України. 
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Метою нашої роботи було дослідження патогенних власти-
востей штаму A. chroococcum ІМВ В-7836. 

Дослідження проводили для підтвердження відсутності па-
тогенної дії цього штаму для теплокровних лабораторних тва-
рин. Вивчали один із показників патогенності — вірулентність 
активних життєздатних клітин бактерій (табл. 1). Визначали ін-
вазивність штаму за ймовірної дисемінації бактерій у тканинах 
внутрішніх органів тварин з урахуванням природніх шляхів про-
никнення (per os) (Кожемякін, 2002). 

 
Таблиця 1. Результати дослідження вірулентності 

A. chroococcum IMB В-7836 

Матеріал 
для вве-
дення 

Кіль-
кість 

мишей, 
гол. 

Доза 
Спосіб 

вве-
дення 

Крат-
ність 
вве-

дення 

Кількість мишей, гол. 

см3 
млрд 
клі-
тин 

захво-
ріло 

заги-
нуло вижило 

Суспензія 
активних 
клітин 
бактерії 

7 0,5 1,0 в/ч* 1 0 0 7 
7 0,5 5,0 в/ч 1 0 0 7 
7 0,5 0,5 per os** 1 0 0 7 
7 0,5 1,0 per os 1 0 0 7 
7 0,5 5,0 per os 1 0 0 7 

Контроль 
(ізотоніч-
ний 
розчин) 

7 0,5 0 в/ч 1 0 0 7 

7 0,5 0 per os 1 0 0 7 

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

 
У результаті проведених досліджень встановлено, що за 

15 діб спостереження після введення суспензії живих клітин ба-
ктерій (перорально у дозах від 0,5×109 до 5×109 КУО у 0,5 см3 
стерильного ізотонічного розчину хлориду натрію на мишу та 
внутрішньочеревно у дозах від 1×109 до 5×109 КУО/0,5 см3) тва-
рини добре поїдали корм, мали жвавий вигляд, не було відзна- 
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чено змін хутряного покриву (табл. 2). Вірогідна різниця в масі 
та температурі тіла дослідних і контрольних тварин, а також у 
загальному стані організму та поведінці (ДСП 9.9.5.035.99; Рез-
ников, 2003) була відсутня. 

 
Таблиця 2. Результати розтину лабораторних тварин 

Досліджувані 
органи Результати патологоанатомічного дослідження 

Серце в межах анатомічної норми 

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

Шлунок, петлі 
тонкого і 
товстого 
кишковика 

зовні без змін та ознак здуття, на розрізі малюнок слизо-
вої незмінений 

Печінка 
темно-червоного кольору, в об’ємі не збільшена, пруж-
ної консистенції, середнього кровонаповнення, повер-
хня гладенька 

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

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

 
За результатами мікробіологічних досліджень внутрішніх 

органів дослідних тварин через 15 діб після початку досліджень 
встановлено, що досліджуваний штам мікроорганізмів не інфек-
тивний, не дисемінує і не розмножується в організмі теплокров-
них. 

Пероральне та внутрішньочеревне введення суспензії живих 
клітин культури не спричинило інвазії бактерій у внутрішні ор-
гани тварин. Ретрокультур не було виявлено. 

Отримані результати свідчать про авірулентність штаму для 
досліджених теплокровних тварин (ЛД50в/ч > 5 млрд клітин/ми-
шу, ЛД50per os > 5 млрд клітин/мишу). 
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Отже, A. chroococcum ІМВ В-7836 належить до групи авіру-
лентних мікроорганізмів, нездатних до інвазії у внутрішні ор-
гани досліджених теплокровних тварин. Згідно з даними щодо 
відсутності вірулентності без урахування рівнів токсичності, то-
ксикогенності, алергенності, дисбіотичної дії, A. chroococcum 
ІМВ В-7836 може вважатися непатогенним та використовується 
для покращення живлення сільськогосподарських культур. 
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Pantoea agglomerans є одним із найпоширеніших мікроорга-

нізмів, щонайменше на території, заселеній людьми. Ці бактерії 
можуть конкурувати й виживати в різних середовищах, що ро-
бить їх корисними для біоконтролю, біоремедіації або біодегра-
дації. Спочатку представників цього виду було виявлено в рос-
линах (Walterson, Stavrinides, 2015), пізніше — в повітрі, ґрунті, 
воді, пилу, продуктах тваринного походження, тілах членисто-
ногих та інших тварин, а іноді й у крові людини, ранах і внутрі-
шніх органах (Walterson, Stavrinides, 2015). Представники цього 
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виду бактерій можуть бути як корисними, зокрема стимулювати 
вироблення речовин, ефективних у лікуванні раку та інших за-
хворювань (Kohchi, et al., 2006), так і патогенними для людини.  

Бактеріальні ліпополісахариди (ЛПС) як основний компо-
нент зовнішньої мембрани грамнегативних бактерій беруть 
участь як у позитивних, так і негативних процесах. Структура 
макромолекули ЛПС представлена ліпідом A, олігосахаридом 
кору і O-специфічним полісахаридом (ОПС), визначає її різнома-
нітну функціональну й біологічну активність. Структурна основа 
ЛПС P. agglomerans подібна до інших грамнегативних видів, але 
також є низка повідомлень про деякі відмінності як у структурі 
ОПС, так і ліпідів А (Tsukioka, et al, 1997; Karamanos, et al, 1992; 
Hashimoto, 2017; Cimmino, 2008). Незважаючи на велику кіль-
кість повідомлень щодо P. agglomerans, дослідження біологічної 
й функціональної активностей та структурних особливостей 
ЛПС вкрай обмежені. Тому метою цієї роботи було виділити, хі-
мічно охарактеризувати та вивчити функціональну й біологічну 
активності ЛПС P. agglomerans, виділених із різних джерел, а та-
кож з’ясувати особливості структури ОПС і ліпідів А досліджу-
ваних штамів. 

Виділені й очищені ЛПС містили всі характерні для цих 
біополімерів компоненти: вуглеводи (від 29,0 до 45,0 %), незна-
чні кількості нуклеїнових кислот (до 7,7 %) та слідові кількості 
білка, а також 2-кето-3-дезоксиоктонову кислоту (до 0,8 %). За 
моносахаридним складом ЛПС досліджуваних штамів P. agglo-
merans виявилися доволі гетерогенними. Дослідження жирноки-
слотного складу ЛПС показало присутність гідрокси-, насичених 
та мононенасичених кислот із довжиною ланцюга від 12 до 
18 атомів вуглецю. Панівною в ЛПС усіх досліджуваних штамів 
P. аgglomerans була 3-ОН-С14:0 (27,6–53,1 % залежно від штаму), 
яка є своєрідним маркером для всієї родини ентеробактерій. 
Дуже цікавим виявився той факт, що ЛПС тільки двох штамів 
містили у своєму складі ще й 2-ОН-С14:0, яка не є характерною 
для представників цієї родини. 
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Для одержання окремих структурних компонентів макромо-
лекули ЛПС використали м’який кислотний гідроліз, у резуль-
таті якого одержано нерозчинну (ліпід А) та водорозчинну 
(О-специфічний полісахарид) фракції. Вивчення структури ліпі-
дів А ЛПС P. аgglomerans показало, що вони виявилися гетеро-
генними та характеризувалися різним ступенем ацилювання: 
гекса- (8674, 7969, 8488, П324, П1а, 7460), пента- (8674, 7604, 
8488), тетра- (8674, 7969, 7604, 8488, П324, П1а), триацильні 
(8488) форми. Досліджувані ЛПС показали достатньо низький 
рівень токсичної активності. Навіть найбільш токсичний ЛПС 
P. аgglomerans П324 був приблизно в 4,5 тис. разів менш ток- 
сичний, ніж Escherichia coli O55:B5. Аналіз пірогенності пока-
зав, що ЛПС P. agglomerans П1a та 8488 були не пірогенними. 
Тоді як ЛПС P. agglomerans П324 і 7604 були пірогенними, а всі 
інші штами виявилися слабо пірогенними. 

Якщо ліпід А є найбільш консервативною частиною моле-
кули ЛПС, яка відповідає за його біологічні властивості, то 
О-специфічний полісахарид є найбільш варіабельною його час-
тиною. За використання низки біохімічних та біофізичних мето-
дів встановлено структуру ОПС, які представлені лінійними ди-, 
три- та тетрасахаридами, а також розгалуженими пента- і тетра-
сахаридами з різним моносахаридним складом. Ці структури є 
унікальними й встановлені нами вперше. Структура ОПС типо-
вого штаму подібна до структури ОПС P. agglomerans 7604, 
єдина різниця полягає у конфігурації латерального залишку глю-
кози (α- і β- відповідно). 

Основною функцією ЛПС грамнегативних бактерій є їх ан-
тигенна активність. Реакцією подвійної імунодифузії в агарі за 
Оухтерлоні виявлено, що всі досліджувані ЛПС в гомологічній 
системі проявили антигенну активність. Крос-реактивність про-
явили лише деякі з них. Так, О-антисироватки до P. agglomerans 
8488 та 7969 забезпечували перехресні серологічні реакції з ЛПС 
цих двох штамів і P. agglomerans 8490. О-антисироватки до 
P. agglomerans П1а, 7460 і П324 давали перехресні серологічні 



Секція «Загальна і ґрунтова мікробіологія» 69 
 

реакції з ЛПС P. agglomerans 9649, 9637 і 9669 відповідно. Ан-
тисироватка до типового штаму реагувала із ЛПС P. agglomerans 
7960а, П324 та 9649, але водночас спостерігалася зворотня вза- 
ємодія тільки антисироватки до P. agglomerans 7960 з цим ЛПС. 
А О-антисироватка до P. agglomerans 7604 реагувала із ЛПС 
P. agglomerans 8606 і 8674 і водночас не спостерігалось зворот-
ніх взаємодій. 

Оскільки особливості структури ОПС є молекулярною осно-
вою серотипування, нами проведено аналіз залежності серологі-
чної активності від структур ОПС Р. agglomerans досліджуваних 
штамів. Як ми й очікували, антисироватки до 7969 і 8488 реагу-
вали з ЛПС цих двох штамів, які мають подібну структуру. Ан-
тисироватка до типового штаму реагувала лише з гомологічним 
ЛПС, що також обґрунтовано, оскільки залишок глюкози, який 
міститься в бічному ланцюзі, характеризувався β-конфігурацією, 
на відміну від ОПС Р. agglomerans 7604, у якого він мав α-кон-
фігурацію. 

Отже, уперше встановлено, що структури ліпідів A семи до-
сліджуваних штамів є гетерогенними й характеризуються різним 
ступенем ацилювання. ЛПС P. agglomerans характеризуються рі-
зним ступенем пірогенності та токсичності. Деякі з них навіть 
більш пірогенні, ніж фармацевтичний препарат пірогенал, але 
жоден з них не досягав рівня токсичності ЛПС E. coli O55:B5. 
Структурні та серологічні дані вказують на імунохімічну гетеро-
генність досліджуваних штамів P. agglomerans та можуть бути 
використані у розробці класифікаційної схеми. Гетерогенність 
структур ліпідів А і О-специфічних полісахаридних ланцюгів 
обумовлює один із механізмів поліфункціональної активності 
молекули ЛПС P. аgglomerans. 
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На сьогодні наночастинки (НЧ) біогенних хімічних елемен-

тів широко використовуються в рослинництві для підвищення 
урожайності сільськогосподарських культур, підвищення товар-
ності та поживної цінності продукції, контролю хвороб тощо. 
Зокрема, інтенсивно досліджується ефективність застосування 
НЧ у картоплярстві. Так, встановлено, що НЧ оксиду заліза під-
вищують урожайність картоплі, кількість бульб з однієї рослини 
та товарність бульб (Karen Elizabeth Davies, 2018); НЧ цеоліту, 
цинку, бору та кремнію підвищують стійкість рослин до засо-
лення ґрунту, показники висоти рослин, свіжої та сухої маси 
бульб, вміст у листі хлорофілу ІІ та біогенних елементів (Mah-
moud, 2019); НЧ купрум (ІІ) оксиду, кальцій фосфату та крем- 
ній (IV) оксиду суттєво зменшують ураженість бульб картоплі 
ризоктоніозом (Eman, 2019); НЧ срібла підвищують урожайність 
мінібульб картоплі (Davod, 2011). Однак ефективність застосу-
вання у картоплярстві НЧ таких елементів як цинк, титан, селен 
та йод досліджена недостатньо. Не досліджена також ефекти- 
вність сумісного застосування НЧ і бактеріальних препа- 
ратів. 
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У зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідити урожай-
ність картоплі сорту Сувенір чернігівський за передпосівної об-
робки НЧ, бактеріальним препаратом Азогран та його поєднан-
ням з НЧ. У дослідженні також використовували препарат Ава-
тар-2 захист, що складається з наночастинок 20 хімічних 
елементів. 

В процесі дослідження проводили два дрібноділянкові дос-
ліди на різних земельних ділянках Інституту сільськогосподар-
ської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. 
Перша ділянка — на дерново-підзолистому ґрунті, друга — на 
чорноземі вилугованому. Площа облікових ділянок в обох дослі-
дах складала 9,8 м2. Загальна площа дослідів — 1010 м2 кожного. 
Повторність дослідів — чотирьохкратна. Передпосівну обробку 
здійснювали НЧ цинку (Zn), титану (Ti), композицією НЧ селену 
та йоду (Se + I), композицією НЧ цинку, титану, селену та йоду 
(Zn + Ti + Se + I), препаратом Аватар-2 захист, препаратом Азо-
гран та поєднанням препарату Азогран з композицією НЧ Se + I. 
Розміщення варіантів — шахове. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили у 
відповідних програмах за використання однофакторного диспе-
рсійного аналізу (ANOVA). Статистичну значущість різниці між 
вибірками оцінювали за допомогою тесту Fisher’s least significant 
difference test. 

За результатами аналізу урожайності картоплі в досліді на 
дерново-підзолистому ґрунті встановлено, що НЧ Zn, компози-
ція НЧ Se + I, композиція НЧ Zn + Ti + Se + I, препарат Азогран 
та поєднання препарату Азогран з композицією НЧ Se + I підви-
щували урожайність впродовж двох років досліджень (табл. 1). 
Середня прибавка урожаю за два роки склала 7,57 %; 19,16 %; 
2,46 %; 8,04 %; 17,81 % та 29,88 % відповідно. За результатами 
статистичного аналізу встановлено, що у варіантах з компози-
цією НЧ Se + I, препаратом «Азогран» та поєднанням препарату 
«Азогран» з композицією НЧ Se + I приріст мав високий рівень 
статистичної значущості, тоді як у решті варіантів рівень 
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значущості виявився недостатнім. За дії НЧ Ti урожайність 
збільшувалася лише на 0,09 %, що відповідає межам похибки 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1. Урожайність картоплі за передпосівної обро-

бки наночастинками (НЧ), препаратом Аватар-2 захист, 
препаратом Азогран та за поєднання препарату Азогран з 
композицією НЧ Se + I, дерново-підзолистий ґрунт 

Варіанти досліду Урожайність, 
т/га* Δ, %* р (значущість)* 

Контроль (Н2О) 28,05 ± 1,77 100,00 – 
НЧ Zn 30,18 ± 1,33 107,57 р > 0,29 
НЧ Ti 28,08 ± 1,42 100,09 р > 0,99 
Композиція 
НЧ Se + I 33,43 ± 1,42 119,16 р < 0,01 

Композиція 
НЧ Zn + Ti + Se + I 28,74 ± 1,25 102,46 р > 0,73 

Препарат 
Аватар-2 захист 30,31 ± 1,38 108,04 р > 0,27 

Препарат 
Азогран 33,05 ± 1,31 117,81 р < 0,02 

Препарат Азогран + 
композиція НЧ Se + I 36,43 ± 1,68 129,88 р < 0,00006 

Примітка: *) тут і в табл. 2 — середні дані за два роки спостережень. 
 
За результатами аналізу урожайності картоплі у досліді на 

чорноземі вилугованому встановлено, що НЧ Zn, композиція 
НЧ Se + I, композиція НЧ Zn + Ti + Se + I, препарат Азогран та 
поєднання препарату Азогран з композицією НЧ Se + I підвищу-
вали урожайність за проведення досліджень впродовж двох 
років (табл. 2). Середня прибавка урожаю склала 32,34 %; 
36,13 %; 32,19 %; 29,46 %; 44,75 % та 43,75 % відповідно. За ре-
зультатами статистичного аналізу прибавка в усіх зазначених 
варіантах мала високий рівень значущості. За дії НЧ Ti урожай- 
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ність була більшою на 17,69 %, проте рівень значущості був 
низьким (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Урожайність картоплі за передпосівної обро-

бки наночастинками (НЧ), препаратом Аватар-2 захист, 
препаратом Азогран та за поєднання препарату Азогран з 
композицією НЧ Se + I, чорноземом вилугований 

Варіанти досліду Урожайність, 
т/га* Δ, %* р (значущість)* 

Контроль (Н2О) 16,22 ± 1,08 100,00 – 
НЧ Zn 21,47 ± 1,43 132,34 р < 0,004 
НЧ Ti 19,09 ± 0,94 117,69 р > 0,11 
Композиція 
НЧ Se + I 22,08 ± 1,66 136,13 р < 0,002 

Композиція 
НЧ Zn + Ti + Se + I 21,44 ± 1,12 132,19 р < 0,004 

Препарат 
Аватар-2 захист 20,99 ± 1,38 129,46 р < 0,007 

Препарат 
Азогран 23,48 ± 1,33 144,75 р < 0,0001 

Препарат Азогран + 
композиція НЧ Se + I 23,32 ± 1,07 143,75 р < 0,0002 

 
Отже, у досліді на дерново-підзолистому ґрунті суттєво під-

вищували урожайність упродовж двох років спостережень ком-
позиція НЧ Se + I, препарат «Азогран» та поєднання препарату 
«Азогран» з НЧ Se + I, тоді як у досліді на чорноземі вилугова-
ному статистично значиме підвищення урожайності показали всі 
варіанти досліду, окрім НЧ титану. Це може бути зумовлено 
впливом типу ґрунту на фізіологічну активність НЧ, локальним 
агрофоном тощо. Проте закономірним є те, що на обох ґрунтах 
впродовж двох сезонів урожайність підвищували препарат Азо-
гран та його поєднання з НЧ Se + I, до того ж в останньому варі-
анті урожайність була найвищою. 
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Вплив НЧ на урожайність картоплі потребує подальшого ре-
тельного вивчення, зокрема необхідним є отримання трьохріч-
них даних досліджень, визначення фонового вмісту цинку, се-
лену, йоду та титану в ґрунтах ділянок, на яких проводяться до-
сліди, та у бульбах картоплі з дослідних ділянок, що може 
пролити світло на можливі механізми активності НЧ. 
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Ґрунтові ферменти відіграють провідну роль у біохімічних 

процесах, що відбуваються в ґрунті, та підтримці цілісності біо-
геоценозу (Рєзнік та ін., 2020). Неодноразово доведено максима-
льну ефективність діагностики й моніторингу стану ґрунтового 
покриву біохімічними методами. Так, зокрема, одним із важли-
вих показників, що визначає стан й активність мікробоценозу 
ґрунту за різного впливу біотичних й абіотичних чинників, є 
ферментативна активність. 
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Активність ферментів використовують як потенційний інди-
катор стану ґрунту завдяки тісному зв’язку показників із ґрунто-
вої біотою, легкістю й доступністю визначення, а також швид-
кого відгуку на зміни, спричинені антропогенним впливом. 
Важливою ланкою колообігу вуглецю в природі є стадія фер- 
ментативного перетворення вуглеводів, адже вона забезпечує 
трансформацію енергії, а також акумуляцію органічних речовин 
у ґрунті в формі гумусу. Водночас бурхливий розвиток мікро- 
біологічних і ферментативних процесів у ґрунті може призвести 
до дуже швидкої мінералізації органічної речовини й особливо 
гумусу, а отже, до непродуктивних втрат азоту та інших пожив-
них речовин (Щапов, 2004). 

З метою встановлення ферментативної активності дерново-
підзолистого ґрунту за різних систем удобрення нами визначено 
активність дегідрогенази, поліфенолоксидази та інвертази. 

Зразки ґрунту з глибини 0–20 см було відібрано в тривалому 
польовому досліді Волинської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Інституту сільського господарства Західного 
Полісся у вересні 2018 року. Схема досліду: 1. Без добрив (конт-
роль). 2. Мінеральна система удобрення — N60P40K80 на фоні ва-
пнування. 3. Органічна система — післядія гною 60 т/га, внесе-
ного у 2018 році, на фоні вапнування. 4. Органо-мінеральна сис-
тема удобрення — післядія гною 60 т/га, внесеного у 2018 році, 
+ N60P40K80 на фоні вапнування. Сільськогосподарська культу- 
ра — кукурудза, попередник — картопля. Вапнування прово-
дили один раз за ротацію у нормі 5 т/га. 

Активність дегідрогенази визначали за ДСТУ 7929:2015, ак-
тивність поліфенолоксидази — за ДСТУ 7928:2015, активність 
інвертази — модифікованим колориметричним методом 
Ф. Х. Хазієва. 

Ферментний пул ґрунту являє собою складний комплекс за 
складом і станом ферментів, що надходять з різних джерел — 
мікроорганізмів, рослин і ґрунтової фауни. На активність ферме-
нтів впливають різні фактори, що інгібують або активізують 
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їхню дію. Активність ферментів у ґрунті залежить від його фі-
зико-хімічних властивостей, засоленості, карбонатності, окуль-
туреності, внесення добрив тощо. 

Активність дегідрогенази в ґрунті має пряму залежність від 
вмісту в ньому субстрату окислення, що входить до складу рос-
линних решток. Тому активність цього ферменту є своєрідним 
індикатором наявності органічних решток. Відомо, що швид-
кість розкладу саме свіжої органічної речовини з вузьким спів-
відношенням С/N характеризується підвищеною дегідрогеназ-
ною активністю ґрунту (Щапов, 2004). Встановлено, що за дов-
готривалого впливу (54 роки) органічної, мінеральної та органо-
мінеральної систем удобрення на фоні вапнування у шарі ґрунту 
0–20 см відбувається збільшення рівня дегідрогеназної активно-
сті ґрунту проти контролю (табл. 1). Найістотніший вплив на під-
вищення активності дегідрогенази у дерново-підзолистому ґру-
нті мала органо-мінеральна та органічна система удобрення на 
фоні вапнування. Найвища дегідрогеназна активність спостері-
гається за органо-мінеральної системи удобрення (середнє зна-
чення 27 мг ТТФ на 100 г ґрунту), що в 3 рази вище за контроль-
ний показник. 

Активність поліфенолоксидази, яка бере участь у процесах 
утворення гумусу, характеризує окислювальні процеси конден-
саційного синтезу гумінових речовин (Галстян, 1974; Хазіев, 
1976). Найнижчу поліфенолоксидазну активність виявлено в ґру-
нті без внесення добрив та за вапнування (середнє значення 17,22 
та 148,5 мг 1,4-n-бензохінону на 100 г ґрунту за 24 год. відпо-
відно), що свідчить про інтенсивні процеси мінералізації органі-
чних речовин у цих варіантах. Водночас органо-мінеральна сис-
тема удобрення сприяє переважанню процесів гуміфікації в ґру-
нті, про що свідчить підвищення активності поліфенолоксидази 
(в середньому 444,3 мг 1,4-n-бензохінону на 100 г ґрунту за 24 
год, що є майже в 2 рази вищим за показники органічної системи 
удобрення). 
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Таблиця 1. Ферментативна активність дерново-підзоли-
стого ґрунту за тривалої дії різних систем удобрення на фоні 
вапнування 

Варіанти 

Дегідрогеназна 
активність, 
мг ТТФ на 

100 г ґрунту 

Поліфенолок-
сидазна актив-

ність, 
мг 1,4-n-бензо-
хінона за добу 

Інвертазна 
активність, 

мг глюкози на 
1 г ґрунту 

за добу 
Без добрив, 
контроль 8,2 ± 3,7 17,2 ± 17,1 11,6 ± 0,3 

Вапнування (фон) 19,6 ± 13,2 148,5 ± 33,0 12,4 ± 0,1 
Фон + мінеральна 
система удобрення  18,5 ± 6,0 229,4 ± 92,0 12,2 ± 0,2 

Фон + органічна 
система удобрення 21,5 ± 13,3 181,7 ± 86,6 12,8 ± 0,5 

Фон + органо-міне-
ральна система 
удобрення 

27,0 ± 8,3 444,3 ± 206,7 12,7 ± 0,2 

 
Інвертаза каталізує розщеплення сахарози або близьких до 

неї вуглеводів на молекули глюкози й фруктози, які засвоюють 
мікроорганізми й коріння рослин. Існують дані, що свідчать про 
прямолінійну корелятивну залежність між активністю інвертази 
та дегідрогенази й вмістом гумусу в ґрунтах, що перебувають під 
тривалим антропогенним впливом (Романов та ін., 2019). Вста-
новлено, що за довготривалого внесення лише органічних доб-
рив найбільше зростає інтенсивність перетворення вуглеводів 
рослинних решток ґрунтовою мікробіотою, адже саме на цьому 
варіанті спостерігалася найвища інвертазна активність (12,83 мг 
глюкози на 1 г ґрунту за добу), що є майже на рівні варіанту з 
внесенням органічних і мінеральних добрив. 

За довготривалого впливу різних систем удобрення спосте-
рігається низька ферментативна активність дерново-підзолис-
того ґрунту. Найвища ферментативна активність спостерігається 
за органо-мінеральної системи удобрення на фоні вапнування, 
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що є наслідком найбільшого надходження органічних сполук та 
свідчить про інтенсивність процесів гуміфікації. 
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Використання ґрунтових, ризосферних мікроорганізмів для 

аграрного виробництва розглядається як актуальний напрям ро-
звитку мікробних біотехнологій з пріоритетом створення ефек-
тивних симбіотрофних й асоціативних рослинно-мікробних ба-
гатокомпонентних систем, які сприятимуть максимальній реалі-
зації продуктивності агроценозів (Гадзало, Патика, Заришняк, 
2015, 2019). Через розкриття механізмів формування рослинно-
мікробних ризосферних систем та підсилення їхньої частки кон-
курентоздатності до стресових антропогенних факторів стає мо-
жливим створення інноваційних біотехнологічних розробок для 
управління біологічними процесами в зернових агроценозах 
(Патика, 2017). Відомо, що рослинно-мікробна взаємодія ґрунту-
ється не лише на трофічних зв’язках. Рослини мають набір генів, 
експресія яких здійснюється лише в присутності мікроорганізмів 
(Yang, Crowley, 2000; Lambers et all., 2009). Різноманітність і 
структура бактеріальних угруповань у ризосфері значно дифере-
нційована залежно від генотипу рослини, типу ґрунту, рівня 
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землеробства, а також особливостей і морфології кореневої сис-
теми. Від видової специфічності рослин, групи ризосферних мі-
кроорганізмів значно залежить рівень реалізації генетичного по-
тенціалу, що обумовлює формування рослинно-мікробних сис-
тем, ефективність симбіозу, доступність поживних речовин та 
ймовірність розвитку фітопатогенної інфекції (провідна роль 
конкретного мікробіому, який конкурує та проявляє цільову біо-
логічну активність). Ризосфера є унікальним ґрунтовим середо-
вищем, особливість якого полягає в постійному надходженні ни-
зькомолекулярних сполук у вигляді кореневих ексудатів. У ри-
зосфері підтримується велика кількість метаболітично активної 
мікробіоти, біомаса й поліморфізм якої можуть бути вищими на 
кілька порядків за показники орного шару ґрунту. Отже, ризо-
сфера рослин являє собою перспективний середовищний ресурс 
для пошуку нових універсальних агентів мікробних препаратів, 
що створюють потужний базис наукоємних біотехнологічних 
розробок для формування рослинно-мікробних взаємодій в агро-
ценозах сільськогосподарських культур.  

Мета роботи — дослідити бактеріальні ізоляти, відібрані з 
ризосфери пшениці озимої різних сортів вітчизняної селекції, че-
рез призму виявлених біологічних властивостей мікробіому. Від-
бір ґрунтових, ризосферних зразків здійснювали з колекційних 
посівів пшениці озимої (польові ділянки кафедри селекції, гене-
тики та насінництва НУБіП України, ВП НДГ «Агрономічна до-
слідна станція», де представлено 100 різних сортів, а також діля-
нки ВП «Великоснітинське НДГ ім. О. Музиченка». Період від-
бору зразків для мікробіологічного аналізу — весняна та літня 
вегетація пшениці озимої (травень, червень 2020 р., наприкінці 
цвітіння та початку наливу зерен пшениці; фаза розвитку рос- 
лин — цвітіння). Ґрунтовий покрив ділянок — чорнозем типо-
вий, ризосферні зразки із 19 сортів пшениці озимої, зокрема: 
Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААН: Міп 
Валенсія, рік реєстрації — 2017; Міп Дніпрянка, рік реєстра- 
ції — 2018; Трудівниця Миронівська, рік реєстрації — 2017; 
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Миронівська слава, рік реєстрації — 2017; Селекційно-генетич-
ний інститут НААН: Ветеран, рік реєстрації — 2014; Гарантія 
Одеська, рік реєстрації — 2015; Манера Одеська, рік реєстра- 
ції — 2019; Нива Одеська, рік реєстрації — 2014; Традиція Оде-
ська, рік реєстрації — 2014; Лайнер (пшениця тверда), рік реєст-
рації — 2017; Прозорий (пшениця тверда), рік реєстрації — 2014; 
Шляхетний (пшениця тверда), рік реєстрації — 2017; Національ-
ний науковий центр «Інститут землеробства Національної акаде-
мії аграрних наук України»: Намисто, рік реєстрації — 2018; Ще-
дрівка Київська, рік реєстрації — 2016; Поліська 90 (еталон), рік 
реєстрації — 1994; Аналог, рік реєстрації — 2008; Білоцерків-
ська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН: Легенда Білоцерківська, рік 
реєстрації — 2017; Лісова пісня, рік реєстрації — 2008; Муза 
Білоцерківська, рік реєстрації — 2018; Інститут фізіології рослин 
і генетики Національної академії наук України: Здоба київська, 
рік реєстрації — 2014.  

Чисельність ґрунтових мікроорганізмів визначали методом 
посіву суспензій на відповідні живильні середовища за класич-
ними методиками (Теппер, 1987; Звягінцев, 1991; Нетрусов, 2005): 
м’ясо-пептонний агар (МПА) для обліку мікроорганізмів, які ви-
користовують органічні форми азоту, крохмало-аміачний агар 
(КАА) — для мікроорганізмів, що засвоюють переважно азот мі-
неральних сполук, середовище Чапека — для обліку мікроміцетів. 

Дослідження мікробних ізолятів проводили в живому або 
фіксованому (забарвленому фуксином) стані за допомогою світ-
лової мікроскопії (апаратурне забезпечення — Sigeta МВ-130 
40×, 100×; цифрова безокулярна система візуалізації клітин 
EVOS FL).  

Досліджуючи мікробіом ризосфери пшениці озимої, власти-
вості панівних видів ґрунтових мікроорганізмів, можна ґрунто-
вно дослідити процеси, які відбуваються в конкретному середо-
вищі (наприклад, активність мінералізаційних процесів за наяв-
ності спорових бактерій або мінералізацію органічних сполук, 
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забезпеченість органічним азотом, висока ферментативна актив-
ність, зміни умов аерації середовища та інше). За різними варі- 
антами вирощування зернових культур та за їх сортовим різно-
маніттям виявляють як кількісні розбіжності у представленості 
окремих типів мікроорганізмів, так і якісні зміни у складі мікро-
біому.  

У результаті проведеного мікробіологічного аналізу відібра-
них ізолятів виявлено, що найчастіше представлено морфолого-
колоніальне різноманіття спорових та мікроміцетних форм мік-
роорганізмів, що пояснюється достатніми умовами вологозабез-
печення рослин пшениці в період вегетації (від початку весняної 
вегетації), а також сортовими особливостями конкретної польо-
вої ділянки. Так, спостерігалося збільшення чисельності споро-
утворювальних бактерій: у варіантах вирощування сортів Труді-
вниця Миронівська, Манера Одеська, Лайнер, Легенда Білоцер-
ківська та Поліська 90 у два рази (в середньому 4,2×107 КУО/г) 
проти Міп Валенсія, Міп Дніпрянка та інших сортів Селекційно-
генетичного інституту НААН (2,0×107 КУО/г ґрунту). Це свід-
чить про активізацію бацилярних форм мікроорганізмів за онто-
генезу рослин пшениці. У ризосфері сортів озимої м’якої пше-
ниці зафіксовано розвиток вільно існуючих форм мікроорганіз-
мів роду Azotobacter. Чисельність мікроміцетів за сортовими 
варіантами варіювала від 38,27 до 53,45 тис. КУО/г ґрунту.  

Отже, за результатами аналізу чисельності мікроорганізмів 
ризосфери рослин пшениці озимої встановлено, що сортова спе-
цифічність пов’язана з особливостями формування мікробіому у 
різні фази росту і розвитку рослин, що, очевидно, є інтегральним 
показником функціональної та метаболічної активності ґрунто-
вих мікроорганізмів. Подальші комплексні аналізи буде сфоку-
совано через призму оцінки різноманіття спорових ізолятів (бак-
терії роду Bacillus) за результатами мікробіологічних, фізіолого-
біохімічних, молекулярно-біологічних методів досліджень.  
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Протягом останніх 20 років в Україні досягнуто вражаючого 

прогресу у виробництві, комерціалізації та використанні іноку-
лянтів. Ці продукти активно інтегруються в інтенсивні агротех-
нології, завдяки створенню новітніх препаратів, що за своєю ефе-
ктивністю здатні конкурувати з хімічними добривами, проте зна-
чно переважають останні за безпекою для людей, тварин і 
довкілля. В умовах створення стійкого сільськогосподарського 
виробництва мікробні інокулянти допомагають пом’якшити 
вплив агрохімікатів на навколишнє середовище. 

Обробка насіння сої ефективними інокулянтами дозволяє 
відмовитись або значно обмежити використання азотних добрив, 
що суттєво зменшує собівартість вирощування цієї культури та 
знижує емісію парникових газів, які формуються в процесі дені-
трифікації сполук азоту. Створення ефективних симбіотичних 
систем є унікальним шляхом збагачення ґрунтів біологічним азо-
том, покращення екологічної ситуації і, як наслідок, підвищення 
урожайності та якості аграрної продукції (Левішко, 2012). За 
майже сторічну історію використання біологічних добрив на сої 
їх економічна ефективність та біологічна безпека не викликають 
сумнівів. 

Водночас довготривале використання інокулянтів призвело 
до формування в ґрунтах алохтонних популяцій ризобій сої, які 
успішно конкурують із новими штамами комерційних продук- 
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тів за можливість інвазії у корені сої та формування бульбочок, 
проте поступаються їм за азотфіксувальним потенціалом і здат-
ністю до підвищення врожаю. 

Конкурентоспроможність біоагентів інокулянтів перебуває 
під контролем не лише внутрішньої детермінанти — їхнього ге-
нотипу, а й зовнішніх чинників, зокрема фізіологічного стану ро-
слини-симбіонта, абіотичних факторів навколишнього середо-
вища. Також має значення толерантність бульбочкових бактерій 
до пестицидів та агрохімікатів, які застосовуються в агротехно-
логіях вирощування цієї культури. 

Тому скринінг аборигенних ризобій з метою відбору висо-
коефективних штамів, які адаптувалися до локальних ґрунтово-
кліматичних умов та набули стійкості до засобів живлення й за-
хисту рослин, є найбільш перспективною стратегією підвищення 
ефективності мікробних інокулянтів. 

З метою скринінгу ефективних ризобіальних штамів стери-
льне насіння сої висівали в досліджувані зразки ґрунту. Виді-
лення мікроорганізмів із бульбочок, розташованих на головному 
корені сої проводили у фазу бутонізації – початку цвітіння рос-
лин. Відібрані бульбочки стерилізували 0,1 %-им розчином су-
леми з подальшим розтиранням у стерильному фізіологічному 
розчині та висівом на селективне манітно-дріжджове агаризо-
ване середовище (МДА). Морфологію мікроорганізмів вивчали 
за допомогою світлового мікроскопу з використанням методу 
фарбування за Грамом. Приналежність отриманих ізолятів до ро-
дів Bradyrhizobium або Rhizobium визначали за здатністю утво-
рення колоній на м’ясо-пептонному агаризованому середовищі 
(МПА). Культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні вла-
стивості виділених бактерій визначали згідно з Берджі (Bergey’s, 
2004). 

Вивчення симбіотичних властивостей відібраних мікроорга-
нізмів проводили шляхом обробки ними поверхнево стерилізо-
ваного насіння з подальшим висівом у стерильний вермікуліт. 
Рослини вирощували до фази початку бутонізації. Вірулентність 
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отриманих ізолятів визначали за кількістю сформованих ними 
бульбочок на коренях сої. Азотфіксувальну активність симбіо- 
тичних систем сої визначали ацетилен-редуктазним методом за 
допомогою хроматографа Agilent 7820AGCSystem з полум’яно- 
іонізаційним детектором. Конкурентоспроможність досліджува-
них мікроорганізмів визначали за співвідношенням азотфіксува-
льної активності до маси бульбочок, сформованих за сумісної 
інокуляції ізолятом та неактивним штамом Bradyrhizobium japin-
icum 604к. Як референтні штами було використано 2 комерційні 
продукти іноземного виробництва, у яких попередньо було вста-
новлено наявність лише мікроорганізмів роду Bradyrhizobium. 

11 відібраних мікроорганізмів виявилися грамнегативними 
та формували візуально схожі колонії біло-кремового кольору — 
округлі, слизові, опуклої форми. З них 8 ізолятів формували 
колонії лише на середовищі МДА, а ріст став помітним лише на 
4-у добу (повільнорослі), інші 3 формували колонії на обох селе-
ктивних середовищах вже на 2-у добу (швидкорослі). Результати 
мікроскопічних досліджень показали, що в обох випадках це ру-
хливі палички розміром 0,6–0,9 × 1,2–2,5 мкм. Дослідження фізі-
олого-біохімічних властивостей дозволило встановити, що як 
джерело вуглецю виділені повільнорослі мікроорганізми здатні 
використовувати арабінозу, галактозу, глюкозу, рамнозу, саха-
розу таманіт, проте не здатні метаболізувати сорбіт та інозит. 
Відзначено, що ці мікроорганізми не здатні розріджувати жела-
тин, продукувати сірководень, синтезувати індол та утилізувати 
цитрат, мають негативну реакцію Фогеса-Проскауера. Тому згі-
дно з класифікацією Берджі за біохімічними та культуральними 
ознаками отримані повільнорослі ізоляти нами віднесено до роду 
Bradyrhizobium. 

Відібрані повільнорослі мікроорганізми було залучено до 
подальших досліджень їхньої здатності формувати симбіотичні 
відносини з рослинами сої. Усі 8 ізолятів формували на коренях 
сої 16–18 бульбочок, здебільшого на головному корені. Характер 
розташування бульбочок та їх кількість відповідала результатам, 
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отриманим за використання референтних мікроорганізмів, що 
підтверджує їхню високу вірулентність. Дослідження конкурен-
тоздатності виділених мікроорганізмів показало, що всі вони 
ефективно конкурують з неактивним штамом за здатність до 
проникнення у корені сої, проте лише 3 з 8 ізолятів за цим пока-
зником перевершували контрольні препарати. 

Водночас ці 3 ізоляти формували на 18–22 % більшу масу 
бульбочок і на 15–45 % виявляли вищу загальну азотфіксувальну 
активність проти інших дослідних і контрольних мікроорганіз-
мів, а проте 2 з 3 ізолятів перевершували контроль за питомою 
азотфіксувальною активністю. 5 інших досліджуваних мікроор-
ганізмів мали аналогічну контролю або дещо нижчу активність 
фіксації атмосферного азоту.  

Отже, у результаті проведеної роботи нами відібрано 3 пер-
спективних ізоляти бульбочкових бактерій сої, що за основними 
симбіотичними властивостями: вірулентністю, конкурентоздат-
ністю та азотфіксувальною активністю перевершують мікроор-
ганізми, які використовують під час виробництва іноземних ко-
мерційних інокулянтів, та можуть бути перспективною основою 
нових ефективних біологічних добрив, адаптованих для викори-
стання в ґрунтово-кліматичних умовах України. 
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У сільськогосподарському виробництві, починаючи з 30-х 

років і до кінця минулого сторіччя, для захисту рослин активно 
використовували хлорорганічні пестициди (ХОП), до яких нале-
жить гексахлорбензол (ГХБ). Завдяки високій хімічній активно-
сті й персистентності, ці речовини мають здатність викликати 
порушення в живих організмах різних рівнів організації. Відомо, 
що значну частку ГХБ зосереджено в ґрунтах (Song, 2016). З 
2004 року використання ГХБ заборонено в США та Європі за їх 
доведений негативний вплив на здоров’я людини й навколишнє 
середовище (Wang, 2018). Негативна дія пестициду відобража-
ється на розвитку рослин на забруднених територіях. Тому дос-
лідження фітотоксичності ґрунту за умов забруднення різними 
дозами ГХБ є актуальним і необхідним. 

Метою цієї роботи було вивчення фітотоксичності темно-ка-
штанового ґрунту, забрудненого різними дозами ГХБ, на розви-
ток проростків пекінської капусти сорту Мішель. 

Методи дослідження. Зразки ґрунту масою 250 г поміщали у 
пластикові ємності, зволожували до 70 % від повної вологоємно-
сті, витримували протягом 12 діб для стабілізації біологічних 
процесів, після чого проводили експериментальне забруднення 
ґрунту гексахлорбензолом (ГХБ) у дозах 500 і 2500 ГДК із роз-
рахунку, що ГДК гексахлорбензолу становить 0,03 мг/кг. Вико-
ристаний нами промисловий залишок містив 90 % ГХБ та 10 % 
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інших промислових домішок (Ямборко, 2003). Контрольними 
були зразки без експериментального забруднення ГХБ. Насіння 
пекінської капусти пророщували у чашках Петрі на забрудне-
ному ГХБ темно-каштановому ґрунті впродовж 5 діб. Визначали 
біометричні показники проростків: довжину проростка і кореня, 
масу рослини та кореня, а також схожість насіння та фітотокси-
чний ефект темно-каштанового ґрунту, забрудненого ГХБ, за ме-
тодом Привалової (Привалова, 2006). 

Результати проведеного дослідження демонструють наяв-
ність фітотоксичного ефекту на проростки пекінської капусти в 
темно-каштановому ґрунті під гексахлорбензольним наванта-
женням (табл. 1). Схожість у контрольному варіанті становила 
98 %, а у варіанті з високою дозою забруднення (2500 ГДК) — 
74 %. 

 
Таблиця 1. Біометричні показники проростків пекінської 

капусти сорту Мішель за різних доз ГХБ у темно-каштано-
вому ґрунті 

Біометричний 
показник Контроль 500 ГДК 2500 ГДК 

Довжина проростка, см 4,0 ± 0,4 3,0 ± 0,4 2,3 ± 0,3 
Довжина кореня, см 2,4 ± 0,3 1,6 ± 0,3 1,1 ± 0,2 
Маса проростка, мг 37,4 ± 2,6 29,6 ± 3,5 21,0 ± 3,7 
Маса кореня, мг 9,2 ± 0,2 8,1 ± 0,6 7,0 ± 0,5 

 
Найістотніше зменшення довжини проростків капусти 

(42,5 % від контролю) спостерігали за максимальної дози забру-
днення 2500 ГДК, а за дози 500 ГДК — на 25 %. За дози забруд-
нення 500 ГДК спостерігали зменшення довжини кореня на 
33,3 %, маси проростків — на 21 %, маси кореня — на 12 % від 
контролю, тоді як за максимальної дози забруднення виявлено 
значне зниження біометричних показників: довжини кореня — 
на 55 %, маси проростків — на 44,0 %, маси кореня — на 24 %. 
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Фітотоксичний ефект темно-каштанового ґрунту розраховано 
за масою проростків та схожістю в кожному варіанті досліду до 
контролю (за методом Привалової). За дози забруднення ГХБ 
500 ГДК становив 33,7 %, а за 2500 ГДК — 57,6 %, відповідно до 
контролю.  

Висновки. Схожість насіння пекінської капусти сорту «Мі-
шель» на забрудненому ГХБ темно-каштановому ґрунті знижу-
валася на 16–24 % відповідно до дози забруднення. Найчутливі-
шими біометричними показниками виявилися довжина й маса 
коренів проростків — вони знижувалися на 33,3–55 % і 12–24 % 
від контролю відповідно. Фітотоксичний ефект темно-каштано-
вого ґрунту, забрудненого ГХБ у дозі 2500 ГДК, був максималь-
ним і складав 57,6 % від контролю.  

Фітотоксичний ефект, який спостерігали від дії ГХБ, зумов-
лений одночасно кількома факторами, такими як дія самого пес-
тициду на розвиток проростків рослин пекінської капусти, впли-
вом на проростки продуктів напіврозпаду ГХБ у ґрунті, чутливі-
стю проростків рослин до продуктів мікробної деградації ГХБ. 
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Літературні дані стосовно впливу гербіцидів на функціону-

вання мікробних угруповань ґрунту є досить суперечливими. 
Так, у дослідженнях А. Х. Валіда Ібрагіма (2003) гербіцид Стомп 
у нормі 5,0 л/га зумовлював зменшення кількості мікроміцетів у 
ризосфері рослин соняшнику та кукурудзи, водночас Фронт’єр у 
нормах 1,7 і 1,5 л/га забезпечував зростання їх кількості. В інших 
дослідженнях доведено токсичну дію 1,5 л/га Лентипуру, с. к., 
що пригнічував розвиток бактерій і актиноміцетів у ризосфері 
рослин пшениці озимої у 1,5 та 1,3 раза відповідно, а мікроміце-
тів — в 1,8 раза (Сторчоус, 2012), тоді як гербіцид Базис 75, в. г. 
у нормі 20 г/га не виявляв негативного впливу на чисельність ос-
новних груп мікробіоти а ризосфері кукурудзи (Заболотний, 
2014).  

Інші автори (Карпенко, 2012; Sebiomo, 2011) встановили, що 
дія гербіцидів на ґрунтову мікробіоту проявляється лише на по-
чаткових етапах їх застосування, а далі може провокувати зрос-
тання чисельності їх окремих груп, зокрема, стійких до цих 
хімічних сполук, або ж причиною зростання мікробіологічної 
активності може стати загибель конкуруючих популяцій. 

Дослідження загальної чисельності ризосферної мікробіоти 
та інтенсивності дихання ґрунту в посівах кукурудзи вико- 
нували в польових і лабораторних умовах кафедри біології 
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Уманського національного університету садівництва впродовж 
2019–2020 років. 

Ґрунт досліду — чорнозем опідзолений малогумусний важ-
косуглинковий на лесі з вмістом в орному шарі гумусу 3,5 %, 
рухомих сполук фосфору і калію (за методом Чирикова) — 88 і 
132 мг/кг відповідно, азоту легкогідролізованих сполук (за ме-
тодом Корнфілда) — 103 мг/кг, рНсол. — 6,2, гідролітична кис- 
лотність — 2,26 смоль/кг ґрунту (Poltoretskyi, 2017). 

Внесення гербіциду Мерлін у нормах 130, 150 і 170 г/га здій-
снювали після сівби кукурудзи, але до появи сходів культури, 
оприскувачем DS-3WF-3 із розрахунку витрати робочої суміші 
200 л/га. 

Загальну чисельність мікробіоти ризосфери рослин кукуру-
дзи досліджували на 20-у добу після внесення гербіциду шляхом 
висіву ґрунтової суспензії відповідних розведень на агаризоване 
середовище МПА (визначення загальної чисельності ризосфер-
них бактерій) та на середовище Чапека (визначення загальної чи-
сельності ризосферних мікроміцетів) (Волкогон, 2010). Інтенси-
вність дихання ґрунту визначали за реакцією взаємодії СО2 з 
гідроксидом барію за методом Макарова (Грицаєнко, 2003). 

Встановлено, що загальна чисельність бактерій у ризосфері 
рослин кукурудзи за проведення обліку на 20-у добу після вне-
сення препарату у нормі 130 г/га перевищувала контроль І на 
12 %, тоді як за дії 150 г/га була найвищою серед варіантів дос-
ліду із внесенням різних норм гербіциду — на 18 % більше за 
контроль І. Збільшення норми гербіциду до 170 г/га пригнічу-
вало як рослини кукурудзи, так і ризосферну мікрофлору, і в 
цьому варіанті досліду загальна чисельність бактерій зменшува-
лася проти норми гербіциду 150 г/га, хоча і перевищувала конт-
роль І на 13 %. Загальна чисельність мікроміцетів у ризосфері 
кукурудзи через 10 діб після внесення препарату також змінюва-
лася залежно від норми внесення гербіциду. Так, за дії 130 г/га 
препарату кількість мікроміцетів зросла проти контролю І на 
10 %, а за внесення 150 г/га Мерліну була найвищою серед варі- 



Секція «Загальна і ґрунтова мікробіологія» 91 
 

антів досліду із внесенням різних норм гербіциду й перевищу-
вала контроль І на 30 %. За дії найвищої норми гербіциду у 
170 г/га чисельність мікроміцетів знижувалась, якщо порівняти 
з попередньою нормою препарату, однак перевищувала конт-
роль І на 17 %. 

Збільшення загальної чисельності ризосферної мікрофлори 
у варіантах досліду із ручними прополюваннями та застосуван-
ням різних норм гербіциду можна пояснити тим, що після усу-
нення бур’янів за дії гербіциду як рослини, так і ризосферні мік-
роорганізми дістали змогу більш продуктивно використовувати 
вологу та елементи живлення, що активізувало їх ріст і розвиток. 
Більш розвинені рослини в цих варіантах досліду можуть виді-
ляти в ґрунт більшу кількість кореневих виділень, які містять 
стимулювальні речовини та слугують живильними субстратами 
для ґрунтових мікроорганізмів. Також у краще розвинених рос-
лин формується більша поверхня кореневої системи, чим ство-
рюється додаткова площа для життєдіяльності ризосферних мік-
роорганізмів. Все це в сукупності сприяло активнішому розвитку 
ризосферної мікрофлори у варіантах досліду проти контролю І. 

Також встановлено, що застосування гербіциду Мерлін мало 
вплив на інтенсивність дихання ґрунту. Так, за внесення 130 г/га 
гербіциду Мерлін інтенсивність дихання ґрунту перевищувала 
контроль І на 10 %. Серед варіантів досліду із внесенням різних 
норм Мерліну найвища інтенсивність дихання ґрунту спостері-
галася за дії 150 г/га препарату — на 30 % більше за контроль І. 
Подальше зростання норми внесення препарату до 170 г/га дещо 
пригнічувало інтенсивність дихання ґрунту, однак цей показник 
біологічної активності ґрунту перевищував контроль І на 20 %. 

Збільшення показника інтенсивності дихання ґрунту за дії 
різних норм гербіциду Мерлін пояснюється тим, що в цих варі- 
антах досліду зростала загальна чисельність ризосферної мікро-
флори. Тобто зростання кількості мікроорганізмів у ризосфері 
рослин кукурудзи сприяє активізації біологічних процесів у ґру-
нті, наслідком чого є активне виділення ґрунтом вуглекислого 
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газу. У зв’язку з цим найвища інтенсивність дихання ґрунту, як і 
найбільша чисельність ризосферних мікроорганізмів, серед усіх 
варіантів досліду спостерігалися за умови постійних ручних про-
полювань. 

Отже, застосування гербіциду Мерлін не має негативного 
впливу на ріст і розвиток загальної чисельності ризосферних мі-
кроорганізмів. Найбільша чисельність бактерій і мікроміцетів 
формується за застосування 150 г/га препарату. Збільшення чи-
сельності ризосферних мікроорганізмів зі свого боку сприяє під-
вищенню інтенсивності дихання ґрунту. Тому серед варіантів до-
сліду із застосуванням гербіциду найвища інтенсивність дихання 
ґрунту спостерігається за дії 150 г/га Мерліну. 
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Ендофітні мікроорганізми проникають у тканини більшості 

видів рослин (пшениці, рису, гірчиці, чилі, цукрової тростини, 
цитрусових, картоплі, помідорів, сої, гороху, квасолі, соняш-
нику, бавовни, нуту, проса, суниці), формуючи симбіотичні асо-
ціації (Verma et al., 2017; Yadan et al., 2018). Існують лише фраг-
ментарні відомості про локалізацію ендофітних мікроорганізмів 
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всередині коренів рослин: міжклітинний міцелій, міцелій у про-
відних судинах вторинних тканин, міжклітинний септований 
міцелій з деякими точками проникнення у клітини (Verma et al., 
2012). 

Відомі специфічні для рослин види ендофітів, наприклад, 
Penicillium glabrum, ізольований з ячменю (Hordeum vulgare); 
Colletotrichum boninens, Colletotrichum capsici та Phoma herbarum 
з сої (Glycine max); Diaporthe endophytica, Fusarium verticillioides 
та Metarhizium brunneum з цукрової тростини (Saccharum 
officinarum); Pleospora herbarum, Talaromyces flavus, Trichoderma 
atroviride та Trichoderma hamatum з пшениці (Triticum aestivum), 
Chaetomium globosum з тропічних злакових і бобових трав (Tawa-
raya et al., 1996; Ding et al., 2009; El-Zayat, 2008; Saundersand 
Kohn, 2008; Yuan et al., 2010; Khan et al., 2011; de Souza Leite et 
al., 2013; Köhl et al., 2015; Ofek-Lalzaretal., 2016; Keyser et al., 
2016; Coll ae tal., 2015; Murphy et al., 2017). 

Пошук симбіотично ефективних ендофітних грибів та ви-
вчення особливостей їхньої взаємодії з рослинами є предметом 
інтенсивних досліджень. Незважаючи на значну кількість грибів, 
що можуть утворювати мікоризні або ендофітітні симбіози, поза 
увагою дослідників залишилася велика кількість рослин, здат-
ність яких формувати асоціативні системи з мікроміцетами не 
з’ясовано. 

Chaetomium є одним із великих родів родини Chaetomiaceae, 
представлений більш ніж 100 видами (Zhang and Soytong, 2013). 
Серед грибів цього роду виявлено активні агенти біологічної бо-
ротьби, що пригнічують ріст бактерій та грибів шляхом прямої 
конкуренції, мікропаразитизму або антибіозу (Sibounnavong 
et al., 2014). Було показано, що Chaetomium cochliodes синтезує 
різноманітні жирні кислоти, серед яких виявлено арахідонову 
кислоту, яка є біогенним еліситором та індукує системну імунну 
відповідь рослин на дію патогенів і несприятливих екологічних 
чинників (Копылов, 2013). Гриб продукує 2,4-епібрасинолід та 
ергостерол, які відіграють важливу роль у формуванні стійкості 



ISВN 978-617-7570-44-7 
94 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2020 
 

рослин до збудників хвороб. Крім того, C. сochliodes синтезує 
низку фітогормональних речовин: серед яких індоліл-3-оцтова 
кислота, що може бути медіаторною молекулою в утворенні 
симбіотичних систем з рослинами (Драговоз та ін., 2018). 

Саме тому метою нашої роботи було визначити здатність 
гриба Chaetomium cochliodes 3250 проникати в здорові тканини 
коренів сільськогосподарських культур. 

Локалізацію ендофітного міцелію гриба в межах макроорга-
нізму виявляли гістологічними методами. Вивчення здатності 
C. cochliodes 3250 колонізувати кореневу зону рослин прово-
дили за стерильних умов. Досліджували корені та кореневі воло-
ски пшениці озимої сорту Смуглянка, тритикале ярого сорту 
Оберіг харківський, ячменю ярого сорту Гося, жита озимого 
сорту Синтетик 38, кукурудзи гібриду Дніпровський 181 СВ, со-
няшнику сорту Альфа, гречки посівної сорту Антарія, сої сорту 
Устя та льону сорту Надійний. Насіння пшениці, ячменю, жита, 
тритикале, гречки, кукурудзи, соняшника, сої та льону інокулю-
вали сапротрофним грибом C. cochliodes 3250 та вирощували у 
вегетаційному досліді. Тонкі зрізи коренів та дрібні кореневі во-
лоски рослин фарбували молочнокислим розчином анілінового 
синього, що дозволило візуалізувати грибний міцелій та в деяких 
випадках спори. 

В результаті мікроскопії кореневих волосків та поперечних 
зрізів коренів досліджуваних рослин встановлено, що сапротро-
фний гриб C. cochliodes 3250 активно розвивається в кореневій 
зоні досліджуваних культур й утворює плодові тіла на коренях 
пшениці, ячменю, жита, тритикале, кукурудзи, соняшнику, сої та 
гречки. Плодові тіла C. cochliodes 3250 формувалися здебіль-
шого на вторинних та третинних бічних коренях рослин. 

Також виявлено проникнення гіфів C. cochliodes 3250 у ко-
рені й кореневі волоски досліджуваних рослин. Деякі невеликі 
гіфи було виявлено в середині ризодермальних клітин, водночас 
більші гіфи спостерігали як між ризодермальними клітинами, 
так і в проміжках паренхімних клітин мезодерми. 
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Локалізація спор гриба на кореневих волосках рослин та на 
зразках зі зрізами паренхімальних клітин мезодерми є свідчен-
ням утворення ендофітної асоціативної системи.  

Необхідно відзначити, що C. cochliodes 3250 не заселяв ко-
рені льону. Ми не спостерігали ані плодових тіл на коренях цієї 
культури, ані проникнення гіфів усередину кореневих волосків 
льону. 

Наявність грибних структур та їх локалізація в здорових тка-
нинах кореня зернових, бобових та технічних культур вказує на 
здатність сапротрофного гриба C. сochliodes до ендофітії. Отже, 
нами показано, що гриб C. cochliodes 3250 здатен утворювати ен-
дофітні асоціації з рослинами пшениці, ячменю, жита, трити-
кале, кукурудзи, соняшнику, сої та гречки. З рослинами льону 
C. cochliodes 3250 ендофітних асоціацій не утворює. 
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Мікробний фактор є одним з основних показників агресив-

ності ґрунтів щодо металів. За своєю сутністю мікробно індуко-
вана корозія є наслідком діяльності мікроорганізмів у формі 
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біоплівки на металевій або іншій поверхні, що кородує (Андреюк 
та ін., 2005). Зокрема, участь у ґрунтовій мікробно індукованій 
корозії беруть сульфатвідновлювальні бактерії (СВБ), здатність 
до утворення біоплівок якими активно досліджується (Андреюк 
та ін., 2005). Як зазначають дослідники, головним чином, об’єм 
біоплівки формується із суміші позаклітинних полімерних спо-
лук, притаманних інкорпорованим до неї видам мікроорганізмів. 
Біоплівка стає анодом, де відбувається процес руйнування ме-
талу. З початком корозії біоплівка сама починає модифікуватись 
унаслідок включення неорганічних сполук, що є продуктами 
корозійного пошкодження. У разі анаеробної мікробної корозії 
під впливом сульфат- і залізовідновлювальних бактерій у ній на-
копичуються різні сульфіди та гідроксиди феруму (Андреюк та 
ін., 2005). Раніше із сульфідогенного угруповання, ізольованого 
з феросфери ґрунту, виділено два штами панівних представників 
сульфатвідновлювальних бактерій (NUChC SRB1 та NUChC 
SRB2), ідентифікованих як Desulfovibrio oryzae (Tkachuk et al., 
2020). Як відомо, гідрофобні, агрегаційні та адгезивні властиво-
сті бактерій мають вирішальне значення для розвитку біоплівки 
(Denkhaus et al., 2007; Azeredo et al., 2017). Тому метою цієї ро-
боти було дослідження агрегаційних та гідрофобних властивос-
тей D. oryzae NUChC SRB1 та NUChC SRB2. 

У дослідженні використали чисті культури D. oryzae NUChC 
SRB1 та NUChC SRB2, виділені та ідентифіковані нами (номери 
у GenBank MT102713.1 та MT102714.1 відповідно), які культи-
вували 6 діб у рідкому середовищі Постгейта «С» (з або без 
FeSO4) у пробірках типу Еппендорф (анаеробні умови, 29 ± 2 °С). 
Дослідження агрегаційних властивостей штамів здійснювали за 
агрегаційним тестом, запропонованим Del Re et al. (Del Re et al., 
2000). Статистичну обробку отриманих результатів виконували 
з використанням статистичного модуля програми Microsoft Offi-
ce Excel 2010. Гідрофобні властивості штамів оцінювали за со-
льовим агрегаційним тестом, який базується на утворенні агре- 
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гатів бактеріями в присутності амоній сульфату за концентрації 
від 0,2 М до 4,0 М (Nwanyanwu & Abu, 2013). 

За умови культивування бактерій в середовищі Постгейта 
«С» без FeSO4 агрегаційні властивості у досліджуваних штамів 
СВБ не спостерігалися (агрегація 0 %). Проте за наявності в се-
редовищі солі FeSO4 відзначено високу агрегацію: 71,0 ± 0,6 % 
(штам NUChC SRB1) та 79,1 ± 0,1 % (штам NUChC SRB2). Во-
чевидь, цей факт пов’язаний з утворенням ферум сульфідів, які 
осаджуються й забезпечують високий показник агрегації. За-
вдяки високим адсорбційним властивостям утворюваних сульфі-
дів щодо бактерій (Konishi et al., 1990; Das et al., 1999, Vilinska, 
2007), останні, ймовірно, адсорбуються на їх поверхні та осаджу-
ються разом з ними. Дослідниками (Picard et al., 2018) показано, 
що більше половини мінералів ферум сульфіду, які утворюються 
за присутності живих СВБ, містяться на поверхні клітин, а інші, 
ймовірно, пов’язані з позаклітинними сполуками. Присутність 
мінералів ферум сульфіду, які утворюються на поверхні мікроб-
них клітин, ставить питання про роль позаклітинних та внутріш-
ньоклітинних мінералів ферум сульфіду для мікроорганізмів, на-
приклад, як захист від зовнішнього стресу. Механізми, за допо-
могою яких мікробні клітини інкрустуються, та роль клітинної 
інкрустації досліджені мало (Picard et al., 2018). За гідрофобні-
стю досліджувані монокультури належать до категорії бактерій 
з високою гідрофобністю — бактерії утворювали агрегати в при-
сутності амоній сульфату за концентрації < 1,0 М. 

Отже, досліджувані штами D. oryzae NUChC SRB1 та 
NUChC SRB2 мають високі гідрофобні властивості. Високі агре-
гаційні властивості культурам надають ферум сульфіди, утворю-
вані в процесі метаболізму за наявності в середовищі солей фе-
руму. Це вказує на потенційну корозійну активність досліджува-
них штамів D. oryzae. 
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Ринок органічної продукції України постійно розширюється 

і є перспективним з огляду на наявні природні ресурси, зацікав-
леність споживачів, що зростає, та збільшення масштабів експо-
рту, найперше до країн Європейського союзу (Чичкало-Кондра-
цька, 2016). В органічному виробництві синтетичні мінеральні 
добрива не використовуються, тому ключову роль у підвищенні 
врожайності відіграють органічні добрива та мікробні препа-
рати. Проте іноді виробники відзначають відсутність ефекту від 
передпосівної бактеризації. Це може бути пов’язано з багатьма 
чинниками, серед яких — використання органічних добрив. 

З огляду на вищезазначене, метою нашого дослідження було 
визначення ефективності мікробних препаратів за вирощування 
сільськогосподарських культур у сівозміні з використанням ор-
ганічних добрив різного походження. 

Дослідження проводили в польовому стаціонарному досліді 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромисло-
вого виробництва НААН на чорноземі вилуженому (рНсол. — 5,3; 
вміст гумусу — 3,03 %) в 2016–2018 рр. Сівозміна в досліді 
включала такі культури: картопля – ячмінь ярий – горох – пше-
ниця озима. Їх вирощували у 2 блоках — з використанням мік-
робних препаратів та без них. У кожному блоці досліду передба-
чено такі варіанти удобрення: без добрив; солома; проміжний 
люпиновий сидерат; підстилковий гній великої рогатої худоби 
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(ВРХ); солома + сидерат; гній + сидерат. Для порівняння до 
схеми також включали варіант із застосуванням мінеральних 
добрив (для картоплі — N80P80K80, для гороху, ячменю й пшени- 
ці — N60P60K60). Органічні добрива вносили під картоплю у від-
повідних варіантах у дозах: гній — 40 т/га; солома — 5 т/га; си-
дерат — 13–15 т/га. Мінеральні вносили щорічно. Використані в 
досліді препарати: Біогран (для картоплі), Мікрогумін (ячмінь 
ярий), Ризогумін (горох), Поліміксобактерин (пшениця). 

Найбільший ефект від застосування Біограну для картоплі 
спостерігали у варіанті з соломою і сидератом — 3,5 т/га або 
21,6 % приросту до відповідного варіанту без інокуляції. Суттєве 
підвищення врожайності також відзначається у варіантах: сиде-
рат — 1,9 т/га (13 %); без добрив — 1,7 т/га (13,1 %); N80P80K80 — 
1,5 т/га (6,1 %). Вірогідного підвищення врожайності за НІР05 = 
= 1,1 т/га не спостерігали у варіантах з соломою — 0,9 т/га 
(6,7 %) та гноєм — 0,3 т/га (1,3 %). Окремо можна виділити варі-
ант з гноєм і сидератом. Абсолютний показник підвищення вро-
жайності тут перебував на рівні 1,9 т/га, але відносний — 7,9 %, 
що суттєво менше інших варіантів використання сидерату. 
Можливим поясненням низької ефективності біопрепарату у ва-
ріантах з гноєм є той факт, що з ним до ґрунту потрапляє вели-
чезна кількість мікроорганізмів. Інтродукований в агроценоз 
бактеріальний штам за цих умов може зазнавати сильної конку-
ренції, яка перешкоджатиме приживаності мікроорганізму в ко-
реневих сферах рослин та створенню ефективних рослинно-бак-
теріальних асоціацій. 

За вирощування ячменю ярого в умовах першого року після-
дії органічних добрив інокуляція викликала вірогідне підви-
щення врожайності у всіх варіантах. Але за післядії гною воно 
було найменшим — 0,24 т/га (7 %). За післядії гною і сидерату, 
застосованих сумісно, дещо більшим — 0,38 т/га (10,5 %). За пі-
слядії соломи, сидерату, соломи і сидерату та у варіанті без доб-
рив приріст врожайності був на рівні 20,3–22 %. 



ISВN 978-617-7570-44-7 
100 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2020 
 

За другого року післядії органічних добрив за вирощування 
гороху у всіх варіантах з використанням Ризогуміну отримано 
дуже близький, вірогідний приріст врожайності в межах 0,30–
0,39 т/га (12,8–16,3 %). Це можна пояснити як зниженням впливу 
органічних добрив на розвиток мікроорганізмів, так і відсутні-
стю значимої конкуренції в процесі формування азотфіксуваль-
них симбіозів. 

За вирощування пшениці в умовах третього року післядії ор-
ганічних добрив їх вплив на ефективність біопрепаратів певною 
мірою нівелюється. Незначний негативний вплив все ще помітно 
у варіанті з гноєм — приріст від інокуляції невеликий — 0,30 т/га 
(7,3 %); відзначається позитивна післядія у варіанті з сидера- 
том — 0,49 (12 %), тоді як у варіанті без добрив — 0,32 т/га 
(8,1 %). У варіантах з післядією соломи, соломи і сидерату, гною 
й сидерату ефект від Поліміксобактерину був на рівні 0,40– 
0,42 т/га (10 %). 

Отже, ефективність бактеризації залежить від систем удоб-
рення сільськогосподарських культур. Дія та післядія підстилко-
вого гною ВРХ значною мірою нівелює вплив бактеріальних 
препаратів. Стимулювальний ефект взаємодії з інтродукованими 
в агроценоз мікроорганізмами відзначено за використання про-
міжного люпинового сидерату, а також за поєднання зеленого 
добрива з соломою. Отримані результати свідчать про необхід-
ність урахування зазначених наслідків впливу органічних доб-
рив різного походження на ефективність мікробних препаратів в 
процесі розробки систем удобрення сільськогосподарських ку-
льтур,зокрема й в органічному землеробстві. 

 
  



Секція «Загальна і ґрунтова мікробіологія» 101 
 

УДК 630.26:631.445.4 

ВПЛИВ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ 
НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ АКТИНОМІЦЕТІВ ЧОРНОЗЕМУ 
ТИПОВОГО 

С. В. Сидоренко 

Український науково-дослідний інститут лісового 
господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького 
вул. Пушкінська, 86; м. Харків, 61024, Україна 
e-mail: svit23sydorenko@gmail.com 
 
Актиноміцети є невід’ємною частиною мікробних угрупо-

вань ґрунту. Висока пристосованість до різних умов існування 
дозволяє їм брати участь у трансформації широкої групи речо-
вин. Актиноміцети у ґрунті трапляються переважно до глибини 
45 см.  

Неодноразово відзначалася важлива участь актиноміцетів у 
розкладанні та синтезі гумусових речовин. Також визнавалась 
їхня роль у процесах ґрунтоутворення й створення родючого 
шару (Базилевич, 1993). Значення актиноміцетів у функціону-
ванні ґрунту, особливо для посушливих регіонів, величезна. Ма-
ючи широкий ареал поширення, ця група мікроорганізмів стано-
вить важливу частину ґрунтового мікробоценозу.  

За сільськогосподарського використання чорноземів типо-
вих збільшується кількість актиноміцетів, які викликають інтен-
сивну мінералізацію напіврозкладених рослинних решток — де-
триту. У ґрунті та пов’язаних з ним рослинних субстратах акти-
номіцети широко розповсюджені, так само вони поширені і на 
територіях, зайнятих захисними лісовими насадженнями. 

Полезахисні лінійні смуги — штучні насадження, які мають 
вплив на прилеглі території та ґрунтове середовище, ініціюють 
зміни популяцій мікроорганізмів (Gu et al., 2002). Мікробна біома-
са в процесі її життєдіяльності в ґрунті сприяє мінералізації рос-
линних решток з утворенням доступних для рослин елементів 
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живлення і є важливим компонентом ґрунтового середовища 
(Крижанівський & Костогриз, 2010). 

Вплив полезахисних насаджень на формування й функціо-
нування мікробного комплексу ґрунту є недостатньо вивченим і 
потребує додаткових досліджень для уточнення спрямованості 
та інтенсивності мікробіологічних процесів на чорноземних ґру-
нтах України.  

У ґрунті чисельність актиноміцетів (рис. 1) під лісовою сму-
гою була найменшою — 3,4 млн КУО в 1 г а. с. г. У зоні пригні-
чення полезахисним насадженням 0–1 Н (де, Н — захисна висота 
лісової смуги, є показником дальності меліоративного впливу 
полезахисного насадження та виражається у висотах), як із заві-
тряного, так і навітряного боку чисельність актиноміцетів коли-
валася від 5,5 до 6,2 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. Зі збільшенням 
відстані до захисного насадження збільшувалася й чисельність 
актиноміцетів, сягаючи максимальних показників на відстані 5Н 
до лісової смуги. Їх чисельність тут складала 9,1 млн КУО в 1 г 
сухого ґрунту, що у 2,2 раза перевищує їх кількість проти варі- 
анту полезахисного насадження. Додаткове надходження пові-
тря під час обробітку ґрунту стимулює розвиток певних груп 
мікроорганізмів і, як наслідок, їх чисельність є вищою проти ґру-
нту з-під лісових смуг. В окремих роботах (Тонха 2016; Widmer 
et al., 2001) зазначалося, що за сільськогосподарського викорис-
тання чорноземів, як правило, збільшується чисельність актино-
міцетів. 

Кореляційним та регресійним аналізом виявлено прямі си-
льні зв’язки між зміною чисельності актиноміцетів у ґрунті й від-
станню до лісової смуги. Для варіанту завітряного боку: R2 = 
= 0,73; r = –0,80; n = 18; p = 0,05. Характерно, що рівняння дослі-
джуваної залежності апроксимується рівнянням кривої другого 
порядку — y = –0,1166x2 + 1,4255x + 3,9154. Тобто чисельність 
мікроорганізмів збільшується до свого максимуму на варіанті 
5Н, і потім на проміжку від 5Н до 10Н спостерігається змен-
шення чисельності актиноміцетів. Для навітряного боку — R2 = 
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= 0,60; r = –0,77; n = 12; p = 0,05. Тобто збільшення чисельності 
актиноміцетів пов’язане зі збільшенням відcтані до полезахисної 
смуги, така залежність апроксимується рівнянням прямої. 

 

 
Рис. 1. Чисельність актиноміцетів в чорноземах типових 

залежно від відстані до/від полезахисної лісової смуги. 
 
Означена кількість актиноміцетів у чорноземах типових під 

лісовими смугами набагато менша, ніж у ґрунтах, які використо-
вуються в зоні найефективнішого впливу лісових смуг (5–10 Н) 
(Сидоренко et al., 2019). Про це свідчить накопичення органічної 
речовини в агроценозах, що не підлягають інтенсивному обробі-
тку ґрунтів, якими є полезахисні лісові насадження.  
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Досліджували спрямованість та інтенсивність мікробіоло- 

гічних процесів у сірому лісовому ґрунті перелогів різної трива-
лості, порівнюючи з екстенсивним та інтенсивним агроземами. 
Дослідження проведені на прикладі сірого лісового ґрунту на те-
риторіально близьких ділянках: 1 — ґрунт, виведений із сільсь-
когосподарського використання у 1987 році (багаторічний пере-
ліг), тип фітоценозу — валіськокострицевий; 2 — ґрунт, виведе-
ний із сільськогосподарського використання у 2000 році (ма- 
лорічний переліг), тип фітоценозу — наземнокунічніковий; 
3 — ґрунт, виведений із сільськогосподарського використання у 
2007 році (трьохрічний переліг), тип фітоценозу — різнотрав’я; 
4–5 — агроземи стаціонарного досліду, закладеного в 1987 році: 
4 — контроль, польова сівозміна без використання мінеральних 
й органічних добрив (екстенсивний агрозем), культура — овес; 
5 — польова сівозміна з насиченістю мінеральними добривами 
N96P108K112,5 по фону заорювання побічної продукції рослинниц-
тва (інтенсивний агрозем), культура — овес. 

Чисельність мікроорганізмів окремих еколого-трофічних 
груп оцінювали методом висіву ґрунтової суспензії на відповідні 
загальні, елективні та спеціальні живильні середовища (Методы, 
2007). Показник інтенсивності процесу мінералізації сполук азо-
ту розраховували за Є. Н. Мішустіним та Е. В. Руновим (1957), 
індекс педотрофності — за Д. І. Нікітіним та В. С. Нікітіною 



Секція «Загальна і ґрунтова мікробіологія» 105 
 

(1978), активність процесу мінералізації гумусу — за І. С. Дем-
кіною та Б. Н. Золотарьовою (1986). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що із зро-
станням тривалості перелогу зменшується інтенсивність осво-
єння органічної речовини ґрунту на 65,3 % і 43,4 % для перелогу 
з 2000 і 1987 років відповідно, коефіцієнт опідзоленості знижу-
ється на 50,0 % і 100,0 %. Інтенсивність розкладання гумусу є ва-
жливим показником стану ґрунтових процесів, оскільки гумусові 
речовини зв’язують і сорбують велику кількість вуглецю, азоту, 
вітамінів, амінокислот та інших фізіологічно активних речовин, 
які споживаються рослинами в процесі росту. Активність міне-
ралізації гумусу знижується із зростанням тривалості перелогу 
на 17,8 % і 83,5 % відповідно. Найнижчою активністю мінералі-
зації гумусу характеризується ґрунт багаторічного перелогу, 
потім — малорічного і трирічного перелогів. Отже, у результаті 
виведення ґрунту з сільськогосподарського використання в 
ньому суттєво уповільнюються процеси мінералізації загальної 
органічної речовини й гумусу. 

Згідно з багаторічними спостереженнями, в інтенсивному 
агроземі інтенсивність освоєння органічної речовини й мінералі-
зації азотовмісних сполук вища, а активність мінералізації гуму-
сових сполук нижча за відповідні показники екстенсивного агро-
зему (Малиновська, 2007, 2008, 2011). Представлені дані підтве-
рджують цю закономірність, показники інтенсивного агрозему 
перевищують показники екстенсивного агрозему: індекс педот-
рофності — на 15,2 %, коефіцієнт опідзоленості — на 200,0 %, 
коефіцієнт мінералізації азоту — на 108,3 %. І навпаки — інтен-
сивність мінералізації гумусових сполук є вищою у екстенсив-
ному агроземі на 12,9 %. Інтенсивний агрозем серед досліджених 
варіантів використання ґрунту характеризується максимальними 
величинами всіх вивчених коефіцієнтів та індексів, які описують 
спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів. Ви-
ключенням є тільки активність мінералізації гумусових сполук, 
вона має максимальну величину в ґрунті екстенсивного варіанту. 
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Отже, відсутність мінерального й органічного удобрення протя-
гом 23 років призводить до суттєвої активізації процесів дегра-
дації гумусу в екстенсивному агроземі. Зі зростанням тривалості 
перелогу зменшується також фітотоксичність ґрунту (Малинов-
ська, 2007, 2008, 2011). На 23-му році перелогового стану фіто-
токсичність ґрунту багаторічного перелогу нижча за фітотокси-
чність ґрунту малорічного перелогу на 16,4 %, трьохрічного — 
на 6,92 %. Найбільш фітотоксичним серед досліджених є ґрунт 
екстенсивного варіанту, фітотоксичність якого перевищує відпо-
відний показник інтенсивного агрозему на 16,1 %. Отже, загаль-
ноприйняті уявлення про збільшення токсичності ґрунту внаслі-
док інтенсифікації технологій вирощування сільськогосподарсь-
ких культур, зокрема використання меліорантів, пестицидів, 
мінеральних добрив, повинні бути переглянуті з урахуванням 
того факту, що екстенсивне використання ґрунту призводить до 
більшого накопичення речовин із фітотоксичною дією, ніж інте-
нсивне. Це твердження має обмеження, яке стосується виду рос-
лини тест-об’єкту, можливо, із зміною виду рослини результати 
вивчення фітотоксичності ґрунту будуть дещо іншими. 

Отже, перебування сірого лісового ґрунту в перелоговому 
стані сприяє покращенню його властивостей, зокрема зменшу-
ється фітотоксичність та інтенсивність мінералізації гумусових 
сполук, уповільнюється розкладання загальної органічної речо-
вини ґрунту. Аналогічні процеси проходять в інтенсивному аг-
роземі, якщо порівняти з екстенсивним агроземом. 
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Виділення вуглекислого газу з ґрунту (дихання ґрунту) — 

постійна величина з коливаннями до 2–3 разів для різних ґрунтів. 
Емісія СО2 протікає як у період біологічної активності, так і після 
вегетаційного періоду (до 30 % СО2 виділяється після закінчення 
вегетації). Підраховано, що від 10 до 54 % синтезованої росли-
нами органічної речовини використовується на дихання коре- 
невої системи (Кудеяров, 2005). Водночас це становить лише 
1/3 вуглекислого газу ґрунту, а 2/3 утворюється за рахунок жит-
тєдіяльності мікроорганізмів (Наумовська, 2003). Серед останніх 
найбільший внесок у мікробне дихання здійснюють гетеротро-
фні мікроорганізми. 

У дослідженнях останніх років значна увага приділяється 
питанням впливу концентрації атмосферного СО2 на кінетику мі-
кробного дихання ґрунту. Встановлено, що на біомасу та актив-
ність ґрунтових мікроорганізмів зростання кількості СО2 в атмо-
сфері може впливати тільки опосередковано — за рахунок збіль-
шення кількості кореневих ексудатів та інших доступних 
мікробному розкладу органічних субстратів рослинного похо-
дження (Skinner, 2014, Сябрук, Цигічко, 2016). Залежно від виду 
рослини може спостерігатися як збільшення, так і зменшення мі-
кробної популяції. 
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Процеси емісії СО2 досліджували впродовж вегетаційного 
року в стаціонарному польовому досліді «Вплив різних рівнів 
біологізації землеробства на родючість ґрунту» (зареєстрований 
за № 07 у Реєстрі «Стаціонарні польові досліди України») на до-
слідному полі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського», ДП «ДГ “Граківське”», закладеному 
у 1989 році поблизу с. Коротич Харківського району Харківської 
області.  

Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзолений малогу- 
мусний важкосуглинковий на лесовидному суглинку. В орному 
шарі ґрунту міститься: гумусу за методом Тюріна — 4,1 % 
(ДСТУ 4289-2004); загального азоту — 0,21 % (ДСТУ 4726-
2007), рухомого фосфору за методом Чирикова — 111 мг/кг ґру-
нту (ДСТУ 4115-2002), рухомого калію за методом Чирикова — 
90 мг/кг ґрунту (ДСТУ 4115-2002). 

Моніторинг емісії СО2 з ґрунту здійснювали в польових умо-
вах тричі за вегетаційний період 2020 року. Інструментальний 
контроль інтенсивності виділення діоксиду вуглецю з поверхні 
ґрунту проводили за допомогою портативного газоаналізатора 
testo 535 з ізолюванням від атмосферного повітря. Вимірювання 
виконували 3–5 разів на день із подальшим усередненням та ста-
тистичною обробкою результатів. Одночасно з вимірюваннями 
інтенсивності виділення діоксиду вуглецю визначали темпера-
туру ґрунту на глибині 10 см (ГОСТ 112-78) та вміст вологи у 
шарі 0–20 см гравіметричним методом (ДСТУ ISO 11465-2001). 

Вивчали вплив на «дихання» ґрунту комплексного застосу-
вання біопрепаратів різного призначення. Для дослідження було 
закладено чотири варіанти досліду:  

В 1. Обробка ґрунту деструктором стерні Гумістерн, обро-
бка насіння Гумікор, двократна позакоренева обробка рослини 
Гумісол-Плюс 03 Кукурудза (у фазі 3–5, та 9–11 листків) (усі 
препарати виробництва АФ «Гермес»). 

В 2. Контроль, без обробок. 
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В 3. Карбамід + обробка ґрунту деструктором стерні Гуміс-
терн, обробка насіння Гумікор, двократна позакоренева обробка 
рослини Гумісол-Плюс 03 Кукурудза (у фазі 3–5 та 9–11 лист-
ків). 

В 4. Карбамід, без обробок. 
Вирощувана культура — кукурудза на зерно. 
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Рисунок. Емісія вуглекислого газу з ґрунту за вегетаційний 

період, кг/га за годину. 
 
Як видно з кривих графіка, застосування комплексу агроза-

ходів (обробка деструктором стерні, обробка насіння біопрепа-
ратом та двократна позакоренева обробка гуміновим препара-
том) посилило емісію СО2 з ґрунту. Збільшення інтенсивності 
«дихання» спостерігалося і за внесення карбаміду. Комплекс аг-
розаходів з біологізаціїї землеробства на фоні внесення карбаміду 
(варіант 3) зумовив максимальне зростання емісії вуглекислого 
газу. Це пояснюється посиленням мікробіологічної активності 
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за рахунок внесення препаратів та покращенням азотного жив-
лення рослин, зумовленим внесенням карбаміду. Карбамід міс-
тить аміачний азот, який добре засвоюється рослинами, інтенси-
вно використовується в біохімічних процесах та позитивно впли-
ває на ріст та розвиток рослини. Збільшення кореневої маси 
кукурудзи теж сприяло посиленню «ґрунтового дихання». 

Збільшення чисельності мікрофлори в ґрунті прикореневої 
зони рослин відзначено після застосування всього комплексу аг-
розаходів (липень): чисельність бактерій, що засвоюють органі-
чний азот, в ґрунті варіанту, де застовували біопрепарати, зросла 
на 8,7–17,5 % щодо контролю без обробок; за застосування біо- 
препаратів на фоні внесення карбаміду — на 8,3–12,3 % щодо 
контролю з внесенням карбаміду; внесення карбаміду підвищило 
чисельність органотрофних бактерій на 25 % щодо варіанту без 
обробок і без добрива. Більш суттєвий вплив застосованих агро-
заходів відзначено на розвиток мікроорганізмів, що засвоюють 
мінеральні сполуки азоту: у варіанті без добрива їх чисельність 
зросла на 79 %; на фоні внесення карбаміду — на 25–62,7 %; за 
внесення лише карбаміду — на 33,1 %. 

Кількість СО2, що надходить з ґрунту, визначається як біо-
логічними чинниками (темпом росту та розвитку рослин і мікро-
організмів, диханням коренів), так і фізичними умовами навко-
лишнього середовища (температура та вологість повітря та ґру-
нту та ін.). У зв’язку з цим емісія СО2 з поверхні ґрунту має 
досить чітку добову та сезонну динаміку. Ми спостерігали чітку 
динаміку до збільшення емісії у літній період із поступовим зга-
санням до осені. Це є наслідком того, що мікробний ценоз ґрунту 
також має значну сезонну динаміку, і біогенність ґрунту стрімко 
зростає, починаючи від часу відновлення весняної вегетації до 
середини літа з подальшим поступовим згасанням. Супутні спо-
стереження за температурою та вологістю ґрунту демонстрували 
найвищі значення у червні-липні, а у вересні вологість ґрунту 
була критично низькою, близькою до вологості зав’ядання рос- 
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лин. Це, на нашу думку, і стало одним із лімітуючих факторів, 
які пригнічують «ґрунтове дихання» в осінній період. 
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Вирощування соняшнику залишається однією з найбільш 

енергоємних галузей рослинництва, що зумовлено застосуван-
ням гербіцидів як ґрунтових, так і по вегетації, що погіршує еко-
логічний стан ґрунту. Соняшник рекомендовано розміщувати 
переважно в просапному клину після озимої пшениці, озимого 
жита, а також після ячменю. У районах з недостатнім зволожен-
ням соняшник краще висівати після озимих культур, посіяних по 
чистому пару. Щоб уникнути ураження вовчком або інфекцій-
ними хворобами, соняшник не варто повертати на попереднє 
місце раніше, ніж через 5–6 років. Терміни повернення соняш-
нику на попереднє місце в сівозміні мають важливе значення не 
лише для сортів, зокрема імунних, а й для гібридів, адже це впли-
ває на фітопатологічний стан ґрунту, запаси вологи й поживних 
речовин, біологічну активність ґрунту. Тому, соняшник не реко-
мендують висівати після культур з глибокою кореневою систе-
мою: багаторічних трав, суданської трави, цукрових буряків, які 
використовують вологу з нижніх шарів ґрунту. Соняшник, як і 
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цукровий буряк, до кінця вегетації використовує вологу з гли-
бини від 100 до 200 см і більше, і значно інтенсивніше, ніж зер-
нові культури — озима пшениця, жито і ячмінь. Відповідно, під 
рослинами з глибокою кореневою системою утворюється дефі-
цит води в нижніх горизонтах і відновлюється в районах достат-
нього зволоження через 1–2 роки, недостатнього — через 3–4 ро-
ки. Концентрація соняшнику може становити не більше 5–10 % 
у структурі сівозмінної площі. За збільшення концентрації соня-
шнику в сівозміні, що становить нині в окремих регіонах більше 
25 % і доходить до 40 %, спостерігаються швидкі темпи змен-
шення вмісту органічної речовини, мінерального азоту, рухо-
мого фосфору, обмінного калію, що значно знижує родючість 
ґрунту та погіршує його мікробіологічний стан. Інтенсивна тех-
нологія вирощування соняшнику пов’язана зі збільшенням ан-
тропогенного навантаження, що впливає на стан екосистем, і 
найперше мікрофлори ґрунтів. Ступінь її пригнічення залежить 
від типу ґрунтів, фону добрив, рівня насичення сівозміни як 
соняшником, так і просапними культурами, вмісту поживних ре-
човин у ґрунті. Тому розробка способів зменшення негативної дії 
фітотоксичності за вирощування соняшнику дає можливість по-
кращити родючість ґрунту через зменшення його ущільнення, 
підвищити вміст мінерального азоту, рухомого фосфору, обмін-
ного калію, покращити мікробіологічний стан ґрунту, підвищити 
продуктивність соняшнику й зменшити енергетичне наванта-
ження на агроекосистему. 

Використання бінарних посівів сільськогосподарських куль-
тур забезпечує цілий низка переваг (технологічних, економічних 
та екологічних): підвищення стійкості рослин до дії стресів; збі-
льшення їх продуктивності; збільшення накопичення органічної 
речовини в ґрунтах; підвищення економічної ефективності земе-
льної ділянки; захист ґрунту від ерозійних процесів (дефляції та 
вимивання); можливість рівномірного використання наявної аг-
рокліматичної ресурсної бази; поліпшення мікробіологічної різ-
номанітності ґрунтової мікрофлори; покращення агрофізичних 
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властивостей ґрунту; допомога в боротьбі з бур’янами і сприяння 
очищенню від патогенних мікроорганізмів ґрунту. Комбіну-
вання сільськогосподарських культур для вирощування в бінар-
них посівах залежить від господарського напрямку господарства 
та формується відповідно до фізіологічних і біохімічних особли-
востей, оскільки корені рослин продукують значну кількість різ-
номанітних речовин, які впливають як позитивно, так і негативно 
чи нейтрально на видовий склад агроекоценозів. Як варіант біна-
рного посіву використовують поєднання соняшнику з озимою 
викою, коли у посівах соняшнику проводять висівання озимої 
вики (нормою до 400 тис. схожого насіння на гектар). Спільна 
вегетація не заважає росту і розвитку культур, вика вкриває по-
верхню ґрунту, що зменшує випаровування з поверхні ґрунту, 
що сприятливо позначається на збереженні вологи. 

В основу досліджень покладено досліди за системою ве-
дення сівозмін і системою удобрення, концентрації соняшнику з 
підсівом вики для збереження родючості ґрунту й терміну його 
повернення на попереднє місце. Дані результатів досліджень є 
теоретичною і практичною базою для розробки високопродукти-
вних сівозмін, агроекологічно і енергетично збалансованих для 
господарств всіх форм власності, відповідно з чим використання 
соняшнику з підсівом вики дасть можливість зменшити втрати 
поживних речовин з ґрунту та підвищити продуктивність сільсь-
когосподарських культур і якість сільськогосподарської продук-
ції. Використання бобових культур у сівозміні підвищує мікро-
біологічну активність ґрунту, забезпечує зростання активності 
амоніфікаторів, нітрифікаторів, що сприяє зростанню мінераль-
них сполук азоту в ґрунті.  

Дослідження проводили в умовах дослідного поля дослід-
ного господарства «Саливонківське» Васильківського району 
Київської області в довготривалому стаціонарному досліді. 
Ґрунт дослідного поля — чорнозем типовий вилугуваний, хара-
ктеризується такими агрохімічними показниками: гумус за Тю-
ріним — 3,5 %, рН сольове — 5,8, рухомий фосфор й обмінний 
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калій за Чіріковим — 100–150 і 60–80 мг/кг ґрунту. Площа посі-
вної ділянки 250 м2, облікової — 200 м2, повторність триразова. 
Мікробіологічну активність ґрунту визначали за методикою Ін-
ституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН. 

Проведені дослідження показали, що на період появи тре-
тьої пари листків у варіантах з підсівом вики під соняшник зна-
чно зросла активність амоніфікаторів і нітрифікаторів. Кількість 
амоніфікаторів у варіантах з підсівом вики під соняшник була у 
2–2,5 раза більша від показника варіанту без підсіву. У варіанті, 
де соняшник вирощували без підсіву вики, загальна кількість ні-
трифікаторів становила 27,6 млн КУО в 1 г ґрунту, тоді як з під-
сівом вики — 32,2–45,6 млн КУО. Отже, на період 3-ї пари лис-
тків вирощування вики в посівах соняшнику сприяє зростанню 
як амоніфікаторів, так і нітрифікаторів. Розвиток до 1,0 млн КУО 
в 1 г ґрунту фосфатмобілізувальних бактерій роду Pseudomonas 
і Bacillus, які беруть участь в мінералізації органічних фосфор-
них сполук і переводять їх в доступну для рослин форму, на цей 
період вегетації мав суттєве зростання завдяки підвищенню кі-
лькості рослин вики озимої. У варіантах з підвищеною і високою 
кількістю рослин вики спостерігали зростання чисельності олі-
гонітрофілів — до 21,6 і 19,0 млн КУО відповідно, тоді як без пі-
дсіву цей показник перебував на рівні 17,6 млн КУО в 1 г ґрунту. 
Загальна кількість ґрунтової мікрофлори у варіанті з підсівом 
вики становила 92,2–110,2 млн КУО, без підсіву вики на цей 
період вегетації — 70,0 млн КУО в 1 г сухого ґрунту. 

На період цвітіння соняшника (середина вегетації) загальна 
кількість амоніфікаторів у варіантах з підсівом вики зменшилася 
майже у 2 рази. У цей час спостерігався бурхливий розвиток фо-
сфатмобілізувальних бактерій. У варіантах з підсівом вики цей 
показник сягав 8,6–6,6 млн КУО в 1 г ґрунту, а без підсіву — 
4,8 млн КУО. Саме розвиток фосфатмобілізувальних бактерій 
сприяв підвищенню рівня рухомого фосфору в ґрунті. Значний 
розвиток мікроміцетів — до 77,0 тис. КУО — відзначено у варі-
анті з найбільш високою кількістю вики, тоді як без підсіву ви- 
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ки — 38,5 тис. КУО в 1 г ґрунту. Загальна кількість мікробіоти 
на середину вегетації зменшилась: у варіантах з підсівом вики до 
63,3 і 55,9 млн КУО відповідно до початку вегетації. Однак цей 
показник був вищим на 15,8 і 8,40 млн КУО відповідно до варіа-
нту без підсіву вики. На кінець вегетації соняшнику кількість 
мікрофлори зменшилась у всіх варіантах досліду, що було зумо-
влено зменшенням чисельності амоніфікаторів, нітрифікато- 
рів, фосфатмобілізувальних бактерій. У варіантах з підвищеною 
і високою кількістю вики у підсівах соняшника їх загальна кіль-
кість сягала 20,1 і 28,7 млн КУО в 1 г ґрунту, без підсіву — 
17,1 млн КУО. Отже, підсів вики озимої на початок вегетації 
соняшнику стимулював розвиток нітрифікаторів і амоніфікато-
рів. Під впливом вики на середину вегетації посилюється розви-
ток фосфатмобілізувальних бактерій. Поступово процеси роз- 
витку мікробіоти уповільнюються, що пов’язано з погодними 
умовами. 
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Більшість пшениць тетраплоїдного ряду характеризується 

підвищеною білковістю зерна й стійкістю проти захворювань, 
збудниками яких є ґрунтові гриби. До таких пшениць належить 
пшениця Тимофєєва (Тriticum timopheevii), що має найвищий 
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імунітет до хвороб та шкідників, є носієм цитоплазматичної чо-
ловічої стерильності й відіграє важливу роль у селекції пшениць 
на гетерозис (Вавилов, 1986). 

У наших дослідженнях зазначена пшениця становила інте-
рес з огляду на можливий зв’язок генів стійкості до захворювань 
та інших важливих селекціонерам ознак, притаманних Т. timo-
pheevii, і показника азотфіксувальної активності в її кореневій 
зоні. 

З колекції Національного центру генетичних ресурсів рос-
лин України було люб’язно надано зразки таких пшениць групи 
timopheevii: Тriticum timopheevii var. timopheevii, Т. timopheevii × 
miguschovae, Т. timopheevii × kiharae, AD 217 (Т. timofeevii × 
Ae. umbellulata). 

Досліджували потенційну нітрогеназну активність (ПНА) у 
ризосферному ґрунті й на відмитих коренях рослин, вміст хлоро-
філів a i b у прапорцевих листках рослин, проводили структур-
ний аналіз одержаного урожаю. 

Дрібноділянковий дослід проводили у 2009 р. на чорноземі 
вилугуваному неглибокому легкосуглинковому на лесовидних 
суглинках, що характеризується такими агрохімічними показни-
ками: вміст гумусу в орному шарі — 3,6 %, рухомих форм фос-
фору (за Кірсановим) — 210–240 мг P2O5, обмінного калію (за 
Кірсановим) — 160–170 мг K2O на 1 кг ґрунту, pHH2O — 6,5. Ро-
змір дослідної ділянки 1 м2, повторність чотириразова, розмі-
щення ділянок рендомізоване. 

Результати дослідження потенційної нітрогеназної активно-
сті засвідчили, що упродовж вегетаційного періоду пшениці 
групи timopheevii не відзначалися високими значеннями показ-
ника. Так, ПНА у ризосферному ґрунті зазначених зразків у фазі 
цвітіння не перевищувала 155 нмоль етилену на 1 г ґрунту за 
1 годину (пшенично-егілопсовий амфідиплоїд AD 217). ПНА на 
відмитих коренях рослин так само не була високою (табл.).  

Тоді як діапазон коливання даного показника серед сортів 
пшениці ярої м’якої, що вивчалися нами у той же період, стано-
вив 204–1219 нмоль етилену на 1 г коренів за 1 годину, потен- 
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ційна активність нітрогенази на коренях пшениць групи timo-
pheevii складала 122–624 нмоль етилену на 1 г коренів за 
1 годину. Відповідні показники у фазі кущіння й фазі молочної 
стиглості не перевищували максимум зазначеного діапазону. 

 
Таблиця. Потенційна нітрогеназна активність на відми-

тих коренях пшениць групи timopheevii, нмоль етилену на 1 г 
коренів за 1 годину 

Варіанти 
Фази розвитку рослин 

Середнє 
за рік кущіння цвітіння молочна 

стиглість 
Т. timopheevii × 
miguschovae 27,52 ± 4,99 122,09 ± 27,16 115,18 ± 17,99 88,26 

Тriticum 
timopheevii 
var. timopheevii 

488,96 ± 99,04 86,33 ± 17,09 96,75 ± 31,67 224,01 

Т. timopheevii × 
kiharae 571,08 ± 90,30 352,44 ± 81,47 126,69 ± 12,83 350,07 

AD 217 
(Т. timofeevii × 
Ae. umbellulata) 

343,17 ± 84,74 624,26 ± 35,76 184,28 ± 43,77 383,90 

 
Вміст хлорофілів у прапорцевих листках пшениць групи 

timopheevii перебував на рівні низького, відзначеного для сортів 
ярої пшениці (166,97–214,41 мг/100 г тканини).  

Пшениці групи timopheevii формують невисоку кількість зе-
рен у головному колосі (9–17 зернівок). Маса 1000 зерен варію-
вала в широкому діапазоні (32,40–42,57 г) і корелювала з вмістом 
хлорофілів у прапорцевому листку рослин (коефіцієнт кореляції 
становив 0,78). Пшенично-егілопсовий амфідиплоїд AD 217, 
який характеризувався в середньому найвищою потенційною ак-
тивністю нітрогенази у цій вибірці, не відзначився ані високим 
вмістом хлорофілів, ані структурними показниками зерна. 

Загалом, серед досліджених пшениць групи timopheevii 
нами не виявлено джерел підвищеної здатності до асоціативної 
азотфіксації. 
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Нут посівний (Cicer arietinum L.), маючи унікальні біологі-

чні особливості серед зернобобових рослин, є досить перспек- 
тивною культурою для вирощування в Лівобережному Лісостепу 
України. Жаро- та посухостійкість культури вдало поєднуються 
з високою холодостійкістю, також боби не пошкоджуються 
брухусом і довго не обсипаються (Бушулян, 2009). Якщо ж нут 
розглядати як продукт харчування, то він має високі смакові та 
дієтичні властивості, якими поступається лише сочевиці. Зерно 
нуту містить: численний комплекс вітамінів, 28–32 % білка, амі-
нокислотний склад якого близький до ідеального білка ФАО, 7 % 
олії та інші цінні сполуки (Січкар, 2004). 

Україна має селекційно-генетичні програми для створення 
сортів нуту з поліпшеними господарськими властивостями для 
потреб сучасного землеробства. Адже сучасні сорти нуту по-
винні бути високотехнологічними, стійкими до вилягання, мати 
боби, що не розтріскуються, а зерно — стійке до ураження горо-
ховим та квасолевим зерноїдами (Бушулян, 2001). 
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За даними С. В. Дідович (2007) рослини нуту формують ви-
сокі врожаї без використання мінеральних азотних добрив за 
утворення симбіозу з бульбочковими бактеріями певного виду, 
які забезпечують фіксацію атмосферного азоту. Рослини нуту 
посівного вступають у симбіоз з бактеріями виду Mesorhіzobіum 
cіcerі та засвоюють з атмосфери за вегетацію близько 80–
150 кг/га азоту, чим можуть забезпечити врожай зерна до 25 ц/га 
без застосування мінеральних добрив. Також майже 30 % засво-
єного з атмосфери азоту лишається в кореневих та пожнивних 
рештках і споживається наступними культурами. 

Ґрунти України не мають аборигенних бульбочкових бакте-
рій нуту, за виключенням окремих локацій, де раніше вирощува-
лася ця культура. Саме тому для формування бобово-ризобі- 
ального симбіозу та забезпечення рослин азотом потрібно здій- 
снювати обробку насіння препаратами селекційних штамів 
бульбочкових бактерій нуту перед посівом (Толкачов, 2002). 

Зважаючи на прояв складових механізму дії інокуляції, мо-
жна визначити такі позитивні ефекти від бактеризації: 

1. Зміни активності таких процесів як фотосинтез, азотфік-
сація та денітрифікація. 

2. Зміна чисельності мікроорганізмів ризосфери рослини. 
3. Вплив на ріст та розвиток рослин (схожість насіння, роз-

виток кореневої системи, збільшення площі асиміляційної по- 
верхні, показників морфопараметрів рослини, зміни в структурі 
врожаю, урожайність, поліпшення якісних параметрів рослинни-
цької продукції). 

4. Екологічні наслідки. 
Отже, передпосівна інокуляція насіння нуту є перспектив-

ним агрономічним прийомом, який забезпечує формування ефе-
ктивного бобово-ризобіального симбіозу, що дозволяє отримати 
значну кількість позитивних ефектів. 
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Одним із завдань сучасної мікробіології є розробка високое-

фективних інокулянтів на основі агрономічно корисних ґрунто-
вих бактерій, здатних забезпечувати отримання високих стабіль-
них урожаїв сільськогосподарських культур. Біоагентами таких 
інокулянтів можуть бути ґрунтові діазотрофи, які за рахунок фі-
ксації атмосферного азоту відіграють важливу роль в агроцено-
зах (Патика та ін., 2003; Волкогон та ін., 2006; Babalola та ін. 
2012). 

Метою нашої роботи було вивчення життєздатності нового 
штаму Azotobacter chroococcum ІМВ В-7836 та дослідження його 
впливу на азотфіксувальну активність у кореневій зоні рослин 
огірка та на урожайність цієї культури. 

Виявлено, що через три місяці після обробки кількість бак-
теріальних клітин у формі цист на насінні, яке зберігали за тем-
ператури +4 °С, була в 5,4 раза більшою за показник варіанта зі 
зберіганням насіння за температури +28 °С. 

Встановлено негативний ефект впливу УФ-випромінювання 
на життєздатність вегетативних клітин A. сhroococcum ІМВ В-
7836. Для зменшення негативного впливу ультрафіолету під час 
бактеризації застосовано інокулянт на основі азотобактера у фо-
рмі цист, що забезпечило подовження строків збереження жит-
тєздатності клітин мікроорганізмів на насінні до моменту висіву 
в ґрунт. 
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У результаті проведених досліджень встановлено, що 
клітини у формі цист зберігають життєздатність краще, ніж ве-
гетативні клітини. Отримані результати підтверджують дані 
Shemshura та ін. (2019), які виявили, що вплив різних доз УФ-
випромінювання викликають фотореактивацію бактерій роду 
Azotobacter. Нами вперше виявлено, що навіть після 20 хв. ульт-
рафіолетового опромінення життєздатні клітини цист азотобак-
тера присутні на насінні огірка. 

Встановлено, що азотфіксувальна активність азотобактера в 
ризосферному ґрунті огірка за передпосівної бактеризації на-
сіння A. chroococcum ІМВ В-7836 (клітини у формі цист) має по-
казник 62,3 нмоль С2Н4 / г сухого ґрунту за годину, а урожай-
ність у цьому варіанті становить 48,6 т/га, що вище контролю 
на 31,9 %. 

Отже, встановлено, що зі збільшенням температури зменшу-
ється життєздатність бактеріальних клітин, нанесених безпосе-
редньо на насіння огірка. Бактеріальні клітини у формі цист стій-
кіші до УФ-випромінювання. Найбільш ефективним за виро- 
щування огірків був варіант з передпосівною бактеризацією 
A. chroococcum ІМВ В-7836 у формі цист. Отримані дані можуть 
бути використані для забезпечення виживаності клітин бактерій 
роду Azotobacter на насінні за впливу несприятливих факторів 
зовнішнього середовища, зокрема температури та УФ-випромі-
нювання, та підвищення ефективності інокулянтів, нанесених 
безпосередньо на насіння, для підвищення продуктивності огі-
рка. 
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У сучасному птахівництві антибіотики пригнічують розви-

ток багатьох інфекційних респіраторних та кишкових інфекцій, 
покращують прирости й конверсію корму та підвищують збере-
женість поголів’я птиці, водночас спричинюючи запальну дію з 
боку шлунково-кишкового кишкового тракту. 

За даними літературних джерел, особливості переважної бі-
льшості запальних ускладнень після антибіотикотерапії дослі-
джені мало. Тому для успішного застосування антибіотиків з лі-
кувальною й профілактичною метою необхідне детальніше ви-
вчення патологічних процесів антибіотик-індукованих уражень, 
а саме органів травної системи. 

Метою нашої роботи є дослідження маркерів запалення й мі-
кробного обсіменіння в шлунково-кишковому тракті й печінці 
щурів після застосування антибіотика лінкоміцину. 

Найбільш поширеним ускладненням антибіотикотерапії є 
зміна мікробоценозу кишковика (дисбіоз), яка характеризується 
порушенням взаємодії імунних систем мікроорганізму і його мі-
кробної системи (Кучерявий, 2010; Воропаєва, 2006). Також фа-
хівці доводять, що однією з причин функціонального порушення 
печінки є застосування антибіотиків (Бабак, 2008). З огляду на це 
нами проведено експериментальне дослідження з визначення бі-
охімічних маркерів запалення та дисбіозу в слизових оболонках 
шлунково-кишкового тракту й печінці щурів, які отримували ан-
тибіотик. 
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Досліджували вплив лінкоміцину на процеси, що відбува-
ються в слизовій оболонці шлунково-кишкового тракту та печі-
нці щурів після курсового прийому антибіотика. Для дослід-
ження використовували препарат Лінкоміцин-Здоров’я вироб- 
ництва ТОВ «Фармацевтична компанія “Здоров’я”», м. Харків. 
Антибіотик тварини отримували з питною водою в дозі 70 мг/кг 
маси протягом 7 діб. Дозу лінкоміцину встановили з урахуван-
ням добового споживання води і живої маси тварин. Доза препа-
рату є нетоксичною, оскільки в перерахунку на 1 г маси щура не-
значно перевищувала середню терапевтичну дозу для людини. В 
експерименті використовували лінкоміцин для ін’єкцій. 

Всі маніпуляції зі щурами проводили в щадному режимі, не 
піддаючи їх стресу й болю. Оцінювали макроскопічний стан сли-
зової оболонки шлунку за допомогою лупи. Видаляли ясна, пе-
чінку, слизову оболонку шлунку, тонкий і товстий кишковик. 
У гомогенатах тканин визначали рівень маркерів запалення: 
активність еластази, кислої фосфатази (КФ) і вміст малонового 
діальдегіду (МДА) (Левицкий, 2002, 2010). Про ступінь мікроб-
ного обсіменіння відділів травної системи щурів судили за акти-
вністю уреази (Гаврикова, 1996). Статистичну обробку результа-
тів проводили з використанням t-критерію Стьюдента (Сернов, 
2000). Відмінності між значеннями порівнюваних параметрів ро-
зцінювали як статистично значущі за p < 0,05. 

В процесі дослідження інтактних щурів слизова оболонка 
шлунку відповідала нормі: ніжно рожевого кольору, блискуча, 
кількість слизу незначна, складчастість помірно виражена. В 
шлунку щурів, які отримували лінкоміцин, відзначено ознаки, 
характерні для атрофічного гастриту: стінка шлунку витончена, 
слизова оболонка блідо рожевого кольору, складчастість слизо-
вої не збережена, мінімальна кількість слизового секрету (Rugge, 
2002). Виявлена в ході макроскопічного дослідження картина 
може свідчити про розвиток запального процесу. 

В результатів курсового прийому лінкоміцину нами відзна-
чено істотну зміну рівня МДА і активності еластази в різних 
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органах травної системи щурів. Найбільшою мірою концентра-
ція МДА підвищилася в слизовій оболонці тонкого й товстого 
кишковика. Це свідчить про збільшення інтенсивності перокси-
дації ліпідів, а саме про розвиток запального процесу після курсу 
застосування лінкоміцину. 

В процесі досліджень нами встановлено тісний взаємозв’я-
зок між багатьма патологічними станами й процесами посиле-
ного утворення радикалів, що супроводжується пошкодженням 
власних органів і тканин. Дослідження активності еластази — 
маркера запалення і деструкції — виявило її збільшення. Оскі-
льки рівень активності еластази відображає ступінь деградації 
еластичних волокон різних органів, значне збільшення активно-
сті досліджуваного ферменту може вказувати на деструктивні 
процеси в цих органах. Збільшення активності КФ розглядається 
як неспецифічна ознака запалення, що свідчить про ураження пе-
вного органу. В наших дослідженнях у всіх тканинах відзнача-
ється підвищення активності КФ, за винятком печінки, в якій 
зазначено статистично невірогідне зниження цього показника. 

Про мікробне обсіменіння травного тракту судили за актив-
ністю уреази, оскільки фермент не утворюється соматичними 
клітинами макроорганізму, а її продукція є маркером наявності 
цілої низки умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів на-
віть після кореляції (14 діб). Встановлено інтенсивне дисбіоти-
чне зрушення в тонкому кишковику й ротовій порожнині, де уре-
азна активність збільшилася. Менш значне збільшення активно-
сті уреази після прийому лінкоміцину відзначено (по спадаючій) 
у товстій кишці, в печінці й шлунку щурів. 

За результатами проведеного дослідження у щурів, які отри-
мували курс лінкоміцину, виявлено структурні зміни слизової 
оболонки шлунку, підвищення рівня маркерів запалення й мік- 
робного обсіменіння в органах травного тракту. Ускладнення 
найбільшою мірою були помітні в слизових оболонках тонкого й 
товстого кишковика тварин. Встановлені порушення, поряд з 
обов’язковою необхідністю використання антибіотиків у птахів- 
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ництві, диктують важливість проведення досліджень з розробки 
профілактичних заходів з метою запобігання розвитку запалення 
й дисбіозу в шлунково-кишковому тракті сільськогосподарської 
птиці.  
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Цінною сільськогосподарською культурою в світовому зем-

леробстві, яка займає провідне місце серед зернобобових, є соя 
(Glicine hispida (Moench) Max). У її насінні міститься 30–55 % 
білка, 13–26 % жиру, 20–32 % крохмалю, а також багато вітамі-
нів, макро- та мікроелементів, вона має велике продовольче, те-
хнічне, кормове та агротехнічне значення (Петриченко, Лихо-
чвор, 2014). Оскільки посівні площі сої в Україні щорічно зрос-
тають, культуру вирощують на нових місцях, де її раніше не 
вирощували. В цих умовах необхідно забезпечити присутність 
штамів бульбочкових бактерій у ґрунті за рахунок передпосівної 
інокуляції насіння сої (Кулик та ін, 2000).  

У зв’язку з цим в Інституті сільськогосподарської мікробіо-
логії та агропромислового виробництва НААН створено біопре-
парати комплексної дії, які крім бактеріального компонента, 
містять у своєму складі фізіологічно активні речовини біологіч- 
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ного походження, зокрема фітогормони. За сприятливих умов 
компоненти біопрепаратів діють на рослину синергічно; за не-
сприятливих, коли дія бактеріального компонента може бути зні-
вельованою, на продукційний процес культури впливає фізіоло-
гічно активний компонент (Волкогон, 2006). 

Головною умовою реалізації високого потенціалу культури 
є розробка й впровадження у виробництво інноваційної техноло-
гії вирощування. Питання взаємодії протруйників із мікробними 
препаратами за різних технологій удобрення, обробітку ґрунту 
та захисту посівів сої від бур’янів залишається маловивченим в 
умовах Правобережного Степу України. 

Наукові дослідження виконано впродовж 2011–2018 рр. в 
лабораторії землеробства Кіровоградської державної сільського-
сподарської дослідної станції НААН (з жовтня 2018 р. — Інсти-
тут сільського господарства Степу НААН). Ґрунт дослідної діля-
нки — чорнозем звичайний важкосуглинковий. Умови вирощу-
вання сої за роки досліджень характеризуються, зокрема, ГТК 
Селянінова, який становив за вегетаційний період: у 2011 р. — 
0,81; 2012 р. — 0,49; 2013 р. — 1,00; 2014 р. — 0,76; 2015 р. — 
0,92; 2016 р. — 1,16; 2017 р. — 0,42; 2018 р. — 0,84 за середньо-
багаторічного показника 1,05. Така неоднорідність погодних 
умов у роки проведення досліджень дала змогу всебічно вивчити 
ефективність передпосівної інокуляції насіння біопрепаратами в 
посівах сої. 

У 2011–2013 рр. дослідження проводили за двох способів ос-
новного обробітку ґрунту — оранки на глибину 25–27 см та дис-
кування на глибину 12–14 см. Використовували системи удоб-
рення: 1 — без добрив; 2 — N20P20K20; 3 — N40P40K40. Кожна си-
стема передбачала варіанти без застосування біопрепаратів та з 
інокуляцією насіння Ризогуміном із розрахунку 200 г на гекта-
рну норму насіння як окремо, так і в комбінації з регулятором 
росту Біолан, 20 мл/т. Обприскування регуляторами росту Біо-
лан та Біосил проводили у фазі бутонізації сої з розрахунку 
20 мл/га. Сорт сої — Медея, ранньостиглий з нормою висіву 
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750 тис. схожих насінин на 1 га. Добрива у вигляді нітроамофо-
ски вносили восени під оранку. 

Отримані результати свідчать про позитивний вплив азотфі-
ксувального мікробного препарату Ризогумін як окремо, так і в 
комбінації з РРР на формування активного симбіозу, досить ви-
сокої насіннєвої продуктивності, водночас покращується якість 
продукції проти контролю (без обробки) за обох способів основ-
ного обробітку ґрунту. В середньому за три роки глибокий обро-
біток ґрунту, якщо порівняти з мілким, сприяв істотному підви-
щенню урожайності зерна сої на 0,34 т/га (16,1 %). За рахунок 
застосування біопрепаратів в середньому за три роки урожай-
ність зросла на 0,16–0,20 т/га проти абсолютного контролю (без 
інокуляції насіння й застосування регуляторів росту рослин). Мі-
неральні добрива сприяли підвищенню врожайності сої як за 
оранки, так і за дискування. Залежно від фонів мінерального 
живлення приріст урожайності зерна сої від інокуляції насіння 
Ризогуміном щодо абсолютного контролю (без добрив та без іно-
куляції) за оранки склав 0,12–0,26 т/га або 9,5–11,8 %; за диску-
вання — 0,18–0,32 т/га або 9,4–16,7 %. За рахунок застосуван- 
ня біопрепаратів додатково отримано 0,16–0,20 т/га (6,5–9,3 %) 
проти контролю без інокуляції насіння. Застосування додатково 
регуляторів росту рослин Біолану та Біосилу в період вегетації за 
обприскування посівів сприяло підвищенню зернової продукти-
вності, особливо за глибокого обробітку ґрунту. Так, за оранки 
додатково отримано 0,13–0,38 т/га або 5,9–17,2 %, за дискуван- 
ня — 0,17–0,31 т/га або 8,9–16,4 %. Економічна ефективність 
зумовлена рівнем додатково отриманого врожаю й витратами на 
його формування. Додатковий умовно чистий дохід від застосу-
вання біопрепаратів за різних систем удобрення по оранці склав 
104–1085 грн/га з окупністю додаткових витрат 0,07–17,72 
грн/грн. За дискування ці показники відповідно склали 53–1126 
грн./га і 0,24–15,40 грн/грн. Собівартість 1 тонни зерна у варіан-
тах застосування біопрепаратів на досліджуваних фонах мінера-
льного живлення за оранки зменшувалася на 43–136 грн. 
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Протягом 2014–2015 рр. вивчали дію мікробних препаратів 
на продуктивність середньостиглого сорту сої Ромашка за різних 
елементів технології вирощування культури. Встановлено, що 
застосування ресурсозбережної системи захисту посівів сої, яка 
передбачає внесення страхових гербіцидів (Хармоні 75, в. г., 
6,0 г/га + ПАР Тренд 90 + Базагран М, в. р., 2.0 л/га), сприяло 
зниженню кількості бур’янів у 2,8, а їх сухої маси в 2,0 рази; за 
вирощування сої за інтенсивної системи захисту, яка передбачає 
застосування як ґрунтового (Харнес, к. е. 2,5 л/га), так і страхо-
вих гербіцидів (Хармоні 75, в. г., 6,0 г/га + ПАР Тренд 90 + База-
гран М, в. р., 2.0 л/га) в поєднанні з механізованим доглядом, за-
бур’яненість знижувалася в 3,9 раза, суха маса бур’янів — у 
4,8 раза проти технології, за якої сою вирощували за механізова-
ного догляду, без застосування гербіцидів. У середньому за ро-
ками досліджень недобір урожаю проти застосування ресурсо-
збережної системи захисту посівів від бур’янів склав 0,95 т/га 
(76,6 %), інтенсивної — 1,08 т/га (87,1 %). Застосування мікроб-
них препаратів в середньому по фактору сприяло підвищенню 
урожайності зерна сої на 0,13–0,14 т/га (7,1–7,7 %) проти конт-
ролю без інокуляції. Максимальний урожай зерна отримали за 
інтенсивної технології вирощування від застосування біопре- 
парату Ризогумін на протруєному насінні препаратом Максим 
XL — 2,49 т/га, або додатково 0,33 т/га (15,3 %).  

У 2016–2018 рр. досліджували ефективність різних форм 
біопрепаратів за вирощування сої. Встановлено, що різні біопре-
парати, їх препаративні форми, системи захисту від бур’янів та 
обробки насіння фунгіцидами мали істотний вплив на форму-
вання урожайності зерна. Так, за ресурсозбережної (внесення 
ґрунтового гербіциду) урожайність склала 2,17 т/га, що на 18,4 % 
нижче, ніж за вирощування із застосуванням інтенсивної сис-
теми захисту посівів сої від бур’янів (внесення ґрунтового й 
страхових гербіцидів). В середньому за обох технологій вирощу- 
вання за використання протруйника Максим XL урожайність 
зерна підвищилася на 0,16 т/га проти блоку досліду з препаратом 
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Скарлет. Бактеризація насіння біопрепаратами як у рідкій препа-
ративній формі, так і на торф’яній основі, дала можливість істо-
тно підвищити урожайність зерна — на 0,16–0,30 т/га (7,3–
13,8 %). Вищі показники як урожайності культури, так і умовно 
чистого доходу та рівня рентабельності, отримали у блоці з об-
робкою насіння препаратом Максим XL з використанням рідкої 
форми біопрепарату Ризобофіт. 

Отже, в умовах ризикованого землеробства та недостатнього 
зволоження Правобережного Степу України передпосівна іноку-
ляція насіння сої біопрепаратами є обов’язковим агротехнічним 
заходом, який у комбінації з протруєнням насіння дозволяє отри-
мати істотну прибавку врожайності, позитивно впливає на під-
вищення якісних показників зерна сої і, як наслідок, сприяє зна-
чному підвищенню економічної ефективності виробництва. Роз-
робка технології для вирощування сої дасть змогу ширше 
використовувати потенційні можливості цієї культури в умовах 
Правобережного Степу України, що зі свого боку сприятиме під-
вищенню врожаю. Застосування мікробних препаратів дозволяє 
зменшити внесення мінеральних добрив, що є важливим резер-
вом їх економії. Тому сьогодні застосування біопрепаратів вже 
треба розглядати не як окремий чи додатковий агрозахід, а як не-
від’ємну складову прогресивних технологій виробництва сільсь-
когосподарської продукції. 
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Серед багаторічних кормових трав найбільшу популярність 

і поширення в світі набула люцерна. Люцерна позиціонується як 
розв’язання проблеми рослинного білка в кормах тварин (Put-
nam, 2001). Але практична цінність люцерни не обмежується 
лише її кормовими якостями. Вона також виконує інші важливі 
функції: агротехнічні, біологічні, агроекологічні. Люцерна збага-
чує ґрунт азотом, накопичує велику кількість пожнивних залиш-
ків, кореневої маси, покращує структуру ґрунту, знижує дію во-
дної та вітрової ерозії, є добрим попередником для багатьох сіль-
ськогосподарських культур. Однак розширення посівних площ 
цієї цінної кормової культури не відбувається через відсутність 
у достатній кількості посівного матеріалу, що зі свого боку 
пов’язано з низькою насіннєвою продуктивністю (Clinton, 2007). 

Підвищення врожаю насіння люцерни надзвичайно важливе 
і складне питання, яке можливо розв’язати шляхом створення 
сортів з високою насіннєвою продуктивністю, а також розробки 
більш досконалої технології вирощування. Суть її зводиться до 
доповнення звичайної агротехніки комплексом спеціальних при-
йомів, які прямо чи побічно поліпшують процеси росту й розви-
тку, утворення генеративних органів та підвищують врожайність 
насіння люцерни (Шеуджен, 2005; Балакай, 2005). 

Для отримання високих стійких урожаїв насіння люцерни 
необхідно створити оптимальні для росту і розвитку рослин 
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умови. Ефективним фактором впливу на урожай насіння люце-
рни є бактеріальні препарати. Інокуляція насіння збільшує об’єм 
кореневої маси, активізує симбіотичні процеси, підвищує стій-
кість рослин до стресових факторів зовнішнього середовища, що 
є важливою умовою для підвищення насіннєвої продуктивності 
(Ram Swaroop Meena, 2020). Використання бактеріальних препа-
ратів стимулює формування додаткового врожаю, накопичення 
органічної речовини (у вигляді кореневих залишків) та симбіо-
тичного азоту, сприяючи водночас зниженню норм мінеральних 
добрив для наступних культур і не забруднюючи навколишнє 
середовище. У зв’язку з цим пошук нових форм ефективних ба-
ктеріальних добрив й оптимальних способів їх використання в 
технологіях вирощування люцерни є актуальною проблемою 
(Tautges, 2019).  

Дослідження проводили протягом 2016–2018 рр. на дослід-
ному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН. У ґрун-
тово-кліматичному відношенні воно розташоване в степовій зоні 
на Інгулецькому зрошуваному масиві. 

Метод закладки польового досліду — розщеплені ділянки. 
Головні ділянки (фактор А) — сорти люцерни (Унітро і Зоряна); 
суб-ділянки (фактор В) — обробка насіння бактеріальними пре-
паратами: 1 — контроль (без обробки); 2 — Ризобофіт; 3 — Ком-
плекс біопрепаратів; 4 — Ціанобактеріальний консорціум і 
5 — Ціанобактеріальний препарат. Строк сівби ранньовесняний. 
Посів широкорядковий з міжряддям 70 см. Площа посівної діля-
нки — 60 м2, облікової — 50 м2, повторність триразова. 

Статистичну обробку врожайних даних проводили методом 
дисперсійного аналізу (Ушкаренко, 2008). Вивчення розподілу 
коренів методом відмивання дозволило визначити масу й про- 
центний їх розподіл (після збирання) по шарах ґрунту через 
кожні 10 см (Станков, 1964). Продуктивність азотфіксації визна-
чали балансовим методом (Посипанов, 1991). 

Отримані експериментальні дані свідчать, що в середньому 
за роки досліджень насіннєва продуктивність люцерни другого 
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року життя в середньому за 2016–2018 рр. у сорту Унітро склала 
391,27 кг/га, що вище на 29,74 %, ніж у сорту Зоряна. 

На контрольному варіанті урожайність насіння у сорту Зо-
ряна становила 234,13 кг/га, у сорту Унітро — 307,54 кг/га. За-
стосування бактеріальних препаратів сприяло збільшенню вро-
жайності насіння за рахунок більш потужної кореневої системи 
та підвищення рівня симбіотичної фіксації. Найбільший урожай 
насіння отримано за застосування ціанобактеріального препа-
рату: у сорту Зоряна — 361,11, у сорту Унітро — 456,35 кг/га. 

Разом зі збільшенням врожайності насіння відбуваються й 
зміни параметрів накопичення повітряно-сухої кореневої маси та 
азотфіксації. 

Накопичення сухої маси коренів по варіантах досліду має та-
кож істотні коливання залежно від застосування бактеріальних 
препаратів. Найбільша маса спостерігалася в обох сортів люце-
рни за застосування ціанобактеріального препарату — 5,76 та 
5,80 т/га, відповідно, тоді як на контрольних варіантах становила 
4,52 й 4,50 т/га.  

Продуктивність фіксації атмосферного азоту в агроценозах 
люцерни другого року життя на контрольному варіанті у сорту 
Унітро складала 161,98 кг/га, у сорту Зоряна — 168,35 кг/га. Най-
більші показники продуктивності азотфіксації відзначено за 
використання ціанобактеріального препарату — 222,49 і 
227,59 кг/га відповідно.  

Найбільший урожай насіння та накопичення кореневої маси 
отримано у сорту Унітро за обробки насіння ціанобактеріальним 
препаратом — 456,35 кг/га та 5,80 т/га відповідно. 
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Глобальний характер проблеми білка, як основи життя на Зе-

млі, вимагає постійної уваги і нарощування виробництва най-
більш повноцінних білкововмістних продуктів, одним із яких є 
насіння зернобобових культур. Проте у доповідях Організації з 
продовольства та сільського господарства ООН наведені свід-
чення про надмірну витратність індустріального аграрного виро-
бництва. Зокрема, 7–10 калорій вичерпної енергії йде на вироб-
ництво лише 1-ї калорії продуктів харчування. (Камінський, 
2016). 

Сьогодні перспективним щодо зменшення енерговитрат є 
впровадження у виробництво рістстимулювальних речовин, які 
у низьких дозах здатні підвищувати реалізацію потенціалу біо-
логічної продуктивності рослин та впливати на інтенсивність і 
спрямованість фізіологічних процесів у рослинному організмі 
(Кабанець та ін., 2017). Існують також дані, що свідчать про 
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підсилення активності процесу симбіотичної азотфіксації за по-
єднання передпосівної бактеризації і застосування стимуляторів 
росту рослин (Іващенко, 2019). 

Серед речовин, які істотно впливають на симбіотичну фікса-
цію азоту, важливе місце належить мікроелементам: молібдену, 
кобальту, бору, міді, цинку, марганцю, ванадію та ін. З-поміж 
них найважливіше значення для формування високоефективних 
симбіотичних систем мають молібден та бор (Львов, 1983; Забо-
лотний, 2015) 

Також відомі проблеми прогнозування впливу макроелеме-
нтів (особливо азоту) на рівень урожайності та азотфіксації сої. 
Основна частина макроелементів надходить у рослину в період 
від бутонізації до формування бобів і наливу насіння — 78,5 % 
азоту, 50 % фосфору, 82,2 % калію. В азотному живлені критич-
ний період для сої — 2–3-й тиждень після цвітіння (Сингх Гу-
рикбал, 2014).  

Результати досліджень, проведених на Хмельницькій 
ДСГДС ІКСГП показали, що кількість і маса бульбочок на коре-
нях рослин сої значною мірою залежали від сорту, удобрення, 
обробки насіння та посівів рістстимуляторами й мікроелемен-
тами. 

Метою наших досліджень є визначення оптимальних варіа-
нтів мінерального удобрення сортів сої у поєднанні з позакоре-
невим підживленням та обробкою насіння й посівів біологічно 
активними препаратами. 

Схема досліду на сортах сої Самородок та Діадема Поділля: 
Чинник А — рівень мінерального живлення: А1. Без добрив 

(контроль). А2. N10P26K26. А3. N20P52K52. 
Чинник В — спосіб використання стимуляторів та мікродо-

брив: В1. Без обробки насіння та посівів (контроль). В2. Обробка 
посівів у фазу 2–3 справжніх листків Вимпел. В3. Обробка на-
сіння Вимпел К + обробка посівів у фазу 2–3 справжніх листків 
Вимпел. В4. Обробка насіння Вимпел К + Оракул насіння + Ора-
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кул біомолібден. В5. Обробка насіння Вимпел К + Оракул на-
сіння + Оракул біомолібден + обробка посівів у фазу 2–3 справ-
жніх листків Вимпел. В6. Обробка посівів у фазу початку буто-
нізації Вимпел + Оракул мультикомплекс, Оракул біомолібден, 
Оракул коламін бор. В7. Обробка посівів у фазу 2–3 справжніх 
листків Вимпел + обробка посівів у фазу початку бутонізації Ви-
мпел + Оракул мультикомплекс, Оракул біомолібден, Оракул ко-
ламін бор. В8. Обробка насіння Вимпел К + Оракул насіння + 
Оракул біомолібден + обробка посівів у фазу 2–3 справжніх ли-
стків Вимпел + обробка посівів у фазу початку бутонізації Вим-
пел + Оракул мультикомплекс, Оракул біомолібден, Оракул 
коламін бор. 

Встановлено, що на коренях рослин сої сортів Самородок та 
Діадема Поділля у фазу утворення бобів формується неоднакова 
кількість і маса бульбочок. Так, у сорту Самородок нараховува-
лось 20–26 шт. бульбочок масою 0,34–0,82 г, а у сорту Діадема 
Поділля ці показники були відповідно 27–37 і 0,44–0,74 г. Тобто 
за меншої кількості бульбочок на коренях рослин сорту Само- 
родок їх маса значно більша, ніж у сорту Діадема Поділля. Спо-
стереження у період формування насіння показало таку ж зако-
номірність. Це свідчить про те, що сорт Самородок має дещо кра-
щий симбіотичний потенціал, ніж сорт Діадема Поділля. Так, на 
варіантах без обробки насіння у сорту Діадема Поділля за дру-
гого відбору на кожній рослині налічувалось 34–38 бульбочок, а 
з обробкою — 41–46 шт. У сорту Самородок ці показники стано-
вили, відповідно, 29–31 і 34–37 шт. 

Під впливом обробки насіння підвищувалась і маса бульбо-
чок: у сорту Діадема Поділля — з 0,66–0,80 г без обробки насіння 
до 0,86–0,95 г з обробкою. У сорту Самородок ці показники були 
відповідно 0,84–1,00 і 0,96–1,36 г. Приріст маси бульбочок від-
повідно сорту становив до 42,4 % і до 61,9 %. Найбільша кіль-
кість і маса бульбочок на коренях рослин сої обох сортів відзна-
чена у варіанті за комплексної обробки насіння й посівів дослі-
джуваними препаратами (В8).  
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Мінеральні добрива у варіантах без обробки насіння (В1) та 
з обробкою стимулятором росту рослин Вимпел (В3), стимулю-
вали формування бульбочок проти фону без добрив (у фазу утво-
рення бобів). Так, за цих варіантів обробки у сорту Діадема 
Поділля на фоні без добрив на рослині налічувалось 27 і 
33 бульбочки, а за внесення N10P26K26 і N20P52K52 — 32 та 48 шт., 
водночас маса бульбочок збільшувалася з 0,44 до 0,98 г. Проте у 
варіанті з комплексною обробкою насіння (В8) кількість і маса 
бульбочок на фоні N20P52K52 зменшились, якщо порівняти з фо-
ном N10P26K26, а у сорту Самородок — також щодо неудобреного 
фону. 

Урожайність насіння сої сорту Діадема Поділля склала 1,61–
2,98 т/га та сорту Самородок — 1,28–2,68 т/га, залежно від рівня 
мінерального живлення та способів обробки насіння та посівів. 

Застосування досліджуваних способів обробки насіння та 
позакореневого підживлення забезпечило зростання урожайно-
сті насіння сої сорту Діадема Поділля від 0,11 до 0,67 т/га (або 
4,7–41,0 %) та для сорту Самородок — від 0,07 до 0,65 т/га (або 
3,4–48,4 %) залежно від рівня мінерального живлення. 

Покращення мінерального живлення зумовило зростання 
урожайності насіння сої сорту Діадема Поділля й сорту Саморо-
док: за внесення N10P26K26 приріст до фону без добрив склав 
0,44–0,49 т/га і 0,44–0,56 т/га; за внесення N20P52K52 — 0,69– 
0,74 т/га і 0,72–0,79 т/га відповідно. 

Серед досліджуваних способів передпосівної обробки на-
сіння та позакореневого підживлення найбільший (0,64– 
0,67 т/га) приріст урожаю сої сорту Діадема Поділля та 0,62– 
0,65 т/га сорту Самородок отримали за комплексної обробки на-
сіння та двох позакореневих підживлень — у фази 2–3 листків та 
бутонізації. 

У наших дослідженнях проводилося визначення впливу удо-
брення та препаратів Вимпел та Оракул на ураження сої хворо-
бами. Так, у період сходи – перший справжній листок проводили 
облік кореневих гнилей сої. Визначено, що поширення хвороби, 
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переважно в слабкому ступені ураження (1 бал), було значно 
меншим у варіантах з обробкою насіння біоактивними речови-
нами (варіанти обробки 3, 4, 5, 8), ніж без обробки ними. Водно-
час на фоні удобрення ураження цим захворюванням також зни-
жувалось. 

Так, у сорту Діадема Поділля на фоні без добрив і за варіан-
тів без обробки насіння (варіанти 1, 2, 6, 7) поширення кореневих 
гнилей складало 18–19 %, тоді як на удобрених ділянках — 12–
14 %. За варіантів з обробкою насіння (варіанти 3, 4, 5 і 8) поши-
рення хвороби становило, відповідно, 9–11 % та 3–7 %. Значно 
менше уражувався сорт Самородок, де поширення гнилей сягало 
9 % на ділянках без обробки насіння біоактивними препаратами 
та за обробки — 0–3 %. 

Такі результати можна пояснити стимулювальною дією біо-
логічно активних препаратів, що робить рослини стійкішими до 
несприятливих факторів, зокрема ураження хворобами. Водно-
час відомо, що основні збудники кореневих гнилей — гриби 
роду Fusarium уражують, в більшості, ослаблені та пошкоджені 
рослини.  

Отже, найбільш сприятливі умови для формування симбіо-
тичних азотфіксувальних симбіозів та формування урожайності 
сортів сої Діадема Поділля і Самородок створювалися за поєд-
нання передпосівної обробки насіння Вимпел-К, Оракул насіння, 
Оракул біомолібден з обробкою посівів у фазу 2–3 справжніх 
листків Вимпел та у фазу початку бутонізації Вимпел + Оракул 
мультикомплекс, Оракул біомолібден, Оракул коламін бор. 
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Серед продуктів здорового харчування особливо цінною є 

олія, одержана з гарбузового насіння, оскільки вона є джерелом 
багатьох біологічно активних речовин, таких як природні анти- 
оксиданти, ω-6 та ω-3 жирні кислоти, а також сквален, який є по-
передником утворення в організмі людини стеринів, стероїдних 
гормонів та вітаміну D. Саме тому актуальним є пошук техноло-
гій, що дозволили б інтенсифікувати процес пресового вилу-
чення олії з гарбузового насіння, який є більш безпечним, більш 
екологічним та дозволить краще зберегти в гарбузовій олії усі ці 
компоненти, якщо порівняти з екстракційним методом. Серед та-
ких технологій перспективною є обробка олійного матеріалу пе-
ред пресуванням гідролітичними ферментами, а саме — ферме-
нтами з протеолітичною та ксилолітичною активністю. 

Метою цієї роботи було дослідження впливу попередньої 
ферментативної обробки насіння гарбуза звичайного фермен-
тами з протеолітичною та ксилолітичною активністю на ефекти-
вність вилучення з нього олії пресовим методом. 

Для досліджень використовували насіння гарбуза звичай-
ного. Для обробки олійного матеріалу використовували фермен-
тні препарати протеолітичної (Алкалаза FG, Нейтраза і Флаво-
зим) та ксилолітичної дії (Пентопан 500 BG) компанії «Novozy- 
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Рисунок 1. Вихід олії зі зразків насіння гарбуза звичайного, 

оброблених за різних умов: 
1 — контрольний зразок, оброблений за рН 6,5; 2 — дослідний зразок, об-
роблений ферментною сумішшю Алкалаза FG : Пентопан 500 BG за 
рН 6,5; 3 — дослідний зразок, оброблений ферментною сумішшю Нейт-
раза : Пентопан 500 BG за рН 6,2; 4 — контрольний зразок, оброблений 
за рН 5,2; 5 — дослідний зразок, оброблений ферментною сумішшю Фла-
возим : Пентопан 500 BG при рН 5,2. 

 
mes» (Данія). Дослідні зразки подрібненого насіння попередньо 
було оброблено за t = 48…54 °С протягом 2 год. водними розчи-
нами сумішей цих ферментів — Алкалаза FG : Пентопан 500 BG, 
Нейтраза : Пентопан 500 BG та Флавозим : Пентопан 500 BG, 
взятих у співвідношенні 7 : 3 відповідно, за рН 6,5; 6,2 та 5,2 
відповідно, кількість сухої суміші ферментів щодо маси насіння 
становила 0,06 %, кількість внесеної разом з ферментами вологи 
в матеріал склала 50 % для всіх зразків. Контрольні зразки на-
сіння було оброблено за тих самих умов, але без внесення фер-
ментів. Усі зразки висушували в сушильній шафі протягом 
1,5 год. за t = 100…105 °С. Пресування підготовлених зразків 
матеріалу проводили на шнековому пресі «Маслячок ПШУ-4» 
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за температури 80…98 °С та кінцевої вологості матеріалу 
18…20 %. 

Як свідчать наведені дані (рис. 1), збільшення виходу пресо-
вої олії з насіння гарбуза звичайного внаслідок його попередньої 
ферментативної обробки проти зразків того самого насіння, 
обробленого в контрольних умовах, коливається від 1,2 % до 10,7 
%. Найбільший вплив на ефективність пресового вилучення олії 
з гарбузового насіння мала його обробка ферментною сумішшю 
Флавозим : Пентопан 500 BG за рН 5,2. 

Обробка насіння гарбуза звичайного ферментними препара-
тами із протеолітичною та ксилолітичною активністю сприяє 
підвищенню ефективності вилучення з нього олії пресовим спо-
собом. 
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Бобові рослини — важливе джерело білка в раціоні людини. 

Їх здатність до азотфіксації в симбіозі з бульбочковими бактері-
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ями підвищує рентабельність виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції за рахунок економії мінеральних добрив. Вклю- 
чення зернобобових у сівозміни має велике значення в поліп-
шенні родючості ґрунтів. 

Сочевиця — одна з найбільш цінних виробничих сільсько-
господарських культур у світі. За вмістом білка в насінні (до 
36 %) вона перевершує горох і квасолю (Кириченко, 2016). За ха-
рчовими властивостями, біохімічним складом і поживністю на-
сіння сочевиця займає перше місце серед бобових культур і 
характеризується високими смаковими й технологічними якос-
тями. Її рекомендують використовувати в повсякденному, дитя-
чому, вегетаріанському й лікувальному харчуванні (Khazaei, 
2019). 

Хімічний склад насіння такий, що 87 г насіння здатні забез-
печити людину добовою нормою поживних речовин: 2 % олії, 
14 % вуглеводів, 36 % харчових волокон, 95 % фолієвої кислоти, 
40 % заліза, 25 % вітаміну А1, 25 % вітаміну РР. У сочевиці міс-
титься значна кількість пребіотиків, таких як рафінозні олігоса-
хариди, полісахариди, моносахариди, резистентний крохмаль, 
які позитивно впливають на здоров’я людини (Johnson, 2013). 

Загальне виробництво сочевиці в світі складає 7,59 млн т 
з площі 6,58 млн га з середньою врожайністю 1,15 т/га (FAO-
STAT, 2019). В Україні в 2019 р. з площі 7,3 тис. га валовий збір 
сочевиці склав 8,4 тис. т при середній урожайності 1,07 т/га 
(Держстат, 2019). З метою розширення посівних площ під зерно-
бобовими культурами, збільшення експорту й задоволення вну-
трішніх потреб населення в високобілкових продуктах було 
прийнято «Програму розвитку в Україні посівів нуту, сочевиці і 
квасолі на 2016–2020 рр.». 

Одним із важливих агротехнічних прийомів, що дозволяють 
підвищити рентабельність вирощування сочевиці й отримати 
екологічно чисту продукцію високої якості є передпосівна іноку-
ляція насіння азотфіксувальними бактеріями. 
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У 2019 р. було проведено первинний скринінг колекції соче-
виці Національного центру генетичних ресурсів рослин України 
(НЦГРРУ) за реакцією на бактеризацію насіння. Матеріалом 
дослідження були 12 зразків сочевиці з колекції НЦГРРУ: чо-
тири крупнонасіннєвих (macrosperma) і вісім дрібнонасіннєвих 
(microsperma). За стандарт обрано сорт Красноградська 49 
(Україна). 

Реакцію зразків сочевиці на інокуляцію насіння бактеріаль-
ними суспензіями Rhizobium leguminosarum вивчали в польових 
і лабораторних умовах за стандартними методиками. Польові ви-
пробування проводили на дослідних полях Інституту рослинни-
цтва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, попередник — озима пше-
ниця. Агротехніка — загальноприйнята за вирощування соче-
виці в східній частині Лісостепу України. 

Для інокуляції насіння використовували бактеріальні су-
спензії штамів: R. leguminosarum 58 і R. leguminosarum 59 з Ко-
лекції корисних ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільсько-
господарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН (м. Чернігів). 

З метою вивчення ефективності симбіозу сочевиці з дос- 
ліджуваними штамами ризобій визначали кількість і масу буль-
бочок на коренях рослин у фазу цвітіння. 

Встановлено, що за обробки насіння суспензією бульбочко-
вих бактерій R. leguminosarum 58 врожайність зразків сочевиці 
збільшилася в середньому на 31 %, в результаті інокуляції 
R. leguminosarum 59 — на 25 %. Треба зазначити, що зразки мор-
фотипу microsperma більш чутливі до бактеризації: прибавка 
врожайності склала в середньому 52 % та 46 % відповідно. 

Отже, первинний рекогносцирувальний досвід з оцінки 
впливу нітрагінізації насіння на врожайність сочевиці показав, 
що зразки морфотипу microsperma більш чутливі до цього аг- 
ротехнічного прийому. Так, урожайність цих рослин у ва- 
ріантах з інокуляцією вірогідно перевищувала контрольні варі- 
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анти, однак різниця між варіантами з використанням штамів 
R. leguminosarum 58 і R. leguminosarum 59 була незначною. В по-
дальшому буде продовжено вивчення обраних зразків сочевиці 
для встановлення впливу погодних умов на ефективність засто- 
сування нітрагінізації насіння сочевиці. Надалі планується роз-
ширити спектр зразків сочевиці з колекції НЦГРРУ для виді-
лення найбільш перспективних, з високим рівнем реакції на іно-
куляцію, а також вивчення нових штамів азотфіксувальних бак-
терій. 
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Актуальність застосування нанотехнологій не викликає сум-

ніву, оскільки відомо, що їх широко використовують у різних 
сферах сільськогосподарського виробництва (Liu, Lal, 2015). Їх 
використання дозволяє мінімізувати хімічне навантаження на 
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навколишнє середовище. Перевагою застосування наночасток є 
їх малі розміри, які складають менш ніж 100 нм. Варто відзна-
чити, що завдяки хелатуванню наночасток водними розчинами 
цитратів, що підвищує їхню дифузійну здатність, вони легше 
проникають крізь клітинну мембрану й починають діяти на мо-
лекулярному рівні. У зв’язку з цим їх активність і швидкість дії 
на фізіологічні й біохімічні процеси у живому організмі значно 
більші, ніж біологічно активних речовин в іонній формі (Sekhon, 
2014). Проте вплив наночасток різної природи й сполук, створе-
них за допомогою нанотехнологій, досліджений недостатньо. 

Тому метою нашої роботи було дослідження впливу наноци-
тратів ванадію й германію на енергію проростання, схожість та 
масу проростків козлятника східного (Galega orientalis). 

Вплив передпосівного замочування насіння Galega orientalis 
у різних концентраціях розчинів наноцитратів ванадію й герма-
нію досліджували в лабораторному досліді. Для цього насіння 
козлятнику східного по 25 шт. розкладали на фільтрувальному па-
пері в простерилізованих чашках Петрі й замочували у 0,75 %-их 
і 1 %-их розчинах наноцитратів ванадію й германію у триразовій 
повторності. Насіння рослин у контрольному варіанті замочу-
вали водою. Підготовлене у такий спосіб дослідне насіння про-
рощували в термостаті за температури 24 °С. 

При обліку енергії проростання насіння козлятнику східного 
виявлено, що замочування насіння у 0,75 %-их розчинах наноци-
тратів ванадію сприяло суттєвому підвищенню енергії пророс-
тання — на 25 %, а наноцитратів германію — на 10 % проти 
насіння контрольних рослин. Водночас за дії 1 %-го розчину 
наноцитратів ванадію енергія проростання була на рівні конт-
ролю, тоді як за впливу наноцитратів германію спостерігалось 
інгібування цього показника на 20 %. 

Схожість насіння за дії 0,75 %-го розчину ванадію зростала 
на 30 %, а за впливу германію тієї ж концентрації схожість зали-
шалася на рівні контролю. Вплив передпосівного замочування 
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насіння у 1 %-му розчині германію також не відрізнявся від кон-
тролю, тоді як за дії ванадію в цій концентрації встановлено 
підвищення схожості на 20 %. 

Аналіз фізіологічної дії наноцитратів ванадію й германію за 
наростання маси проростків показав таке: інгібування за впливу 
1 % ванадію — на 31,3 % та германію — на 13,35 %. За умов пе-
редпосівного замочування насіння в розчинах наноцитратів ва-
надію і германію у концентрації 0,75 % спостерігали стимулюва-
льний ефект — на 20 % і 25,65 % відповідно. 

Отже, встановлено, що оптимальна концентрація наноцит-
ратів Gе і в більшій мірі V для передпосівного замочування на-
сіння козлятнику східного становила 0,75 %.  

Отже, передпосівна обробка насіння козлятника східного 
розчинами наноцитратів як ванадію, так і германію в концентра-
ції 0,75 % мала стимулювальний фізіологічний ефект, сприяючи 
підвищенню енергії проростання, схожості (за дії V) й істотному 
збільшенню наростання маси проростків Galega orientalis. 
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Втрати врожаю від дії фітопатогенів у світі сягають близько 

9,5 %, в Україні — до 19–25 % (Баннікова К., Явдощенко М., 
2016). Провідна зернова культура — кукурудза — безпосередньо 
на території України страждає від таких хвороб, як летюча та пу- 
хирчаста сажка, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, диплодіоз, іржа.  

Останнім часом зросла ураженість кукурудзи летючою саж-
кою, що спричиняється грибом Sporisorium reilianum. На терито-
рії нашої держави це захворювання досить поширене в півден-
них регіонах, а часом і в центральних та північних. Важливим 
чинником масового ураження рослин кукурудзи збудником ле-
тючої сажки є нагрівання ґрунту в період від посіву до сходів до 
16–20 °С за зниженої вологості. Зараження відбувається через 
потрапляння спор на зернівку в період від початку проростання 
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насіння до появи проростків на поверхні ґрунту. Далі вегетатив-
ний міцелій гриба проростає по слабко диференційованій мери-
стемі та паренхімі до апікальної меристеми. Спорогенний міце-
лій починає формуватися під час переходу апікальної меристеми 
кукурудзи до диференціації репродуктивних органів. 

Ефективним інструментом боротьби з цією хворобою є від-
бір стійких до ураження збудником летючої сажки генотипів, зо-
крема, за використання методів маркер-асоційованої селекції. 

Метою нашої роботи було тестування ліній та гібридів куку-
рудзи на стійкість до летючої сажки в польових умовах та аналі-
тичний огляд наявної інформації стосовно молекулярно-генети-
чних маркерів стійкості до летючої сажки у кукурудзи. 

Матеріалом для дослідження було обрано 27 ліній та 209 гі-
бридів F1 кукурудзи селекції ДУ «Інститут зернових культур 
НААН», перспективні для використання в селекційному процесі. 
Як контроль ураженості летючою сажкою використовували ко-
лекційну лінію кукурудзи P354, чутливу до Sporisorium reilia-
num, яка є загальновідомим індикатором ураження летючою 
сажкою. Тестування селекційного матеріалу на стійкість до ле-
тючої сажки здійснювали в інфекційному розсаднику в умовах 
Дніпропетровської області України у 2019 році. Перед сівбою 
насіння кожного генотипу інокулювали спорами S. reilianum. 
Ураженість рослин летючою сажкою обліковували під час зби-
рання врожаю як відсоткове відношення кількості уражених 
рослин до загальної кількості рослин на ділянці. Генотипи, які не 
мали жодної ураженої летючою сажкою рослини, відносили до 
групи стійких. Генотипи, які мали ураження летючою сажкою, 
відносили до групи чутливих, серед яких вирізняли слабочутливі 
(0,1–9,9 % уражених рослин), середньочутливі (10,0–19,9 % ура-
жених рослин) і високочутливі (20,0–100 % уражених рослин). 

Результати тестування ліній і гібридів кукурудзи на штуч-
ному інфекційному фоні виявили різноманітність їхньої реакції 
за ступенем ураженості летючою сажкою. 
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Серед досліджених ліній кукурудзи 40,7 % виявилися стій-
кими до фітопатогена і 59,3 % — чутливими, зокрема 48,1 % 
характеризувалися як слабочутливі, 3,7 % — середньочутливі й 
7,4 % — високочутливі. Як стійкі до летючої сажки відзначено 
лінії ДК680МВ, ДК633/325МВ, ДК3044, ДК3070, ДК231, 
ДК633/266МВ, ДК744, ДК365, ДК959, ДК129-4 та ДК367. Висо-
кий рівень ураження очікувано спостерігався у лінії Р354 
(29,41 %), а також у лінії ДК267/959 (23,08 %). 

Серед протестованих гібридів кукурудзи 42,1 % були стій-
кими до летючої сажки і 57,9 % — чутливими, зокрема 48,8 % — 
слабочутливими, 5,7 % — середньочутливими та 3,3 % — висо-
кочутливими. Ураженість гібридів на рівні, вищому, ніж у лінії 
Р354, спостерігали у ДК959 × ДК365 (33,33 %), ДК267/959 × 
ДК365 (31,03 %) та ДК247МВ × ДК777 (30,43 %). Водночас було 
ідентифіковано 88 гібридів, які не мали уражених цим фітопато-
геном рослин і характеризувалися як стійкі. 

Тестування на стійкість до летючої сажки має бути продов-
жене в наступні роки з метою відбору генотипів кукурудзи, ста-
більно стійких до цього фітопатогена задля виключення впливу 
агрометеорологічних умов вирощування рослин. 

Стійкість кукурудзи до летючої сажки є полігенною озна-
кою й значною мірою залежить від зовнішніх умов та захисних 
механізмів рослин, а також особливостей життєздатності збуд-
ника. Стійкість гібридів може як перевищувати стійкість батьків-
ських форм (гетерозис стійкості), так і бути нижчою за батьків-
ську (гетерозис сприйнятливості). M. Wang et al. (2012) виявили 
18 генів, які контролюють різні аспекти резистентності кукуру-
дзи до S. reilianum. H. Shi et al. (2005) ідентифікували п’ять локу-
сів кількісних ознак (Quantitative Trait Loci, QTLs) стійкості до 
сажки на хромосомах 1, 2, 3, 8 та 9 для генотипів кукурудзи з 
китайської провінції Цзілінь і п’ять QTLs на хромосомах 1, 2, 3, 
4, 7 для генотипів з китайської провінції Хейлунцзян. Кожен 
QTL пояснював 4,6–16,3 % фенотипової варіації, а QTLs на хро-
мосомі 2 і 3 мали однакові послідовності для генотипів з обох 
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провінцій. S. Chen et al. (2008) відзначили головний QTL — 
qHSR1 (також відомий як qHS2.09), який значно (до 30 %) поси-
лював стійкість до летючої сажки та розміщувався на хромосомі 
2 в біні 2.09. Авторами ідентифіковано 6 маркерів стійкості в ме-
жах локусу qHSR1 (CAPS25082, STS171, STS1944, STSrg840810, 
SSR148152 та SNP661), до того ж два останні мали найбільшу 
інформативність щодо стійкості кукурудзи до цього фітопа- 
тогена. J. Weng et al. (2012) відзначили SNP-маркер PZE-
102187611, який також перебував у локусі qHSR1 (qHS2.09) і мав 
поліморфізм AA/GG: алельний стан АА було пов’язано зі стійкі-
стю до летючої сажки, відповідно алельний стан GG — з чутли-
вістю до патогена. 

Отже, в результаті проведеного тестування ліній та гібридів 
кукурудзи виділено стійкі до ураження летючою сажкою, а та-
кож генотипи, слабочутливі, середньочутливі та високочутливі 
до ураження. Як джерела стійкості до летючої сажки запропоно-
вано використовувати лінії кукурудзи ДК680МВ, ДК633/325МВ, 
ДК3044, ДК3070, ДК231, ДК633/266МВ, ДК744, ДК365, ДК959, 
ДК129-4 та ДК367. Ці генотипи також рекомендовано застосову-
вати як стандарти в роботах по маркер-асоційованій селекції ку-
курудзи для верифікації молекулярних маркерів стійкості до ле-
тючої сажки для вітчизняного селекційного матеріалу.  

Роботу виконано в рамках договору з МОН України «Змен-
шення пестицидного навантаження на агросистеми шляхом 
створення селекційного матеріалу кукурудзи, стійкого до фіто-
патогенів» №М/91-2019 від 27.06.2019 р. та за проектом «Спі-
льна лабораторія з науково-технічного співробітництва в галузі 
сільського господарства між Китаєм, державами СНД та 
Центрально-Східної Європи» (2016AE6AE001) в рамках дого-
вору про співробітництво від 17.06.2012 між Хейлунцьзянською 
академією сільськогосподарських наук (КНР) та Інститутом 
зернових культур НААН. 
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Проникнення грибів у корені рослин та утворення відповід-

них мікоризних структур, як відзначали Sylvia D. М., Hamel C., 
Macdonald R. M., Ocampo J. A., Vierheilig H., van Aarle I. M. та 
інші, супроводжується підвищенням активності ферменту сук-
цинатдегідрогенази (SDH). Активність SDH широко використо-
вується як цитохімічний маркер утворення класичної мікоризи 
(Macdonald and Lewis, 1978; Ocampoand Barea, 1985; Sylvia 1985; 
Hamel et al., 1990; Vierheilig and Ocampo, 1991; van Aarle et al., 
2005). 

SDH — поліфункціональний ферментний комплекс, що бере 
участь у катаболічних і анаболічних процесах. Фермент каталі-
зує окислення сукцинату до фумарату в циклі трикарбонових ки-
слот, а у вищих організмів і відновлення фумарату до сукцинату 
(Епринцев и др., 2007). Водночас він тісно зв’язаний з внутріш-
ньою мембраною мітохондрій, є компонентом циклу Кребса та 
електрон-транспортного ланцюга, а отже, його регуляція пов’я-
зана з функціонуванням одразу двох процесів окислювального 
метаболізму клітини (Pastore et al., 2001). 

Ферментативна активність арбускулярно-мікоризних грибів 
у непророслих спорах та внутрішніх гіфах в умовах симбіозу сут-
тєво відрізняється. Кількість зовнішніх гіф з виявленою SDH-ак-
тивністю залишається стабільною протягом вегетаційного пері-
оду. Водночас у кожній інфікованій ділянці кореня існує істотна 
градація ферментної активності: від неактивних (більш старих) 
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до рівномірно активних, проксимальних (більш молодих) гіф. 
Довжина зовнішніх гіф та кількість сайтів проникнення у корені 
збільшується експоненційно і перебуває в постійному пропор-
ційному співвідношенні (Saito et al., 1993; Saito, 1995). 

Взаємозалежність симбіотичної життєдіяльності та SDH ак-
тивності було підтверджено гістохімічним фарбування зовніш-
ніх (Hameletal., 1990; Vierheilig and Ocampo, 1995) і внутрішніх 
Macdonald and Lewis, 1978; Ocampo and Barea, 1985; Saitoetal., 
1993; Tawarayaetal., 1994; Vierheilig and Ocampo, 1995) гіфів ар-
бускулярних грибів для рослин пшениці, сої та цибулі. 

Вивчення здатності грибів проявляти ендофітію щодо пев-
них видів рослин та утворювати відповідні структури потребує 
довготривалих мікроскопічних досліджень, тому актуальним є 
пошук ефективного маркеру, який допоможе визначити спромо-
жність гриба формувати ендофітні асоціативні системи з пев-
ними рослинами. Саме тому нами було визначено сукцинатдегі-
дрогеназну активність у кореневій зоні сільськогосподарських 
культур за дії ендофітного гриба Chaetomium cochliodes 3250. 

Досліджувані корені та кореневі волоски пшениці озимої 
сорту Смуглянка, тритикале ярого сорту Оберіг харківський, яч-
меню ярого сорту Гося, жита озимого сорту Синтетик 38, куку-
рудзи гібриду Дніпровський 181 СВ, соняшнику сорту Альфа, 
гречки посівної сорту Антарія, сої сорту Устя та льону сорту На-
дійний вирощували у вегетаційному досліді. У контрольному 
варіанті насіння рослин зволожували водогінною водою, у дос-
лідному варіанті проводили передпосівну обробку C. cochlio- 
des 3250 з розрахунку 4 × 105 КУО на 1 насінину. Визначення ак-
тивності SDH в коренях контрольних та інокульованих грибом 
C. cochliodes 3250 рослин проводили з використанням фериціа-
ніду калію (Резяпкин, 2009). 

Зернові, а саме: пшениця, тритикале, ячмінь, жито, реагують 
на передпосівну обробку C. cochliodes 3250 підвищенням актив-
ності SDH, що свідчить про посилення метаболічної активності 
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в їхній кореневій зоні. Аналогічні результати отримані для зер-
нобобових, круп’яних та технічних культур. 

Активність SDH у коренях пшениці за дії сапротрофного 
гриба зростає на 22 %. Інші представники родини злакових ви-
явилися більш чутливими до дії C. cochliodes 3250. Так, передпо-
сівна обробка грибом впливала на підвищення сукцинатдегідро-
геназної активності у коренях тритикале у 3,4 рази, ячменю у 
3,2 раза та жита — у 3,7 раза. Одержані нами результати допов-
нюють перелік грибів, які безсимптомно проникають у внутрі-
шні тканини рослин та здійснюють позитивний вплив на макро-
організми, були виділені різними групами дослідників з коренів 
пшениці, ячменю та жита (Nevo 2007; Witcombe et al., 2008; 
Lakew et al., 2011; Lens et al., 2016; Yokoya et al., 2017). 

Активність SDH рослин кукурудзи за дії ґрунтового гриба 
C. cochliodes 3250 зростала у 3,2 раза. З літератури відомо, що 
панівні види грибних ендофітів кукурудзи належали до родів 
Fusarium, Sarocladium, Aspergillus і Penicillium (Potshangbam et 
al., 2017). Нині світові дослідження особливостей взаємодії ку-
курудзи та ендофітних мікроорганізмів сконцентровані на виді-
ленні та ідентифікації кореневих ізолятів з позитивним впливом 
на рослину (Oroleand Adejumo, 2009; Amin, 2013).  

У коренях соняшника нами зафіксовано підвищення актив-
ності SDH у 1,6 раза. Згідно з останніми дослідженнями (Waqas 
et al., 2015), у рослинах соняшника, які були оброблені ендофіт-
ними грибами Penicillium citrinum і Aspergillus terreus, виявили 
стійкість до цілої низки захворювань, підвищення врожайності 
та збільшення виходу олії. Вищезгадане вказує на утворення 
ефективних асоціативних систем. 

Дані літератури свідчать про те, що серед ендофітів рослин 
сої трапляються представники родів Fusarium, Aspergillus, Cla-
dosporium, Alternaria, Diaporthe, Epicoccus, Сhaetomium (Harrison 
2005; Копылов и Надкерничный, 2008). Також відомо (Копылов 
и Надкерничный, 2008), що C. cochliodes 3250 може бути скла-
довою потрійного симбіозу: Glycinemax – Bradyrhizobium japoni- 
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cum 2490 – C. cochliodes 3250. Поєднана обробка насіння C. coch-
liodes 3250 і B. japonicum 2490 сприяла збільшенню кількості 
бульбочок на рослині. Одночасно зростала активність симбіоти-
чної азотфіксації, як проти варіанту без інокуляції, так і проти 
застосування тільки бульбочкових бактерій. Нами встановлено, 
що передпосівна обробка насіння сої сорту Устя мікроміцетом 
впливає на підвищення активності SDH у 2,9 раза. 

Трапляються лише поодинокі відомості щодо здатності гре-
чки формувати ендофітні симбіотичні системи з мікроміцетами 
(Likar et al., 2008; Impullitti and Malvick, 2013). Опубліковано 
перші результати молекулярно-генетичного аналізу грибів, виді-
лених з едафосфери та ризосфери культури, послідовності фраг-
ментів ДНК яких були близькі до видів грибів роду Glomus (Likar 
et al., 2014). Отже, питання утворення гречкою ендофітних або 
мікоризних симбіозів є суперечливим і остаточно не з’ясованим. 
У вегетаційному досліді з гречкою посівною нами встановлено 
підвищення активності ферменту SDH у 1,5 раза.  

Отже, всі досліджувані рослини, за виключенням льону, ре-
агували на обробку сапротрофним грибом C. сochliodes 3250 
підвищенням SDH активності у кореневій зоні. Проведені дослі-
дження поглиблюють уявлення про біологію відносин між мак-
роорганізмом та грибом-ендофітом. 
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Господарсько-побутові стічні води сільських населених пу-

нктів та підприємств агропромислового комплексу характеризу-
ються відносною постійністю складу, відсутністю токсичних ре-
човин та наявністю великої кількості органічних речовин, що зу-
мовлює можливість використання таких вод після доочищення 
для технічного водопостачання на підприємствах чи зрошення 
технічних культур, а осадів — для їх удобрення. Використання 
стічних вод у сільському господарстві скорочує дефіцит води у 
зрошувальному землеробстві та збільшує урожайність культур. 

Оскільки очисні споруди розраховані на роботу за нормами, 
затвердженими більше 30 років, тому виникає актуальне питання 
розробки установок очищення стічних вод з можливістю регу-
лювання їх роботи відповідно до потреб сьогодення. 

Завданням наукових досліджень є удосконалення біотехно-
логічних процесів доочищення стічних вод для оптимізації тех-
нологічної схеми очистки стічних вод сільських населених пун-
ктів та підприємств агропромислових комплексів. 

За біологічного очищення води використовується велика кі-
лькість мікроорганізмів, переважно бактерій, які перетворюють 
органічні речовини, що містяться у стічних водах, у прості про-
дукти, зокрема вуглекислий газ, а також у додаткову біомасу. Ба-
ктеріальна культура розвивається до того часу, поки не висна-
житься живильне середовище. Процеси зміни концентрації бак-
теріальної культури, властиві аеробному та анаеробному середо-
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вищу, змінюються за декількома послідовними фазами, що най-
повніше взаємодіють у технології «біоконвеєр». 

Технологічна суть біоконвеєра полягає у тому, що на шляху 
води, яку потрібно очистити, розміщені гідробіонти — анаеробні 
бактерії, аеробні мікроорганізми, фільтратори, хижаки. Гідробі-
онти перетворюють розчинені у воді органічні сполуки і біомасу 
організмів. У результаті отримуємо чисту воду та меншу над-
лишкову біомасу (Гвоздяк, 2003). Переваги біоконвеєра поляга-
ють у здатності очищувати різноманітні стоки, можливості від-
новлення якості використаної води й малій кількості надлишко-
вої біомаси, а тому зменшуються витрати на переробку осадів. 
Технологія є екологічно бездоганною, економічно раціональ-
ною: за очищення побутових стічних вод біоконвеєри дають мо-
жливість збільшити продуктивність очищення стоків у 1,5– 
2 рази, покращити якість очищеної води у 5–10 разів по відно-
шенню до традиційних технологій, зменшити експлуатаційні 
енерговитрати у 3–4 рази та досягти нормативних показників 
очищення. 

Аналіз літературних джерел вітчизняного та зарубіжного 
досвіду проектування та експлуатації очисних споруд показав, 
що доочищення біологічно очищених стічних вод варто викону-
вати за технологією, в якій основними є дві споруди: біофільтр 
(біореактор) і освітлювальний фільтр. У процесі життєдіяльності 
мікроорганізмів з біоплівок звільняється мікробіальна речовина 
(клітини, продукти лізису та метаболізму), яка породжує вто-
ринне забруднення. Для його усунення стічну рідину, що прой-
шла біоконвейер (біореактор), потрібно профільтрувати через 
фільтр, наприклад, з плаваючим фільтрувальним завантаженням, 
при висхідному русі стічної води (Ковальчук, 2002; Морозова, 
Стоник, 1993). Зазначений метод фільтрування є одним із най-
більш ефективних та економічних методів доочищення стічних 
вод на установках з плаваючим завантаженням. 

З метою використання останніх досягнень науки й техніки у 
галузі доочищення стічних вод запропоновано удосконалити 
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біотехнологічний процес очищення стічних вод установкою з бі-
ореактором і контактно-прояснювальним фільтром (Хоружий, 
Мосійчук, 2018). 

Установка працює так. Після попереднього очищення стічна 
вода через аератор надходить на біореактор з волокнистим зава-
нтаженням. У нижню частину біореактора подається повітря. Мі-
кроорганізми населяють біоплівку, яка утворюється на поверхні 
ниток волокнистого завантаження, та окиснюють речовини, що 
містяться у стічній воді, киснем повітря, водночас отримуючи 
енергію для своєї життєдіяльності. Цей період характеризується 
дією сил адгезії й адсорбції мінеральних і органічних сполук та 
накопиченням біомаси. На другому етапі роботи споруди настає 
фаза відмирання культури й відривання біомаси та мінеральних 
речовин від поверхні носія біореактора під дією гідродинамічних 
сил фільтраційного потоку.  

При проектуванні біореактора відстань між осями ниток по-
винна бути вибрана така, щоб швидкість руху води в ньому не 
перевищувала критичну, за якої змиваються з волокон прикріп-
лені мікроорганізми, та, з іншого боку, достатня, щоб виносити з 
біореактора рештки біомаси, яка відірвалася з цих волокон. 

Глибина очищення стічних вод у біореакторі залежить від 
його конструктивних і технологічних параметрів. Математичне 
описання процесів у споруді можливе завдяки встановленню ба-
лансу зміни концентрацій на шляху руху стічної рідини між ни-
тками волокнистого завантаження — у біореакторі відбувається 
масоперенос між фільтраційним потоком стічної води й поверх-
нею біоплівки. 

З нижньої частини біореактора стічна вода надходить у кон-
тактно-прояснювальний фільтр і, проходячи через пінополісти-
рольне завантаження знизу догори, збирається ковпачковим дре-
нажем і відводиться на повторне використання. Етап фільтру-
вання у споруді відповідає глибокому очищенню води за її 
висхідного руху. Водночас процес доочищення покращується у 
підфільтровому просторі, де накопичується активний мул, який 
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бере участь в очищенні води від органічних і завислих речовин 
(мінеральна група). 

Характерно, що очищена вода відповідає нормативним по-
казникам для фільтра цієї конструкції і за цієї швидкості фільт-
рування води, коли питома брудомісткість контактно-проясню-
вального фільтра, тобто обсяг накопиченого у підфільтровому 
просторі активного мулу, перебуває в оптимальних межах. 

Перевагами запропонованої установки є її компактність і 
простота експлуатації. Завдяки використанню в біореакторі жо-
рсткого блочного завантаження, розміщеного на колосниковій 
решітці, значно підвищується надійність роботи установки, а 
включення у технологічну схему прояснювального фільтра зна-
чно покращує ефективність очистки та якість очищеної води. 

Оскільки агропромислові підприємства все частіше впрова-
джують використання води за схемами повторного або оборот-
ного водопостачання у межах одного цеху або на рівні промис-
лового підприємства, запропоновано замкнену систему водоко-
ристування на підприємствах агропромислового комплексу для 
очищення висококонцентрованих стічних вод удосконалити ро-
зробленою та запатентованою установкою з біореактором і кон-
тактно-прояснювальним фільтром. 

Технологічний процес протікає за таким порядком. Стічні 
води надходять на очисні споруди механічного та біологічного 
очищення, звідки насосна станція перекачує мулову суміш на пе-
реробку та подальше використання, а попередньо очищені стічні 
води надходять для доочистки на установку з біореактором і 
контактно-прояснювальним фільтром. Отримані показники 
ефективності доочищення стічних вод за вмістом органічних за-
бруднень на установці досягають 75–98 %, а тому стічні води 
стають придатними для подальшого використання. 

Одним із запропонованих шляхів застосування очищених у 
такий спосіб стічних вод є зрошення шляхом внутрішньоґрунто- 
вого поливу технічних сільськогосподарських культур на полях 
підприємства. Дренажні води з цих ділянок відводять на станцію 
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управління оборотними водами, звідки залежно від потреб у 
технічній воді подають на водозабірно-очисну споруду або, за 
надмірної їх кількості, скидають у водний об’єкт. 

Впровадження запропонованої установки в систему замкне-
ного водопостачання дозволяє поліпшити стан довкілля, що буде 
відповідати сучасним, більш жорстким вимогам до показників 
охорони навколишнього природного середовища та зменшити 
витрати на підготовку технічної й питної води на промислових 
підприємствах. 
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Ґрунт — середовище існування величезної кількості видів 

мікроорганізмів. У цьому середовищі особливо виразно виявля-
ються антагоністичні відносини грибів з іншими мікроорганіз-
мами. Різні групи мікроорганізмів можуть вступати в конкурен-
тні відносини з грибами за субстрати живлення, причому конку-
рентоспроможність підвищується внаслідок продукування 
антибіотиків та інших сполук. Відомо, що під впливом антагоні-
стів у мікроорганізмів змінюється форма й розмір колоній і клі-
тин або порушуються процеси росту, розвитку та розмноження. 
У грибів часто спостерігається розпад гіфів на окремі фрагменти, 
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лізис міцелію, дегенерація гаусторій, порушується діяльність 
ферментних систем (Fravel et al., 2003). 

Останнім часом проводяться інтенсивні дослідження щодо 
використання грибів-антагоністів для біологічного захисту рос-
лин. Гриби характеризуються високою швидкістю росту й репро-
дукції, що дає змогу в короткі терміни заселяти субстрати, утво-
рювати значну кількість спор і поширювати їх на великі відстані. 
Також грибам притаманна значна генетична мінливість метабо-
лізму, що сприяє швидкій адаптації до нових субстратів та змін 
умов навколишнього середовища. 

Триходерми, які вільно існують у ґрунтовій та кореневих 
екосистемах, є найбільш поширеними мікроорганізмами. Вони є 
умовно-патогенними, авірулентними симбіонтами рослин, а та-
кож паразити багатьох фітопатогенних грибів. Гриби Trichoder-
ma harzianum та T. viride часто використовуються як біоагенти 
біологічного контролю сільськогосподарських культур з метою 
їх захисту від фітопатогенних мікроорганізмів. 

Одним із проявів антагоністичної активності Trichoderma є 
конкуренція за субстрат (Богданов, 2014). Триходерми також си-
нтезують великий набір глікозидгідролаз, ліаз, естераз та інших 
ензимів. Особливо важлива роль грибів роду Trichoderma у роз-
щепленні целюлози внаслідок великої інтенсивності синтезу цієї 
сполуки та нагромадження в ґрунті рослинних решток. Розщеп-
люючи складні за структурою карбоновмісні сполуки, триходе-
рми відіграють надзвичайно важливу роль, засвоюючи недосту-
пну для інших організмів енергію органічних речовин і трасфор-
муючи її у форму, придатну для використання іншими компо-
нентами біоценозів. 

Метою нашої роботи було визначення здатності сапротроф-
ного гриба T. viride IMB F-100076 продукувати ферменти целю-
лазного комплексу, яку оцінювали за зонами просвітлення за рі-
зних значень pH з додаванням до агаризованого середовища: Na-
КМЦ, целобіози та пектину. Було встановлено, що показник pH 
5,0 є найбільш оптимальним для синтезу як целюлазних, так і 
пектиназних ферментів (рис. 1). 



ISВN 978-617-7570-44-7 
160 Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві, 2020 
 

 

Ри
с.

 1
. Ц

ел
ю

ла
зн

а,
 ц

ел
об

іо
зн

а 
т

а 
пе

кт
ин

аз
на

 а
кт

ив
но

ст
і п

ер
сп

ек
т

ив
но

го
 ш

т
ам

у 
Tr

ic
ho

de
rm

a 
vi

ri
de

 I
M

B 
F-

10
00

76
 з

а 
рі

зн
их

 з
на

че
нь

 p
H

. а
 —

 з
он

а 
гі

др
ол

із
у 

N
a-

К
М

Ц
 (

3-
а 

до
ба

 к
ул

ьт
ив

ув
ан

ня
);

 
б 

—
 зо

на
 гі

др
ол

із
у 

це
ло

бі
оз

и 
(5

-а
 д

об
а 

ку
ль

т
ив

ув
ан

ня
);

 в
 —

 зо
на

 гі
др

ол
із

у 
пе

кт
ин

у 
(5

-а
 д

об
а 

ку
ль

т
и-

ву
ва

нн
я)

. 



Секція «Біотехнології в сільському господарстві» 161 
 

Як видно з таблиці, зони просвітлення, які утворював 
T. viride IMB F-100076 на середовищі з додаванням Na-КМЦ і це-
лобіози становили 1,32 ± 0,16 і 2,53 ± 0,10 відповідно. Водночас 
радіальна швидкість росту гриба становила 0,18 мм/год. і 
0,05 мм/год. відповідно. Зона просвітлення на середовищі з до-
даванням пектину складала 1,94 ± 0,07, а радіальна швидкість 
росту — 0,05 мм/год. 

Отримані нами дані узгоджуються з дослідженнями John M. 
Whipps та Ankita Sinha (John M. Whipps, 1987; Ankita Sinha et. 
al., 2018) 

 
Таблиця 1. Діаметр та зони гідролізу пектину, Na-КМЦ 

та целобіози за різних значень pH 

рН 

d зони / d колонії, мм Радіальна швидкість росту, 
мм/год 

Субстрат 
пектин 

Субстрат 
Na-КМЦ 

Субстрат 
целобіоза 

Субст-
рат 

пектин 

Субст-
рат 
Na-

КМЦ 

Субст-
рат 

целобі-
оза 

5,0 1,94 ± 0,07 1,32 ± 0,16 2,53 ± 0,10 0,19 0,18 0,05 

5,5 1,37 ± 0,09 1,23 ± 0,10 1,47 ± 0,06 0,18 0,16 0,06 

6,0 1,23 ± 0,01 1,06 ± 0,01 1,39 ± 0,07 0,17 0,14 0,06 

6,5 1,21 ± 0,11 0,97 ± 0,07 1,31 ± 0,02 0,16 0,15 0,08 

7,0 1,16 ± 0,13 0,81 ± 0,07 1,29 ± 0,01 0,16 0,13 0,09 

7,5 1,14 ± 0,09 0,77 ± 0,11 1,24 ± 0,03 0,15 0,12 0,08 

8,0 1,08 ± 0,03 0,52 ± 0,06 1,10 ± 0,05 0,15 0,10 0,06 

8,5 0,94 ± 0,08 0,47 ± 0,09 1,00 ± 0,03 0,14 0,08 0,06 

9,0 0,86 ± 0,05 0,31 ± 0,07 0,88 ± 0,04 0,13 0,06 0,05 

9,5 0,81 ± 0,07 0,2 ± 0,06 0,69 ± 0,08 0,12 0,04 0,03 

10,0 0,75 ± 0,04 0,11 ± 0,00 0,73 ± 0,06 0,11 0,04 0,04 

11 0,63 ± 0,09 0 0,49 ± 0,02 0,09 0,01 0,04 
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Отже, Trichoderma viride IMB F-100076 характеризується ви-
сокою целюлазною активністю і здатен до синтезу низки целю-
лозолітичних ферментів, таких як ендогюконази, екзоглюконази 
та полігалактуронази. 
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Пробіотичні препарати, які використовуються в кролівниц-

тві, мають у своєму складі мікроорганізми, виділені з різних еко-
ніш. Тому ці препарати є універсальними та рекомендовані для 
різних видів тварин, зокрема кролів. Однак відомо, що прояв бі-
ологічних властивостей мікроорганізмів обумовлений джерелом 
їх виділення. Зокрема, було показано, що представники одного й 
того ж виду мікроорганізмів, виділених з різних еконіш, прояв-
ляють різну біологічну активність (Коваленко, 1991). У зв’язку з 
цим актуальним є створення пробіотичного препарату на основі 
біологічно активних представників облігатної мікробіоти шлун-
ково-кишкового тракту саме цих тварин. 

Враховуючи вищезазначене, в попередніх дослідженнях 
нами виділено від кролів та досліджено молочнокислі бактерії 
(МКБ), перспективні для створення пробіотичних препаратів. 
В процесі підбору штамів також враховано їх технологічність у 
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виробничих умовах і стабільність за культивуваннґ з урахуван-
ням збереження пробіотичних властивостей. Ці показники ви-
значають продуктивність, конкурентоздатність і рентабельність 
технологічного процесу (Ямборко, 2007). На основі проведених 
експериментальних дослідів розроблено біотехнологію кормо- 
вої добавки для кролів на основі пробіотичного штаму Lactoba- 
cillus sp. 13/2 (рис.).  

 
Приготування середовища культивування 

↓ 
Стерилізація середовища 

↓ 
Охолодження середовища до 37 °С 

↓ 
Внесення 5 % активної культури 

↓ 
Культивування за 37 °С упродовж 48 год. 

↓ 
Реалізація 

Рис. 1. Технологічна схема отримання кормової добавки. 
 

Якість пробіотика та ефективність способу отримання зале-
жать від якості та складу живильних середовищ для здійснення 
культивування мікроорганізмів (Єгорова, 2002). У біотехноло-
гічному процесі створення пробіотиків велику увагу приділяють 
досягненню максимального рівня виходу біомаси життєздатних 
клітин бактерій. Для зниження затрат у виробництві рекомендо-
вано використовувати гідролізоване молоко. В приготовлене 
гідролізоване молоко вносять 5 % активної культури штаму 
Lactobacillus sp. 13/2 та культивують за температури 37 ± 2 °С 
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протягом 48 годин у термостаті або ферментері. Стартова куль-
тура систематично перевіряється на відповідність показникам, 
вказаним у паспорті. 

Після культивування можливе утворення осаду, що пов’яза-
но з особливостями росту саме МКБ. Цей осад не потрібно філь-
трувати, в ньому, як правило, присутні життєздатні клітини. Пі-
сля закінчення часу культивування необхідно відібрати зразок 
для визначення чисельності МКБ. Штам Lactobacillus sp. 13/2 на-
копичується на гідролізованому молоці у великій кількості. Тому 
надалі для підвищення рентабельності культуральну рідину не-
обхідно розвести стерильним фізіологічним розчином, щоб титр 
бактерій становив не менше 1×108 КУО/мл. Ефективність цієї 
дози підтверджено експериментальними дослідженнями. Отри-
маний препарат може зберігатися упродовж 12 місяців за темпе-
ратури ≥ 4 °С. 

Отже, розроблена технологія виробництва не потребує спе-
ціального обладнання і може бути реалізована на мікробіологіч-
них підприємствах та підприємствах з виготовлення біологічно 
активних добавок. 

Рекомендовано використовувати кормову добавку під час 
відлучення молодняка кролів (35-а доба) і до забою. Спосіб уве-
дення: додавання до питної води з розрахунку 50 мл препарату 
на 1 л питної води. Воду змінювати щоденно.  

За використання розробленої кормової добавки знижується 
смертність та витрати корму на 9,56 % та 9 % відповідно. 
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Одним із факторів, здатних впливати на функціональний 

стан біологічних об’єктів, є електромагнітне випромінювання 
(ЕМВ). Незважаючи на те, що електромагнітне випромінювання 
давно використовують у різних галузях науки, техніки, меди-
цини, його вплив на мікроорганізми вимагає більш детального 
вивчення. Електромагнітне випромінювання здатне істотно 
впливати на репродуктивну та метаболічну функцію живих ор-
ганізмів, а за заданих біотропних параметрах нести сильну руй-
нівну дію та негативно впливати на мембранні процеси клітин.  

Дія ЕМВ на клітини живих організмів залежить від поглине-
ної енергії. Частина випромінювання, що потрапляє на біологіч-
ний об’єкт, поглинається, а частина — відбивається. Поглинена 
енергія електромагнітного поля (ЕМП) переходить у теплову 
енергію. Ступінь впливу ЕМП на організм залежить від діапа-
зону частот, інтенсивності та тривалості дії, характеру випромі-
нювання, розміру опромінюваної поверхні (Сілі, 2015). 

Електромагнітне випромінювання великої потужності зда-
тне чинити руйнівну дію на організми. Так, у сільському госпо-
дарстві основний ефект знищення відбувається через вибіркове 
нагрівання комах, як вологих діелектриків. Загибель комах і мік-
роорганізмів відбувається не стільки від нагрівання, скільки від 
досить високої швидкості наростання температури цих об’єктів 
за впливу електромагнітного випромінювання. За одну секунду 
температура їх підвищується на кілька градусів, нагрів іде зсе- 
редини. НЗВЧ — метод боротьби з комахами-шкідниками 
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рослин — є більш ефективним, якщо порівняти з іншими видами 
(Сілі, 2015). 

На підставі теоретичних й експериментальних досліджень 
(Сілі, 2015) нами виготовлено дослідний зразок радіоімпульс-
ного генератора, який представлено на рисунку 1, з такими пара-
метрами: 

– потужність — 600 Вт;  
– тривалість радіоімпульсу — 110–6 c;  
– шпаруватість — 160; 
– частота заповнення радіоімпульсів — 20 ГГц.  
 

 
Рисунок 1. Зовнішній вигляд конструкції генератора зі 

стабілізувальним об’ємним резонатором на хвилі ТЕ011 для зни-
щення комах-шкідників 

 
Отримання такої потужності реалізовано на основі 2-кас- 

кадного суматора потужності з 6 лавино-пролітними діодами 
типу 3А762А в кожному каскаді і вихідною потужністю в імпу-
льсі 300 Вт. 
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Для забезпечення низької відносної нестабільності частоти 
імпульсного джерела в межах 110–6 с розроблено синхронізу- 
вальний генератор, у якого для стабільності частоти використо-
вується циліндричний резонатор «прохідного» типу з парамет-
рами:  

– R = 32 мм;  
– h = 20 мм;  
– Q = 5450.  
Діаметр зв’язку резонатора з хвилеводною системою скла-

дає 2 мм (Сілі, 2016). 
Для визначення оптимальних параметрів радіоімпульсного 

випромінювання (частота, щільність потоку потужності, експо-
зиція) було проведено багатофакторний експеримент, у якому як 
відгук на дію радіоімпульсного випромінювання взято кількість 
відкладених яйцекладок самицями колорадського жука. 

В результаті експерименту радіоімпульсна біотехнологія по-
казала свою ефективність, а також встановлено, що для зни-
щення колорадських жуків та їх личинок варто використовувати 
радіоімпульсне випромінювання з параметрами:  

– частота заповнення радіоімпульсів 20 ± 0,1 ГГц;  
– експозиція 3  0,5 с та щільність потоку потужності 
110 мВт/см2(Сілі, 2015). 
Можна стверджувати, що нами розроблено біотехнологію 

електромагнітного впливу на біологічні об’єкти, яка може знайти 
широке застосування в сільському господарстві для знищення 
або зниження активності шкідників картоплі. 

Розроблено нові інноваційні радіоімпульсні технології зни-
щення шкідників сільськогосподарських культур на основі гене-
раторів НЗВЧ-випромінювання на лавинно-пролітних діодах. 
Але незважаючи на ці досягнення, питання руйнівного впливу 
ЕМВ на біологічні об’єкти й досі залишається відкритим.  
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Біологічний метод захисту рослин від збудників хвороб ба-

зується на використанні мікроорганізмів-антагоністів. Найбільш 
активними антагоністами серед ґрунтових грибів є представники 
родів Trichoderma, Trichotecium, Chaetomium та інші.  

Триходерми — перспективні біоагенти мікробних препара-
тів для захисту сільськогосподарських культур від збудників 
хвороб. Вони все частіше привертають увагу дослідників, і більш 
ніж 90 % біофунгіцидів створено на їх основі (Błaszczyk, 2014). 
Найчастіше для боротьби з грибними хворобами використову-
ють штами T. harzianum, T. viride, T. virens.  

Гриби роду Trichoderma не лише активні антагоністи фіто-
патогенів, вони також здатні продукувати речовини фітогормо-
нальної природи, за впливу яких покращується ріст і розвиток 
рослин, зокрема підвищується вміст хлорофілів, білків, вуглево-
дів, енергія проростання, схожість, маса надземної частини та ко-
реневої системи (Голованова и др. 2008).  

Дослідження останніх років показують, що гриби роду Tri-
choderma здатні утворювати симбіотичні асоціації з рослинами 
аналогічно мікоризоутворювальним грибам. Під впливом таких 
симбіотичних асоціацій підвищується доступність біогенних 
елементів у рослин (N, P), що сприяє їх кращому росту й розви-
тку. Крім того, такі рослини стійкіші до дії фітопатогенів. Напри-
клад, відзначали позитивний вплив застосування T. harzianum на 
формування маси кореневої системи та надземної частини рос- 
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лин огірків (Błaszczyk, 2014). Зазначають, що саме синтез речо-
вин з рістрегуляторними властивостями допомагає триходермі 
колонізувати корені рослин і сприяє утворенню асоціацій, обу-
мовлюючи функціональні взаємодії мікро- і макроорганізму 
(Howell, 2003). Є відомості, що T. harzianum здатний проникати 
в епідерміс кореня рослин огірків, індукуючи цим самим синтез 
пероксидаз і фенольних сполук, які зі свого боку впливають на 
зміцнення клітинної стінки рослин і частково обмежують прони-
кнення патогенів за рахунок індукції системного імунітету 
(Yedidia et. al., 1999). Триходерми синтезують 6-пентил-альфа-
пірин (6PP), який є еліситором й активує захисні механізми у ро-
слини-хазяїна (Vinale et. al., 2008; El-Hasan et. al., 2009; Viterbo 
et. al., 2007). 

Проте відома й негативна дія SMs (secondary metabolites — 
вторинні метаболіти) триходерм на рослини, яка зумовлюється 
синтезом фітотоксичних речовин (Marfori et. al., 2003; Ousley et. 
al., 1993). Тому необхідним етапом досліджень є вивчення 
впливу культуральної рідини (КР) T. viride 017 на рослинні тест-
обʼєкти. Як тест-обʼєкт нами були використані проростки пше-
ниці озимої сорту Смуглянка (рис.). 

З наведеного рисунку видно, що вплив культуральної рідини 
гриба T. viride 017 на суху масу пагонів і коренів має хвилеподі-
бний характер, що вказує на наявність у ній речовин з рістрегу-
ляторними властивостями. Нерозбавлена КР вірогідно знижує 
суху масу проростків тест-культури на 11 % проти контролю 
(обробка водогінною водою). Негативна дія нерозбавленої КР 
грибів зумовлюється інгібуючою дією фітогормональних речо-
вин у високій концентрації. Найбільший приріст сухої маси 
(20 % і 29 %) відзначали за дії культуральної рідини, розбавленої 
у співвідношенні 1 : 50 та 1 : 500 проти контролю. Збільшення 
сухої маси кореневої системи може бути зумовлено синтезом 
фітогормональних сполук (Коломбет, 2007). Так, дані літератури 
свідчать про здатність грибів роду Trichoderma стимулювати 
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розвиток рослин (Baker, 1989; Undser & Byker, 1967; Ousley et. al. 
1994; Harman, 2000), особливо ризогенез, активізуючи ауксин-
залежний механізм або синтезуючи індол-3-оцтову кислоту 
(ІОК) і аналоги ауксинів (Contreras-Cornejo et. al., 2009; Hoyos-
Carvajal, et. al., 2009). Нещодавно з гриба T. cerinum виділено й 
охарактеризовано новий метаболіт — керинолактон, який пози-
тивно впливав на ріст розсади томату (Vinale et. al., 2012).  

 

 
Рис. Вплив культуральної рідини T. viride 017 на формування 

маси проростків пшениці озимої сорту Смуглянка. 
 
Проведені нами польові дослідження свідчать, що передпо-

сівна обробка насіння огірків грибом T. viride 017 сприяла фор-
муванню більш потужної кореневої системи. Маса коренів рос-
лин, оброблених триходермою, була на 10 % більшою проти 
контрольного варіанту і на 24 % — проти варіанту зі штучним 
інфекційним фоном (ШІФ) (табл.). 
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Таблиця. Суха маса кореневої системи огірка посівного 
сорту Ніжинський 12 за впливу T. viride 017 (польовий дослід) 

Варіанти досліду Маса 
1 кореня, г 

Контроль (без використання мікроорганізмів) 1,00 
ШІФ (внесення в ґрунт збудника хвороби огірків 
Acremonium cucurbitacearum 502) 0,88 

ШІФ + обробка насіння T. viride 017 (70–75 тис. КУО на 
1 насінину) 1,10 

НІР05 0,09 
 
Отже, відібраний нами штам T. viride 017 не проявляє фіто-

токсичної активності щодо проростків пшениці озимої. Відзна-
чено рістстимулювальну дію T. viride 017 як у лабораторному, 
так і в польовому дослідах. 
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Нанотехнології — область знань, орієнтована на вивчення й 

застосування матеріалів, які є наноструктурованими й мають 
розмір частинок від 1 до 100 нанометрів, тобто це технології 
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маніпулювання речовиною на атомному й молекулярному рів-
нях. За нанотехнологіями майбутнє: їхній інноваційний потен-
ціал величезний, а область застосування стрімко розширюється. 

Так, у рослинництві застосування нанопрепаратів як мікро-
добрив забезпечує підвищення стійкості до несприятливих пого-
дних умов і збільшення врожайності (в середньому в 1,5– 
2 рази) майже всіх продовольчих і технічних культур. Ефект до-
сягається завдяки активному проникненню мікроелементів у ро-
слину за рахунок нанорозміру частинок та їх нейтрального (в 
електрохімічному сенсі) статусу (Лисенко, 2008). 

В останні десятиліття різко зріс інтерес до селену — найваж-
ливішого мікроелементу, який поряд з вітамінами А, Е і С вхо-
дить до складу антиоксидантних-антирадікальних систем захи-
сту організму (Барабой, 2004; Ребров, 2008). Дослідженнями 
останніх років показана важлива роль селену в регуляції життє-
діяльності рослин (Иванов, 2012; Иванов, 2008). Найбільш перс-
пективним є застосування в рослинництві нанопрепаратів (Федо-
ренко, 2006; Коваленко, 2001; Селиванов, 2001). Наночастинки 
впливають на біологічні об’єкти на клітинному рівні, вносячи 
свою надлишкову енергію, підвищують ефективність перебігу в 
рослинах процесів, тобто є біоактивними. Вони генерують іони 
й електрони, які швидко включаються в біохімічні процеси в мо-
мент їх утворення (Егоров, 2008). Отже, на відміну від іонних 
форм, наночастинки менш токсичні й мають пролонговану дію, 
що сприяє підвищенню поглинання мінеральних речовин, вугле-
водного обміну, фотосинтезу й дихання клітин (Голубкина, 
2007). Залишається недостатньо вивченим вплив різних форм се-
лену і способів обробки на ріст і розвиток культурних рослин.  

Метою цієї роботи було дослідження росту та розвитку про-
ростків пшениці за дії суспензій наночастинок селену та йоду, 
отриманих методом ерозійно-вибухового диспергування та ме-
тодом мікробіологічного синтезу. 

У дослідах використано НЧ Se, НЧ I та композицію НЧ Se + I, 
отримані способом ерозійно-вибухового диспергування (Косі- 
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нов, 2007) та люб’язно надані нам професором Каплуненком В. Г. 
НЧ Se Bio отримані нами шляхом мікробіологічного синтезу. 
Рістрегуляторну активність НЧ визначали на проростках пше-
ниці озимої сорту Поліська 90. Однакову кількість (100 шт.) на-
сіння пшениці витримували впродовж доби у 15 см3 чистої водо-
провідної води (контрольний варіант) та у 14 см3 води з додаван-
ням 1 см3 1 : 10 000 розведення колоїдних розчинів НЧ. Насіння 
пророщували на фільтрувальному папері в чашках Петрі. На пе-
ршу, другу та третю добу після початку проростання підрахову-
вали кількість проростків у кожному варіанті досліду. Через ти-
ждень проростки відділяли від насіння, відокремлювали листки 
та корені. У контрольному та дослідному варіантах вимірювали 
довжину листових пластинок та довжину коренів. Далі листки та 
корені з кожного варіанту висушували та зважували. Порівню-
вали масу сухих проростків у кожному варіанті досліду. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили у 
відповідних програмах за допомогою однофакторного диспер-
сійного аналізу (ANOVA). Статистичну значущість різниці між 
вибірками оцінювали за допомогою тесту Duncan’s new multiple 
range test. 

За результатами дослідження встановлено, що досліджувані 
НЧ впливають на довжину листових пластинок та коренів про-
ростків пшениці озимої (табл. 1). Так, за дії НЧ Se, НЧ I та ком-
позиції НЧ Se + I довжина листових пластинок зменшувалася на 
15,84 %; 1,82 % та 20,56 %, тоді як за дії НЧ Se Bio їх довжина 
зростала на 40,32 %. Довжина коренів за дії НЧ Se та композиції  
НЧ Se + I зменшувалася на 7,21 % та 6,89 % відповідно, тоді як 
за дії НЧI та НЧ Se Bio вона зростала на 14,99 % та 11,09 % від-
повідно (табл. 1). 

Встановлено, що НЧ дещо підвищують енергію проростання 
насіння пшениці озимої (табл. 2). Так, за обробки НЧ Se, НЧ I, 
композицією НЧ Se + I та НЧ Se Bio енергія проростання ста- 
новила 100 %, тоді як у контрольному варіанті вона становила 
98,57 % (табл. 2). 
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Таблиця 1. Вплив НЧ Se, НЧ I та їхньої композиції на дов-
жину листових пластинок та коренів проростків пшениці 
озимої 

Варіанти 
досліду 

Довжина листових пластинок Довжина коренів 
WM*, 

мм Δ, % р (значу-
щість) 

WM, 
мм Δ, % р (значу-

щість) 
Контроль 
(Н2О) 22,13 0,00 – 37,85 0,00 – 

НЧ Se 18,62 –15,84 p > 0,09 35,13 –7,21 p > 0,10 
НЧ I 21,72 –1,82 p > 0,84 43,52 14,99 p < 0,0007 
Композиція 
НЧ Se + I 17,56 –20,65 p < 0,04 35,25 –6,89 p > 0,10 

НЧ Se Bio 31,05 40,32 p < 0,00002 42,05 11,09 p < 0,01 
*WM — weighted mean — зважене середнє арифметичне 
 
Таблиця 2. Вплив НЧ Se, НЧ I та їхньої композиції на ене-

ргію проростання насіння пшениці озимої 

Варіанти досліду Енергія проростання, % 
Контроль (Н2О) 98,57 
НЧ Se 100,00 
НЧ I 100,00 
Композиція НЧ Se + I 100,00 
НЧ Se Bio 100,00 

 
Отже, встановлено, що НЧ Se, НЧ I, композиції НЧ Se + I та 

НЧ Se Bio володіють вираженою біологічною активністю щодо 
проростків пшениці озимої. НЧ Se та НЧ Se + I проявили фітото-
ксичну активність, суттєво зменшуючи довжину листових плас-
тинок та коренів, тоді як НЧ I та НЧ Se Bio проявили ріст-регу-
ляторну активність. За дії НЧ I спостерігали незначне зменшення 
довжини листових пластинок (–1,82 %, p > 0,84). Проте довжина 
коренів суттєво зростала (14,99 %, p < 0,0007). За дії НЧ Se Bio 



Секція «Біотехнології в сільському господарстві» 175 
 

значно зростала довжина як листових пластинок, так і 
коренів: на 40,32 % та 11,09 % відповідно. 

Отже, за концентрації 1 : 10 000 НЧ Se та НЧ Se + I володі-
ють фітотоксичною активністю щодо проростків пшениці ози-
мої, тоді як НЧ I та НЧ Se Bio за тієї ж концентрації проявляють 
рістрегуляторну активність. Фітотоксична активність НЧ Se та 
НЧ Se + I може бути зумовлена тим, що концентрація 1 : 10 000 
є завеликою для проростків пшениці озимої, тому біологічна ак-
тивність НЧ Se, НЧ I та їх композицій потребує подальшого ви-
вчення з використанням інших концентрацій. Отримані дані мо-
жуть бути використані для створення нових високоефективних 
препаратів для сільського господарства. Зокрема, для розробки 
нано-добрив та нанобіологічних препаратів нового покоління 
для підвищення урожайності пшениці. 
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Інтелектуальна власність в Україні й у більшості країн світу 

є головним ресурсом економічного розвитку, оскільки фактором 
формування розвитку інноваційної економіки всіх розвинутих 
країн є людський капітал, а саме результати інтелектуальної дія-
льності. Ми знаємо, що інтелектуальна власність в Україні сьо-
годні не виконує роль ефективного ресурсу в системі форму-
вання національного багатства. Неналежна охорона права інте-
лектуальної власності не дозволяє заохочувати створення 
інтелектуальних продуктів, стимулювати винахідників, науков-
ців та митців, комерціалізувати власну інтелектуальну власність. 

На сучасному етапі економічного розвитку провідні країни 
розглядають інтелектуальну власність як одну з головних скла-
дових національного багатства. В міру просування економіки до 
більш наукоємної моделі розвитку інтелектуальна власність стає 
одним з основних активів підприємства. Характерно, що чим ус-
пішніше працює підприємство, тим вища частка інтелектуальної 
власності в структурі його активів.  
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Питання охорони й використання інтелектуальної власності 
в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають ві-
дігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і 
виробничій діяльності підприємств та установ України усіх 
форм власності. Це ми можемо побачити на прикладі Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виро-
бництва НААН. 

У науковій установі використовуються традиційні й нетра-
диційні об’єкти інтелектуальної власності. Зокрема, в ІСМАВ 
НААН використовуються такі традиційні об’єкти права інтелек-
туальної власності, як винаходи, корисні моделі, торгівельні 
марки (знаки для товарів і послуг), а з нетрадиційних об’єктів — 
сорти рослин, комерційні таємниці, наукові відкриття. 

Винахід — це результат інтелектуальної діяльності людини 
в будь-якій сфері технологій, технологічне або технічне рішення, 
що відповідає критеріям патентоспроможності (новизні, вина- 
хідницькому рівню та промисловій придатності). Об’єктами ви-
находу можуть бути продукт (пристрій, штам мікроорганізмів, 
культура клітин рослин і тварин тощо), спосіб, а також засто- 
сування раніше відомого продукту чи способу за новим призна-
ченням. 

До штамів мікроорганізмів, культур клітин (рослин і тварин) 
як об’єктів винаходу належать: індивідуальні штами мікроорга-
нізмів, культивованих клітин рослин і тварин; консорціуми мік-
роорганізмів. 

До способів як об’єктів винаходу відносять процеси вико-
нання дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріаль-
ного об’єкта, виконувані в певній послідовності або з дотриман-
ням певних правил.  

Корисна модель (малий винахід) — це нові й промислово 
придатні рішення, що стосуються конструктивного викорис-
тання пристрою, конструктивне виконання засобів виробництва 
й предметів споживання, а також їх складових частин. Об’єктом 
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корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина) або 
процес у будь-якій сфері технологій. Корисна модель має два 
критерії охороноздатності: новизна і промислове використання. 

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, кори-
сну модель, охороняється державою й засвідчується патентом. 

Патент — це техніко-юридичний документ, виданий заявни-
кові на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що від-
повідає умовам патентоспроможності та підтверджує авторство, 
пріоритет і право власності на зазначені об’єкти. 

Термін чинності патенту на винахід становить 20 років, а на 
корисну модель — 10 років від дати подання заявки на неї. Кож-
ного року підтримується чинність охоронних документів шля-
хом сплати щорічних зборів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
3687-12#Text). 

Для оформлення прав на винахід та корисну модель необхі-
дно подати відповідно заявку. В Україні заявку направляють на 
адресу ДП «Український інститут інтелектуальної власності», де 
вона проходить експертизу. Для отримання патенту ми повинні 
пройти процес набуття права інтелектуальної власності, який на-
очно зображений на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема процесу набуття права інтелектуальної 

власностіє. 
 
Що стосується подання заявки на сорти рослин, то вона 

оформлюється і подається до ДП «Український інститут експер-
тизи сортів рослин», де також проводяться кваліфікаційні експе-
ртизи на придатність до поширення (ПСП) і на однорідність та 
стабільність (ВОСТЕСТ). Ці експертизи проходять зазвичай 
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3–4 роки, проводить їх УІЕСР, який підпорядкований Міністер-
ству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ук-
раїни. Після успішного проходження кваліфікаційної експертизи 
та виникнення майнових прав сорт заноситься до Державного ре-
єстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та ви-
дається патент на сорт рослин. 

На сьогодні в Україні необхідно сформувати й запровадити 
прийнятну модель інтеграції інтелектуального потенціалу нації 
до внутрішнього й світового ринків, забезпечивши ефективний 
захист прав інтелектуальної власності. Водночас слід врахувати 
як національну специфіку формування й розвитку державної 
системи правової охорони інтелектуальної власності, так і відпо-
відний міжнародний досвід, пов’язаний найперше зі створенням 
сучасного правового поля та запровадженням дієвих механізмів 
реалізації правових норм (Морозова, 2017). 

В Україні напрацьовано значну правову базу, яка стосується 
захисту прав інтелектуальної власності. Норми регулювання 
права інтелектуальної власності закладено в статтях 41, 54 Кон-
ституції України. 

Також у нас діють спеціальні закони, що регулюють відно-
сини в сфері інтелектуальної власності, зокрема в Законі України 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначається, 
що будь-яке посягання на права власника патенту (ст. 28) вважа-
ється порушенням права власності власника патенту, що спричи-
няє відповідальність згідно з чинним законодавством України.  

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» захисту 
прав присвятив VI розділ, де визначено, що вчинення без дозволу 
особи будь-яких дій щодо сорту, передбачених цим Законом 
(ст. 39), вважається порушенням майнових прав інтелектуальної 
власності на сорт рослин. 

Спори, пов’язані із застосуванням вище вказаних Законів ро-
зглядаються виключно у судовому порядку (Закон України «Про 
охорону прав на сорти рослин»). 
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Реформування законодавства України триває, і це дає мож-
ливість сподіватися, що наявні прогалини в системі нормативної 
охорони прав інтелектуальної власності та їх практичного захи-
сту можна ефективно подолати.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що сьогодні в нашій дер-
жаві нагальним питанням постає запровадження дієвих механіз-
мів дотримання встановлених правових норм в галузі охорони та 
захисту інтелектуальної власності, підготовка кваліфікованих 
працівників, до компетенції яких належить вирішення спірних 
питань у зазначеній сфері. Від розв’язання проблеми створення 
ефективної системи охорони інтелектуальної власності залежить 
міцність фундаменту для формування інноваційної моделі роз-
витку України, її модернізації, підвищення конкурентоспромож-
ності. 
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В нинішніх умовах засилля хімізації та поширення застосу-

вання ГМО зростає попит на екологічно чисті продукти харчу-
вання. У зв’язку з цим гостро постає проблема більш широкого 
розвитку органічного виробництва в Україні. Ідея органічного 
виробництва полягає в повній відмові від застосування ГМО, ан-
тибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Зазначене 
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сприяє підвищенню природної біологічної активності ґрунту, 
відновленню позитивних балансів гумусу та сполук поживних 
речовин, нормалізації роботи ґрунтової мікробіоти і, як резуль-
тат, — підвищенню родючості ґрунту та продуктивності агроце-
нозів. 

Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна 
продукція, вільна від ГМО та невластивих продуктам харчу-
вання хімічних елементів. Україна є аграрною державою з поту-
жним сільськогосподарським потенціалом. Проте за останні 
десятиріччя в нашій країні спостерігається катастрофічне руйну-
вання сільськогосподарських угідь та зниження родючості ґрун-
тів — основного джерела забезпечення продовольчої безпеки 
країни та добробуту сільського населення. Інтенсивність проце-
сів руйнування й деградації ґрунтів внаслідок використання за-
старілих агротехнологій та недотримання фундаментальних 
законів і правил сільськогосподарської діяльності досягла не- 
безпечного для економічної стабільності держави рівня (Карпов, 
2014). 

Велика частина сільськогосподарських підприємств Укра-
їни є збитковими, а значна частина сільськогосподарської проду-
кції та продуктів харчування, що виробляються, не відповідає 
світовим стандартам якості та безпеки, що призводить до змен-
шення експортного потенціалу країни, високого рівня захворю-
ваності та смертності населення та, як результат, — до занепаду 
сільських територій (Безус, 2017). 

Повільний та однобічний розвиток органічного виробництва 
в нашій країні спричинений такими факторами: 

– незавершеністю створення законодавчої та нормативно- 
правової бази, яка б чітко окреслила державну політику у сфері 
органічного виробництва, створила б умови для законодавчого 
визнання та захисту органічних продуктів, формування націона-
льної системи сертифікації, затвердження правил та стандартів, 
а також системи державної підтримки та стимулювання розвитку 
органічного виробництва; 
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– переважанням експорту; 
– здебільшого виробляється та експортується 1–2 види орга-

нічної сільськогосподарської продукції сировинного типу, пере-
важно зернові та олійні культури;  

– виробництво іншої рослинницької продукції залишається 
на підпорядкованому рівні; 

– у виробництві органічної продукції задіяні здебільшого 
великі сільськогосподарські підприємства, тоді як перехід малих 
та середніх господарств на органічний метод господарювання є 
доволі обмеженим; 

– виробництво тваринницької продукції згідно з органіч-
ними стандартами все ще практично відсутнє; 

– переробка органічної продукції та виробництво органіч-
них продуктів харчування перебувають на початковій фазі роз-
витку, існують лише наміри вітчизняних та зарубіжних інвесто-
рів започаткувати таке виробництво; 

– гуртова та роздрібна торгівля органічними продуктами все 
ще перебувають на початковому етапі розвитку (Бойко, 2017). 

В Україні існує концепція державної Програми розвитку ор-
ганічного виробництва в Україні. Метою Програми є забезпе-
чення сталого розвитку аграрного комплексу України шляхом 
розвитку та підтримки ведення органічного виробництва як од-
ного з пріоритетних напрямків реалізації державної аграрної по-
літики, спрямованого на збереження та поліпшення родючості 
ґрунтів; забезпечення конкурентоспроможності української сіль-
ськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до сві-
тового економічного простору; сприяння збереженню здоров’я 
нації шляхом забезпечення населення якісними та безпечними 
сертифікованими органічними як продуктами харчування, так і 
іншими товарами; охорону навколишнього середовища та збере-
ження біорізноманіття; створення належних умов для розвитку 
сільських територій (Мацелюх, 2015). Органічне сільське госпо-
дарство має великий потенціал для покращення економічного, 
соціального та екологічного стану в Україні, воно сприяє ком- 
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плексному розвитку сільської місцевості та поліпшенню здо-
ров’я населення. Отже, в Україні існують усі передумови для по-
дальшого розвитку та перспективного процвітання цієї важливої 
в наш час галузі. 

 
 
 
 
УДК 631.164/.165:631.147 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ 
РОЗРОБЛЕННЯ СІВОЗМІН ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ 
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ ЗОНИ 
ПОЛІССЯ 

Ю. О. Колот, Ю. М. Халеп 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 
вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна 
e-mail: markisgm2017@gmail.com 
 
Процес побудови моделей сільськогосподарського виробни-

цтва на рівні підприємства передбачає розроблення комплексу 
параметрів з метою подальшого планування виробничої діяльно-
сті. До цих параметрів належать, зокрема: структура й розмір 
посівних площ, схеми сівозмін, системи удобрення та захисту 
сільськогосподарських культур тощо. За умов органічного виро-
бництва сільськогосподарської продукції цей процес має свої 
особливості, викликані, передусім, неможливістю застосування 
синтетичних агрохімікатів, необхідністю забезпечення екологіч-
ної стійкості агроценозів тощо. 

Для органічних господарств рослинницького спрямування 
зазначене загострюється, зокрема, ще й відсутністю такої важли- 
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вої складової системи удобрення як гній. Тому основними типо-
вими елементами системи удобрення для них можуть бути: по-
вне повернення в ґрунт побічної продукції рослинництва; макси-
мально можливе застосування сидератів; насичення сівозмін бо-
бовими й зернобобовими культурами; передпосівна бактеризація 
насіння усіх основних і проміжних культур мікробними препа-
ратами землеудобрювальної дії та позакореневе застосування бі-
опрепаратів. Саме на таких засадах базуються розроблені нами в 
процесі досліджень моделі сівозмін для господарств рослинни-
цького спрямування зони Полісся, які займаються виробництвом 
органічної продукції. До того ж нами враховано й такі важливі, 
на наш погляд, чинники розроблення будь-яких моделей сільсь-
когосподарського виробництва, особливо органічного спряму-
вання: 

– під час добору вирощуваних сільськогосподарських куль-
тур варто враховувати традиційні для цієї природнокліматичної 
зони фактори формування галузевої структури господарств (на-
приклад, придатність ґрунтово-кліматичних умов для виробниц-
тва картоплі тощо); 

– в умовах обмеженої кількості ґрунтів, придатних для орга-
нічного виробництва, у виборі виробничих напрямів перевагу 
варто надавати культурам, призначеним для харчових цілей; 

– необхідність забезпечення власного населення в органіч-
них продуктах харчування. 

Водночас за врахування та дотримання наведених аспектів 
необхідно також зважати на внутрішньогосподарські організа-
ційні можливості підприємств. Зазначене можна продемонстру-
вати на прикладі двох із низки розроблених нами моделей (таб-
лиця 1). 

При побудові наведених моделей основною культурою була 
визначена картопля з добором усіх інших основних та проміж-
них культур згідно з викладеними вище чинниками та дотриман-
ням засадного критерію органічного виробництва — забезпе-
чення екологічної ефективності агроценозів за такими основ- 
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ними показниками як позитивні (або ж з прийнятним дефіцитом) 
баланси гумусу та сполук основних макроелементів. І вже в цих 
межах треба шукати можливості досягнення конкурентоспромо-
жного рівня прибутковості, без якого не з’являться мотиваційні 
фактори переходу товаровиробників до органічного виробниц-
тва. Основні показники прогнозованого рівня еколого-економіч-
ної ефективності представлених моделей наведено в таблиці 2. 

 
Таблиця 1. Схеми розроблених типових моделей сівозмін 

для органічних господарств рослинницького спрямування зо-
ни Полісся 

№ 
поля 

Модель № 1 Модель № 2 

основна 
культура 

проміжна 
культура 
(сидерат) 

основна 
культура 

проміжна 
культура 
(сидерат) 

1 Конюшина 
на насіння × Конюшина 

на насіння × 

2 Озиме жито Люпин Озиме жито Люпин 
3 Просо Редька Просо Редька 
4 Картопля Озиме жито Горох × 

5 
Яра пшениця 
з підсівом 
конюшини 

× Озима 
пшениця Редька 

6 × × Картопля Озиме жито 

7 × × 
Яра пшениця 
з підсівом 
конюшини 

× 

 
Як можна бачити, обидві моделі забезпечують прийнятний 

рівень еколого-економічної ефективності. Водночас за більші-
стю показників модель № 1 має більш привабливий вигляд, якщо 
порівняти з моделлю № 2. В екологічному аспекті зазначене по-
яснюється, передусім, вищою питомою вагою в структурі посів-
них площ конюшини та жита (модель № 1 — по 20 %, модель 
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№ 2 — по 14,3 %), якому властивий найвищий серед наведених 
культур коефіцієнт виходу побічної продукції щодо основної. 
В економічному — вищою питомою вагою картоплі (модель 
№ 1 — 20 %, модель № 2 — 14,3 %) як найбільш дохідної за цієї 
цінової ситуації із наведених культур. 

 
Таблиця 2. Прогнозні розрахунки основних показників еко-

лого-економічної ефективності, в середньому за рік після 
освоєння сівозмін (економічні показники розраховано за цінової 
ситуації в середньому за 2017–2019 роки) 

Показники Модель № 1 Модель № 2 
Баланс гумусу, т/га +0,28 +0,12 
Інтенсивність балансу 
гумусу, % 115,4 106,1 

 N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
Привхідна частина (за загаль-
ним умістом NPK), кг/га 133 20 86 120 20 91 

Витратна частина (втрати та 
винос урожаєм), кг/га 112 27 89 106 28 82 

Баланс (+/–), кг/га +21 –7 –3 +14 –8 +9 
Інтенсивність балансу, % 118,2 75,0 96,9 112,7 72,2 110,7 
Відношення дефіциту до 
ґрунтових запасів, % × 1,6 1,3 × 2,1 × 

Витрати (повна собівартість) 
із розрахунку на 1 га сівозмін-
ної площі, грн. 

18281 16381 

Виручка із розрахунку на 1 га 
сівозмінної площі, грн. 31988 25878 

Прибуток із розрахунку на 1 га 
сівозмінної площі, грн. 13708 9497 

Рентабельність виробництва, % 75,0 58,0 
 
Водночас вибір конкретної моделі буде залежати та- 

кож від організаційно-економічних можливостей господарства. 
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Адже в практичному сенсі для 5-пільної сівозміни (модель № 1) 
розміром 974 га (фактичний середній розмір господарства рос-
линницького напряму поліської зони Чернігівської області на час 
досліджень) одне поле картоплі (20 % у структурі посівних 
площ) цілком відповідає чинним нормативам, але в натурі це 
означає майже 200 га, для чого потрібен високий рівень техніч-
ної забезпеченості тощо, особливо за умов органічного вироб- 
ництва. 

Отже, в процесі розроблення моделей органічного землероб-
ства для господарств рослинницького спрямування загалом та 
схем сівозмін зокрема необхідно першочергово та безумовно 
дотримуватися екологічних (забезпечення екологічної стійкості 
агроценозів) та економічних (забезпечення конкурентоспромож-
ного рівня прибутковості як мотивації до переходу товаровироб-
ників до органічного виробництва) критеріїв ефективності. Вод-
ночас у прагненні досягати максимальних значень показників 
еколого-економічної ефективності виробництва варто врахову-
вати організаційно-економічні умови конкретного господарства 
щодо створення відповідного виробничого та ресурсного по- 
тенціалу. 
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Біологічні інокулянти набувають дедалі більшого значення 

за вирощування зернобобових культур. Застосування мікробних 
препаратів на основі ризобій сприяє підвищенню врожайності 
рослин та зменшенню використання мінеральних азотних доб-
рив, що дозволяє знизити собівартість продукції. 

Дуже цінною нішевою культурою у вітчизняному аграрному 
виробництві є нут. Насіння цієї культури є важливим джерелом 
рослинного білка; за доступністю та кількістю амінокислот, осо-
бливо метіоніну та триптофану, нут переважає інші бобові куль-
тури (Холодова, 2011; Петкевич, 2016). Основними виробниками 
та споживачами продукції цієї культури є країни з посушливим 
кліматом (Siddique, 2014; Gaur, 2015), що пов’язано з високою 
посухостійкістю рослин.  

Серед зернобобових культур за площами посівів та валовим 
збором четверте місце в Україні після сої, гороху та квасолі зай-
має нут. Згідно з даними Державної служби статистики України 
виробництво нуту в 2019 році становило 412,1 тис. ц., що в шість 
разів перевищує цей показник 2017 р. (Держстат, 2017-2019) 

Рослини нуту здатні вступати в симбіотичні взаємозв’язки зі 
специфічними бульбочковими бактеріями M. ciceri (Nour, 1994; 
Jarvis, 1997). В ґрунтах України майже немає аборигенних попу-
ляцій ризобій нуту, тому для формування та функціонування 
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ефективного бобово-ризобіального симбіозу з метою отримання 
високих урожаїв цієї культури виникає необхідність передпосів-
ної бактеризації насіння активними та високоефективними шта-
мами M. cicerі (Дідович, 2006).  

Технології вирощування нуту добре вивчені для Степової та 
Лісостепової зони. Оцінку економічної та біоенергетичної ефек-
тивності цих технологій було проведено багатьма вітчизняними 
вченими, зокрема Каленською С. М., Дідович С. В. У зоні По-
лісся подібні дослідження раніше не проводили, тому метою на-
шої роботи було дослідження впливу інокуляції насіння нуту но-
вим штамом M. ciceri ND-64 на урожайність культури та розра-
хунок економічної та біоенергетичної ефективності бактеризації 
насіння. 

Польові дослідження виконували в Інституті сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 
у 2017–2019 роках. 

Розрахунок показників економічної та біоенергетичної ефе-
ктивності вирощування нуту за впливу інокуляції насіння біо- 
препаратами проведено за використання методик та методичних 
підходів, що ґрунтуються на порівнянні результатів застосу-
вання певного агрозаходу з витратами на його проведення (Три-
бель, 2001; Саблук, 2008; Тараріко, 2005; Базарова, 1983).  

В умовах польових дослідів, проведених у зоні Полісся в 
2017–2019 рр., було показано, що інокуляція насіння M. сice- 
rі ND-64 сприяє підвищенню структурних показників урожаю 
цієї культури. Так, спостерігали зростання кількості бобів на 
рослині — на 15–42 %, насінин з рослини — на 12–32 %, маси 
насінин з рослини — на 12–37 %, маси 1000 насінин — на 6–9 % 
щодо позитивного контролю (з інокуляцією M. ciceri Н-12) та аб-
солютного (без інокуляції) відповідно. 

Інокуляція насіння нуту суспензією штаму M. cicerі ND-64 
сприяла вірогідному збільшенню врожайності рослин нуту. 
Середній приріст (за три роки) становив 0,31 т/га або 26,5 %, 
тобто на 12,8 % перевищував прибавку в позитивному контролі. 
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Аналіз основних показників економічної ефективності свід-
чить, що застосування для інокуляції насіння штаму M. cicerі 
ND-64 у виробництві нуту виявилось найбільш прибутковим. 
Так, розмір витрат із розрахунку на 1 га посівної площі склав 
10 177 грн. Водночас розрахунковий розмір виручки від реаліза-
ції зерна нуту з розрахунку на 1 га змінювався пропорційно до 
зміни рівня врожайності. Так, за інокуляції M. cicerі ND-64 виру-
чка становила 20 972 грн/га. Відповідно до зміни витрат та виру-
чки змінюються й показники прибутковості виробництва. За іно-
куляції насіння M. cicerі ND-64 отримано прибутку в розмірі 
10 795 грн; водночас рівень рентабельності виробництва сягав 
106,1 %. Окупність кожної гривні додаткових витрат, пов’язаних 
із застосуванням M. cicerі ND-64, додатковим прибутком стано-
вила 30,88 грн. 

Також було показано досить високий рівень енергетичної 
ефективності виробництва зерна нуту за відношенням енергов-
місту отриманої продукції до енерговитрат на її виробництво. 
Так, у контрольному варіанті за витрат антропогенної енергії у 
розмірі 10 148 МДж із розрахунку на 1 га посівної площі енерго-
вміст отриманого зерна становить 20 697 МДж, відповідно й ко-
ефіцієнт енергетичної ефективності складає 2,04. За застосу-
вання для інокуляції суспензії штаму M. cicerі ND-64 відповід- 
но — 10 479 МДж, 26 181 МДж та 2,50. Коефіцієнт енергетичної 
ефективності в цьому варіанті є значно вищим проти контролю, 
а додаткові витрати енергії, пов’язані із застосуванням бактеріа-
льної суспензії M. cicerі ND-64, у 16,56 разів окупаються енер-
гією додаткового урожаю. 

Економічна та енергетична ефективність передпосівної бак-
теризації штамом M. cicerі ND-64 за вирощування нуту за усіма 
показниками є ефективнішою, якщо порівняти з показниками, 
отриманими в контрольному варіанті. 

Штам M. cicerі ND-64 рекомендовано для виробництва мік-
робних препаратів для інокуляції насіння нуту з метою форму-
вання ефективного бобово-ризобіального симбіозу та підви-
щення продуктивності культури. 
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Доцільність впровадження біологічного землеробства зумо-

влена необхідністю відтворення родючості ґрунтів та збере-
ження навколишнього середовища, розвитку сільських терито-
рій та підвищення рівня життя сільського населення; підвищення 
ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробни-
цтва; забезпечення споживчого ринку здоровою якісною проду-
кцією; зміцнення експортного потенціалу регіону; поліпшення 
його іміджу як виробника та експортера високоякісної органіч-
ної продукції; забезпечення продовольчої безпеки України.  

Збільшення врожайності сільськогосподарських культур до-
сягається як за рахунок виведення нових, більш урожайних, сор-
тів рослин, збільшення використання мінеральних добрив, так і 
шляхом застосування сучасних хімічних речовин для обробки 
рослин від шкідників. Багаторічний світовий досвід переконує, 
що інтенсивне застосування хімічних препаратів для захисту ро-
слин хоча й дає змогу в багатьох випадках зменшити втрати вро-
жаю від шкідників та хвороб, але водночас практично завжди су-
проводжується побічними негативними явищами й процесами. 
По-перше, це накопичення токсичних хімічних речовин у проду-
ктах харчування й навколишньому природному середовищі, а 
по-друге, знищення багатьох корисних організмів (птахів, ко-
мах-запилювачів) та мікроорганізмів ґрунту, що спричиняє по-
рушення рівноваги в екосистемі (Буга, 2018). 
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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі 
щороку реєструється близько 500 тисяч випадків отруєння пес-
тицидами, зокрема 5 тисяч випадків — зі смертельними наслід-
ками. Гостре отруєння — лише один з аспектів шкідливої дії пе-
стицидів на здоров’я людей (Федоренко, 2015). Крім того, у рай-
онах, що регулярно застосовують отрутохімікати, все активніше 
розвиваються стійкі до хімічних пестицидів популяції шкідли-
вих комах і збудників захворювань, а також спостерігається ма-
сове розмноження видів, які раніше не становили небезпеки 
(http://www.centrbio.com/index.php).  

На сучасному ринку сільськогосподарської продукції та 
продовольства попит значним чином диференційований: від не-
вибагливого до якісних параметрів продуктів харчування у краї-
нах з низькою платоспроможністю попиту до встановлення 
жорстких вимог до процесу виробництва продукції та її якості у 
країнах з передовими економіками та попитом із високою плато-
спроможністю населення.  

Підвищення вимог до якості сільськогосподарської продук-
ції виникло у відповідь на посилення процесів урбанізації та за-
бруднення довкілля, зростання застосування синтетичних агро-
хімікатів у її виробництві, зростання екологічної свідомості 
населення. Зі свого боку це зумовило бажання споживачів, при-
хильних до ведення здорового способу життя, отримувати які-
сну, безпечну та корисну продукцію, шкоду довкіллю від вироб-
ництва якої мінімізовано. Ринок забезпечив появу сертифікова-
ного процесу виробництва, в якому заборонено використовувати 
хімічно синтезовані добрива та засоби захисту рослин, гормони 
та антибіотики, генетично модифіковані організми, синтетичні 
ароматизатори, консерванти, барвники тощо, а також у відповід-
ний спосіб маркованої продукції — органічної. Кількість вироб-
ників органічної продукції у світі у 2000–2011 рр. зросла в 6 разів 
(з 0,3 до 1,8 млн). Більше трьох чвертей органічних виробників 
розташовані в Африці, Азії, Латинській Америці, споживання 
органічної продукції в цих регіонах значно нижче, ніж у країнах 
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Європи та Північної Америки. Лідерами за чисельністю органіч-
них виробників є Індія, Уганда й Мексика (https://niss.gov.ua/ 
doslidzhennya/ekonomika/). 

Світовий ринок органічної продукції демонструє позитивну 
динаміку. Так, за 2000–2011 рр. він збільшився на 44,9 млрд дол. 
США (з 17,9 до 62,8 млрд дол. США), або у 3,5 раза. Водночас 
96 % доходів від реалізації органічної продукції отримано в су-
купності у Північній Америці (50 %) та Європі (46 %). На США 
припадає 44 % роздрібного обороту органічної продукції, на кра-
їни ЄС — 41 % (зокрема на Німеччину — 14 %, Францію — 8 %, 
Сполучене Королівство — 4 %, Італію — 3 %), Канаду — 4 %, 
Швейцарію — 3 %, Японію — 2 %. На всі інші країни світу при-
падає лише 6 % світових роздрібних продажів органічної про- 
дукції (https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/). 

У країнах Європи в значному обсязі виробляється близько 
100 найменувань ентомологічних та мікробіологічних засобів за-
хисту рослин. Постійно розширюється мережа біотехнологічних 
центрів та інших фірм, що виробляють біопестициди. Створена 
й працює прогресивна нормативно-правова база біометоду, що 
передбачає суттєві пільги фермерам, які впроваджують техноло-
гії біологізації землеробства, зокрема дотації на придбання біо-
логічних засобів. Розвиток біометоду в цих країнах здійсню-
ється, як правило, на основі національних програм, що фінансу-
ються з держбюджетів (тільки у США на ці програми виділяється 
близько 200 млн доларів щорічно). Розвинуті аграрні країни 
світу, які досягли практично граничного рівня хімізації сільсь-
кого господарства, здійснюють активну науково-технічну та ін-
вестиційну політику щодо розвитку альтернативного (екологіч-
ного) землеробства, базованого, зокрема, на технологіях біологі-
зації захисту культур (Буга, 2018). Одним із складних питань 
розвитку органічного ринку є неврегульованість нормативно-
правової бази, що ускладнює роботу вітчизняних органічних 
виробників. З метою удосконалення засад правового регулю-
вання органічного виробництва, обігу та маркування органічної 
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продукції та адаптації вимог органічного законодавства до права 
ЄС був прийнятий новий Закон України «Про основні принципи 
та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування 
органічної продукції» (№ 2496-VІІІ від 10.07.2018 р.) (https:// 
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19). 

Найперше в Законі враховано повною мірою директиви й ре-
гламенти ЄС, що дозволить адаптувати українське законодав-
ство до європейського; удосконалено вимоги до виробництва, 
маркування та обігу органічної продукції; вилучено положення 
щодо оцінки придатності земель для виробництва органічної 
продукції, що суперечило міжнародній практиці; докорінно змі-
нено принципи сертифікації виробництва; суттєво удосконалено 
вимоги до органів сертифікації, інспектора з органічного вироб-
ництва; конкретизовано відповідальність за порушення законо-
давства у сфері виробництва, обігу та маркування органічної 
продукції як для виробників, так і для органів сертифікації, тощо.  

Розвиток біологічного землеробства неможливий без органі-
чного сільського господарства. Основними принципами ведення 
органічного сільського господарства є:  

– забезпечення збереження й відтворення родючості ґрунту;  
– організація органічного сільськогосподарського виробни-

цтва в спеціально визначених зонах;  
– використання залишків рослин і відходів тваринництва, 

що повинно бути основним способом удобрювання;  
– відмова від використання генетично модифікованих орга-

нізмів і продукції з них;  
– запобігання процесам утилізації пестицидів й агрохіміка-

тів, отриманих шляхом хімічного синтезу (Буга, 2018). 
За офіційним статистичним оглядом IFOAM (Міжнародна 

федерація органічного сільськогосподарського руху) підтверд-
жено, що якщо в 2002 р. в Україні було зареєстровано 31 госпо-
дарство, що отримало статус органічного, то в 2018 р. нарахо- 
вувалося вже 501 органічне господарство, а загальна площа 
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сільськогосподарських угідь, на яких ведеться органічне вироб-
ництво, склала 309100 га. (http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/). 

Більшість українських органічних господарств розташовані 
в Київській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Житомирській областях. Українські 
сертифіковані органічні господарства різного розміру — від кі-
лькох гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч 
гектарів сільськогосподарських угідь.  

Отже, біологізація землеробства — це господарська модель, 
у якій повністю використовуються ресурси рослинного й живого 
мікробного світу, природи та інтелекту, яка є заміною агрохіміч-
ної концепції землеробства на агробіологічну, що враховує за-
кони природи. Біологізація землеробства сприяє поліпшенню 
умов живлення культурних рослин, родючості ґрунту, якості 
продукції та позитивно впливає на стан довкілля. 
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Агропромисловий комплекс — важлива складова українсь-

кої економіки, яка забезпечує значний внесок у ВВП нашої кра-
їни та продовольчу безпеку держави. Без високорозвиненого й 
конкурентоспроможного агропромислового сектору неможливе 
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формування цивілізованого аграрного ринку та входження кра-
їни в світовий економічний простір. Важливою складовою агро-
промислового комплексу є виробництво екологічно чистої про-
дукції — органічне виробництво. На сьогоднішній день все бі-
льше країн світу намагаються відмовитися від застосування 
хімічних засобів у сільському господарстві шляхом впрова-
дження сучасних біотехнологій, проводять інвестиційну полі-
тику, забезпечують додаткову фінансову підтримку агровироб-
никам, які займаються органічним виробництвом, та інші заходи 
для отримання не тільки безпечних продуктів харчування, а й для 
збереження родючості ґрунтів та зменшення хімічного забруд-
нення навколишнього середовища (Буга, 2015). 

Незважаючи на значну кількість публікацій вітчизняних та 
зарубіжних науковців на цю тематику, таких як В. І. Артиша, 
Н. М. Головченко, П. Т. Саблука, О. В. Шубравської та інших, 
питання становлення та розвитку органічного виробництва в 
Україні потребує постійного вивчення та дослідження. 

Метою цього дослідження є аналіз сучасного стану органіч-
ного виробництва, перспектив його розвитку та обґрунтування 
переваг, якщо порівняти з традиційним виробництвом сільсько-
господарської продукції в Україні. 

Органічне сільськогосподарське виробництво — цілісна ба-
гатофункціональна модель господарювання та виробництва ор-
ганічної продукції, яка забезпечує збалансовану динамічну рів-
новагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологі-
чної системи протягом визначеного проміжку часу з метою 
об’єднання економічного зростання та підвищення життєвого рі-
вня з одночасним поліпшенням стану навколишнього середо-
вища. Сутність органічного виробництва полягає у повній від-
мові від застосування антибіотиків, генно-модифікованих орга-
нізмів, хімічних засобів захисту та мінеральних добрив. Це 
сприяє підвищенню біологічної активності у ґрунті, віднов-
ленню балансу поживних речовин, нормалізації роботи живих 
організмів у гумусі, що спричинює його приріст, а це зі свого 
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боку спричинює збільшення урожайності сільськогосподарських 
культур. Результат органічного виробництва — це натуральна 
(екологічно чиста) та безпечна продукція.  

Органічне виробництво набуває все більшої популярності в 
багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Нині органами дер-
жавної статистики не здійснюється ведення статистичної звітно-
сті у сфері органічного виробництва, за інформацією Офісу під-
тримки реформ при Мінагрополітики у 2018 році загальна площа 
сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехід-
ного періоду складала близько 309,1 тисяч гектарів (0,7 % від за-
гальної площі земель сільськогосподарського призначення Укра-
їни). Водночас нараховувалось 635 операторів органічного ри-
нку, з них 501 — сільськогосподарські виробники. Основними 
видами органічної продукції, яка виробляється в Україні, є зер-
нові культури, молоко та молочні продукти, крупи, м’ясо та 
м’ясні продукти, фрукти та овочі. 

Органічний напрямок виробництва в аграрному секторі за-
безпечує як збагачення природного, так і економічного капіталів 
країни. Згідно із Законом України «Про основні принципи та ви-
моги до органічного виробництва, обігу та маркування органіч-
ної продукції» № 2496-VIII від 03.07.2019 у процесі органічного 
виробництва забороняється застосування синтетичних речовин, 
зокрема агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для превентив-
них цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту та під-
корму тварин (зокрема птиці та комах). Тому, на наше тверде 
переконання, однією з головних складових органічного вироб- 
ництва є застосування біологічних засобів у сільському госпо-
дарстві.  

Переваги використання таких засобів є: 
– поновлюються продуктивні властивості ґрунту; 
– зменшується хімічне навантаження й забруднення навко-

лишнього середовища; 
– зменшується вміст шкідливих речовин в сільськогосподар-

ських продуктах та підвищується їхня якість; 
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– зростають коефіцієнти засвоєння рослинами елементів жи-
влення, за рахунок чого підвищується урожайність сільськогос-
подарських культур; 

– зменшується собівартість продукції. 
Також виробництво біологічних засобів, якщо порівняти з 

мінеральними добривами, дешевше і екологічно безпечніше, що 
дає додатковий економічний ефект. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що невід’ємними складо-
вими органічного виробництва є: мінімальний обробіток ґрунту; 
дотримання сівозмін у вирощуванні сільськогосподарських 
культур; використання насіннєвого матеріалу, вирощеного в сер-
тифікованих господарствах органічного виробництва; викорис-
тання екологічних кормів у тваринництві та дотримання низки 
інших вимог із сертифікації та стандартизації продукції (Стеци-
шин, 2011). 

Отже, органічне виробництво в Україні — перспективний 
напрям ефективного економічного розвитку аграрного сектору 
економіки, який дозволяє підвищити конкурентоспроможність 
продукції, розвивати аграрну сферу та зростати екологічному 
іміджу держави. 
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Ефективне вирощування сільськогосподарських культур в 

умовах агропромислового виробництва нерозривно поєднано із 
застосуванням засобів захисту. Все частіше аграрії звертають 
увагу на використання біологічних препаратів. Біологічний ме-
тод дозволяє стримувати патогенну мікробіоту на рівні нижчого 
порогу шкодочинності, не завдаючи шкоди мікробному ценозу 
ґрунту. Біологічні препарати для захисту рослин застосовують як 
по вегетації, так і для передпосівної обробки насіння. Перспек-
тивним є передпосівна інокуляція, оскільки невеликою кількістю 
біопрепарату можливо значно підвищити схожість насіння й 
провести його оздоровлення. Насіння є носієм ендофітної та епі-
фітної мікробіоти. Епіфітна мікробіота рослин може бути пред-
ставлена як факультативними, так і облігатними фітопатоге-
нами. Передпосівна обробка насіння належить до раціональних 
прийомів застосування препаратів, адже захищає рослину від на-
сіннєвої, ґрунтової та аерогенної інфекції (Опришко, 2013). 

Водночас сільськогосподарського товаровиробника як поте-
нційного споживача нового засобу виробництва, зокрема й біо-
логічного препарату, передусім цікавить його ефективність. 
На рівні підприємства категорія «ефективність» має різноманітні 
форми свого прояву (Андрійчук, 2005). Передусім це техноло- 
гічна ефективність — підвищення урожайності вирощуваних 
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сільськогосподарських культур. Але в умовах товарно-грошових 
відносин і ринкової моделі господарювання виробничника най-
більше цікавить економічна ефективність нового засобу вироб-
ництва. 

Економічну ефективність застосування T. viride 017 у техно-
логіях вирощування огірків досліджували за цінової ситуації 
2017 року. Оскільки урожайні дані (таблиця), що використані 
для визначення результату, отримано в дослідах на невеликих за 
розмірами ділянках, то для оцінки економічної ефективності за 
різних варіантів досліду нами змодельовано виробничі умови за 
використання типових технологій. Тому отримані економічні по-
казники мають розрахунковий (умовний) характер.  

 
Таблиця. Урожайність огірка посівного сорту Ніжинсь-

кий 12 за впливу T. viride 017 (дослідна ділянка ІСМАВ, ґрунт 
дерново-середньопідзолистий пилувато-супіщаний) 

Варіант досліду 

Маса плодів 

т/га 
"+" чи "-" 
до конт-

ролю 

"+" чи "-" 
до ШІФ 

20
16

 р
. 

20
17

 р
. 

20
18

 р
. 

С
ер

ед
нє

 

т/
га

 

%
 

т/
га

 

%
 

Контроль (без викорис-
тання мікроорганізмів) 12,5 22,1 9,1 14,6 – – 5,8 40 

ШІФ (внесення в ґрунт 
збудника захворювання 
огірків 
A. cucurbitacearum 502) 

5,9 14,3 6,1 8,8 –5,8 –40 – – 

ШІФ + обробка насіння 
T. viride 017 
(70–75 тис. КУО на 
1 насінину) 

11,8 19,0 9,6 13,5 –1,1 –8 4,7 35 

НІР05 1,43 2,4 0,9  
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Порівнюючи результати передпосівної обробки насіння огі-
рків T. viride 017 із варіантом ШІФ, спостерігаємо значне покра-
щення всіх основних показників економічної ефективності. 
Витрати із розрахунку на 1 га посівів зросли значно меншою мі-
рою — на 12,8 %. Завдяки цьому собівартість 1 т вирощених огі-
рків зменшилася на 777 грн, або 26,5 %. Пропорційно до росту 
урожайності збільшилася й виручка від реалізації продукції — 
на 39 950 грн/га. За поєднаного впливу зазначених факторів роз-
мір прибутку підвищився на 36 654 грн/га (на 74,8 %), а рівень 
рентабельності виробництва — на 104,4 в. п. Водночас на кожну 
додаткову гривню витрат, пов’язаних із застосуванням T. viride 
017, отримано 11,12 грн додаткового прибутку. Отже, передпо-
сівна обробка насіння огірків T. viride 017 для профілактики 
A. cucurbitacearum 502 є дієвим біологічним засобом підвищення 
ефективності виробництва. 

Наступним важливим показником економічної ефективності 
виробництва, на який впливають досліджувані фактори, є розмір 
прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі. В нашому випа-
дку, за відсутності цінових коливань, ця модель є фактично 
двохфакторною й відображає вплив саме досліджуваних чинни-
ків. Розмір прибутку із розрахунку на 1 га посівної площі за ра-
хунок зростання рівня витрат у варіанті із передпосівною оброб-
кою насіння грибом T. viride 017 зменшився на 3296 грн проти 
варіанту ШІФ. Водночас завдяки підвищенню рівня урожайності 
прибутковість 1 га посівів за застосування T. viride 017 зросла на 
39 950, внаслідок чого отримано загальне збільшення розміру 
прибутку на 36 654 грн/га. 

За застосування T. viride 017 рівень рентабельності виробни-
цтва огірків унаслідок збільшення розміру витрат із розрахунку 
на 1 га площі посіву зменшився на 50,3 в. п. проти варіанту ШІФ. 
Проте за рахунок зростання рівня урожайності рентабельність 
виробництва зросла більшою мірою — на 154,7 в. п., забезпечи-
вши загальне збільшення на 104,4 в. п. 
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Проте показники економічної ефективності перебувають під 
значним впливом цінових факторів (ціни на матеріально-техні-
чні ресурси та оплата праці, реалізаційні ціни на продукцію 
тощо). Тому коливання ринкової кон’юнктури й дуже актуальне 
для овочівництва сезонне коливання цін будуть позначатися й на 
рівні економічної ефективності виробництва. В цьому плані для 
більш об’єктивної оцінки нового засобу виробництва доцільним 
є доповнення аналізу економічної ефективності дослідженням 
біоенергетичної ефективності розглядуваних технологій виро-
щування огірків.  

Найвищий рівень біоенергетичної ефективності в досліджу-
ваних варіантах досягається за передпосівної обробки насіння 
огірків T. viride 017. Так, за зростання витрат антропогенної ене-
ргії з розрахунку на 1 га посівів (28 010 МДж), якщо порівняти з 
ШІФ, на 1717 МДж, або на 6,5 % за відомого приросту урожай-
ності та відповідного вмісту енергії в ньому, витрати антропо-
генної енергії із розрахунку на 1 т огірків склали 2075 МДж, що 
на 913 МДж або на 30,6 % менше. Водночас коефіцієнт енерге-
тичної ефективності підвищився на 44,0 % й сягнув рівня 1,42, 
а коефіцієнт енергетичної ефективності додаткових витрат ене- 
ргії, пов’язаних із застосуванням T. viride 017, становить 
8,04 МДж/МДж. 

Зазначене суттєве підвищення рівня енергетичної ефектив-
ності за використання T. viride 017 досягається завдяки тому, що 
додаткові витрати антропогенної енергій, пов’язані з його засто-
суванням, є набагато меншими за енерговміст додаткового уро-
жаю. Для визначення кількісного впливу зазначених чинників на 
підвищення рівня біоенергетичної ефективності виробництва ми 
застосували вже згадану методику детермінованого факторного 
аналізу.  

Загалом же за результатами проведеного дослідження еко-
номічної та біоенергетичної ефективності досліджених варіантів 
технологій вирощування огірків варто підкреслити значний по-
зитивний вплив застосування T. viride 017 на підвищення ефек- 
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тивності виробництва і в економічному, і в енергетичному аспе-
ктах. Так, установлено, що передпосівна обробка насіння грибом 
T. viride 017 сприяла зменшенню собівартості одиниці продук- 
ції на 777 грн/га (24,2 %), зростанню умовного прибутку на 
36 654 грн/га із розрахунку на 1 га площі посіву та збільшенню 
розрахункового рівня рентабельності виробництва огірків на 
344,4 %. Коефіцієнт енергетичної ефективності за сукупним 
енерговмістом основної та побічної продукції за передпосівної 
обробки насіння огірків грибом T. viride 017 складає 1,42 
(44,0 %). Водночас енерговміст урожаю огірків зростає на 
39 650 МДж/га (44,9 %) завдяки підвищенню виходу продукції. 
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