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У дисертаційній роботі представлено результати дослідження 

особливостей формування та функціонування симбіотичної системи 

«Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum» при застосуванні для інокуляції насіння 

високоефективного, вірулентного та конкурентоспроможного штаму 

M. ciceri ND-64, який здатний утворювати ефективний симбіоз з рослинами 

нуту сучасних сортів української селекції в агроценозах Полісся та Степу 

України. 

На основі аналізу літературних джерел показано актуальність 

досліджень з вивчення особливостей симбіотичних взаємовідносин M. ciceri з 

рослинами нуту в різних ґрунтово-кліматичних зонах України. Особливої уваги 

заслуговує вивчення формування симбіотичної системи за наявності в ґрунтах 

аборигенної популяції ризобій даної культури, що сформувалась внаслідок 

багаторічного культивування нуту, та в нових регіонах вирощування, де 

популяція тільки починає формуватися. 

Робота виконувалась упродовж 2017–2020 років в лабораторії фізіології 

мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН (ІСМАВ НААН, м. Чернігів). 

У ході досліджень виділено 58 ізолятів ризобій з бульбочок нуту сортів 

Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф та Пам'ять, що вирощувались на 

полях Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ-НЦНС, м. Одеса) в Степовій зоні. Також 

11 ізолятів було отримано з бульбочок рослин нуту сортів Тріумф та Пам'ять, 



відібраних в Лісостеповій зоні на дослідних ділянках Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН (Львівська область). 

Вперше показано, що популяції бульбочкових бактерій нуту в ґрунтах 

України гетерогенні: представлені ризобіями, що різняться між собою за 

швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними і фізіолого-

біохімічними властивостями. Так, виділені ізоляти бульбочкових бактерій нуту 

було поділено на дві підгрупи: швидкорослі, які на бобовому агарі на 2–3 добу 

культивування утворюють колонії діаметром 2–4 мм, та штами з помірною 

швидкістю росту – формують на бобовому агарі колонії 1–2 мм в діаметрі на 4–

7 добу культивування. Всі досліджувані ізоляти за морфолого-фізіологічними 

ознаками були віднесені до роду Mesorhizobium. 

Селекціоновано штами ризобій з бульбочок нуту сортів Скарб, Адмірал, 

Одисей, Буджак, Тріумф та Пам'ять, що здатні формувати ефективний симбіоз з 

рослинами відповідних сортів та вперше досліджено ефективність добору пар 

мікро- і макросимбіонтів в зоні Полісся України – новому регіоні вирощування 

нуту за відсутності аборигенної популяції M. ciceri у ґрунті. Встановлено, що 

бульбочкові бактерії нуту характеризуються високою специфічністю до сорту 

рослини-господаря. Добір комплементарного штаму забезпечує збільшення 

показників кількості, маси бульбочок та їх нітрогеназної активності у 

порівнянні з контролем (без інокуляції) та позитивним контролем (з 

використанням виробничого штаму M. ciceri Н-12) як на полях з активною 

аборигенною популяцією ризобій, яка сформувалась внаслідок багаторічного 

культивування нуту, так і в нових регіонах вирощування даної культури, де 

тільки почала формуватися популяція бульбочкових бактерій нуту. 

Селекціоновано новий штам M. ciceri ND-64, який здатний формувати 

ефективний симбіоз з такими сортами нуту як Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, 

Тріумф та Пам'ять. Показано, що використання для інокуляції насіння 

зазначених сортів бактеріальної суспензії M. ciceri ND-64 сприяло приросту 

показників кількості (на 5–89 %), маси бульбочок (на 10–190 %) та їх 

нітрогеназної активності (на 26–290 %), а також структурних показників 



урожаю нуту: кількості бобів (на 5–34 %), насінин з рослини (на 7–27 %), маси 

насінин з рослини (на 8–26 %) та урожайності (на 4–19 %) у порівнянні з 

позитивним контролем в зонах Степу та Полісся України. Представлені 

результати свідчать про високу комплементарність штаму M. ciceri ND-64 до 

всіх досліджуваних сортів. 

Вперше проведено вивчення динаміки формування симбіозу 

бульбочкових бактерій з рослинами нуту в умовах Полісся та показано, що 

бульбочки на коренях нуту починають формуватися вже у фазу гілкування (на 

10–14 добу після сходів). За умов польового досліду протягом всього періоду 

вегетації рослин у варіанті з інокуляцією насіння бактеріальною суспензією 

M. ciceri ND-64, спостерігали найбільші показники симбіотичної активності, що 

набували максимальних значень на початку фази бобоутворення (кількість 

бульбочок – 43 од./рослину, маса бульбочок – 1,06 г/рослину, нітрогеназна 

активність – 3597 нмоль етилену/рослину·год). На наступних етапах розвитку 

рослин дані показники повільно знижувалися, і у фазі наливу бобів та 

дозрівання насіння залишались достатньо високими (кількість бульбочок – 

28 од./рослину, їх маса – 0,77 г/рослину, нітрогеназна активність – 374 нмоль 

етилену/рослину·год). Отже, показано, що застосування для бактеризації 

насіння нуту високоефективного штаму ризобій сприяє ранньому формуванню 

та тривалому функціонуванню симбіотичної системи «Mesorhizobium ciceri – 

Cicer arietinum». 

Встановлено, що штам M. ciceri ND-64 з високою азотфіксувальною 

активністю характеризується здатністю синтезувати речовини 

фітогормональної природи: ауксини, цитокініни та гібереліни. Так, за обробки 

колеоптилів пшениці суспензією бактерій M. ciceri ND-64 спостерігали 

найвищий приріст їх довжини за розведення 1:1000 (20 %), найбільший приріст 

маси сім’ядолей огірка за цього ж розведення – на 50 %, та за концентрації 

1:500 приріст довжини мезокотилів кукурудзи становив 23 %. 



Методом високоефективної рідинної хроматографії в культуральній 

рідині M. ciceri ND-64 було виявлено високий вміст речовини ауксинової 

природи загальною концентрацією 29,6 мкг/г абсолютно сухої біомаси. 

За допомогою модифікованої схеми імунізації кролів було отримано 

специфічну антисироватку до штаму M. ciceri ND-64 з титром 10
5
. Вперше 

вивчено серологічну спорідненість бульбочкових бактерій нуту та їх 

конкурентоздатність за вирощування в зоні Полісся, де тільки починається 

формування місцевої популяції ризобій. В ході досліджень показано, що штами 

M. ciceri Н-101 та Mesorhizobium sp. ND-601, виділені з бульбочок нуту сортів 

Скарб та Пам'ять, позитивно реагували з антисироваткою до штаму 

M. ciceri ND-64. За використання методу аглютинації встановлено, що в умовах 

польового досліду у варіанті з інокуляцією штамом M. ciceri ND-64 100 % 

бульбочок було утворено представниками даної серогрупи. 

За умов польових дослідів встановлено, що показники симбіотичної 

активності неінокульованих рослин в зоні Степу були вищими, ніж в зоні 

Полісся, оскільки в ґрунтах дослідного поля СГІ-НЦНС сформувалась активна 

аборигенна популяція ризобій завдяки вирощуванню нуту на даних ділянках 

протягом 20 років. Показано, що інокуляція насіння ефективним штамом 

M. сicerі ND-64 сприяє підвищенню показника маси бульбочок сорту Скарб на 

22 % в зоні Степу та у 2 рази – в зоні Полісся, сорту Пам'ять: на 59 % і в 1,6 

раза відповідно. Нітрогеназна активність бульбочок даних сортів також 

більшою мірою зростала в результаті бактеризації (на 71 % – сорту Скарб і в 1,8 

раза – сорту Пам'ять) в зоні Полісся за відсутності активної місцевої популяції 

ризобій нуту в даних ґрунтах. 

Показано, що штам M. ciceri ND-64, який забезпечував найвищі 

прибавки показників нітрогеназної активності бульбочок, сприяв також 

підвищенню інтенсивності процесу фотосинтезу рослин нуту, про що свідчить 

зростання вмісту хлорофілу а і b в листках інокульованих рослин відносно 

контролю на 42 %. 



Встановлено, що застосування для інокуляції насіння нуту сорту 

Пам’ять бактерій M. ciceri ND-64 забезпечило також зростання вмісту азоту в 

насінні на 0,2–0,4 %, масової частки білка – на 1,6–2,8 % відносно позитивного 

та абсолютного контролю в перерахунку на суху речовину. 

Показано, що активний конкурентоздатний штам M. ciceri ND-64 

формує ефективний симбіоз із рослинами нуту сортів Скарб та Пам'ять, 

контрастних за розміром насіння, середньою висотою та типом куща. 

Крупнонасінний сорт Скарб, більш вибагливий до кількості вологи в ґрунті, 

формує більший урожай в зоні Полісся як в контрольному варіанті (1,23 т/га) 

так і за інокуляції M. ciceri ND-64 (1,69 т/га), що перевищує показники 

середньої врожайності даного сорту в зоні Степу. Врожайність районованого 

для зони Степу сорту Пам’ять, що характеризується середнім розміром насіння, 

була вищою за вирощування в Степовій зоні та складала (1,57 т/га в контролі) і 

1,84 т/га (за бактеризації M. ciceri ND-64). Інокуляція насіння нуту 

бактеріальною суспензією високоефективного штаму M. ciceri ND-64 сприяє 

істотному підвищенню врожайності даної культури в зоні Полісся України на 

27 % (сорт Пам'ять) і 37 % (сорт Скарб) та в зоні Степу України на 17 % (сорт 

Пам'ять) і 33 % (сорт Скарб) відносно абсолютного контролю. 

Визначалась життєздатність бактерій M. ciceri на насінні, обробленому 

протруйником Вітавакс 200 ФФ, рекомендованим для використання в сучасних 

технологіях вирощування нуту. Встановлено, що бактерії M. ciceri ND-64 є 

більш стійкими до діючих речовин фунгіциду ніж M. ciceri Н-12. Показано, що 

протруєння насіння за 1–21 добу до інокуляції, негативно впливає на 

життєздатність бульбочкових бактерій нуту. Максимальну кількість 

життєздатних клітин M. ciceri ND-64 зафіксовано на насінні протруєному 

Вітаваксом 200 ФФ за 28 діб до інокуляції (2,2·10
6
 клітин/насінину). 

Проаналізовано показники економічної та енергетичної ефективності 

бактеризації насіння нуту штамами M. ciceri за вирощування в умовах Полісся 

України та показано, що застосування для інокуляції насіння штаму 

M. ciceri ND-64 дозволяє знизити собівартість продукції та отримати прибуток 



у розмірі 10 795 грн., а окупність кожної гривні додаткових витрат, пов’язаних 

із застосуванням M. ciceri ND-64 додатковим прибутком становить 30 грн. 

88 коп. 

Виробничі випробування, проведені в Лісостеповій зоні (Кіровоградська 

область) в ПП «Дапринда» на площі 8 га, свідчать про високу ефективність 

інокуляції. За бактеризації насіння нуту сорту Пам'ять суспензією штаму 

M. ciceri ND-64 приріст урожаю складав 26 %. 

Таким чином, селекціоновано новий високоефективний та 

конкурентоспроможний штам M. ciceri ND-64, який характеризується високою 

симбіотичною, фітогормональною активністю та є комплементарним до 

більшості сортів української селекції. Бактеризація насіння M. ciceri ND-64 

забезпечувала формування високоактивного симбіотичного апарату нуту, що 

сприяло збільшенню вмісту хлорофілу в листі рослин, структурних показників 

урожайності рослин та якості насіння, а також підвищенню економічної та 

енергетичної ефективності виробництва нуту в агроценозах України. 

Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, бульбочкові бактерії, 

Mesorhizobium ciceri, нут. 
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ABSTRACT 

O. V. Lohosha. Aspects of symbiotic relationships between Mesorhizobium 

ciceri and chickpea plants in agrocenoses of Polissia and Steppe of Ukraine. – 

Qualifying scientific paper as a manuscript. 

The thesis for a scientific degree of the Doctor of Philosophy on a specialty 

201 – Agronomy (by the types of economic activity) – Institute of Agricultural 

Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the NAAS of Ukraine, Chernihiv, 

2021. 

The thesis paper presents the results of researching the aspects of formation 

and functioning of symbiotic system “Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum” when 

using highly effective, virulent and competitive strain of M. ciceri ND-64 for 

inoculation of seeds which is capable to form effective symbiosis with chickpea 

plants of Ukrainian selection in the agrocenoses of Polissia and Steppe of Ukraine. 

The analysis of literature sources has shown the relevance of researches 

studying the aspects of symbiotic relationships between M. ciceri and chickpea plants 

in different soil and climatic zones of Ukraine. Of particular note is the study of the 

formation of a symbiotic system under the presence of aboriginal populations of 

rhizobia of this culture, formed as a result of long-term cultivation of chickpea, and in 

new growing regions, where the population is just beginning to form claims attention. 

The work was performed during 2017–2020 in the laboratory of physiology 

of microorganisms at Institute of Agricultural Microbiology and Agricultural 

Manufacture of the NAAS (IAMAM NAAS, Chernihiv). 

During the study, 58 isolates of rhizobia were isolated from chickpea nodules 

of Skarb, Admiral, Odysei, Budzhak, Triumf and Pami'at' varieties grown in the fields 

of Plant Breeding and Genetics Institute – National Center of Seeds and Cultivar 

Investigation (PBGI NCSCI, Odesa) in the Steppe zone. Eleven isolates were 

obtained from nodules of chickpea plants of Triumf and Pami'at' varieties, selected in 



the Forest-Steppe zone at the experimental plots of the Institute of Agriculture in the 

Carpathian Region of the NAAS (Region of Lviv). 

It was shown for the first time that the populations of chickpea nodule 

bacteria in the soils of Ukraine are heterogeneous: they are represented by rhizobia, 

which differ in growth rate and other cultural and morphological, physiological and 

biochemical properties. For instance, the bacterial isolates of chickpea rhizobia were 

divided into two subgroups: fast-growing, which form colonies 2 to 4 mm in diameter 

at day 2–3 of cultivation on bean agar and strains with moderate growth rate which 

form colonies 1 to 2 mm in diameter at day 4–7 of cultivation on bean agar. 

Morphological and physiological features have assigned all studied isolates assigned 

to the genus Mesorhizobium. 

Rhizobia strains were selected from chickpea nodules of varieties Skarb, 

Admiral, Odysei, Budzhak, Triumf and Pami'at', which can form an effective 

symbiosis with plants of the respective varieties. The efficiency of selection of such 

pairs of micro- and microsymbionts in the Polissia zone of Ukraine, a new region of 

chickpea cultivation in the absence of an aboriginal population of M. ciceri in the soil 

was studied for the first time. It was established that nodules chickpeas bacterias are 

characterized by high specificity to the variety of the host plant. The selection of a 

complementary strain provides an increase in the number, weight of nodules and their 

nitrogenase activity compared with control (without inoculation) and positive control 

(using the production strain M. ciceri H-12) both in fields with active aboriginal 

population of rhizobia, which was formed as a result of long-term cultivation of 

chickpeas, and in new regions of cultivation of this culture, where the population of 

chickpea nodule bacteria has just begun its formation. 

A new strain of M. ciceri ND-64 was selected, which is able to form an 

effective symbiosis with such chickpea varieties as Skarb, Admiral, Odysei, 

Budzhak, Triumf and Pami'at'. It was shown that the use of inoculation of seeds of 

these varieties using bacterial suspension of M. ciceri ND-64 contributed to an 

increase in the number (by 5–89 %), weight of nodules (by 10–190 %) and their 

nitrogenase activity (by 26–290 %) compared with positive control, as well as 



structural parameters of chickpea yield: number of beans (by 5–34 %), seeds from the 

plant (by 7–27 %), weight of seeds from the plant (by 8–26 %) and yield (by 4–19 %) 

compared to the positive control (without inoculation) in the zones of the Steppe and 

Polissia of Ukraine. The presented results indicate a high complementarity of 

M. ciceri ND-64 to all studied varieties. 

The dynamics of the formation of symbiosis between nodule bacteria and 

chickpea plants in Polissia was studied for the first time and it was shown that 

nodules on chickpea roots begin to form already in the branching phase (10 to 14 

days after germination). Under the conditions of the field experiment, the variant with 

inoculation of seeds with bacterial suspension of M. ciceri ND-64 shown the highest 

parameters of symbiotic activity during the whole vegetation period of plants, which 

have achieved the maximum values at the beginning of the bean formation phase 

(number of nodules – 43 units/plant, weight of nodules – 1.06 g/plant, nitrogenase 

activity – 3,597 nmol of ethylene/plant·h). In the subsequent stages of plant 

development, these parameters slowly decreased, and remained quite high (number of 

nodules – 28 units/plant, their weight – 0.77 g/plant, nitrogenase activity – 374 nmol 

of ethylene/plant·h) in the phase of bean filling and seed ripening. Therefore, it is 

shown that the use of highly effective rhizobia strain for bacterization of chickpea 

seeds promotes early formation and long-term functioning of the symbiotic system 

"Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum". 

It was found that M. ciceri ND-64 with high nitrogen-fixing activity is 

characterized by the ability to synthesize substances of phytohormonal nature: auxins, 

cytokinins and gibberellins. For example, when treating wheat coleoptiles with a 

suspension of M. ciceri ND-64, the highest increase in their length was registered at a 

dilution of 1:1000 (20 %), the highest increase in cucumber cotyledons weight at the 

same dilution – by 50 %, and gain in the length of corn mesocotyles was 23 % at a 

concentration of 1:500. 

High-performance liquid chromatography in the culture fluid of 

M. ciceri ND-64 revealed a high content of auxin substance with a total concentration 

of 29.6 μg/g absolutely dry biomass. 



Using a modified rabbit immunization schedule, a specific antiserum to 

M. ciceri ND-64 with a titer of 10
5
 was obtained. The serological affinity of chickpea 

nodule bacteria and their competitiveness during cultivation in the Polissia zone, 

where the formation of the local rhizobia population is just beginning, was studied for 

the first time. Studies have shown that M. ciceri H-101 and Mesorhizobium sp. ND-

601 isolated from chickpea nodules of Skarb and Pami'at' varieties reacted positively 

with antiserum to M. ciceri ND-64. Agglutination method allowed to find that in the 

field experiment in the variant with inoculation by M. ciceri ND-64 100 % of nodules 

were formed by representatives of this serogroup. 

Under conditions of field experiments, it was found that the parameters of 

symbiotic activity of non-inoculated plants in the Steppe zone was higher than in the 

Polissia zone, because an active aboriginal population of rhizobia due to chickpea 

cultivation in these areas for 20 years has formed in the soil of the experimental field 

of PBGI NCSCI. It was shown that inoculation of seeds with an effective strain of 

M. ciceri ND-64 increases the mass of nodules of Skarb variety by 22 % in the 

Steppe zone and 2 times in the Polissia zone. As for Pami'at' variety: by 59 % and 1.6 

times, respectively. Nitrogenase activity of the nodules of these varieties also 

increased to a greater extent as a result of bacterization (by 71 % for Skarb variety 

and 1.8 times for Pami'at' variety) in the Polissia region upon the absence of active 

local population of chickpea rhizobia in these soils. 

It was shown that M. ciceri ND-64, which provided the highest increments in 

nodule nitrogenase activity, also increased the intensity of photosynthesis of chickpea 

plants, as evidenced by the increase in chlorophyll a and b in the leaves of inoculated 

plants relative to control by 42 %. 

It was found that the use for inoculation of chickpea seeds of Pami'at' variety 

with M. ciceri ND-64 also provided an increase in nitrogen content in the seeds by 

0.2–0.4 %, weight content of protein by 1.6–2.8 % relative to positive and absolute 

control in terms of dry matter. 

It was shown that the active competitive strain of M. ciceri ND-64 forms an 

effective symbiosis with chickpea plants of Skarb and Pami'at' varieties, contrastive 



in seed size, average height and type of bush. A large-seeded variety Skarb, more 

demanding to the amount of moisture in the soil, forms a higher yield in the Polissia 

zone both in the control variant (1.23 t/ha) and after inoculation with M. ciceri ND-64 

(1.69 t/ha), which exceeds the average yield of this variety in the Steppe zone. The 

yield of Pami'at' variety, which is zoned for the Steppe zone, is characterized by the 

average seed size, was higher than the cultivation in the Steppe zone and amounted to 

1.57 t/ha (in the control) and 1.84 t/ha (after bacterization with M. ciceri ND-64. 

Inoculation of chickpea seeds with a bacterial suspension of a highly effective strain 

of M. ciceri ND-64 contributed to a significant increase in the yield of this crop in the 

Polissia zone of Ukraine by 27 % (Pami'at' variety) and 37 % (Skarb variety) and in 

the Steppe zone of Ukraine by 17 % (Pami'at' variety) and 33 % (Skarb variety) 

relative to absolute control. 

The viability of M. ciceri on seeds treated with Vitavax 200 FF dresser, 

recommended for use in modern chickpea cultivation technologies, was determined. 

It was found that M. ciceri ND-64 are more resistant to the active substances of the 

fungicide than the bacteria of the M. ciceri H-12. It is shown that seed treatment 1–

21 days before inoculation has a negative effect on the viability of chickpea nodule 

bacteria. The maximum number of viable M. ciceri ND-64 cells was recorded on 

seeds treated with Vitavax 200 FF 28 days before inoculation (2.2·10
6
 cells/seed). 

The parameters of economic and energy efficiency of bacterization of 

chickpea seeds by M. ciceri strains when growing in Polissia of Ukraine were 

analysed. It is shown that the use of M. ciceri ND-64 for inoculation of seeds allows 

to reduce production costs and earn a profit in the amount of UAH 10 795, and a 

payback of each hryvnia of additional costs associated with the use of M. ciceri ND-

64 as additional income is UAH 30,88. 

Production tests conducted in the Forest-Steppe zone (Region of Kirovohrad) 

at the Private Enterprise “Daprynda” on an area of 8 hectares, indicate a high 

efficiency of inoculation. Gain in the yield reached 26 % when chickpea seeds of 

Pami'at' variety were bacterized with a suspension of M. ciceri ND-64. 



Thus, a new highly efficient and competitive strain of M. ciceri ND-64 was 

selected, which is characterized by high symbiotic, phytohormonal activity and is 

complementary to most varieties of Ukrainian selection. Bacterization of 

M. ciceri ND-64 seeds ensured the formation of a highly active symbiotic chickpea 

apparatus, which in turn contributed to the increase of chlorophyll content in plant 

leaves, structural indicators of plant yield and seed quality, as well as increasing 

economic and energy efficiency of chickpea production in agrocenoses of Ukraine. 

Keywords: legume-rhizobia symbiosis, nodule bacteria, Mesorhizobium 

ciceri, chickpea. 

 

LIST OF PUBLISHED PAPERS ON THE TOPIC OF THE DISSERTATION 

Articles in scientific professional publications of Ukraine 

1.  Lohosha O. V., Vorobei Yu. O., Romanova I. M., Usmanova T. O., 

Bushulian O. V. New Mesorhizobium sp. 1 strain and its influence on the structural 

parameters of yield of chickpea of variety Skarb. Agricultural microbiology. 2018. 

Vol. 27. P. 40–44.  

2.  Lohosha O. V., Vorobey Yu. O., Usmanova T. O., Strekalov V. M. 

Characteristics of the properties of chickpea nodule bacteria extended in the Forest-

steppe and Steppe zones Ukraine. Agricultural microbiology. 2019. Vol. 29. P. 21–

28.  

3.  Lohosha O., Vorobeі Yu., Usmanova T. Efficiency of bacterization of 

seeds of chickpea of grade Skarb with new strain of Mesorhizobium ciceri. Bulletin of 

Agricultural Science. 2019. № 10. P. 32–36.  

4.  Lohosha О. V., Khalep Yu. М., Vorobei Yu. О. Economic and 

bioenergy efficiency of chickpea bacterization by Mesorhizobium cicerі ND-64 

Agricultural microbiology. 2020. Vol. 31. P. 64–71.  

5.  Lohosha О. V., Vorobei Yu. O., Volkova I. V., Usmanova T. O. 

Mesorhizobium cicerі ND-64 strain – effective microsymbiont of modern chickpea 

varieties. Agricultural microbiology. 2020. Vol. 32. P. 3–17. 

 



Articles in scientific professional journals of Romania and Australia, included in 

the international scientometric database Scopus and Web of Science 

6.  Lohosha O., Vorobei Y. Dynamics of formation and functioning of 

legume-rhizobial symbiosis Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum. Australian 

Journal of Crop Science. 2021. I. 15 (01). P. 129–136.  

7.  Lohosha O., Vorobei Y. Usmanova T. Mesorhizobium cicerі ND-64 – 

highly efficient symbiont of chickpea plants, cultivated in Polissia and Steppe zone of 

Ukraine. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2021. T. XXVII. I. 1. 

P. 55–58.  

 

Abstracts of reports and materials of conferences, congresses 

8.  Lohosha O. V., Vorobei Yu. O., Romanova I. M. Selection of chickpea 

nodule bacteria. Microbiology in modern agricultural production: materials of the XII 

scientific conference of young scientists (Chernihiv, October 24–25). Chernihiv, 

2017. P. 34–35.  

9.  Lohosha O. V., Vorobei Yu. O., Romanova I. M., Bushulian O. V. 

Symbiotic properties of a new strain of chickpea nodule bacteria. Microbiology in 

modern agricultural production: materials of the XIII scientific conference of young 

scientists, dedicated to the 100th anniversary of the National Academy of Agrarian 

Sciences of Ukraine (Chernihiv, October 24–25). Chernihiv, 2018. P. 50–52.  

10.  Lohosha O. V. Influence of a new strain of Mesorhizobium sp. 1 on the 

productivity of chickpeas grade Skarb. Actual problems of agro-industrial production 

of Ukraine: theory, practice, innovations: materials of the VII All-Ukrainian 

scientific-practical conference of young scientists (Obroshyne, November 6). Lviv–

Obroshyne, 2018. P. 36–37. 

11. Lohosha O. V., Vorobei Yu. O. Physiological and biochemical 

properties of chickpea nodule bacteria with different growth rates. Biopolymers and 

Cell: collection of abstracts of the XIII IMBG All-Ukrainian Conference of Young 

Scientists (Kyiv, May 22–25). Kyiv, 2019. Vol. 35. № 5. P 381–414. P. 403.  



12. Lohosha О. V., Vorobei Yu. O., Usmanova T. O. A new strain of 

Mesorhizobium ciceri is an effective microsymbiont of chickpeas. Current issues of 

agricultural microbiology: collection of abstracts of the All-Ukrainian scientific-

practical Internet conference Chernihiv, September 4–5). Chernihiv, 2019. P. 64–66.  

13. Lohosha О., Vorobei Yu., Usmanova T. The efficiency of pre-sowing 

bacterization of seeds in the cultivation of chickpeas in the Polissya and Steppe zones 

of Ukraine. Sustainable development – state and prospects: collection of abstracts of 

the 2nd international scientific symposium (Lviv–Slavske, February 12–15). Lviv, 

2020. P. 79–81.  

14. Lohosha О. V., Vorobei Yu. О., Usmanova T. O., Khalep Yu. М. 

Economic and bioenergetic efficiency of seed bacterization for chickpea cultivation 

in the Polissya region of Ukraine. Microbiology in modern agricultural production: 

materials XIV scientific conference of young scientists (Chernihiv, October 27–28). 

Chernihiv, 2020. P.188–190.  

15. Lohosha О. V., Vorobei Yu. О., Usmanova T. O. Influence of strain 

Mesorhizobium ciceri ND-64 – producer of auxin substances on the dynamics of 

formation and functioning of the symbiotic system of chickpeas. Sustainable 

development: environmental protection. Energy saving. Balanced nature 

management: collection of materials of the 6th International Youth Congress (Lviv, 

February 9–10). Lviv, 2021. C. 158. 

 


