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АНОТАЦІЯ 

Логоша О. В. Особливості симбіотичних взаємовідносин Mesorhizobium 

ciceri з рослинами нуту в агроценозах Полісся та Степу України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 Агрономія (20 Аграрні науки та продовольство) – Інститут 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

України, Чернігів, 2021. 

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, 
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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 
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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 %. 



5 

 

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 %. 
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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 



7 

 

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 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

мкг – мікрограм;  

од./рослину – одиниць на рослину;  

НА – нітрогеназна активність; 

IAA – Indole-3-aceticacid, Індол-3-оцтова кислота (ІОК);  

IC – Indole-3-carbinol, Індол-3-карбінол;  

IAA-hydr. – Indole-3-acetic acid hydrazide, Індол-3-оцтової кислоти 

гідразид; 

IBut – Indole-3-butyric acid, Індол-3-масляна кислота; 

АБК (ABA) – abscisic acid, абсцизова кислота; 

БАП – 6-бензиламінопурин; 

ГК – гіберелінова кислота;  

АСБ – абсолютна суха біомаса; 

НІР05 – найменша істотна різниця; 

нмоль етилену/рослину·годину – одиниця виміру нітрогеназної 

активності. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Бульбочкові бактерії відіграють важливу роль у 

розвитку рослин завдяки покращенню азотного живлення, здатності до 

продукування речовин фітогормональної природи, підвищенню стійкості 

рослин до патогенів та адаптації до стресових умов довкілля [1, 2]. 

Азотфіксувальна активність ризобій у симбіозі з бобовими рослинами є 

визначальною властивістю бактерій для створення на їх основі мікробних 

препаратів з метою покращення азотного живлення рослин [3, 4]. 

Враховуючи важливість в аграрному виробництві бобових культур, 

площі посівів яких постійно зростають, актуальним є вивчення різноманіття 

бактерій – мікросимбіонтів даних рослин, та пошук адаптованих до певних 

ґрунтово-кліматичних умов ефективних штамів ризобій з комплексом корисних 

властивостей, що здатні позитивно впливати на продуктивність 

сільськогосподарських культур [5]. 

Однією з найпоширеніших серед бобових культур у світі є нут (Cicer 

arietinum L.), який за обсягами посівів займає четверте місце після сої, гороху 

та квасолі [6, 7]. Найбільшими виробниками та споживачами цієї культури є 

країни з посушливими умовами клімату, а саме Індія, Туреччина, Ефіопія та 

інші [8–10], що пов‟язане з високою посухостійкістю рослин та біологічною 

цінністю продукції [11]. 

Насіння нуту за доступністю та кількістю амінокислот, особливо 

метіоніну та триптофану, переважає інші бобові, тому ця культура має важливе 

значення у харчовій промисловості [12–14].  

На Україні основна частина посівів зосереджена у зоні Степу, але зміна 

погодних умов в останні роки сприяє значному розширенню посівів нуту у 

Лісостеповій зоні та на Поліссі [15–17]. Згідно з даними Державної служби 

статистики України виробництво нуту в Україні зросло в більш ніж в 6 разів – з 

6,5 тис. т у 2016 році до 41,2 тис. т у 2019 році [18].  
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Рослини нуту в симбіозі з бульбочковими бактеріями виду 

Mesorhizobium ciceri утворюють азотфіксувальні бульбочки та здатні засвоїти 

за вегетацію від 80 до 150 кг/га молекулярного азоту [19]. 

В ґрунтах більшості ґрунтово-кліматичних зон України немає 

аборигенних бульбочкових бактерій нуту [20], тому для формування та 

функціонування ефективного бобово-ризобіального симбіозу з метою 

отримання високих урожаїв цієї культури виникає необхідність передпосівної 

бактеризації насіння штамами M. ciceri. 

Отже, селекція високоефективних ризобій нуту та вивчення 

особливостей формування і функціонування симбіотичної системи: M. ciceri – 

C. arietinum в різних ґрунтово-кліматичних регіонах України набуває 

особливого значення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в лабораторії фізіології мікроорганізмів, секторі колекції корисних 

ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН згідно з ПНД НААН 07 

«Сільськогосподарська мікробіологія» на 2016–2020 рр. в межах виконання 

завдань: 07.00.03.04.П Дослідити мікробно-рослинні взаємодії в 

агроекосистемах за інтродукції азотфіксувальних бактерій (ДР №0116U003072), 

07.00.03.10.ПШф Пошук нових штамів азотфіксувальних мікроорганізмів та 

поповнення ними фондів колекції (ДР № 0118U003499); 07.00.03.13.ПШф 

Дослідити особливості формування та функціонування симбіотичної системи: 

бактерії роду Mesorhizobium – бобові рослини (ДР № 0119U100193); 

07.00.03.14.ПШф Дослідити властивості бактерій роду Mesorhizobium – 

ефективних мікросимбіонтів рослин нуту (ДР № 0120U100345). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – селекціонувати та 

відібрати нові штами M. ciceri, здатні формувати ефективний симбіоз з 

сучасними сортами нуту в агроценозах Полісся та Степу України. 

Відповідно меті визначено основні завдання: 
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- провести аналітичну селекцію штамів бульбочкових бактерій 

нуту з різних ґрунтово-кліматичних зон України та вивчити їх морфолого-

культуральні, фізіолого-біохімічні та симбіотичні властивості;  

- дослідити здатність штамів роду Mesorhizobium, виділених з 

бульбочок різних сортів нуту, утворювати ефективний симбіоз з 

рослинами даних сортів та виявити штам бульбочкових бактерій M. ciceri, 

комплементарний до сучасних сортів української селекції; 

- вивчити динаміку формування та функціонування бобово-

ризобіального симбіозу «M. ciceri – C. arietinum» в умовах Полісся 

України; 

- дослідити фітогормональну активність штамів M. ciceri та 

провести аналіз кількісного вмісту позаклітинних ауксинів, що 

синтезуються бактеріями M. ciceri; 

- отримати антисироватку до ефективного штаму та вивчити 

серологічну спорідненість та конкурентоздатність штамів M. ciceri; 

- дослідити ефективність симбіозу штамів M. ciceri з рослинами 

нуту в агроценозах Полісся та Степу України; 

- визначити можливість застосування для інокуляції насіння 

нуту суспензії ефективного штаму M. ciceri, протруєного в різні терміни до 

посіву, хімічним протруйником, який використовують в технологіях 

виробництва нуту;  

- визначити економічну та біоенергетичну ефективність 

бактеризації насіння нуту штамами M. ciceri за вирощування в умовах 

Полісся. 

Методи дослідження: мікробіологічні; біохімічні; методи світлової та 

електронної мікроскопії; імунологічний; серологічний; метод біотестів; метод 

високочутливої рідинної хроматографії; газової хроматографії; метод польових 

дослідів, статистичні. 

Об’єкт дослідження – формування та функціонування бобово-

ризобіального симбіозу Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum. 
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Предмет дослідження – штами бульбочкових бактерій роду 

Mesorhizobium, рослини нуту сортів Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф, 

Пам'ять, бобово-ризобіальний симбіоз. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

- Вперше показано, що популяції бульбочкових бактерій нуту в 

ґрунтах України гетерогенні й включають ризобії, які розрізняються між собою 

за швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними та фізіолого-

біохімічними ознаками. 

- Селекціоновано новий ефективний штам бульбочкових бактерій 

M ciceri, комплементарний до сучасних сортів нуту української селекції: Скарб, 

Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф та Пам'ять. 

- Вперше вивчено в динаміці показники активності симбіотичної 

системи M. ciceri – C. arietinum в умовах Полісся за відсутності в ґрунті 

аборигенної популяції та встановлено, що інокуляція насіння активним штамом 

M. ciceri ND-64 сприяє досить ранньому формуванню (10–14 доба) та 

тривалому функціонуванню (73 доби) симбіотичного апарату. 

- Показана здатність бактерій M. ciceri ND-64 до активного синтезу 

позаклітинних ауксинів: індол-3-оцтової кислоти, індол-3-оцтової кислоти 

гідразиду, індол-3-масляної кислоти та індол-3-карбінолу. 

- За допомогою модифікованої схеми імунізації кролів отримано 

специфічну антисироватку до штаму M. ciceri ND-64. Вперше вивчено 

серологічну спорідненість бульбочкових бактерій нуту та їх 

конкурентоздатність на початковому етапі формування місцевої популяції 

ризобій в зоні Полісся. 

- Показано, що новий ефективний штам M. ciceri ND-64, забезпечує 

підвищення показників урожаю нуту в зонах Полісся та Лісостепу України, за 

відсутності популяції ризобій цієї культури в ґрунті, та у зоні Степу на фоні 

активної аборигенної популяції. 

Практичне значення отриманих результатів. Новий ефективний штам 

бульбочкових бактерій M. cicerі ND-64 може бути використаний як 
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перспективний біоагент бактеріальних препаратів. Штам депонований у 

Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології НАН України за 

реєстраційним номером M. ciceri В-7835. Інокуляція насіння нуту даним 

штамом сприяє збільшенню показників урожайності нуту сортів Пам'ять та 

Скарб на 17–37 % відносно контролю (без інокуляції) та на 6–18 % порівняно 

до референтного штаму M. ciceri Н-12 за вирощування в Степовій (Одеська 

обл.), Лісостеповій зоні (Кіровоградська обл.) та на Поліссі (Чернігівська обл.), 

поліпшенню якості насіння, а також підвищенню економічної та 

біоенергетичної ефективності вирощування культури в зоні Полісся України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою 

автора. Здобувачем здійснено інформаційний пошук та аналіз літературних 

джерел за обраною темою, визначено мету та завдання дослідження, 

розроблено схеми експериментів, проведено підбір методик та виконано 

відповідні лабораторні, вегетаційні та польові досліди, здійснено аналіз 

результатів, їх статистичну обробку, узагальнення, формулювання основних 

положень і висновків, підготовлено матеріали до публікації. 

Вибір теми дисертаційного дослідження та розробка програми наукових 

робіт здійснені за участі наукового керівника роботи, к.б.н, с.н.с. 

Ю. О. Воробей, за що автор висловлює особливу подяку. 

За надану допомогу у проведенні польових досліджень у 2018–2019 

роках на базі ДП «Дачна» автор вдячний співробітникам Лабораторії бобових 

рослин Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ-НЦНС). 

Висловлюємо подяку співробітникам лабораторії Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону за надані зразки рослин нуту, для виділення 

бульбочкових бактерій. 

Автор щиро вдячний д. б. н., с. н. с. Н. О. Леоновій, за допомогу у 

визначенні кількісного складу ауксинів (дослідження проведено на базі відділу 

антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного). 
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Висловлюємо подяку за надану допомогу в отриманні специфічної 

антисироватки до штаму M. ciceri ND-64 шляхом імунізації кролів 

співробітнику лабораторії вірусології Волковій Ізабеллі В'ячеславівні. 

За надану допомогу у розрахунку економічної ефективності 

передпосівної обробки штамами M. ciceri, автор висловлює подяку к.е.н. 

Ю. М. Халепу (відділ економіки, інтелектуальної власності, інновацій та 

організації підготовки наукових кадрів, Інститут сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН). 

Апробація результатів дослідження. Результати роботи були 

представлені на XII науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в 

сучасному сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 24–25 жовтня 2017 

року), XIII науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 24–25 жовтня 2018 року), VII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України: теорія, практика, інновації» 

(Оброшине, 6 листопада 2018 року), XIII Всеукраїнській конференції молодих 

дослідників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України (Київ, 22–

25 травня 2019 року), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології» (Чернігів, 4–5 

вересня 2019 року), II Міжнародному науковому симпозіумі SDEV„2020 

«Сталий розвиток – стан та перспективи» (Львів – Славське, 12–15 лютого 2020 

року), XIV науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному 

сільськогосподарському виробництві» (Чернігів, 27–28 жовтня 2020 року) та 6-

му міжнародному молодіжному конгресі «Сталий розвиток: захист 

навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування» (Львів, 9–10 лютого 2021 року). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових 

праць, з яких 5 – статті у фахових журналах і збірниках, 2 – статті у виданнях 

іноземних країн Євросоюзу та ОЕС, 8 – тез доповідей у збірках матеріалів 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 
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Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 165 

сторінках друкованого тексту (з них 139 сторінок основного тексту) і 

складається із вступу, 7 розділів, висновків, списку використаної літератури. 

Робота ілюстрована 35 таблицями, 18 рисунками і 5 додатками. Список 

літератури налічує 182 джерела, з яких 81 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИМБІОТИЧНОЇ СИСТЕМИ «MESORHIZOBIUM CICERI – CICER 

ARIETINUM» 

 

1.1 Ботанічна характеристика і біологічні особливості нуту 

Нут звичайний (Cicer arietinum L.) належить до родини Fabaceae L., 

підродини Papilionaceae, яка включає 43 види (9 – однорічних, 33 – 

багаторічних і один – проміжний) [21, 22]. 

Нут посівний – однорічна рослина, має стрижневу кореневу систему. 

Головний корінь може проникати в ґрунт на глибину до 100–150 см, але 

близько 50 % кореневої системи зосереджена на глибині до 20 см [23, 24]. На 

коренях можуть формуватися азотфіксувальні бульбочки внаслідок взаємодії зі 

специфічними бульбочковими бактеріями нуту [19, 20]. 

Виділяють два основних морфотипи нуту: desi й kabuli [21, 25, 26]. Нут 

типу kabuli має білі квіти та велике світле кругле насіння з тонкою оболонкою і 

гладкою поверхнею. Сорти типу desi, за деякими винятками, характеризуються 

рожевим кольором квіток, насіння має товсту оболонку різних кольорів: 

відтінки коричневого, жовтого, зеленого і чорного [26–28]. 

Стебло рослин нуту прямостояче з багатьма гілками. Розрізняють три 

типи куща: штамбовий, напівштамбовий або широкий. В залежності від сорту 

галузитися починає біля основи стебла або в середній частині. Середня висота 

рослин становить 45–60 см [24, 26, 29].  

Листя нуту складне, непарноперисте, складається з 11–17 листочків, які 

мають еліптичну або яйцеподібну форму, їх середня довжина становить 9,3–

20,7 мм і ширина – 3,5–11,3 мм. Колір листя здебільшого зелений, може бути 

сизо-зеленим або жовто-зеленим, іноді з фіолетовим відтінком [24, 26, 28]. 

Квітки – п‟ятичленисті, дрібні, білого або фіолетового кольору, рідше 

рожевого, блакитного або жовто-зеленого відтінків. На рослинах з білими 
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квітками формується світле насіння, а з рожевими або фіолетовими – темне. 

Квітконоси, в основному, одно- або двоквіткові [21, 26, 28]. 

Плід нуту – біб, який може бути різної форми: овально-видовженої, 

овальної або ромбічної; його середня довжина варіює від 1,5 до 3,5 см. Стиглі 

боби можуть мати солом'яно-жовтий, зелений або сизо-фіолетовий колір 

(залежно від сорту). Кількість насінин в бобі, в середньому – 1–2, рідше – 3. 

При дозріванні вони не розтріскуються [24, 26]. 

Для насіння нуту характерною ознакою є наявність носика, поверхня 

буває зморшкувата або гладка. Колір шкірки насіння в залежності від сорту 

може бути білого, жовтого, зеленого, коричневого або чорного кольорів. 

Сім'ядолі зазвичай жовтого кольору, рідше – зеленого [25, 26, 28].  

Маса 1000 насінин в залежності від сорту може становити 60–700 г. 

Сорти нуту за розміром насіння поділяють на три групи: дрібнонасінні – до 

200 г, середньонасінні – 200–350 г та крупнонасінні – понад 350 г. [24–26].  

Нут – це холодостійка культура. За температури ґрунту +6–8ºС сходи 

з‟являються на 9–10 добу, проростки витримують заморозки до –16°C, дорослі 

рослини не гинуть при –8°C [24, 26, 27]. 

Після появи сходів рослини нуту стають більш вибагливими до 

температурного режиму, особливо у фази цвітіння та бобоутворення. 

Оптимальною температурою для розвитку даної культури є +20°C і вище. За 

нижчої температури здатність рослин до зав‟язування бобів знижується, вони 

частіше вражаються грибними захворюваннями [26, 27]. 

Серед зернобобових культур нут є однією з найбільш посухостійких та 

жаростійких, завдяки наявності потужної кореневої системи, дрібних листочків, 

які вкриті волосками, що виділяють яблучну та щавлеву кислоту [22, 24]. 

Попри посухостійкість рослин, нут потребує великої кількості вологи 

(140–160 % від маси насіння) на стадії проростання. Тому, посів даної культури 

проводять ранньою весною: відразу після ранніх зернових і гороху за 

достатньої вологості ґрунту [24, 30]. Рослини нуту пізнього строку сівби 

можуть бути ослабленими, недорозвинутими. 
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Нут – це культура довгого дня. Вегетаційний період рослин 80–120 діб в 

залежності від сорту і умов вирощування. Сорти з тривалістю вегетаційного 

періоду до 75 діб відносяться до дуже скоростиглих, 75–95 діб – ранньостиглих, 

95–115 – середньостиглих, 115–130 – пізньостиглих [27, 31]. 

Для нуту характерні такі основні фази онтогенезу рослин: сходи, 

гілкування, цвітіння, фази формування бобів, наливу та дозрівання насіння, 

повної стиглості [27, 32]. У різних сортів тривалість фаз може відрізнятися. 

Наприклад, у ранньостиглих цвітіння починається на 28–30 добу, у 

пізньостиглих – на 55–57 добу [27, 33]. З фази сходів до цвітіння відбувається 

інтенсивний розвиток кореневої системи рослин. У період цвітіння і на початку 

наливу бобів надземна маса нуту починає розвиватись більш інтенсивно і 

накопичує ще 30 % сухої речовини. Після закінчення фази цвітіння ріст рослин 

майже припиняється, але накопичення сухої речовини триває до повної 

стиглості насіння, і за цей період збільшується до 40 % [27]. Строки 

формування квіток, тривалість цвітіння, запліднення і формування бобів також 

може залежати від кліматичних факторів протягом вегетації рослин.  

 

1.2 Агротехніка і технологія вирощування нуту 

Вирощування нуту має важливе агротехнічне значення для поліпшення 

фізико-хімічних властивостей ґрунту і підвищення його родючості [27, 34]. 

Раннє дозрівання та збирання даної культури забезпечує створення 

сприятливих умов для підготовки ґрунту і накопичення вологим [32, 35]. В 

сівозміні після нуту вченими СГІ-НЦНС рекомендовано розміщувати озиму 

пшеницю, що має достатньо високий економічний ефект [27, 32].  

Загалом нут невибагливий до попередників, але краще його висівати 

після зернових культур. Для запобігання накопичення специфічних шкідників і 

збудників хвороб висівати нут повторно на одній ділянці рекомендовано не 

раніше ніж через 4–5 років [27, 36]. 

Основний обробіток ґрунту для даної культури після зернових необхідно 

починати з лущення стерні та зяблевої оранки. Передпосівна обробка після 
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танення снігу включає 1–2 культивації з одночасним боронуванням впоперек 

ріллі. Першу необхідно проводити на глибину 8–10 см, другу – через 5–7 днів 

після першої на глибину загортання насіння [27, 32]. 

За рекомендаціями вчених СГІ-НЦНС (м. Одеса) [27] сівбу нуту 

починають, коли ґрунт на глибині загортання насіння (6–8 см) прогріється до 5–

6ºС. Норми висіву при рядковому посіві мають становити 500–700 тис., 

стрічковому – 400 тис., широкорядному – 300–500 тис. схожих насінин/га [27, 

37]. 

Дана культура дуже чутлива до засміченості посівів та наявності 

багаторічних кореневищних і дводольних бур‟янів [36, 38]. Для знищення 

проростків бур'янів рекомендовано застосовувати одне досходове і два 

післясходових боронувань. Основним механічним методом боротьби з 

бур‟янами при рядковому посіві є боронування, а при широкорядному та 

стрічковому посіві рекомендовано застосування 2–3 міжрядних обробітків. 

Перший проводять на глибину 5–6 см з захисною смугою 8–10 см, другий – 

через 8–10 діб на глибину 6–8 см і при необхідності третій – перед змиканням 

рядків [27, 39]. Міжрядний обробіток сприяє не тільки знищенню бур'янів і 

ґрунтової кірки після дощів, а й сприяє розпушенню ґрунту, покращує обмін 

повітря у ньому, що позитивно позначається на процесі розвитку рослин та 

симбіотичної системи нуту [27, 38, 39]. 

Нут досить вибагливий до агрохімічних показників ґрунту. Оптимальна 

реакція ґрунтового розчину – нейтральна або слаболужна. На продуктивність 

нуту добре впливає післядія органічних і мінеральних добрив, внесених під 

попередню культуру [36]. За урожайності 2,0 т/га рослини виносять з 1 га 

ґрунту 106 кг азоту (N), 150 кг калію (К), 36 кг фосфору (P), 25 кг кальцію (Ca), 

23 кг магнію і сірки (Mg+S) [27, 40]. Калій є важливим елементом для стійкості 

рослин до посушливих умов, фосфор – для зміцнення кореневої системи та 

розвитку репродуктивної системи, кальцій – сприяє нарощуванню зеленої маси, 

збільшення кількості бобів, а магній у поєднанні з сіркою відповідають за 

формування достатньої кількості хлорофілу та за адаптивність до стресів [27, 
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41]. Важливими мікроелементами, які впливають на азотфіксувальну активність 

є молібден (Мо), бор (В), цинк (Zn) та купрум (Cu) [42–44]. 

Потреба рослин в нітрогені за наявності активної популяції специфічних 

ризобій нуту задовольняється шляхом біологічної азотфіксації [45, 46]. За 

даними деяких вчених, внесення стартових доз азоту може затримувати або 

пригнічувати розвиток бульбочкових бактерій і знижувати їх нітрогеназну 

активність [47]. Але дослідження С. В. Дідович зі співавторами, показали, що 

внесення азотних добрив є виправданим у невеликі кількості 20–30 кг д.р./га 

[34]. Для збільшення продуктивності рослин і родючості ґрунту внаслідок 

біологічної азотфіксації необхідна передпосівна обробка насіння нуту 

біопрепаратами селекціонованих високоефективних штамів M. ciceri [48, 49]. 

За даними вітчизняних та закордонних вчених, відомо що у польових 

умовах бульбочки на коренях рослин нуту з‟являються через 20–30 діб після 

появи сходів рослин [27, 44, 50]. Показано, що основна їх кількість зосереджена 

у верхньому шарі ґрунту (15 см) [27].  

При вирощуванні нуту небажаним є використання пестицидів, адже 

бобово-ризобіальний симбіоз може бути чутливим до діючих речовин даних 

засобів захисту рослин. Відомо, що протруйники можуть негативно впливати 

на формування бульбочок, внаслідок чого знижується їх азотфіксувальна 

активність [51, 52]. Згідно з результатами досліджень вчених СГІ-НЦНС до 

найменш токсичних відносяться Фундазол та Вітавакс [27]. 

Найпоширенішими хворобами нуту в агроценозах України є аскохітоз і 

фузаріоз [32]. Фузаріоз розвивається за вологої прохолодної весни та спричиняє 

загнивання насіння та викликає в‟янення сходів рослин [53, 54, 55]. Аскохітоз 

проявляється на рослинах нуту у вигляді плямистостей, при цьому уражуються 

всі надземні частини рослини [32, 56]. Збудники даних хвороб можуть 

зберігатися у ґрунті на рослинних залишках, а також на ураженому насінні. 

Тому важливими заходами боротьби з ураженнями грибними патогенами є 

додержання сівозміни та вибір сортів нуту, стійких до цих хвороб [32, 54]. 
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Успішне вирощування нуту передбачає використання високоякісного 

насіння, внесених у Реєстр України сортів, пристосованих до місцевих умов 

[57]. Сорт повинен мати достатній рівень стійкості до біотичних чинників та 

витривалості до абіотичних стресів, а також високу врожайність [58].  

Сорти нуту селекції СГІ-НЦНС Пам'ять, Тріумф, Буджак, Одисей та 

Скарб є офіційно зареєстрованими (табл. 1.2) [18, 31] та пристосованими до 

ґрунтово-кліматичних умов України, придатні до інтенсивної технології 

вирощування і мають достатній рівень толерантності до основних хвороб [27, 

32]. Сорти нуту Тріумф, Одисей та Скарб районовані для вирощування в 

Лісостепу України [18, 27]. 

 

Таблиця 1.2 – Характеристика сортів нуту селекції СГІ-НЦНС 

Назва 

Сорту 

Рік реєстрації Вегетаційний 

період, дні 

Маса 1000 

насінин, г 

Характеристика 

сорту 

Пам'ять 2002 91 315 середньонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий 

Тріумф 2005 93 405 крупнонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий  

Буджак 2008 91 410 крупнонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий  

Одисей 2014 91 415 крупнонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий 

Скарб 2017 94 420 крупнонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий 

Адмірал На 

випробуванні 

94 380 крупнонасінний, світлонасінний, 

середньостиглий 

 

1.3 Формування симбіозу між рослинами нуту та бульбочковими 

бактеріями 

Рослини нуту можуть вступати в симбіотичні взаємовідносини зі 

специфічними бульбочковими бактеріями, що сприяє утворенню симбіотичних 

азотфіксувальних органів – кореневих бульбочок, в яких відбувається фіксація 

атмосферного азоту бактеріями та асиміляція його рослиною-хазяїном [8–11, 

59, 60].  



35 

 

Процес формування симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і 

бульбочкових бактерій поділяють на три основних етапи: передінфекція; 

інфекція та формування бульбочок; функціонування бульбочок [60, 61]. 

В ході першого етапу – передінфекції бульбочкові бактерії вступають в 

контакт з бобовою рослиною і відбуваються специфічні реакції впізнавання. На 

початку цього етапу велике значення має хемотаксис бактерій до ексудатів, які 

виділяються насінням і коренями рослин. В складі ексудатів рослин є сигнальні 

молекули, які покращують адгезію і прискорюють нодуляцію рослин [61, 62]. 

Вважається, що першим етапом сигнальної взаємодії між бобовими 

рослинами та ризобіями, спрямованим на формування симбіотичних бульбочок, 

є синтез в мікро- або наномолярних концентраціях флавоноїдів або 

ізофлавоноїдів коренями бобових рослин [63].  

Флавоноїди та ізофлавоноїди можуть діяти як хемоатрактанти, 

полегшуючи колонізацію ризосфери. В цілому флавоноїди є сигналами, які 

запускають перехід бактерій від гетеротрофного стану до симбіотичного [62, 

64]. 

Експресію генів бульбочкоутворення викликають молекули-індуктори 

мають флавоноїдну природу. Ризобії у відповідь на флавоноїди, що присутні в 

кореневих ексудатах продукують Nod-фактори (NF) – похідні олігосахаридів, 

які подібні за дією з ауксинами і цитокінінами [65], та стимулюють утворення 

кореневих волосків. Індукцію бульбочкоутворення здатні викликати тільки 

сигнали від комплементарного мікросимбіонта, тобто кожний штам ризобій 

продукує певний набір Nod-факторів [19, 62]. 

На наступній стадії відбувається адсорбція бактеріальних клітин на 

поверхні кореневих волосків [60, 61]. Вона визначається здатністю бобових 

рослин синтезувати спеціальні глікопротеїни (лектини), які зв‟язуються з 

поверхневими полісахаридами бульбочкових бактерій за типом «антиген –

антитіло» [66, 67]. 

Під час другого етапу відбувається інфікування бобової рослини 

ризобіями. В місцях контакту бульбочкових бактерій кореневі волоски 
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скручуються та відбувається руйнування клітинної стінки. Потім ризобії 

проникають усередину кореня і навколо них формується особлива порожнина – 

інфекційна нитка. За 2–3 доби вона сягає основи кореневого волоска і починає 

розгалужуватись. На коренях з‟являються вирости, які поступово 

перетворюються в бульбочки [60, 68]. 

На третьому етапі бульбочкові бактерії інтенсивно розмножуються в 

рослинній цитоплазмі, потім їх оточує перибактероїдна мембрана і вони 

перетворюються в особливі симбіотичні форми – бактероїди. У зрілих 

бактероїдах синтезується ферментний комплекс – нітрогеназа, який каталізує 

відновлення молекулярного азоту атмосфери до амонію, який асимілюється 

рослинними клітинами [60–62, 68]. 

Розрізняють два типи бульбочок – детерміновані та недетерміновані [19, 

60, 61]. Загалом, тканинна організація детермінованих та недетермінованих 

бульбочок схожа: центральну частину заселяють бактерії, вона оточена 

декількома шарами периферичних тканин: бульбочковим кортексом, 

ендодермою і паренхімою, яка оточує провідні пучки бульбочки [19, 60]. 

Центральна частина складається з двох типів клітин – інфікованих і 

неінфікованих. Інфіковані клітини заповнені бактеріями та в них відбувається 

азотфіксація. Проміжна частина складається з декількох шарів неінфікованих 

клітин і відділяє центральну частину від бульбочкової паренхіми [19, 61]. 

У детермінованих бульбочках, які утворюються на коренях сої та 

квасолі, меристема функціонує обмежений час і вони мають кулясту форму. Всі 

клітини за таких умов знаходяться одночасно на одній стадії розвитку [60, 61, 

69].  

На коренях гороху, люцерни, конюшини, вики та нуту та інших бобових 

рослин формуються недетерміновані бульбочки [19, 60]. В цьому випадку 

меристема продовжує ділитися протягом всього періоду існування бульбочок, 

що зумовлює їх циліндричну форму [61, 69]. 

В центральній частині недетермінованих бульбочок утворюється 

декілька зон [61, 62]. Апікальна меристема складається з клітин, в яких відсутні 
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бактерії. Зона префіксації знаходиться безпосередньо за меристемою, в її 

дистальну частину проникають інфекційні нитки та бактерії потрапляють в 

цитоплазму рослинних клітин, починається диференціація симбіонтів [61, 69]. 

В проксимальній частині зони преінфекції рослинні клітини мають подовжену 

форму та утворюються симбіосоми. В зоні азотфіксації рослинні клітини 

досягають максимального розміру. В інтерзоні, яка розташована між зонами 

фіксації та префіксації, в її клітинах починається накопичення крохмалю та 

морфологічні зміни бактерій [19, 69]. На пізніх стадіях розвитку в бульбочках 

присутня зона старіння зі старіючими або відмерлими клітинами [61, 70]. 

 

1.4 Специфічність ризобій нуту та їх характеристика 

Представники деяких видів бульбочкових бактерій здатні до симбіозу з 

бобовими рослинами одного виду, інші ризобії вступають в симбіотичні 

відносини з рослинами різних видів [62, 71]. Така специфічність бульбочкових 

бактерій може бути вузькою або широкою [61, 69].  

Для примітивних тропічних бобових характерна низька специфічність, 

тоді як еволюційно молоді бобові помірного клімату проявляють високу 

вибірковість при виборі симбіотичних партнерів, аж до абсолютно суворої 

специфічності для деяких з них, яка проявляється в здатності вступати в 

симбіоз тільки з певними видами бульбочкових бактерій [19, 60]. 

Систематика ризобій довгий час базувалась на специфічності, яка 

проявлялась щодо різних видів бобових рослин-господарів. Сучасна 

систематика, яка базується на філогенетичній спорідненості між різними 

групами, не завжди збігається з традиційною систематикою [19, 61]. За 

сучасною класифікацією бульбочкові бактерії відносять до родин: Rhizobiaceae 

(роди Rhizobium, Allorhizobium, Sinorhizobium), Phyllobacteriaceae (рід 

Mesorhizobium), Bradyrhizobiaceae (рід Bradyrhizobium), Hyphomicrobiaceae (рід 

Azorhizobium) [72]. 

За швидкістю росту на живильних середовищах ризобії поділяють на 

інтенсивно- і повільно рослі [61, 64]. До інтенсивнорослих відносяться 
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бульбочкові бактерії гороху, конюшини, люцерни, кормових бобів, сочевиці, 

чини, буркуну, квасолі; до повільнорослих – бульбочкові бактерії люпину, сої, 

арахісу, серадели, вигни, еспарцету [61, 73]. Повністю сформовані колонії 

інтенсивнорослих культур можна отримати на 2–3-ю добу інкубації, колонії 

повільнорослих – на 7–8-му добу [73]. Закордонні вчені також виділяють серед 

бульбочкових бактерій ризобії, які характеризуються помірною швидкістю 

росту (meso-growing) [74]. Сюди відносяться мікросимбіонти рослин нуту та 

лядвенцю, колонії яких можуть з'являтися на 4–6 добу [75].  

В 1994 році ризобії нуту були описані як Rhizobium ciceri французькими 

вченими С. М. Нур, Д.-К. Клійет-Марел, Ф. Нормандом, М. П. Фернандес [74]. 

Через три роки Б. Д. Джарвіс зі співавторами віднесли вид Rhizobium ciceri до 

роду Mesorhizobium [75], представники якого характеризуються середньою 

швидкістю росту, на відміну від повільнорослих бактерій роду Bradyrhizobium 

та швидкорослих роду Rhizobium [72].  

В 90-их роках ХХ ст. серед мікросимбіонтів нуту були описані 

представники виду: M. mediterraneum – виділений з бульбочок нуту в Іспанії 

[72, 74]. Пізніше було вивчено генетичне різноманіття ризобій, здатних до 

формування симбіозу з Cicer arietinum. Штами бульбочкових бактерій нуту, 

вирощеного в різноманітних кліматичних зонах, були віднесені до наступних 

видів: M. amorphae, M. tianshanense, M. temperatum, M. huakuii, M. muleiense, 

M. wenxiniae [76–79]. 

На даний час до роду Mesorhizobium відносять 8 видів бульбочкових 

бактерій [72]. M. loti – бульбочкові бактерії лядвенцю, які зазвичай утворюють 

азотфіксувальні бульбочки на бобових рослинах: Lotus corniculatus, L. tenuis, 

L. japonicum, L. krylovii, L. filicalius і L. schoelleri [72, 80]. Штами M. amorphae 

були виділені з бульбочок Amorpha fruticosa, що росте у північному Китаї [72, 

81]. M. chacoense – формують кореневі бульбочки і фіксують азот в симбіозі з 

Prosopsis alba, P. chilensis і P. flexuosa [72, 82]. M. ciceri – штами виділені з 

кореневих бульбочок нуту, вирощеного на полях в широкому географічному 

діапазоні, включаючи Іспанію, Сполучені Штати Америки, Індію, Росію, 
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Туреччину, Марокко, Сирію, Ефіопію та інш. [72, 83–85]. M. mediterraneum – 

мікросимбіонти нуту (Cicer arietinum) виявлені в Іспанії [72, 86]. M. huakuii – 

бульбочкові бактерії рослин виду Astragalus sinicus, виділені з рослин, 

вирощених в південних частинах Китаю, Японії та Кореї [72, 87]. Більшість 

штамів M. plurifarium здатні нодулювати рослини роду Акацієвих Acacia 

senegal, A. tortilis, A. nilotica, A. seyal та видів Leucaena leucocephala, Neptunia 

oleracea [72, 88]. M. tianshanense – штами, виділені з Glycyrrhiz apallidiflora, 

G. uralensis, Glycin emax, Sophora alopecuroides, Swainsonia salsula, Caragar 

apolourensis і Halimodendron holodendron вирощених в Синьцзянскому районі 

Китаю [72, 86].  

Спільними характеристиками представників роду Mesorhizobium з 

різним географічним поширенням є здатність за вирощування на манітно-

дріджовому агарі утворювати колонії діаметром від 1 до 4 мм після інкубації 

протягом 3–7 днів за температури 28–30°С та рН 6–8 [72, 74]. Як джерела азоту 

дані бактерії використовують солі амонію, нітрати, сечовину та більшість 

амінокислот. Пептон використовується слабко. Штами мезоризобій мають 

слабкі протеолітичні властивості, але деякі з них утворюють прозору 

сироваткову зону при вирощуванні на лакмусовому молоці [72, 75]. 

Найпоширенішими мікросимбіонтами нуту є бактерії виду 

Mesorhizobium ciceri, які на манітно-дріжджовому агарі утворюють круглі, 

непрозорі колонії розміром 2–4 мм на 3–5 добу культивування [72, 74]. Як 

джерела карбону використовують широкий спектр сполук: арабінозу, мальтозу, 

фруктозу, сахарозу, фукозу, пролін, фумарат, інозитол, малат, аспартат, орнітін, 

ксилозу, лактозу, аланін, рибозу, глюкозу, галактозу, маннозу, рамнозу, маніт, 

трегалозу, сукцинат та інші [72, 75]. 

 

1.5 Молекулярно-генетичні основи формування симбіозу 

Генетична система ризобій, яка контролює їх взаємодію з бобовими 

рослинами, активно досліджувалася з 80-х років минулого століття і на цей 

момент добре вивчена [89–91].  
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Генетична регуляція азотфиксації у мікроорганізмів являє собою 

складний механізм, в якому задіяна велика кількість компонентів. 

Серед симбіотичних генів ризобій вчені виділяють три основні групи 

[76, 91]: 

1) група nod, nol і noe генів контролює синтез і секрецію Nod-факторів, 

що визначають розвиток ранніх стадій симбіотичної взаємодії; 

2) група nif генів необхідна для синтезу ферменту нітрогенази; 

3) група fix генів визначає функціонування клітин бактерій в 

симбіотичному стані. 

У рецепції флавоноїдів провідну роль відіграє білок NodD [76, 91]. При 

взаємодії з флавоноїдами NodD працює як транскрипційний активатор nod 

генів, змінюючи конформацію. Багато видів ризобій містять кілька 

високогомологічних генів nodD, що проявляється в синтезі білків NodD, 

здатних взаємодіяти з різними індукторними молекулами [92]. У деяких видів 

ризобій існує авторегуляція експресії nodD. Набір флавоноїдів, що виділяються 

у різних видів бобових рослин може відрізнятись, і білок NodD кожного виду 

ризобій взаємодіє з флавоноїдами певної природи [90, 91].  

У той же час, деякі вчені зазначають, що можлива часткова індукція nod 

генів флавоноїдами гетерологічних господарів. Серед nod генів виділяються 

гени, характерні для всіх видів ризобій, названі «загальними» генами. До них 

відносяться гени nodABC, які у більшості ризобій зібрані в єдиний оперон [76, 

93]. Вони залучені в біосинтез вуглецевого скелета Nod-фактора. NodC кодує 

хітоолігосахарид-синтазу, яка синтезує олігомери Nod-фактора. Білок NodB 

деацетилюється до термінального невідновлюючого ацетилглюкозаміну, а 

NodA приєднує до цього глюкозаміну жирну кислоту [93, 94]. 

У той же час ризобії розрізняються по набору «генів господарської 

специфічності», які залучені в модифікацію Nod-фактора. Хоча гени nodFE 

(кодують кетоацетилсинтазу і ацилтрансферази, відповідно) присутні у всіх 

видів ризобій, тим не менш, вони контролюють у різних видів ризобій 
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біосинтез жирних кислот, які приєднуються до невідновлювальних кінців Nod-

фактора [95]. 

Гени симбіозу Rhizobium і Sinorhizobium: розташовані на симбіотичних 

плазмідах, перенесення яких між штамами було продемонстровано в 

лабораторних умовах, в культурних і природних ґрунтах [76]. Цей процес дає 

змогу сапрофітам переходити в симбіотичну форму [96].  

Симбіотичні гени видів ризобій, що відносяться до родів Bradyrhizobium 

і Mesorhizobium, зокрема у бульбочкових бактерій, нуту розташовані в 

хромосомах [97]. 

На відміну від генів nod, що є унікальними для ризобій, гени nif виявлені 

ще у багатьох асоціативних і вільноіснуючих бактерій. Гени nifD і nifK 

кодують MoFe-білок, першу субодиницю ферментного комплексу нітрогенази, 

а другу субодикицю – Fe-білок кодує геном nifH [98]. 

Фермент MoFe-білок містить два атоми молібдену, 28–34 атоми заліза і 

18–24 атоми сірки в одній молекулі. Другий компонент нітрогенази – Fe-білок 

містить атоми заліза і сірки [97]. Нітрогеназа є каталізатором фіксації азоту 

низької субстратної специфічності, тобто має здатність відновлювати з'єднання 

з потрійним зв'язком: молекулярний азот (N≡N), ацетилен (НС≡СН), закис 

азоту, ціанід, нітрити та інші сполуки [99]. Найпоширенішим методом 

визначення нітрогеназної активності є ацетиленовий. При цьому С2Н2 

відновлюється до С2Н4, який можна кількісно визначити за допомогою газової 

хроматографії [100].  

Процес азотфіксації потребує високих затрат енергії. За розрахунками, 

для клітин ризобій акт відновлення однієї молекули N2 потребує витрати 25–

35 молекул аденозинтрифосфатної кислоти (АТФ) [99].  

Процес функціонування нітрогенази потребує анаеробних умов. Тому 

симбіотична активація nif-генів ризобій відбувається тільки за низької 

концентрації кисню, який, в свою чергу, регулюється іншим набором генів так 

званими фіксованими генами, які є спільними як для симбіотичних, так і для 

асоціативних систем фіксації азоту [91, 98]. 
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1.6 Фітогормональна регуляція формування симбіозу 

До теперішнього моменту показано, що практично всі виявлені у рослин 

фітогормони беруть участь в регуляції бульбочкоутворення бобових рослин. 

На думку багатьох дослiдникiв, роль сигнальних молекул, що 

регулюють взаємодiю мiкро- та макроорганiзмiв, зокрема у процесах симбiозу 

та патогенезу, вiдiграють саме ауксини та цитокiнiни [101, 102]. 

Мікроорганізми, що перебувають у симбіозі та асоціаціях із рослинами, здатні 

до синтезу фітогормонів і використовують їх як посередники у взаємодії з 

рослиною [103]. 

Ауксини. Ауксини – це рослинні фітогормони індольної природи, що 

мають рістстимулювальну дію. Вони мають важливе значення для формування 

та функціонування бобово-ризобіального симбіозу. Найбільш дослідженою 

серед даних фітогормонів є -індоліл-3-оцтова кислота (ІОК). Інші речовини 

ауксинової природи, такі як індоліл-3-масляна, 4-хлоріндоліл-3 оцтова кислоти 

тощо, можуть діяти самостійно або бути попередниками синтезу ІОК чи 

продуктами її подальших перетворень [104]. 

В рослинному організмі ІОК сприяє поділу й диференціюванню клітин, 

утворенню судинних пучків тощо, що може сприяти формуванню бульбочок. 

Також ауксини приймають участь в поділі кортикальних клітин та у 

цитокініновому сигналінгу [105]. Участь ауксинів у процесі формування 

бульбочок була підтверджена різними вченими [105–107]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені припускають, що бульбочкові бактерії 

проникають у кореневі тканини внаслідок синтезу ІОК з її попередника 

триптофану, який є продуктом екзоосмосу кореневої системи [108, 109]. 

З літературних джерел відомо, що бульбочкові бактерії здатні до синтезу 

індоліл-3-оцтової кислоти [110, 111], що сприяє адгезії ризобій на поверхні 

кореня та скручування кореневих волосків. Однак, дослідженнями зарубіжних 

та вітчизняних вчених показано, що залежність між здатністю окремих штамів 

бульбочкових бактерій синтезувати ІОК та їх вірулентністю не завжди є 

позитивною [111].  
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Ауксини синтезуються в пагонах, звідти вони транспортуються за 

механізмом активного транспорту до коренів з використанням спеціальних 

білкових транспортних комплексів – білків-переносників [112].  

Відомо, що транспорт ауксину інгібують Nod-фактори ризобій 

(штамоспецифічні ліпохітоолігосахариди), що запускають процес формування 

бульбочок. Внаслідок цього відбувається зменшення співвідношення 

ауксинів/цитокінінів, що в свою чергу індукує поділ кортикальних клітин, 

утворення примордіїв бульбочки [113]. Внаслідок збільшення співвідношення 

між зазначеними фітогормонами на пізніших стадіях поділ клітин інгібується 

супероптимальними кількостями ауксину [114].  

З літературних джерел відомо, що не лише рослинна ІОК, а й 

синтезована мікроорганізмами може відігравати істотну роль у симбіотичних 

взаємовідносинах [114, 115]. Вченими Prinsen E. зі співавторами доведено 

[115], що специфічні nod-індуктори – флавоноїди стимулюють продукування 

ІОК ризобіями. Зв‟язок між симбіотичними сигнальними молекулами (Nod-

факторами) та біосинтезом ІОК ризобіями вказує на важливе значення даної 

сполуки у бобово-ризобіальному симбіозі [116]. Це також підтверджують дані 

закордонних вчених, згідно яких встановлено, що кореневі бульбочки містять 

більше ІОК, ніж корені без бульбочок [117].  

У дослідженнях деяких вчених виявлена позитивна кореляція між 

вмістом ауксинів у бульбочках та азотфіксувальною активністю [117], але інші 

вчені вважають що безпосередній зв‟язок між вмістом ІОК та здатністю 

бульбочки до азотфіксації ймовірно відсутній [111], так як функціональна 

активність цих органів швидше за все опосередкована їх функціональним 

станом. 

Цитокініни. Цитокініни – це клас фітогормональних речовин, які 

контролюють поділ клітин, стимулюють утворення та активність меристем 

пагонів, формують астрагувальну здатність тканин, затримують процес 

старіння листків, інгібують ріст і галуження кореня, беруть участь у регуляції 

процесу проростання насіння, формуванні відповіді на стресові впливи тощо 
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[118, 119]. До цитокінінів належать похідні аденіну – сполуки, близькі за 

структурою, але з різною біологічною активністю й нерівноцінними функціями. 

У коренях бобових цитокінінам належить основна роль у реактивації 

клітинного циклу, що ініціює утворення примордіїв бульбочок [118]. 

За думкою Foucher F. та Kondorosi E. для процесу бульбочкоутворення 

важливе співвідношення цитокінінів до ауксинів [120]. Вплив цитокінів та 

ауксинів на поділ клітин кори кореня є комплексним [121]. Вони також можуть 

бути медіаторами змін їх клітинних стінок та сприяти утворенню інфекційної 

нитки всередині деформованого кореневого волоска та проникненню бактерій у 

кору кореня [122]. 

Відомо, що ризобіальні цитокініни так як і рослинні беруть участь в 

регуляції процесів клітинного поділу, який ініціює утворення кореневих 

бульбочок [123]. На думку вітчизняних вчених, існує прямий зв‟язок між 

вмістом цитокінінів, зокрема зеатинрибозиду, в культуральній рідині 

бульбочкових бактерій та їх азотфіксувальною активністю [124]. 

Так, цитокініни сприяють утворенню та росту кореневих бульбочок 

унаслідок активування клітинного циклу й генів, асоційованих із ним [125].  

Встановлено, що цитокініни регулюють сім генів нодуляції, чотири з 

яких також індукуються ауксинами, що свідчить про часткове 

взаємоперекривання ауксин- та цитокінін регульованих шляхів процесу 

бульбочкоутворення [126].  

За результатами дослідженнь вчених Оldroyd G. E. і Downie J. A. [127] 

показана важлива роль цитокінінів в органогенезі бульбочок у кортикальних 

клітинах. Вони вважають, що ці фітогормони не беруть участі в утворенні 

інфекційної нитки. 

У результаті досліджень вмісту цитокінінів у кореневих бульбочках, 

утворених ефективними й неефективними штамами ризобій [128], 

вітчизняними вченими виявлено прямий зв‟язок між рівнем зеатину в 

бульбочках сої та ефективністю штаму-інокулянта у фази першого трійчастого 
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листка та бутонізації, що ймовірно свідчить про прямий зв‟язок між 

азотфіксувальною активністю бульбочок та вмістом у них цього фітогормону. 

Гібереліни. Одними з найважливіших регуляторів росту є гібереліни. З 

рослин, грибів і бактерій виділено близько 130 різних сполук гіберелінової 

природи. Відомо, що лише деякі з гіберелінів, такі як ГК1, ГК3, ГК4, ГК7, є 

біологічно активними речовинами, тоді як, наприклад, ГК9 і ГК20 – неактивні 

[129]. 

Гібереліни також беруть участь у формуванні та функціонуванні бобово-

ризобіального симбіозу. Так за дослідженнями Ferguson B. J зі співавторами у 

мутантів P. sativum, за дефіциту гіберелінової кислоти, переривалось утворення 

кореневих бульбочок, а застосування екзогенних гіберелінів відновлювало цей 

процес [130]. 

Lievens S. зі співавторами продемонстрували безпосередню роль 

гіберелінових кислот у процесі нодуляції нa рослинах S. rostrata. Вони виявили, 

що гібереліни приймають участь в процесі утворення інфекційної нитки, що є 

необхідною умовою для колонізації рослини ризобіями, та індукують поділ 

кортикальних клітин і примордіїв бульбочок. При цьому, процес нодуляції 

S. rostrata можна зупинити застосуванням інгібіторів біосинтезу гіберелінових 

кислот [131]. 

В той же час іншими вченими виявлено негативну роль фітогормонів 

гіберелінової природи на ранніх стадіях бульбочкоутворення у рослин 

L. japonicus. Так, застосування екзогенної біологічно активної гіберелової 

кислоти пригнічувало утворення інфекційних ниток і бульбочок [132].  

Проте в дослідженнях Ferguson B. J із мутантами гороху з 

гіперпродукцією гіберелінів доведено, що як низькі, так і надмірні концентрації 

гіберелової кислоти пригнічують нодуляційні процеси. У зв‟язку з цим було 

висунуто припущення, що для формування кореневих бульбочок необхідна 

оптимальна концентрація цього гормону, а його концентрація значно вища або 

нижча за оптимальну інгібує процес [130]. 
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Існує гіпотеза, що гібереліни слугують сигналами до посилення 

гідролізу вуглеводів у бульбочках задля забезпечення потреб ризобій 

субстратом для дихання. Гіберелові кислоти сприяють утворенню -амілази – 

ферменту, залученого в процес метаболізму крохмалю [134]. 

Федорова Є. Е. зі співавторами на рослинах Vigna radiata показала, що 

вміст гіберелінів у зрілих бульбочках вищий, ніж у молодих і старих. Між 

нітрогеназною активністю й рівнем гіберелової кислоти у бульбочках кореляція 

була негативна [123]. Внесення екзогенних гіберелінів не приводило до 

зростання азотфіксувальної активності, але дещо збільшувало кількість і масу 

бульбочок [131].  

Вплив гіберелінів, що синтезуються ризобіями, на процес нодуляції 

вивчений недостатньо і може залежати від чинників навколишнього 

середовища. 

 

1.7 Конкурентоспроможність ризобій нуту та їх серологічні 

властивості 

Аборигенні популяції ризобій можуть бути як джерелом 

господарськоцінних штамів так і конкурентами виробничих штамів – біоагентів 

мікробних препаратів [134]. При багаторічному вирощуванні бобових рослин 

на дослідних ділянках в ґрунті відбувається різке зростання чисельності 

популяцій бульбочкових бактерій [135]. При цьому підвищується імовірність 

обміну генетичною інформацією між бульбочковими бактеріями, що 

призводить до утворення нових генотипів з новими симбіотичними 

властивостями [136, 137]. Однак, мікросимбіонти можуть втрачати свою 

активність та ефективність внаслідок мутаційних процесів [138]. Тому для 

формування ефективного симбіотичного апарату необхідно проводити 

інокуляцію насіння високоефективними та конкурентоздатними штамами. 

У природних фітоценозах України не трапляються рослини дикого нуту, 

а впровадження у сівозміни нуту звичайного відбувається на обмежених 
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площах [18]. На територіях де дану культуру вирощують більше десяти років в 

ґрунті формується активна аборигенна популяція M. ciceri [26].  

Одним із достатньо інформативних методів, який застосовується для 

вивчення різноманіття бульбочкових бактерій та їх конкурентоспроможності є 

серологічний метод [139]. Відомо, що бульбочкові бактерії характеризуються 

не лише видоспецифічними антигенами, а й ізоантигенами, характерними для 

штамів одного виду [140]. Тобто деякі штами або групи штамів ризобій мають 

специфічну антигенну структуру. Саме ця властивість бульбочкових бактерій 

використовується для їх серологічної ідентифікації. 

Аборигенні популяції ризобій нуту в Канаді аналізували за допомогою 

серологічних методів. Так, вчені відносили мікросимбіонти, які проявляли 

реакцію антитіло–антиген, до однієї серогрупи [141].  

У 1979 р. Gaur Y. D. і Sen A. N. [138] провели експерименти з 

перехресної інокуляції бульбочковими бактеріями насіння нуту та виявили, що 

M. ciceri здатні формувати симбіоз тільки з рослинами Cicer arietinum. Також 

було помічено, що ці бактерії не виявляють ніякої серологічної перехресної 

реакції з відомими ризобіями інших родів.  

Вивчення серологічних ознак мікросимбіонтів надає можливість 

здійснювати їх серологічне типування та досліджувати 

конкурентоспроможність ефективних штамів у різних ґрунтово-кліматичних 

умовах.  

 

1.8 Вплив фунгіцидів на формування симбіотичних взаємовідносин 

M. ciceri – Cicer arietinum 

Однією з основних проблем сьогодення при вирощуванні нуту є швидке 

наростання кількості хвороб, які спричиняють значні втрати врожайності 

культури. На посівах нуту у світі виявлено понад п‟ятдесяти хвороб, однак в 

Україні найбільш розповсюдженими і шкодочинними є аскохітоз та фузаріоз 

[141]. 
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Фузаріоз (Fusarium Link.) виявляється на всіх зернобобових культурах у 

вигляді трахеомікозного в‟янення, ураження бобів та насіння. При цьому листя 

спочатку втрачає тургор, прикоренева частина стебла стає темно-коричневою, 

верхівка в‟яне та відбувається усихання рослин. В уражених рослинах судини 

коріння, стебла, черешків, листя і квітконіжок набуваюють червоно-

коричневого забарвлення. Зовнішній вигляд кореня може бути здоровим, а 

бічні корінці буріють і засихають. Відбувається побуріння судин, які 

заповнюються гіфами гриба. В основі стебла уражених рослин у вологу погоду 

з‟являються подушечки білого, помаранчевого й рожевого кольору. Такі 

рослини легко вириваються з ґрунту. Розвиток фузаріозу, спичинений вологою 

погодою перед дозріванням рослин призводить до знебарвлення стулок бобів і 

утворення на них і на насінні білого, помаранчевого і рудого нальоту залежно 

від виду мікроміцета. В уражених бобах формується недорозвинене насіння, зі 

зморшкуватою поверхнеою, що має низьку схожість та може дати уражені 

сходи [32, 36]. 

Аскохітоз (Ascochyta rabiei (Pass.) Labrousse) є однією з найбільш 

шкодочинних і дуже розповсюджених хвороб нуту у зонах з помірним 

кліматом. За сприятливих умов для розвитку патогена втрати врожаю можуть 

сягати 100 %. Ураження розвивається більш інтенсивно за тривалої 

прохолодної і дощової погоди. 

Перші симптоми аскохітозу з‟являються на стеблах, листках і бобах 

спочатку у вигляді світло-зелених округлих або продовгуватих плям, які згодом 

стають сірими, сіро-бурими з бурою каймою, іноді з вузьким темним обідком. 

При значному ураженні листочки жовтіють, в‟януть і опадають. Патоген 

(Ascochyta rabiei Labr. та A. pisi Lib) у місцях плям формує концентричні кола 

темно-коричневих або чорних пікнід. Пікноспори збудників аскохітозу 

починають проростати і можуть уражувати рослини за вологості повітря вище 

90 % і температурі понад 4°С. Однак інтенсивний розвиток хвороби 

спостерігається у період рясних дощів за температури повітря 20–25°С. За 
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таких умов пікніди рясно виділяють пікноспори, які легко переносяться вітром і 

крапельками дощу на здорові рослини і викликають їх зараження. 

Інкубаційний період хвороби залежить від температури і виду 

патогенна: для A. pisi він дорівнює 6–8 діб за температури 20–25
о
С, а для 

A. rabiei 2–4 доби. Чергування вологої і сухої погоди стримує розвиток 

аскохітозу, а за температури понад 35
о
С його дія зовсім припиняється. 

Первинними джерелами інфекції аскохітозу є уражене насіння і рештки 

інфікованих рослин. Патоген у вигляді грибниці часто проникає у насіння 

доволі глибоко (до 2,5–3,2 мкм), що в окремих випадках пояснює неповну 

ефективність його протруювання. На рослинних рештках у ґрунті мікроміцети 

можуть знаходитись тривалий час (3–4 роки) і бути першопричиною 

виникнення хвороби за відсутності патогена на насінні. Гриб протягом усієї 

вегетації зберігає здатність уражувати наймолодші частини рослин – листочки, 

черешки, плодоніжки та стулки зав‟язі й зелених бобів. У польових умовах 

первинне ураження проходить у ранні фази. Сходи або молоді рослини 

зазвичай гинуть і стають джерелом повторного ураження. До фази цвітіння та 

плодоутворення у посівах накопичується велика кількість джерел інфекції у 

вигляді опалих уражених листочків і черешків листя. У фазі плодоутворення і 

на початку дозрівання спостерігається найбільший розвиток хвороби. Нерідко 

насіння утворюється щупле і має зменшену енергію проростання і схожість [32, 

36]. 

В технологіях виробництва нуту для зменшення впливу збудників 

грибкових захворювань на ріст та розвиток рослин рекомендують 

використовувати фунгіциди [32, 36]. Однак, протруйники можуть негативно 

впливати на утворення симбіозу M. ciceri з рослинами нуту. Оскільки ризобії 

виявляють чутливість до діючих речовин фунгіцидів, для протруєння насіння 

необхідно використовувати агрохімікати, що будуть чинити менш негативний 

вплив на бульбочкові бактерії, а для інокуляції насіння нуту використовувати 

штами M. ciceri, які є більш стійкими до діючих речовин фунгіцидів.  
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В сучасних технологіях вирощування нуту рекомендують застосовувати 

такі протруйники: Вітавакс 200 ФФ (д.р. карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л), 

Ламардор (д.р. протіоконазол, 250 г/л + тебуконазол, 150 г/л), Ламардор Про 

(д.р. протіоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л + флуопірам, 20 г/л), Максим 

Стар (д.р. флудиоксоніл, 18,7 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л), Вінцит Форте (д.р. 

флутриафол, 37,5 г/л + імазаліл, 15 г/л + тіабендазол, 25 г/л), Оріус універсал 

ES (д.р. тебуконазол, 15 г/л + прохлораз, 60 г/л), Сертікор (д.р. мефеноксам, 

20 г/л + тебуконазол, 30 г/л), Віал Траст (д.р. тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 

80 г/л) та ін. [27, 32, 36].  

Діючими речовинами фунгіциду Вітавакс 200 ФФ є карбоксин, 200 г/л і 

тирам, 200 г/л. Дві діючі речовини забезпечують контроль широкого спектру 

захворювань, що передаються через насіння та ґрунт: Карбоксин – це 

системний фунгіцид з групи SDHI, що абсорбується до тканин зернини та 

проростка, захищаючи їх як від патогенів, на поверхні зернини, так і від 

патогенів, які можуть знаходитися всередині неї. Карбоксин – один з найбільш 

ефективних системних фунгіцидів для боротьби проти летючої сажки й інших 

хвороб, збудники яких переносяться під час цвітіння і знаходяться всередині 

рослини у стані спокою до початку проростання. Тирам – це контактний 

фунгіцид широкого спектру дії, що контролює патогени, локалізовані на 

поверхні насіння та у ґрунті. Шляхом дифузії на коротку відстань навколо 

обробленої зернини тирам утворює у ґрунті захисний бар‟єр від грибкової 

інфекції і захищає насіння та проросток від кореневих гнилей. Завдяки 

широкому спектру дії та високій ефективності тирам є одним із найбільш 

уживаних в усьому світі контактних фунгіцидів.  

Отже, актуальними є дослідження 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. 
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РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Об’єкт та предмет досліджень 

Лабораторні дослідження виконували на базі Колекції корисних 

ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН України (ІСМАВ НААН).  

Польові дослідження проведено в 2017–2019 роках на дослідних полях 

ІСМАВ НААН та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру 

насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ-НЦНС).  

У роботі використані референтні штами M. ciceri Н-12 [142], M. ciceri Н-

18, M. ciceri НС-6, M. ciceri 065, M. ciceri 522 [143], які зберігаються в Колекції 

корисних мікроорганізмів ІСМАВ НААН, нові штами бульбочкових бактерій 

нуту роду Mesorhizobium, виділені в 2016 році з бульбочок рослин нуту, який 

вирощували на полях СГІ-НЦНС (Одеська область) та Інституту сільського 

господарства Карпатського регіону НААН (Львівська область) (ІСГКР НААН). 

Сорти нуту (C. arietinum) сортів: Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, 

Тріумф, Пам'ять отримані з СГІ-НЦНС. 

 

2.2 Методи досліджень 

Виділення ізолятів ризобій проводили в фазу цвітіння рослин 

модифікованим методом [144, 145] таким чином: їх промивали та стерилізували 

етанолом 1 хв. потім сулемою протягом 1 хв. і знову етанолом 1 хв. Стерильні 

бульбочки розкладали в чашки Петрі з агаризованим бобовим середовищем по 

2–3 шт. та роздавлювали бульбочки скляною паличкою об стінку чашки та 

паличкою робили посів штрихом. Культивували 7 діб при температурі 28°С. 

При культивуванні ризобій використовували живильне середовище наступного 

складу (г/л): (NH4)2SO4 – 1,0; К2НРО4 – 0,5; КН2РО4 – 0,5; MgSO4·7H2O – 0,2; 

CaCO3 – 1,0; сахароза – 10,0; відвар гороху – 1 л (100 г гороху в 1 л Н2О), агар-

агар – 10,0–15,0 г, рН = 6,8–7,0. Стерилізація середовища – 1,0 атм 30 хв [146]. 
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Для дослідження культурально-морфологічних особливостей штамів, а також їх 

ідентифікації також використовували манітно-дріжджове середовище [72].  

Нодулюючу здатність виділених ізолятів бактерій досліджували у 

вегетаційних дослідах. Вирощували рослини нуту на стерильному субстраті 

(вермикуліті), у посудинах об‟ємом 1 л в люміностаті протягом 45 днів за 

інтенсивності освітлення 20 тис. люкс; світловий період становив 16 годин та 

температурний режим 27±3°С. Насіння поверхнево стерилізували 96 % 

етанолом протягом 15 хв., потім промивали водопровідною водою і за дві 

години до висіву обробляли суспензією 7-добової культури бульбочкових 

бактерій з розрахунку 10
6
 клітин/насінину [145, 147]. 

Ідентифікацію бульбочкових бактерій проводили за визначником Берджі 

[72]. Культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості штамів 

вивчали згідно загально прийнятих мікробіологічних та біохімічних методів 

[148, 149]. Здатність ризобій нуту асимілювати вуглеводи та засвоювати 

джерела азоту досліджували на мінеральному середовищі Козера [144, 145].  

Вивчення антибіотикорезистентності штамів проводили диско-

дифузійним методом [150]. При цьому використовували паперові диски з 

наступними антибіотиками: ампіцилін (10 мкг/диск), амоксицилін 

(10 мкг/диск), ципрофлоксацин (5 мкг/диск), нітрофурантоїн (300 мкг/диск), 

левоміцетин (30 мкг/диск), полиміксин-Б (300 мкг/диск), рифампіцин 

(5 мкг/диск), цефалексин (30 мкг/диск), гентаміцин (10 мкг/диск), тетрациклін 

(30 мкг/диск), стрептоміцин (10 мкг/диск), канаміцин (30 мкг/диск), 

еритроміцин (10 мкг/диск), налідиксова кислота (30 мкг/диск) та цефтриаксон 

(10 мкг/диск).  

Морфологічні особливості клітин бактерій визначали за використання 

світлової (мікроскоп Micros MC 200T) та електронної мікроскопії (Tesla BS 540) 

[151]. 

Електронномікроскопічні дослідження клітин бактерій проводили 

методом негативного контрастування уранілацетатом. Використовували 3-

добову бактеріальну суспензію, вирощену на на качалці при 220 об/хв. 
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Бактеріальну масу суспендували у краплі стерильної води. На мідні опорні 

решітки з формваровою плівкою-підкладкою наносили суспензію клітин і 

витримували їх протягом 3 хвилин. Контрастування проводили також упродовж 

3 хвилин. Надлишок рідини видаляли за допомогою фільтрувального паперу та 

висушували на повітрі. Клітини бактерій проглядали в електронному 

мікроскопі Tesla BS 540 за інструментального збільшення ×16000. 

Вплив інокуляції насіння нуту бульбочковими бактеріями оцінювали в 

умовах польових дослідів в зоні Степу та Полісся Укрїни. Планування та 

проведення польового досліду здійснювали за Доспєховим Б. О. [152]. 

Використовували агротехнічні прийоми зазначені в методичних рекомендаціях 

вчених СГІ-НЦНС [27, 32, 36].  

Польовий дослід в 2017 році проводили за схемою: 

Сорт Пам‟ять (дослідне поле ІСМАВ НААН, Чернігівська обл.): 

1. Контроль (без інокуляції насіння);  

2. Інокуляція M.сiceri Н-12 (позитивний контроль); 

3. Інокуляція M. ciceri ND-64. 

Польові досліди в 2018 році проводили за такою схемою: 

Для всіх сортів: (дослідне поле СГІ-НЦНС, Одеська обл.): 

1. Контроль (без інокуляції); 

2. Позитивний контроль (M. сiceri Н-12); 

3. Інокуляція Mesorhizobium сiceri ND-64; 

для Сорт Скарб такі ж 3 варіанти і додатково: 

4. Інокуляція Mesorhizobium сicerі ND-101; 

для Сорт Адмірал такі ж 3 варіанти і додатково: 

4. Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-25; 

для Сорт Одисей такі ж 3 варіанти і додатково: 

4. Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-3; 

для Сорт Буджак такі ж 3 варіанти і додатково: 

4. Mesorhizobium sp. ND-46; 

для Сорт Тріумф такі ж 3 варіанти і додатково: 
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4. Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-50; 

5. Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-11; 

Сорт Пам'ять такі ж 3 варіанти і додатково: 

4. Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-601; 

5. Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-25. 

Сорт Скарб, Тріумф та Пам'ять на дослідному полі ІСМАВ НААН, 

Чернігівська обл.) – теж саме. 

Польові досліди в 2019 році проводили за такою схемою: 

Сорт Скарб та Память (дослідне поле СГІ-НЦНС, Одеська обл. та 

дослідне поле ІСМАВ НААН, Чернігівська обл.):  

1. Контроль (без інокуляції насіння);  

2. Інокуляція M.сiceri Н-12 (позитивний контроль); 

4. Інокуляція M. ciceri ND-64. 

Польові дослідження проводили на полях СГІ-НЦНС (Одеська область) 

в Степовій зоні. Ґрунтовий покрив представлений південним середньо 

гумусним важко суглинистим чорноземом на лесових відкладеннях. На 

дослідних полях СГІ-НЦНС нут вирощується понад 20 років, що сприяло 

формуванню популяцій бульбочкових бактерій – мікросимбіонтів даної бобової 

культури [27]. 

Польові дослідження також проводили на Поліссі на дослідних полях 

ІСМАВ НААН (Чернігівська область). Ґрунтовий покрив являє чорнозем 

вилугуваний неглибокий легкосуглинковий на лісовидних суглинках. В ґрунті 

дослідного поля відсутня популяція ризобій нуту. 

Облікова площа ділянок польових дослідів складала 10 м
2
. Повторність 

дослідів 4-х разова, розміщення варіантів рендомізоване. Попередник – 

пшениця озима (СГІ-НЦНС) та овес ярий (ІСМАВ НААН). Протруйники та 

гербіциди не застосовували, бур‟яни знищували вручну.  

Для інокуляції насіння нуту використовували суспензію бактерій, яку 

вирощували на качалці при 220 об/хв. протягом 3-ьох діб. Бактеріальне 

навантаження становило 10
6
 клітин/насінину. Концентрацію визначали в камері 
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Горяєва. Насіння контрольного варіанту зволожували водою (1–2 % від маси) 

[147]. 

Нітрогеназну активність бульбочок визначали ацетиленовим методом 

[100]. Для цього відбирали по 5–10 рослин з кожної повторності досліджуваних 

варіантів. Корені рослин відрізали, поміщали в флакони ємністю 100 см
3
 та 

герметично закривали гумовими пробками. Вводили ацетилен та інкубували 

протягом двох годин. Після закінчення строку інкубації зразки аналізували на 

газовому хроматографі «Chrom-4» з полум'яно-іонізаційним детектором (2017–

2018) та НР 4890А (2019). Колонка довжиною 370 см заповнена хромосорбом з 

β'-β'-оксидіпропіонітрилом. Температура термостату 50
о
С, газ-носій – азот, 

витрата газів (в мл/хвилину): водню – 30, азоту – 100, повітря – 500 [100]. 

Визначення масової частки хлорофілів а і b проводили 

спектрофотометричним методом [147]. З метою отримання витяжки зелених 

пігментів свіжі листки розтирали у фарфоровій ступці з розчинником і 

кварцовим піском. Додавали 10 мл спирту, отриманий розчин відфільтровували 

за допомогою скляного фільтру і колби Бунзена. Доводили об‟єм розчину до 

25 мл. Мірну пробірку з отриманою витяжкою закривали гумовою пробкою, 

вміст добре перемішували та визначали за допомогою ФЕК оптичну густину 

рідини. 

Здатність ризобій нуту продукувати біологічно активні речовини 

вивчали за допомогою біотестів згідно методичних рекомендацій [153] та 

методів визначення фітогормонів, інгібіторів росту, дефоліантів і гербіцидів 

[154].  

Аналіз кількісного вмісту позаклітинних фітогормонів, що синтезуються 

мікроорганізмами M. ciceri проведено за використання методу 

високоефективної рідинної хроматографії [154]. 

Для аналізу кількісного вмісту позаклітинних ауксинів та абсцизової 

кислоти, що синтезуються мікроорганізмами, бактерії M. ciceri ND-64 

вирощували на качалці при 220 об/хв. протягом 3-ох діб. Культуральну рідину 

центрифугували при 4000 об/хв. протягом 1 години [153]. 
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Позаклітинні фітогормони ауксини і абсцизову кислоту (АБК) виділяли 

із супернатантів культуральних рідин ґрунтових мікроорганізмів шляхом 

екстракції етилацетатом при рН 3,0 [153, 154]. Екстракт випарювали під 

вакуумом при 40–45
о
С. Сухий залишок перерозчиняли у 80 %-ному етанолі, 

переносили у мікропробірки. Отриманий екстракт зберігали за температури –

24
о
С і використовували для накопичувальної тонкошарової хроматографії з 

подальшим проведенням якісного і кількісного визначення фітогормонів 

методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC/MS). 

Попереднє очищення і концентрування фітогормональних екстрактів 

(накопичувальна тонкошарова хроматографія) проводили на пластинках із 

силікагелем марки "SilufolUV254" (Chemapol, Чехія) у суміші розчинників, 

застосованих послідовно: хлороформ, 12,5 % водний аміак, етилацетат: оцтова 

кислота (20:1). Очищені таким чином фітогормональні екстракти ауксинів і 

абсцизової кислоти аналізували методом високоефективної рідинної 

хроматографії (HPLC/MS). 

HPLC/MS аналіз фітогормональних екстрактів штамів ґрунтових 

мікроорганізмів виконано у Центрі колективного користування приладами 

НАН України при Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 

НАН України. 

Для порівняння використовували стандартні синтетичні фітогормони 

Sigma (Німеччина) і AcrosOrganic (Бельгія):  

 ауксини – IAA – Indole-3-aceticacid, Індол-3-оцтова кислота (ІОК);  

ICal – Indole-3-carboxaldehyde, Індол-3-карбоксальдегід;  

IC – Indole-3-carbinol, Індол-3-карбінол;  

ICA – Indole-3-carboxylic acid, Індол-3-карбоксилова кислота; 

IAA-hydr. – Indole-3-acetic acid hydrazide, Індол-3-оцтової кислоти 

гідразид; 

IBut – Indole-3-butyric acid, Індол-3-масляна кислота; 

 абсцизову кислоту – ABA – abscisic acid; абсцизова кислота. 
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Якісне і кількісне визначення ауксинів та АБК проводили методом 

високоефективної рідинної хроматографії (HPLC) з використанням рідинного 

хроматографа Agilent 1200 (Agilent Technologies, США). В якості рухомої фази 

використовували метанол (А) та 1 % розчин оцтової кислоти в воді (В). 

Розділення проводили на хроматографічній колонці Zorbax SB-C18 

(2,1 мм×150 мм, 3 мкм) (Agilent Technologies, USA), швидкість потоку через 

колонку 0,25 мл/хв, температура термостату 30°С, об'єм інжекції 6 мкл. 

Елюювання проводили в градієнтно мурежимі: 0 хв – А(30 %): В(70 %); 25 хв – 

А(30 %): В(70 %); 35 хв – А(100 %): В(0 %); 35 хв – А(100 %): В(0 %). 

Детекцію сполук проводили з використанням діодно-матричного 

детектора з реєстрацією сигналу при 254 та 280 нм та фіксацією спектрів 

поглинання в діапазоні 191–700 нм. Для визначення молекулярних мас 

досліджуваних сполук використовували мас-спектрометричний детектор 

Agilent G1956B (Agilent Technologies, USA). Іонізацію проводили в режимі ESI 

та APCI з фіксацією позитивних іонів в режимі SCAN в діапазоні 100–1200 m/z. 

Калібрування проводили з використанням стандартних розчинів ауксинів та 

АБК [154]. 

Поліклональні імунні О-антисироватки до штаму M. ciceri ND-64 

отримували за методичними рекомендаціями досліджень бульбочкових 

бактерій [144, 145]. Ризобії вирощували на агаризованому бобовому середовищі 

при 28°С. У логарифмічній фазі росту бактеріальну масу змивали зі скосів 

агару фізіологічним розчином, осаджували центрифугуванням. До осаду клітин 

бульбочкових бактерій додавали 5 мл фізіологічного розчину та 5 мл 2,5 % 

розчину глютарового альдегіду і на добу залишали в холодильній камері. Через 

добу бактеріальні клітини (антиген) фізіологічним розчином відмивали від 

глютарового альдегіду шляхом центрифугування. Осад ресуспендували і 

доводили титр антигену до 2·10
9
 клітин/мл. 

Сироватка до штаму була одержана шляхом імунізації кролів за схемою: 

чергування введення зростаючої дози антигену підшкірно і внутрішньошкірно 

спочатку з тижневим інтервалом, а потім – через 3 дні. Відбір крові 
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здійснювали через тиждень після останньої імунізації, двічі, з вушної вени 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Схема імунізації кролів M. cicerі ND-64 

№ ін‟єкції  Кількість 

антигену, мл 

Титр антигену, 

клітин/мл 

Спосіб введення 

антигену 

Імунізація 

1 1 10
6
 Підшкірно 

2 1 10
7
 Внутрішньошкірно 

3 1 10
8
 Підшкірно 

4 1 10
9
 Внутрішньошкірно 

5 2 10
9
 Підшкірно 

 

Розроблена схема імунізації дозволила одержати високоактивну 

антисироватку M. cicerі ND-64 з титром у гомологічних реакціях аглютинації 

1:10000. 

Спецефічність антисироватки перевіряли у реакції аглютинації за 

методом Грубеля-Відаля [149]. Як антигени використовували повільно- та 

швидкорослі бульбочкові бактерії різних видів, що зберігаються у Колекції 

корисних ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН. Бактеріальну масу 

досліджуваних штамів змивали зі скосів агару фізіологічним розчином, 

кип‟ятили та зберігали в холодильнику. Титр антигенів в реакції аглютинації 

становив 1·10
6
 клітин/мл. 

Конкурентоспроможність штаму M. cicerі ND-64 вивчали в умовах 

польового досліду та визначали за допомогою реакції аглютинації. Для цього 

відбирали бульбочки, які формувались на рослинах контрольного варіанту та на 

рослинах, інокульованих M. cicerі Н-12 і M. cicerі ND-64. Кожну бульбочку 

руйнували скляною паличкою у окремому пеніциліновому флаконі з 1–2 мл 

фізіологічного розчину. Отриманий гомогенат використовували як антиген у 

реакції аглютинації. З кожного варіанта аналізували 40 бульбочок. Негативний 

контроль у реакції аглютинації: фізіологічний розчин + антиген (гомогенат 

бульбочок), позитивний – антисироватка + антиген, отриманий із чистої 
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культури бульбочкових бактерій M. cicerі ND-64, до якої отримана 

антисироватка [144]. 

Визначення вмісту азоту та білку в насінні нуту проводили 

титриметричним методом визначання вмісту азоту за К‟єльдалем у Лабораторії 

агрохімічних, токсиколого-радіологічних досліджень екологічної безпеки 

ґрунтів та якості продукції Львівської філії ДУ «Держґрунтохорона» за ДСТУ 

7169:2010 [155]. 

Сумісність ризобій з хімічними протруйниками насіння вивчали згідно 

рекомендацій Vincent J. M. (1970) [156] та методики, описаної в оригінальних 

статтях Curley R. L., Burton J. C. (1975) [157], Kunal, Sharma P.(2012) [52] та 

Трибель С. О. (2001) [158]. 

Протруювали насіння нуту сорту Пам'ять за рекомендаціями, вказаними 

в інструкціях препаратів (1,5–2,0 мл на 1 кг насіння). Оброблене насіння 

розділяли на частини та інокулювали кожну частину суспензією бактерій 

M. ciceri в розрахунку 2 мл на 1 кг насіння в різні проміжки часу: першу – в 

той-же день, інші через 1, 7, 14, 21 та 28 діб після протруєння. Для інокуляції 

використовували бактеріальні суспензії M. ciceri Н-12 та M. ciceri ND-64. Через 

дві години після інокуляції робили змив з поверхні 100 насінин, відповідні 

розведення висівали на бобовий агар. Колонії підраховували через 7 діб і 

визначали кількість клітин бактерій, які зберігали життєдіяльність на насінні, 

обробленому фунгіцидом. В контрольному варіанті інокулювали насіння нуту 

(не оброблене протруйниками) суспензією бактерій M. cicerі в розрахунку 2 мл 

суспензії на 1 кг насіння та робили змив з 100 насінин через 2 години. 

Розрахунок показників економічної ефективності вирощування нуту за 

впливу інокуляції насіння біопрепаратами проведено за використання методик 

[159, 160] та методичних підходів, що ґрунтуються на порівнянні результатів 

застосування певного агрозаходу із витратами на його проведення. Досліджено 

такі основні показники економічної ефективності: собівартість одиниці 

продукції, прибуток, рівень рентабельності виробництва, окупність додаткових 

витрат. В процесі обчислення витрат, пов‟язаних із застосуванням мікробних 
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препаратів, нами враховано зміну як тих показників, що безпосередньо 

пов‟язані із інокуляцією (прямі витрати: вартість препарату, витрати на 

проведення бактеризації, витрати на транспортування додаткового урожаю 

тощо), так і зміну накладних витрат, які при калькулюванні собівартості 

продукції розподіляють пропорційно прямим. З цією метою було розраховано 

повну собівартість продукції, оскільки прибуток, як один із кінцевих 

показників економічної ефективності, є різницею між ціною та повною 

собівартістю продукції. Застосування такого методологічного і методичного 

підходу дещо підвищує розрахунковий рівень витрат на застосування 

препаратів, але, в той же час, сприяє більш об‟єктивній оцінці економічної 

ефективності досліджуваних агрозаходів. 

Оскільки польові дослідження проведено на невеликих за розмірами 

ділянках, для визначення економічної ефективності різних варіантів досліду 

нами застосовано моделювання технологічних витрат в умовах виробничих 

масштабів за використання типових технологій вирощування нуту. При цьому 

основні агротехнічні операції змодельовані згідно методичних рекомендацій і 

наукових статей [27, 32, 36, 161], нормативи витрат ресурсів і алгоритм 

калькулювання продукції прийнято згідно методики ціноутворення і 

нормативних витрат [161, 162] із включенням додаткових операцій та витрат, 

пов‟язаних із застосуванням досліджуваних мікробних препаратів. Ціни на 

основні види ресурсів та сільськогосподарську продукцію прийнято на 

середньому рівні 2018 р. згідно статистичних даних. 

Для розрахунку основних показників енергетичної ефективності 

застосування досліджуваних засобів інокуляції насіння нуту витрати усіх видів 

використаних ресурсів та отримана продукція були переведені в енергетичні 

еквіваленти згідно методик біоенергетичної оцінки [163, 164]. 

Обробку експериментальних даних здійснювали за допомогою методів 

математичної статистики та з використанням комп‟ютерної програми 

Statistica 6.0 та ANOVA1. 
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2.3 Ґрунтово-кліматичні умови проведення польових дослідів 

Дослідне поле СГІ-НЦНС характеризується такими агрохімічними 

показниками: товщина гумусного шару 40–50 см, вміст гумусу 3,5–4,5 %; сума 

поглинутих основ 40–45 мг. екв. на 100 г ґрунту; вміст доступних форм 

елементів живлення (в мг. екв. на 100 г ґрунту): 3–4 азоту, 10–15 Р2О5 та 20–30 

К2О; реакція ґрунтового розчину нейтральна або слабо лужна (рН сольової 

витяжки 6,0–7,2). 

На полях СГІ-НЦНС в 2018 році посів нуту через несприятливі погодні 

умови здійснювали у пізні строки: у другій декаді квітня, тоді як у 2019 – у 

третій декаді березня (табл. 2.2).  

Протягом двох років дослідження цвітіння нуту починалось у третій 

декаді травня – першій декаді червня, боби на рослинах сформувались у другій 

– третій декаді червня, їх дозрівання – у першій – другій декаді липня, а 

збирання врожаю проводили в другій – третій декаді цього ж місяця. Збирали 

врожай вручну в снопи, перед обмолочуванням підсушували їх. В цілому за два 

роки досліджень найсприятливіші умови для вирощування нуту склалися в 

2018 році, погодні умови весни-літа в Одеській області 2019 р. були 

посушливими. 

 

Таблиця 2.2 – Метеорогічні умови проведення досліджень  

(с. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл., 2018–2019 роки) 

Місяць Температура повітря,ºС Кількість опадів, мм 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 

Березень 1,3 6,7 32,0 10,0 

Квітень 13,1 9,8 27,0 23,5 

Травень 18,5 16,6 10,5 13,3 

Червень 22,1 24,8 14,5 82,0 

Липень 23,7 23,3 172,9 18,0 

Серпень 25,4 23,6 0,0 77,0 

 

Дослідне поле ІСМАВ НААН характеризується наступними 

агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному шарі – 3,6 %, рухомих 
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форм фосфору − 210–240 мг P2O5, обмінного калію (за Кірсановим) − 160–

170 мг K2O на 1 кг ґрунту, pH водне − 6,5. 

В 2017–2018 роках на дослідних полях ІСМАВ НААН посів нуту через 

несприятливі погодні умови (табл.2.3) здійснювали у пізні строки: у третій 

декаді квітня, а в 2019 році – в першій.  

 

Таблиця 2.3 – Метеорогічні умови проведення досліджень  

(м. Чернігів, 2017–2019 роки) 

Місяць Температура повітря,ºС Кількість опадів, мм 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Квітень 9,1 11,2 9,5 16,2 1,5 26,8 

Травень 13,8 17,8 16,4 24,5 22,2 74,5 

Червень 18,2 19,3 22,7 43,1 100,6 15,9 

Липень 18,9 20,4 18,6 66,0 147,1 63,1 

Серпень 22,1 20,4 18,6 52,8 13,9 43,4 

Вересень 15,0 16,3 15,0 39,7 32 39,7 

 

Сходи рослин нуту з‟являлись через 1–2 тижні після посіву. Цвітіння 

рослин нуту відбувалось в червні, в червні – липні спостерігали формування 

бобів. В 2017–2018 рр. фази розвитку рослин нуту були довшими ніж у 2019 р., 

дозрівання нуту через надлишок опадів відбувалось в перші два роки 

досліджень затримувалось, збирання урожаю проводили з кінця серпня до 

вересня. В 2019 дозрівання та збирання врожаю відбулось у третій декаді 

липня. Збирали врожай вручну в снопи, перед обмолочуванням підсушували їх. 

В цілому погодні умови 2019 року виявився найсприятливішими для 

вирощування нуту на дослідних полях ІСМАВ НААН. 
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РОЗДІЛ 3 АНАЛІТИЧНА СЕЛЕКЦІЯ ШТАМІВ РОДУ 

MESORHIZOBIUM – ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ МІКРОСИМБІОНТІВ 

РОСЛИН НУТУ 

 

Вирощування бобових культур сприяє формуванню в ґрунті місцевих 

популяцій бульбочкових бактерій даних видів рослин [19, 27, 20, 165]. 

Життєвий цикл ризобій складається з двох стадій: сапрофітного існування у 

ґрунті та симбіотичної взаємодії з рослиною-господарем [62, 64, 166].  

Кількісний та якісний склад популяцій ризобій, сформованих у ґрунті 

під час вирощування бобових культур часто не відповідає вимогам 

сільськогосподарського виробництва [20, 59, 167]. Аборигенні бульбочкові 

бактерії можуть поступатися за своєю активністю та ефективністю штамам, які 

відселекціоновані за цими ознаками [20, 52, 64]. Тому включення інокуляції 

насіння в технології виробництва бобових культур є необхідним агрозаходом 

для отримання стабільних врожаїв. 

За площами посівів та валовим збором серед бобових четверте місце в 

Україні займає нут. Згідно даних Держ.стату України виробництво цієї 

культури в 2019 році становило 412,1 тис. ц., що в два рази перевищує даний 

показник 2017 р. [18]. Традиційно нут вирощують в посушливих умовах 

степової зони України, та зміна інтегральних показників погодних умов сприяє 

значному розширенню посівів даної культури у Лісостеповій зоні та на Поліссі 

[15–17]. 

Рослини нуту здатні формувати активний симбіоз з бактеріями 

Mesorhizobium ciceri, що сприяє засвоєнню за вегетацію до 80–150 кг/га 

молекулярного азоту та формуванню високих врожаїв насіння [34, 35]. За 

даними вітчизняних вчених в ґрунтах України майже відсутні аборигенні 

популяції ризобій нуту, які можуть формуватися лише на полях в результаті 

багаторічного вирощування культури [20]. Тому для успішної інтродукції даної 

культури у різних ґрунтово-кліматичних зонах України і, особливо, у нових 

регіонах вирощування, необхідною умовою є передпосівна бактеризація 
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насіння ефективними штамами ризобій нуту. Застосування селекціонованих 

бульбочкових бактерій нуту у технологіях вирощування даної культуру 

сприятиме реалізації симбіотичного потенціалу рослин, зростанню їх 

урожайності та підвищенню стійкості до несприятливих ґрунтово-кліматичних 

умов. 

 

3.1 Селекція штамів виділених з бульбочок рослин нуту сучасних 

сортів 

За результатами патентного пошуку в 2017 році було виявлено один 

патент в Україні на штам для інокуляції насіння нуту, який втратив чинність у 

2016 році [142]. Зважаючи на активну селекцію нових сортів даної культури, 

яка проводиться в Україні та закордоном, актуальним є пошук ефективних 

штамів – мікросимбіонтів нуту та дослідження їх культурально-морфологічних, 

фізіолго-біохімічних та симбіотичних властивостей. 

Першим етапом нашої роботи було виділення нових ізолятів з бульбочок 

нуту, що вирощувався в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. 

Відбирали рослини нуту в нових районах вирощування в Лісостеповій зоні 

(Львівська область) на дослідних ділянках ІСГКР НААН, де тільки почала 

формуватися популяція M. сiceri (табл. 3.1). Протягом цього ж вегетаційного 

періоду відбирали рослини на дослідному полі СГІ-НЦНС в Степовій зоні 

(Одеська область) (табл. 3.1), де у ґрунті сформувалась активна популяція 

ризобій нуту, внаслідок багаторічного вирощування культури (більше 20 років) 

(табл. 3.2). Відбирали добре розвинені рослини в фазі цвітіння. Виділяли 

ізоляти з активних рожевих в розрізі бульбочок. 

Показано, що на коренях не інокульованих рослин сортів Скарб, 

Адмірал, Одісей, Буджак, Тріумф та Пам'ять утворювалося в середньому від 10 

до 18 бульбочок, масою від 109 до 178 мг (табл. 3.1). З бульбочок рослин нуту 

відібраних в Степовій зонінами було отримано 58 ізолятів (табл. 3.1).  

З бульбочок нуту сортів Пам‟ять і Тріумф, відібраних в Лісостеповій 

зоні було виділено 11 ізолятів (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 – Кількість ізолятів бактерій виділених з кореневих бульбочок нуту 

різних сортів 

№ 

з/п 

Сорт, з якого 

відбирали бульбочки 

Місце відбору рослин нуту Кількість 

ізолятів 

1 Скарб 

Дослідне поле СГІ-НЦНС 

(Одеська область) 

8 

2 Адмірал 10 

3 Одисей 5 

4 Буджак 12 

5 Тріумф 16 

6 Пам'ять 7 

5 Тріумф Дослідне поле ІСГКР 

НААН (Львівська область) 

5 

6 Пам‟ять 6 

 

Таблиця 3.2 – Симбіотична активність аборигенної популяції бульбочкових 

бактерій нуту в ґрунті дослідних ділянок СГІ-НЦНС (Одеська область) 

Сорт 
Кількість бульбочок, 

од./рослину 

Маса бульбочок, 

мг/рослину 

Скарб 11,4 ± 0,2 109,0 ± 2,0 

Адмірал 13,5 ± 0,2 112,0 ± 2,0 

Одісей 12,2 ± 0,6 138,2 ± 2,9 

Буджак 10,7 ± 0,7 118,3 ± 6,0 

Тріумф 18,2 ± 1,9 178,1 ± 4,9 

Пам‟ять 13,7 ± 1,8 120,0 ± 10,2 

 

Для подальших досліджень було відібрано 31 ізолят бактерій, 

культурально-морфологічні властивості яких відповідали характеристикам 

бактерій роду Mesorhizobium. Отримані ізоляти утворюювали слизисті білі або 

молочні з рівним краєм колонії на бобовому агарі на 2–7 добу, розміром від 1 

до 4 мм. Клітини бактерій паличкоподібні, не спороутворюючі, рухливі, 

аеробні. 

Наступним етапом нашої роботи було виявлення серед отриманих 

ізолятів штамів бульбочкових бактерій, що здатні вступати в симбіотичні 

взаємовідносини з рослинами нуту. В умовах вегетаційних дослідів на 

стерильному вермікуліті досліджували вплив інокуляції насіння нуту різних 
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сортів суспензіями бактерій, що були виділені з бульбочок даних сортів на 

приріст кількості бульбочок та вегетативної маси рослин (табл. 3.3). Як 

позитивний контроль використовували референтний штам M. сiceri Н-12 [142]. 

 

Таблиця 3.3 – Симбіотичні властивості штамів бульбочкових бактерій нуту в 

умовах вегетаційних дослідів (2017 р., субстрат – вермікуліт) 

№ 

з/п 

Зона, де 

були 

відібрані 

рослини 

нуту для 

виділення 

ізолятів 

Сорт, з 

бульбочок 

якого були 

виділені 

штами 

Варіант 

досліду 

Інокуляція: 

Нодулююча 

здатність 

Приріст 

кількості 

бульбочок, 

% до 

позитивного 

контролю 

Приріст 

вегетативної 

маси, % до 

позитивного 

контролю 

1 Степова 

зона 

Скарб ND-101 + 65,0 13,2 

2 ND-102 + 23,8 6,4 

3 ND-15 + - - 

4 Адмірал ND-20 + 12,9 5,1 

5 ND-21 + - - 

6 ND-24 + - 3,9 

7 ND-25 + 22,4 7 

8 ND-255 + - 6,7 

9 ND-27/1 + - - 

10 Одисей ND-3 + 18,3 11,0 

11 ND-3000 + 14,0 4,9 

12 ND-31 + - - 

13 Буджак ND-4 + - - 

14 ND-46 + 4,0 4,1 

15 ND-4006 + - - 

16 Тріумф ND-5 + - 5,8 

17 ND-50 + 12,2 9,0 

18 ND-501 + - 6,6 

19 ND-502 + - 9,9 

20 ND-504 + - - 

21 Пам'ять ND-601 + 53,0 12,7 

22 ND-61/1 + 43,0 8,1 

23 ND-64 + 82,0 19,7 

24 ND-66 + 9,0 6,2 

25 Лісостепова 

зона 

Тріумф NZ-11 + 43,0 10,4 

26 NZ-111 + - 1,6 

27 NZ-1010 - - - 

28 Пам'ять NZ-25 + 4,0 8,0 

29 NZ-2 + - - 

30 NZ-22 - - - 

31 NZ-28 - - - 
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Показано, що інокуляція насіння суспензіями трьох ізолятів (NZ-22, NZ-

28, NZ-1010), виділених з бульбочок рослин нуту, відібраних в Лісостеповій 

зоні, не забезпечувала утворення бульбочок на коренях рослин нуту. У всіх 

інших варіантах досліду на коренях рослин формувалось від 1 до 22 бульбочок 

округлої або овальної форми діаметром 1–3 мм. Використання для інокуляції 

сімнадцяти з досліджуваних ізолятів сприяло утворенню бульбочок, але 

кількість їх була на рівні позитивного контролю або дещо меншою. Утворення 

значної кількості бульбочок (більше ніж в позитивному контролі) спостерігали 

за інокуляції насіння 14-ма штамами з 31 досліджуваного ізоляту.  

Показано, що бактеризація насіння 20-ма досліджуваними штамами 

сприяє підвищенню сухої вегетативної маси на 1,6-19,7 %. Найбільшу прибавку 

даного показника забезпечувала інокуляція насіння бактеріальною суспензією 

ND-64 порівняно з референтним штамом. 

За результатами серії вегетаційних дослідів для кожного з 

досліджуваних сортів нуту було відібрано найефективніший штам –

мікросимбіонт, виділений з бульбочок саме цього сорту, з метою створення 

комплементарних пар. Наступним етапом нашої роботи було виявлення серед 

ізолятів ризобій найефективнішого штаму, що характеризується найкращими 

симбіотичними властивостями. Для даного вегетаційного досліду (на 

стерильному вермикуліті) використовували насіння нуту середньонасінного 

сорту Пам'ять, що внесений до реєстру сортів рослин придатних до поширення 

в Україні з 2005 року (табл. 3.4). 

Показано, що найефективніший симбіоз формувався за інокуляції 

насіння нуту бактеріальною суспензією Mesorhizobium sp. ND-64, що сприяло 

формуванню на коренях нуту бульбочок на 82 % більше ніж в позитивному 

контролі (за інокуляції референтним штамом M. сiceri Н-12) та збільшенню 

висоти рослин на 8 і 18 %, сухої вегетативної маси – на 18 і 23 %, сухої маси 

коренів рослин – на 26 і 63 % відносно абсолютного та позитивного контролю. 
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Таблиця 3.4 – Ефективність симбіотичної взаємодії бульбочкових бактерій з 

рослинами нуту сорту Пам‟ять (вегетаційний дослід) 

№ 

з/п 

Варіант: 

Інокуляція: 

Висота 

рослин, см 

Суха 

вегетативна 

масса, 

мг/рослину 

Суха маса 

коріння, 

мг/рослину 

Кількість 

бульбочок, 

од./ рослину 

1 Контроль (без інокуляції) 23,9 ± 1,1 133,3 ± 3,9 47,8 ± 1,1 0,0 ± 0,0 

2 M. сiceri Н-12 

(позитивний контроль) 
26,3 ± 0,5 143,3 ± 3,3 61,7 ± 1,7 4,9 ± 0,9 

3 Mesorhizobium sp. ND-101 28,0 ± 0,5 162,2 ± 4,0 73,33± 3,3 8,1 ± 0,3 

4 Mesorhizobium sp. ND-25 26,9 ± 1,0 140,6 ± 2,4 69,4 ± 8,2 6,0 ± 0,6 

5 Mesorhizobium sp. ND-3м 27,7 ± 1,2 156,7 ± 6,7 72,2 ± 9,0 5,8 ± 0,8 

6 Mesorhizobium sp. ND-46 25,8 ± 0,4 143,3 ± 3,3 67,8 ± 7,8 5,2 ± 0,4 

7 Mesorhizobium sp. ND-50 26,1 ± 1,1 153,2 ± 6,5 70,8 ± 9,2 5,5 ± 0,5 

8 Mesorhizobium sp. ND-601 26,3 ± 0,9 161,6 ± 4,4 67,2 ± 4,5 7,5 ± 0,5 

9 Mesorhizobium sp. ND-64 28,3 ± 0,7 163,9 ± 3,9 77,8 ± 9,3 8,9 ± 0,9 

10 Mesorhizobium sp. NZ-11 25,6 ± 1,1 158,3 ± 4,4 68,3 ± 2,5 7,0 ± 1,2 

11 Mesorhizobium sp. NZ-25 25,3 ± 1,3 148,9 ± 4,8 68,9 ± 1,6 5,3 ± 0,5 

 

Отже, з бульбочок нуту 6 сортів, що вирощувалися в різних ґрунтово-

кліматичних зонах України виділено 69 ізолятів бактерій. 28 ізолятів з 31 

досліджуваного характеризувались нодулюючою здатністю. Для подальших 

досліджень було відібрано 14 ізолятів, що сприяли значному підвищенню 

показників симбіотичної активності. Так, інокуляція новими ізолятами ризобій 

сприяла утворенню бульбочок, кількість яких на 4–82 % перевищувала дані 

показники позитивного контролю.  

В умовах вегетаційного досліду найбільші прибавки висоти рослин, 

вегетативної маси та маси коренів спостерігали у варіанті з інокуляцією 

штамом Mesorhizobium sp. ND-64. 

 

3.2 Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості 

нових штамів ризобій нуту 

За швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними ознаками 

ризобії поділяються на дві великі групи – повільнорослі (рід Bradyrhizobium) та 

швидкорослі (рід Rhizobium) бактерії [61, 64]. Найбільш гетерогенною є група 
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бактерій роду Mezorhizobium, що займає проміжне положення між повільно- та 

швидкорослими ризобіями [72]. Мікросимбіонти рослин нуту відносяться до 

даного роду. 

В 1994 році ризобії нуту були описані як Rhizobium ciceri французькими 

вченими С. М. Нуром та ін. [74]. Починаючи з 90-их років ХХ ст. серед 

мікросимбіонтів нуту були описані представники видів: M. mediterraneum та 

M. muleiense [75]. Пізніше було вивчено генетичне різноманіття ризобій, 

здатних до формування симбіозу з Cicer arietinum. Штами бульбочкових 

бактерій нуту, вирощеного в різноманітних кліматичних зонах, були віднесені 

до наступних видів: M. amorphae, M. tianshanense, M. temperatum, M. huakuii 

[76–82]. Однак, найпоширенішими та найефективнішими мікросимбіонтами 

нуту є бактерії M. ciceri [20]. 

В Україні ризобії нуту почали виділяти ще в 1986 році на полях де 

тривалий час вирощували цю культуру. Дані бульбочкові бактерії були пізніше 

ідентифіковані як M. ciceri [143]. 

Метою нашої роботи було вивчення властивостей нових штамів ризобій 

нуту, виділених з бульобочок рослин, що вирощували в Степовій зоні за 

наявності в ґрунті активної популяції ризобій нуту та в Лісостеповій зоні, де в 

ґрунті тільки почала формуватися популяція бульбочкових бактерій даної 

культури. 

За культуральними ознаками всі виділені нами бактеріальні ізоляти було 

поділено на дві підгрупи. Представники першої – швидкорослі: на бобовому 

агарі на 2–3 добу культивування утворюють відносно великі колонії діаметром 

2–4 мм (біля 61 % від всіх виділених ізолятів) (рис. 3.1, а; табл. 3.5). 

Представники другої підгрупи характеризуються помірною швидкістю росту – 

формують на бобовому агарі невеликі колонії (1–2 мм) на 4–7 добу 

культивування (39 % ізолятів) (рис. 3.1, б; табл. 3.5). 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.1 – Колонії ризобій нуту на бобовому агарі: а) M. ciceri Н-12 на 6 

добу культивування; б) ND-64 на 6 добу культивування; в) ND-101 на 6 добу 

культивування; г) NZ-11 на 3 добу культивування. 

 

Слід зазначити, що серед ізолятів отриманих з регіонів тривалого 

вирощування нуту, частка штамів з помірною швидкістю росту була більша 

(45 %), ніж серед ізолятів, виділених зі зразків, отриманих з нових районів 

вирощування даної культури, де їх кількість складала 15 % (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 – Морфолого-культуральні властивості нових штамів бульбочкових 

бактерій нуту 

№ 

з/

п 

Місце відбору 

рослин нуту для 

виділення ізолятів 

Ізолят: Швидкість 

росту на 

бобовому 

агарі, діб 

Розмір 

колоній, мм 

1 

Одеська область, 

СГІ-НЦНС  

(Степова зона) 

ND-101 4-5 1,0-1,5 

2 ND-102 4-6 1,0-1,5 

3 ND-15 2-3 2,0-3,0 

4 ND-20 2-3 1,5-2,0 

5 ND-21 2-3 1,0-1,5 

6 ND-24 4-6 1,0-1,5 

7 ND-25 2-3 2,0-4,0 

8 ND-255 2-3 2,0-4,0 

9 ND-27/1 4-7 1,0-1,5 

10 ND-3 5-7 1,0-1,5 

11 ND-3000 5-7 1,0-1,5 

12 ND-31 2-3 2,0-4,0 

13 ND-4 2-3 2,0-4,0 

14 ND-46 2-3 1,0-1,5 

15 ND-4006 2-3 2,0-4,0 

16 ND-5 2-3 2,0-4,0 

17 ND-50 2-3 2,0-4,0 

18 ND-501 2-3 1,0-1,5 

19 ND-502 4-5 2,0-4,0 

20 ND-504 2-3 1,0-1,5 

21 ND-601 4-7 1,0-1,5 

22 ND-61/1 4-6 1,0-1,5 

23 ND-64 4-5 1,0-1,5 

24 ND-66 4-5 1,0-1,5 

25 
Львівська область, 

ІСГКР НААН 

(Лісостепова зона) 

NZ-11 2-3 2,0-4,0 

26 NZ-111 2-3 1,0-1,5 

27 NZ-25 2-3 2,0-4,0 

28 NZ-2 2-3 2,0-4,0 

 

Електронномікроскопічні дослідження штамів з помірною швидкістю 

росту демонструють подібність морфології бактерій, ізольованих з бульбочок 

рослин нуту різних сортів (рис. 3.2). Клітини спор не утворюють, рухливі, 

паличкоподібної форми, розміром 1,0–2,0×0,3–0,5 мкм.  
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а     б    в 

Рисунок 3.2 – Морфологія клітин ризобій нуту (збільшення 1х16000):  

а) ND-64; б), в) ND-101. 

 

За культивування бактерій в рідкому бобовому середовищі бактерії 

утворюють скупчення: по 2–6 клітин, що досить часто розташовані паралельно 

(рис. 3.2 б, в). 

Для дослідження фізіолого-біохімічних властивостей нових штамів нами 

було відібрано 20 ізолятів ризобій, інокуляція якими за результатами 

вегетаційних дослідів сприяла позитивному приросту вегетативної маси 

рослин. Для даних лабораторних дослідів використовували також референтні 

штами: М. сiceri Н-12, М. сiceri Н-18, М. сiceri 522, М. сiceri НС-6, М. сiceri 065.  

Встановлено, що більшість швидкорослих штамів характеризуються 

рясним ростом на МПА, а штами з помірною швидкістю росту не ростуть або 

мають слабкий ріст на МПА.  

Важливим показником для ідентифікації бульбочкових бактерій є 

характер їх росту на лакмусовому молоці. Так, нами показано, що за 

культивування референтних штамів М. сiceri Н-12, М. сiceri Н-18 та 14 

досліджуваних ізолятів на знежиреному стерильному молоці з лакмусом на 

7 добу відбувається незначне підлуговування середовища, а через 30 діб – 

підкислення (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 – Властивості ізолятів бульбочкових бактерій нуту та референтних 

штамів М. сiceri 

Штам 
Ріст на 

МПА 

Культивування на лакмусовому молоці 

рН середовища 
Гідроліз 

казеїну 

Відновлення 

лакмусу 
На 7 

добу 

На 30 

добу 

Mesorhizobium сiceri Н-12 - сл к - + 

Mesorhizobium сiceri Н-18 - сл к - + 

Mesorhizobium сiceri НС-6 ++ сл к + + 

Mesorhizobium сiceri 065 ++ сл к + + 

Mesorhizobium сiceri 522 ++ сл к - + 

Mesorhizobium sp. ND-101 ++ сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-102 + сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-20 ++ сл к - + 

Mesorhizobium sp. ND-25 +++ ск к + ++ 

Mesorhizobium sp. ND-255 +++ ск к + + 

Mesorhizobium sp. ND-27/1 + сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-3 - сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-3000 - сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-46 +++ ск к + + 

Mesorhizobium sp. ND-5 ++++ сл к - ++ 

Mesorhizobium sp. ND-50 ++ сл к - ++ 

Mesorhizobium sp. ND-501 ++ сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-502 + сл к - ++ 

Mesorhizobium sp. ND-61/1 - сл к - + 

Mesorhizobium sp. ND-64 - сл к - + 

Mesorhizobium sp. ND-66 - сл к + + 

Mesorhizobium sp. ND-601 + сл к + + 

Mesorhizobium sp. NZ-11 ++++ ск к - ++ 

Mesorhizobium sp. NZ-111 ++++ ск к + + 

Mesorhizobium sp. NZ-25 - ск к - ++ 

Примітки: - – ріст на МПА відсутній, + – ріст слабкий, ++ – ріст помірний, +++ – 

рясний ріст, ++++ – дуже рясний ріст; сл – рН середовища слабко-лужне (7,5–8), ск – рН 

слабко-кисле (6–6,5), к – рН кисле (4–5,5). 

 

Ризобії нуту М. сiceri Н-12, М. сiceri Н-18, М. сiceri 522 казеїн не 

гідролізують, про що свідчить відсутність прозорої зони на поверхні 

середовища. Серед досліджуваних ізолятів 9 характеризувалися аналогічним 
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ростом. Прозора зона на поверхні молока утворювалась за культивування 

інших референтних штамів (М. сiceri НС-6, М. сiceri 065) та 11 нових ізолятів. 

Це обумовлено наявністю у даних бактерій ферментів, що гідролізують казеїн 

(рис. 3.3). 

 

   

ND-64 Н-12 Конт. ND-101 Н-12 Конт. NZ-11 Н-12 Конт. 

Рисунок 3.3 – Культивування на лакмусовому молоці штамів 

Mesorhizobium sp. ND-101, Mesorhizobium sp. ND-64, Mesorhizobium sp. NZ-11 

та M. сiceri Н-12 (14 доба) 

 

Культивування референтних штамів на 14 добу сприяє відновленню 

лакмусу, що зумовлює освітлення кольору нижнього шару середовища. Такі ж 

зміни лакмусового молока спостерігали за вирощування 17 досліджуваних 

ізолятів, 6 з яких дуже інтенсивно відновлювали лакмус, що на 14 добу 

призводило до повного побіління середовища. 

Слід відмітити, що ізоляти, виділені з бульбочок нуту вирощеного в 

Львівській області, дещо відрізнялись від референтних штамів М. сiceri за 

фізіолого-біохімічними ознаками. Так, культивування даних бактерій на 

лакмусовому молоці спостерігали підкислення середовища та дуже інтенсивне 

відновлення лакмусу. Однак, за морфолого-культуральними ознаками всі 20 

мікросимбіонтів нуту відповідають характеристикам роду Mesorhizobium. 
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Штами, що характеризувались швидким ростом, за культивування на 

знежиреному стерильному молоці з лакмусом на 7 добу підкислюють 

середовище, штами з помірною швидкістю росту на 7 добу забезпечують 

незначне підлуговування середовища, а після 20 діб культивування – також 

підкислюють його.  

Пептонізація лакмусового молока за культивування референтних та 

досліджуваних ізолятів бульбочкових бактерій не відмічалась. Таким чином, 14 

із досліджуваних нами ізолятів за морфолого-культуральними властивостями та 

особливостями росту на молоці з лакмусом повністю відповідали 

характеристикам референтних штамів. 

Наступним етапом нашої роботи було дослідження інших фізіолого-

біохімічних особливостей нових ефективних ізолятів роду Mesorhizobium sp. 

Вивчали властивості двох штамів, виділених в зоні Степу України: 

Mesorhizobium sp. ND-101 та Mesorhizobium sp. ND-64. Дані штами були 

ізольовані з кореневих бульбочок сортів нуту Скарб та Пам'ять, що є 

контрасними за формою та розміром насіння, висотою і типом куща. Ці штами 

характеризуються найбільшим приростом кількості бульбочок, сухої 

вегетативної маси та маси коренів за результатами вегетаційного досліду, та 

відносяться до штамів з помірною швидкістю росту. Також вивчали властивості 

штаму Mesorhizobium sp. NZ-11, виділеного з бульбочок нуту сорту Тріумф 

(Лісостепова зона), що вирощувався на полях ІСГКР НААН. Цей штам 

характеризувався найбільшим приростом кількості бульбочок відносно 

позитивного контролю та інших штамів, виділених з цієї ж зони. Слід 

зазначити, що штам Mesorhizobium sp. NZ-11 відрізнявся від вищезазначених 

штамів за швидкістю росту на бобовому агарі, характером росту на МПА, 

молоці з лакмусом. 

Показано, що культуральні характеристики референтних штамів 

M. cicerі Н-12, M. cicerі 522 та нових Mesorhizobium sp. ND-101 та 

Mesorhizobium sp. ND-64 при вирощуванні на МДА відповідають 

характеристикам виду M. cicerі (на МДА колонії утворювались на 3–5 добу 
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розміром 2–4 мм), тоді як штам Mesorhizobium sp. NZ-11 на цьому ж 

середовищі утворює колонії розміром 2–4 мм на 2–3 добу. 

Важливою систематичною характеристикою при ідентифікації 

бульбочкових бактерій є здатність засвоювати джерела карбону та нітрогену. 

Показано, що всі досліджувані нами культури активно ростуть на 

діагностичному середовищі Козера. та засвоюють L-арабінозу, рамнозу, 

мальтозу, сахарозу, глюкозу, ксилолу, лактозу, продукуючи кислоту (табл. 3.7). 

Референтні штами M. cicerі Н-12, M. cicerі 522 та штами 

Mesorhizobium sp. ND-64, Mesorhizobium sp. ND-101 не змінюють реакцію 

середовища з дульцином (рис. 3.4), помірно підкислюють середовище з манітом 

та сорбітом, тобто ці сполуки засвоюють слабко. Штам Mesorhizobium sp. NZ-

11 не використовує як джерело вуглецю D-арабінозу (рис. 3.5) і сорбіт, але при 

вирощуванні на середовищі з манітом та дульцитом продукує кислоту (рис. 

3.4).  

 

Таблиця 3.7 – Використання штамами роду Mesorhizobium джерел вуглецю 

№ 
Джерело 

вуглецю: 
M. cicerі 522 M. cicerі Н-12 

Mesorhizobium 

sp. ND-64 

Mesorhizobium  

sp. ND-101 

Mesorhizobium.  

sp. NZ-11 

К Контроль (без 

вуглеводів) 
н н н н н 

1 L-арабіноза к к к к к 

2 D-арабіноза к к к к н 

3 Рамноза к к к к к 

4 Мальтоза к к к к к 

5 Дульцит н н н н к 

6 Сахароза к к к к к 

7 Глюкоза к к к к к 

8 Ксилоза к к к к к 

9 Лактоза к к к к к 

10 Маніт п/к п/к п/к п/к к 

11 Сорбіт  п/к п/к п/к п/к н 

Примітки: к – підкислюють середовище;  п/к – помірно підкислюють середовище; н – не 

змінюють рН середовища. 
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Тобто за здатністю асимілювати різні джерела вуглецю швидкорослий 

штам Mesorhizobium sp. NZ-11 відрізняється від референтних та нових штамів 

Mesorhizobium sp. ND-64, Mesorhizobium sp. ND-101, які характеризуються 

помірною швидкістю росту. 

 

 

Контроль M. cicerі 522 M. cicerі Н-12 ND-64 ND-101 NZ-11 

Рисунок 3.5 Ріст штамів роду Mesorhizobium на середовищі з D-арабінозою  

(14 доба) 

Рисунок 3.6 Ріст штамів роду Mesorhizobium на середовищі з дульцитом  

(14 доба) 

 
Контроль M. cicerі 522 M. cicerі Н-12 ND-64 ND-101 NZ-11 
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В умовах лабораторних дослідів на мінеральному середовищі Козера 

перевіряли здатність бульбочкових бактерій роду Mesorhizobium 

використовувати різні джерела азоту (табл. 3.8). Показано, що засвоєння сполук 

азоту є певною мірою індивідуальною штамовою ознакою. Так, референтні 

штами M. cicerі та нові ізоляти Mesorhizobium sp. як джерело азоту 

використовують амонійні, нітратні, амідні солі. При цьому штами 

Mesorhizobium sp. ND-64 та Mesorhizobium sp. ND-101 найкраще ростуть на 

середовищі з амонієм молібденокислим та амонієм сірчанокислим, а ризобії 

Mesorhizobium sp. NZ-11 краще ростуть на середовищі з амонієм 

фосфорнокислим та молібденокислим.  

 

Таблиця 3.8 – Використання джерел азоту штамами роду Mesorhizobium 

(середовище Козера) 

Використання 

джерела азоту 

M. cicerі 522 M. cicerі 

Н-12 

Mesorhi-

zobium sp. 

ND-64 

Mesorhi-

zobium sp. 

ND-101 

Mesorhi-

zobium. sp. 

NZ-11 

Аспарагін Ріст Помір. Помір. Слабк. Слабк. Помір. 

ЕПС ++ ++ +++ +++ +++ 

Сечовина Ріст Слабк. Слабк. Слабк. Слабк. Слабк. 

ЕПС + + + + + 

(NH4)2HPO4 Ріст Помір. Помір. Слабк. Слабк. Рясн. 

ЕПС + + ++ ++ +++ 

(NH4)6Mo7O27 Ріст Слабк. Слабк. Помір. Помір. Рясн. 

ЕПС + + + + + 

NH4SO4 Ріст Слабк. Помір. Помір. Помір. Помір. 

ЕПС ++ + ++ + + 

NH4Cl Ріст Слабк. Слабк. Слабк. Слабк. Помір. 

ЕПС + + + + + 

NH4NO3 Ріст Слабк. Слабк. Слабк. Слабк. Слабк. 

ЕПС +++ ++ ++ ++ + 

NaNO3 Ріст Помір. Помір. Слабк. Слабк. Слабк. 

ЕПС + + ++ ++ ++ 

Примітки: +++ – інтенсивне продукування ЕПС (екзополісахаридів); ++ – помірне 

продукування ЕПС; + – незначне продукування ЕПС. 

 

На середовищах з сульфатом амонію та аспарагіном досліджувані штами 

росли краще, ніж на середовищі з нітратною формою азоту. Оцінюючи ріст 
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ризобій на різних сполуках азоту також звертали увагу на інтенсивність 

продукування ними позаклітинних полісахаридів (ЕПС). На середовищі з 

глюкозою та аспарагіном більшість штамів ризобій навіть за помірного росту 

продукувала значну кількість полісахаридів, які утворювали слизову масу, що 

розтікалась по скосу агару.  

Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що представники 

помірно- та швидкорослих ризобій нуту суттєво відрізняються за фізіолого-

біохімічними особливостями.  

З метою подальшої ідентифікації штамів Mesorhizobium sp. ND-64 та 

Mesorhizobium sp. ND-101 з помірною швидкістю росту властивості яких 

відповідали характеристикам виду M. cicerі досліджували їх 

антибіотикорезистентність – одну з важливих систематичних ознак ризобій.  

В таблиці 3.9 наведені результати вимірювання діаметру зон затримки 

росту культур за використання паперових дисків. Вивчали чутливість до 

антибіотиків референтних штамів M. cicerі Н-12, M. cicerі 522 та нових 

Mesorhizobium sp. ND-64 та Mesorhizobium sp. ND-101. 

Всі досліджувані культури проявляли найбільшу чутливість до 

тетрацикліну (інгібітора бісинтезу білка на рівні рибосом). Так зони затримки 

росту штамів становили 4,7–5,8 см. 

Нові ізоляти та референтні штами виявилися резистентними до дії 

антибіотиків: канаміцину, еритроміцину та налідиксової кислоти, а референтні 

штами M. cicerі Н-12 та M. cicerі 522 – ще і до стрептоміцину.  

Значний бактерицидний вплив відмічали при застосуванні дисків з 

цефтриаксоном (з групи цефалоспоринів) – інгібітором синтезу компонентів 

клітинної стінки.  

Менш негативного впливу зазнавали досліджувані штами від 

застосування інгібітору функціонування цитоплазматичної мембрани – 

поліміксину: діаметр зони затримки росту становив 1,7–2 см. 
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Таблиця 3.9 – Резистентність штамів роду Mesorhizobium до антибіотиків 

Антибіотик 

Діаметр зон затримки росту, см 

M. cicerі 

Н-12 

M. cicerі 

522 

Mesorhizobium 

sp. ND-64 

Mesorhizobium 

sp. ND-101 

Рифампіцин 0,50 ± 0,01 0,60 ± 0,04 0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,03 

Цефалексин 1,55 ± 0,05 1,70 ± 0,04 0,70 ± 0,06 0,50 ± 0,05 

Ампіцилін 3,55 ± 0,06 3,60 ± 0,10 4,30 ± 0,12 3,95 ± 0,09 

Канаміцин - - - - 

Амоксицилін 3,55 ± 0,10 3,75 ± 0,05 4,50 ± 0,15 4,10 ± 0,16 

Еритроміцин - - - - 

Ципрофлоксацин 3,35 ± 0,15 3,22 ± 0,14 4,20 ± 0,12 3,50 ± 0,11 

Стрептоміцин - - 1,10 ± 0,03 0,08 ± 0,02 

Гентаміцин 1,55 ± 0,12 1,60 ± 0,11 1,00 ± 0,13 1,05 ± 0,15 

Нітрофурантоїн 0,85 ± 0,08 1,60 ± 0,14 2,70 ± 0,17 1,80 ± 0,15 

Тетрациклін 5,00 ± 0,05 5,75 ± 0,20 4,70 ± 0,19 4,97 ± 0,21 

Левоміцетин 2,00 ±0,15 1,90 ± 0,17 2,30 ± 0,19 2,15 ± 0,16 

Поліміксин – Б 1,70 ± 0,17 1,60 ± 0,18 2,00 ± 0,21 1,90 ± 0,18 

Налідиксова 

кислота 
- - - - 

Цефтриаксон 4,55 ± 0,18 2,30 ± 0,13 5,30 ± 0,13 4,80 ± 0,13 

 

З огляду на результати дослідженнь культурально-морфологічних та 

фізіолого-біохімічних властивостей нових ізолятів-мікросимбіонтів нуту 

Mesorhizobium sp. ND-64 та Mesorhizobium sp. ND-101, можна зробити 

висновок, що вони відповідають характеристикам виду M. cicerі та 

властивостям референтних штамів. 

Отже нами вперше встановлено, що популяції бульбочкових бактерій 

нуту, в ґрунтах України гетерогенні. Ризобії нуту розрізняються між собою за 

швидкістю росту та іншими морфологічними, фізіолого-біохімічними та 

симбіотичними властивостями. 

Показано, що швидкорослий штам Mesorhizobium sp. NZ-11, здатний 

утворювати бульбочки на коренях нуту у більшій кількості ніж в позитивному 

контролі, відрізняється за фізіолого-біохімічними характеристиками від 

референтних та нових штамів з помірною швидкістю росту. 

Селекціоновано нові ефективні штами Mesorhizobium sp. ND-64 та 

Mesorhizobium sp. ND-101, виділені з бульбочок нуту сортів Пам'ять та Скарб, 
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що вирощувались на полях з активною місцевою популяцією. Дослідження їх 

культурально-морфологічних і фізіолого-біохімічних властивостей дозволило 

ідентифікувати дані штами як M. cicerі. 
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РОЗДІЛ 4 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИМБІОЗУ «M. CICERІ – 

C. ARIETINUM» ШЛЯХОМ ДОБОРУ МАКРО- І МІКРОСИМБІОНТІВ 

ЗА ВИРОЩУВАННЯ В ЗОНАХ СТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

З літературних джерел відомо явище комплементарності – здатності до 

формування ефективної симбіотичної системи між активними штамами 

бульбочкових бактерій і бобовими рослинами певних сортів [167–169]. Так, 

деяким видам ризобій притаманна сортова специфічність, обумовлена 

відповідністю їх генотипу щодо рослини-хазяїна [170, 171]. Селекціонований 

штам бульбочкових бактерій з рослинами одного сорту може утворювати 

ефективний симбіоз, в той час як з бобовими культурами іншого сорту – 

утворюється менш ефективна симбіотична система [168, 172]. При утворенні 

функціонального азотфіксувального симбіозу ступінь комплементарності 

бульбочкових бактерій до рослин-господарів визначається сумісністю 

мікробних екзополісахаридів до рослинних ексудатів (лектинів) [66, 67]. 

В літературних джерелах описано спосіб підвищення ефективності 

симбіозу «M. cicerі – C. arietinum» шляхом комплементарного добору макро- і 

мікросимбіонтів [167–169]. Зважаючи на активну селекцію нових сортів нуту, 

яка проводиться в Україні та закордоном [8–9, 29], актуальним є добір нових 

ефективних штамів бульбочкових бактерій нуту до сучасних сортів української 

селекції. 

Добір таких пар макро- та мікросимбіонтів проводили в умовах 

польового досліду в південному регіоні України на чорноземі південному. Для 

кожного сорту схема досліду включала контроль, інокуляцію суспензією 

референтного штаму M. ciceri Н-12 (позитивний контроль), варіант з 

використанням активного штаму, виділеного з бульбочок цього сорту, а також 

бактеризацію M. ciceri ND-64 (найефективнішим штамом за результатами 

вегетаційного досліду). Референтний штам M. ciceri Н-12 виділений з 

бульбочок нуту сорту Совхозний 14 [142], є комплементарним до сортів 

Буджак, Тріумф та Пам'ять [59, 169]. 
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В фазу цвітіння визначали кількість бульбочок, їх масу та нітрогеназну 

активність.  

Так, за інокуляції насіння нуту сорту Скарб бактеріальною суспензією 

штаму M. cicerі ND-101, виділеного з кореневих бульбочок цього сорту, 

відбувалось збільшення кількості бульбочок на 5,6 %, маси бульбочок – на 

13,3 %, а нітрогеназна активність – на 23 % відносно контролю(рис. 4.1 А, Б, В). 

Бактеризація насіння нуту сорту Адмірал штамом Mesorhizobium sp. ND-

25, виділеним з кореневих бульбочок цього ж сорту, сприяла незначному 

збільшенню кількості бульбочок, при цьому маса бульбочок зростала на 17,3 %, 

а нітрогеназна активність в 2,4 разів на порівняно з контролем(рис. 4.1 А, Б, В). 

Інокуляція насіння нуту сорту Одисей бактеріальною суспензією штаму 

Mesorhizobium sp. ND-3, виділеного з кореневих бульбочок цього ж сорту, 

сприяла збільшенню кількості бульбочок на 13,6 %, маси бульбочок – на 

17,3 %. При цьому нітрогеназна активність була вищою в 2,7 разів порівняно з 

референтним штамом M. ciceri Н-12 (рис. 4.1 А, Б, В). 

Використання для бактеризації насіння нуту сорту Буджак штаму 

Mesorhizobium sp. ND-46, виділеного з кореневих бульбочок цього сорту, 

сприяло збільшенню кількості бульбочок та маси бульбочок (на 25 % і 15,5 % 

відповідно), а показник нітрогеназної активності підвищувався в 2,9 разів 

відносно позитивного контролю (рис. 4.1 А, Б, В). 

За бактеризації насіння нуту сорту Тріумф суспензією штаму 

Mesorhizobium sp. ND-50, виділеного з бульбочок даного сорту зі Степової 

зони, показник кількості бульбочок на коренях рослин нуту зростав на 36 % 

відносно контролю, а їх маса та нітрогеназна активність – в 2 і 4 рази 

відповідно. Інокуляція бактеріальною суспензією штаму Mesorhizobium sp. NZ-

11, виділеного з бульбочок даного сорту але з Лісостепової зони, сприяла 

збільшенню кількості бульбочок на 31 %, при цьому маса бульбочок та 

нітреганазна активність зростали на 63 % і 93 % відносно контролю, але дані 

прибавки були нижчими ніж за інокуляції іншими штамами(рис. 4.1 А, Б, В). 



84 

 

Інокуляція насіння нуту сорту Пам'ять бактеріальною суспензією штамів 

Mesorhizobium sp. ND-601 та Mesorhizobium sp. NZ-25, виділених з різних 

ґрунтово-кліматичних зон, не сприяла підвищенню показників кількості та маси 

бульбочок відносно контролю. Нітрогеназна активність у варіанті з інокуляцією 

Mesorhizobium sp. ND-601, виділеного зі Степової зони збільшувалась на 25 % 

порівняно з позитивним контролем, а за бактеризації насіння цього сорту 

штамом Mesorhizobium sp. NZ-25, виділеним з Лісостепової зони, НА була 

нижчою ніж в позитивному контролі (рис. 4.1 А, Б, В).  

Слід зазначити, що найкращим мікросимбіонтом для нуту всіх 

досліджуваних сортів виявився новий штам M. ciceri ND-64, виділений з 

бульбочок нуту сорту Пам'ять, вирощеного в Степовій зоні. Інокуляція 

бактеріальною суспензією даного штаму спряла достовірному збільшенню 

кількості бульбочок на 5–44 %, збільшенню маси бульбочок на 10–67 % та 

нітрогеназної активності на 26–150 % у порівнянні з позитивним контролем 

(інокуляція референтним штамом M. ciceri Н-12) (рис. 4.1 А, Б, В).  
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Рисунок 4.1 – Симбіотична активність нових штамів роду Mesorhizobium 

(Одеська обл., 2018 р.) 

А) — кількість бульбочок; Б) — маса бульбочок; В) — нітрогеназна 

активність. 
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Отримані нами дані узгоджуються з результатами досліджень, 

проведених в різних країнах світу [20, 173–176], згідно яких інокуляція насіння 

нуту ефективними штамами бульбочкових бактерій сприяє збільшенню 

показників симбіотичної активності, навіть, за вирощування рослин на ґрунтах 

з активними аборигенними популяціями ризобій.  

Відомо, що існує залежність між активністю нітрогенази та масою 

бульбочок у варіантах з інокуляцією ефективними штамами [174]. За 

результатами наших досліджень також виявлено взаємозв'язок між даними 

показниками. Так, нітрогеназна активність бульбочок нуту та їх маса була 

найвищою у варіантах з інокуляцією M. ciceri ND-64. 

Вченими різних країн світу показано, що інокуляція насіння нуту 

ефективними штамами ризобій сприяє зростанню врожайності рослин [59, 171, 

172, 175, 176]. В той же час деякі вітчизняні та закордонні дослідники виявили 

здатність окремих штамів ризобій формувати ефективний симбіоз тільки з 

певними сортами нуту [168, 169].  

Тому наступним етапом нашої роботи було вивчення впливу 

бактеризації насіння нуту штамами M. ciceri на структурні параметри 

врожайності та продуктивності рослин шести сортів. Показано, що при 

вирощуванні нуту на ґрунтах з активною популяцією бульбочкових бактерій 

(Одеська область) інокуляція ефективними штамами, виділеними з бульбочок 

досліджуваних сортів, сприяла збільшенню структурних показників урожаю: 

кількості бобів на рослині від 7 до 32 %, кількості насінин з рослини від 3 до 

32 %, маси насінин з рослини від 13 до32 % порівняно з абсолютним 

контролем. 

Найбільш ефективною виявилась обробка насіння суспензією 

M. ciceri ND-64, що для всіх досліджуваних сортів сприяло підвищенню 

показників: кількості бобів на рослину – на 10–47 %, кількості насінин з 

рослини – на 8–121 %, маса насінин – на 9–44 % відносно абсолютного 

контролю (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 – Вплив інокуляції штамів роду Mesorhizobium на структурні 

показники урожаю нуту (СГІ-НЦНС, Степова зона, 2018 р.) 

Варіант Висота 

рослин, см 

Кількість 

бобів, 

од./рослину 

Кількість 

насінин, 

од./рослину 

Маса насінин, 

г/рослину 

Сорт Скарб 

Контроль (без інокуляції) 43,2 ± 1,7 21,6 ± 2,8 13,0 ± 1,9 4,8 ± 1,1 

Інокуляція M. cicerі Н-12 43,1 ± 0,9 24,6 ± 1,7 17,1 ± 4,9 5,6 ± 0,7 

Інокуляція М. cicerі ND-101 37,1 ± 1,5 25,1 ± 5,9 19,6 ± 1,3 4,4 ± 1,4 

Інокуляція M. сicerі ND-64 43,1 ± 0,9 26,8 ± 2,8 28,7 ± 2,8 6,6 ± 0,9 

Сорт Адмірал 

Контроль (без інокуляції) 54,4 ± 0,4 13,8 ± 0,3 13,7 ± 0,7 5,2 ± 0,3 

Інокуляція M. cicerі Н-12 55,0 ± 0,5 14,0 ± 0,3 14,4 ± 0,7 5,7 ± 0,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-25 55,4 ± 0,6 14,9 ± 0,1 15,3 ± 0,5 5,9 ± 0,8 

Інокуляція M. сicerі ND-64 56,2 ± 0,6 15,8 ± 0,5 16,6 ± 0,8 6,4 ± 0,4 

Сорт Одисей 

Контроль (без інокуляції) 50,5 ± 0,5 13,9 ± 0,8 13,5 ± 0,8 5,5 ± 0,3 

Інокуляція M. cicerі Н-12 50,2 ± 0,8 14,7 ± 0,3 13,8 ± 0,8 5,8 ± 0,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-3 50,7 ± 0,5 15,7 ± 0,1 14,7 ± 0,3 6,2 ± 0,6 

Інокуляція M. сicerі ND-64 52,0 ± 0,8 16,3 ± 0,6 15,4 ± 0,5 6,0 ± 0,5 

Сорт Буджак 

Контроль (без інокуляції) 50,9 ± 0,3 15,0 ± 0,4 15,1 ± 0,3 5,6 ± 0,3 

Інокуляція M. cicerі Н-12 50,2 ± 0,5 16,0 ± 0,5 15,2 ± 0,5 6,3 ± 0,4 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-46 50,5 ± 0,6 17,5 ± 0,3 15,6 ± 0,4 6,4 ± 0,1 

Інокуляція M. сicerі ND-64 50,9 ± 0,4 18,1 ± 0,5 16,3 ± 0,6 6,8 ± 0,7 

Сорть Тріумф 

Контроль (без інокуляції) 33,7 ± 0,8 17,4 ± 1,3 16,3 ± 1,2 6,6 ± 0,4 

Інокуляція M. cicerі Н-12 34,1 ± 1,3 23,2 ± 1,2 20,9 ± 1,5 8,5 ± 0,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-50 35,9 ± 1,9 23,1 ± 1,9 20,5 ± 2,5 8,7 ± 0,3 

Інокуляція M. сicerі ND-64 36,5 ± 1,2 25,5 ± 1,4 25,5 ± 1,4 9,5 ± 0,4 

Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-11 34,8 ± 1,7 22,4 ± 1,8 19,8 ± 1,7 8,0 ± 0,9 

Сорт Пам‟ять  

Контроль (без інокуляції) 44,8 ± 1,2 23,2 ± 1,8 18,5 ± 1,5 5,4 ± 0,4 

Інокуляція M. cicerі Н-12 44,5 ± 1,5 25,0 ± 1,4 19,0 ± 1,1  5,9 ± 0,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-601 45,4 ± 1,6 25,1 ± 1,3 21,3 ± 1,6 5,9 ± 0,6 

Інокуляція M. сicerі ND-64 46,4 ± 1,6 25,6 ± 1,9 22,0 ± 1,9 6,1 ± 0,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-25 44,5 ± 1,5 23,4 ± 1,6 17,6 ± 1,4 5,6 ± 0,4 

 

Показано, що прибавка урожайності рослин нуту всіх досліджуваних 

сортів за інокуляції насіння штамами, виділеними з бульбочок даних сортів, 

відібраних в Степовій зоні, становила від 10,5 до 26,4 % на фоні активної 

аборигенної популяції ризобій нуту. При використанні для бактеризації штамів, 
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виділених з Лісостепової зони, прибавки урожайності сортів Тріумф та Пам'ять 

становили 8 і 4 % відповідно та були нижчими ніж в позитивному контролі 

(табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 – Вплив інокуляції штамів роду Mesorhizobium на вожайність нуту 

різних сортів (СГІ-НЦНС, Степова зона, 2018 р.) 

Сорт Варіант Урожайність, т/га 
Приріст (до контролю) 

т/га % 

Скарб 

Контроль (без інокуляції) 1,44 ± 0,11 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,69 ± 0,07 0,25 17,4 

Інокуляція М. cicerі ND-101 1,82 ± 0,04 0,38 26,4 

Інокуляція M. сicerі ND-64 2,00 ± 0,09 0,56 38,9 

Адмірал 

Контроль (без інокуляції) 1,56 ± 0,03 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,71 ± 0,05 0,15 9,6 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-25 1,77 ± 0,08 0,21 13,5 

Інокуляція M. сicerі ND-64 1,92 ± 0,04 0,36 23,1 

Одисей 

Контроль (без інокуляції) 1,65 ± 0,03 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,86 ± 0,06 0,21 12,7 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-3 1,94 ± 0,05 0,29 17,6 

Інокуляція M. сicerі ND-64 2,06 ± 0,05 0,41 24,9 

Буджак 

Контроль (без інокуляції) 1,68 ± 0,03 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,89 ± 0,04 0,21 12,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-46 1,92 ± 0,01 0,24 14,3 

Інокуляція M. сicerі ND-64 2,04 ± 0,07 0,36 21,4 

Тріумф 

Контроль (без інокуляції) 1,66 ± 0,04 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,85 ± 0,05 0,19 11,4 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-50 1,97 ± 0,03 0,31 18,6 

Інокуляція M. сicerі ND-64 2,15 ± 0,04 0,49 29,5 

Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-11 1,80 ± 0,09 0,14 8,4 

Пам‟ять 

Контроль (без інокуляції) 1,62 ± 0,04 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,76 ± 0,05 0,14 8,6 

Інокуляція Mesorhizobium sp. ND-601 1,79 ± 0,06 0,17 10,5 

Інокуляція M. сicerі ND-64 1,83 ± 0,05 0,21 13,0 

Інокуляція Mesorhizobium sp. NZ-25 1,68 ± 0,04 0,06 3,7 

 

Найвищу прибавку урожайності всіх досліджуваних сортів спостерігали 

за інокуляції M. ciceri ND-64, вона складала 2,1–5,6 ц/га або 13–39 % порівняно 

з контролем (табл. 4.2). Це свідчить про здатність нового ефективного штаму 
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M. ciceri ND-64 утворювати комплементарні пари з рослинами нуту всіх 

досліджуваних сортів. 

З літературних даних відомо, що тип ґрунту та наявність місцевої 

популяції ризобій може впливати на формування симбіозу [126, 133–134]. 

Отже, ми досліджували ефективність нових штамів роду Mesorhizobium з 

рослинами сортів Скарб, Тріумф та Пам'ять в умовах Полісся на дослідному 

полі, де раніше не вирощували дану культуру, і в ґрунті не сформувалась 

популяція ризобій нуту.  

Так, за інокуляції насіння нуту сорту Скарб, суспензією штаму 

M. cicerі ND-101, отриманого зі зразків даного сорту, відбувалось незначне 

збільшення кількості бульбочок на коренях в порівнянні з позитивним 

контролем. При цьому маса бульбочок зростала в 2 рази, а НА – на 38 % 

(рис. 4.2 А, Б, В). 

Бактеризація насіння нуту сорту Тріумф штамом Mesorhizobium sp. ND-

50, виділеним з бульбочок рослин даного сорту, сприяла збільшенню 

показників кількості (на 24 %) та маси бульбочок (на 38 %), а НА зростала на 

37 % щодо показників варіанта з інокуляцією референтним штамом За 

інокуляції Mesorhizobium sp. NZ-11, виділеного з бульбочок цього ж сорту, але 

з Лісостепової зони, кількість бульбочок зростала на 40,5 %, їх маса на 31 % 

порівняно з позитивним контролем, але підвищення нітрогеназної активності 

було незначне (рис. 4.2 А, Б, В). 

За інокуляції насіння нуту сорту Пам'ять суспензією штамів 

Mesorhizobium sp. ND-601 та Mesorhizobium sp. NZ-25, виділених з різних 

ґрунтово-кліматичних зон, збільшення кількості бульбочок було незначне. При 

цьому маса бульбочок у варіанті зі штамом Mesorhizobium sp. ND-601, 

виділеним зі Степової зони, зросла на 65 %, а нітрогеназна активність – на 

21 %. Показник маси бульбочок за інокуляції Mesorhizobium sp. NZ-25 

збільшився на 38 %, а нітрогеназна активність була нижчою ніж в позитивному 

контролі (рис. 4.2 А, Б, В).  



90 

 

Оскільки швидкорослі штами Mesorhizobium sp. NZ-11 і 

Mesorhizobium sp. NZ-25, виділені в зоні Лісостепу (де популяції ризобій тільки 

почали формуватись), забезпечували утворення достатньо великої кількості 

бульбочок але з низькою азотфіксувальною активністю, можна зробити 

висновок, що дані штами характеризуються низькою активністю нітрогенази.  

Найвищі показники симбіотичної активності всіх досліджуваних сортів 

також спостерігали за бактеризації насіння M. cicerі ND-64. Так, кількість 

бульбочок зростала на 57–89 % щодо позитивного контролю, маса бульбочок – 

в 2,6–2,9 разів, а їх нітрогеназна активність – в 2–3,9 разів (рис. 4.2 А, Б, В). 

 

 

А) 

 

Б) 
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В) 

Рисунок 4.2 – Симбіотична активність нових штамів роду Mesorhizobium за 

вирощування нуту в зоні Полісся (ІСМАВ НААН, Чернігівська обл., 2018 р.) 

А) — кількість бульбочок; Б) — маса бульбочок; В) — нітрогеназна 

активність. 

 

За вирощування нуту сортів Скарб, Тріумф та Пам'ять в зоні Полісся без 

аборигенної популяції ризобій даної культури в ґрунті інокуляція штамами 

виділеними з бульбочок досліджуваних сортів сприяла достовірному 

підвищенню кількості бобів на рослині від 24 до 34 %, кількості насінин з 

рослини від 13 до 31 %, маси насінин з рослини від 20 до 30 %, а урожайності – 

від 19 до 21 % порівняно з абсолютним контролем (табл. 4.3). 

Інокуляція насіння нуту бактеріальною суспензією M. cicerі ND-64 за 

вирощування в зоні Полісся також сприяла найбільшому приросту структурних 

показників та врожайності рослин всіх досліджуваних сортів, що свідчить про 

їх комплементарність даному штаму. Так, за бактеризації насіння нуту 

суспензією M. cicerі ND-64 спостерігали підвищення висоти рослин (на 6–

17 %), кількості бобів (на 19–62 %) та насінин (на 25–64 %), маси насінин з 

рослини (на 28–40 %) та збільшення врожайності на 28–35 % відносно 

контрольного варіанту за вирощування в зоні Полісся (табл. 4.3). 
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За результатами комплементарного добору пар «M. cicerі – C. arietinum» 

штам M cicerі ND-64 виявився найефективнішим мікросимбіонтом нуту 

сучасних сортів української селекції.  

 

Таблиця 4.3 – Вплив інокуляції штамів роду Mesorhizobium на структурні 

показники урожаю нуту (ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2018 р.) 

Варіант 
Висота 

рослин, см 

Кількість 

бобів, 

од./рослину 

Кількість 

насінин, 

од./рослину 

Маса 

насінин, 

г/рослину 

Урожай-

ність, 

т/га 

Сорт Скарб 

Контроль (без інокуляції) 52,5 ± 0,7 25,1 ± 0,9 13,4 ± 0,7 4,0 ± 0,2 1,21 ± 0,02 

Інокуляція M. cicerі Н-12 56,0 ± 0,7 30,4 ± 1,4 15,1 ± 0,7 4,3 ± 0,2 1,39 ± 0,06 

Інокуляція М. cicerі ND-101 57,6 ± 0,7 31,7 ± 1,1 17,6 ± 1,0 4,8 ± 0,2 1,45 ± 0,04 

Інокуляція M. сicerі ND-64 61,6 ± 1,0 39,0 ± 3,0 19,2 ± 2,0 5,4 ± 0,6 1,63 ± 0,07 

Сорт Тріумф 

Контроль (без інокуляції) 54,5 ± 0,7 24,1 ± 0,9 11,4 ± 0,7 3,0 ± 0,2 1,19 ± 0,02 

Інокуляція M. cicerі Н-12 55,1 ± 1,0 30,8 ± 1,5 13,3 ± 0,7 3,6 ± 0,3 1,38 ± 0,02 

Інокуляція  

Mesorhizobium sp. ND-50 
55,9 ± 2,0 29,8 ± 1,7 12,9 ± 1,1 3,9 ± 0,4 1,42 ± 0,05 

Інокуляція M. сicerі ND-64 56,2 ± 1,6 31,4 ± 1,8 16,8 ± 1,0 4,4 ± 0,3 1,64 ± 0,04 

Інокуляція  

Mesorhizobium sp. NZ-11 
53,7 ± 1,9 26,8 ± 0,9 12,0 ± 0,8 3,4 ± 0,3 1,51 ± 0,06 

Сорт Пам'ять 

Контроль (без інокуляції) 102,3 ± 0,8 26,4 ± 0,7 16,1 ± 0,6 4,1 ± 0,2 1,24 ± 0,03 

Інокуляція M. cicerі Н-12 108,2 ± 1,0 32,3 ± 1,0 17,5 ± 0,9 4,8 ± 0,3 1,45 ± 0,04 

Інокуляція  

Mesorhizobium sp. ND-601 
108,4 ± 1,3 35,5 ± 1,9 18,5 ± 1,3 4,9 ± 0,4 1,50 ± 0,02 

Інокуляція M. сicerі ND-64 108,8 ± 1,1 42,9 ± 2,3 20,2 ± 2,0 5,3 ± 0,5 1,59 ± 0,05 

Інокуляція  

Mesorhizobium sp. NZ-25 
104,6 ± 1,3 34,0 ± 1,9 17,4 ± 1,2 4,8 ± 0,3 

1,43 ± 0,03  

 

Отже, з бульбочок рослин нуту сорту Пам'ять, що вирощувались 

наполях СГІ-НЦНС, виділено новий ефективний штам M. cicerі ND-64. За 

результатами польових дослідів показано, що даний штам характеризується 

здатністю до формування активного симбіозу з рослинами нуту всіх 

досліджуваних сортів, що відрізняються за розміром та формою насіння, типом 

куща та середньою висотою.  

Слід зазначити, що ефективний симбіоз формується за вирощування 

рослин нуту як на фоні активної місцевої популяції ризобій даної культури так і 
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за відсутності популяції M. cicerі в ґрунті. Симбіотичні показники за обробки 

насіння штамом M. cicerі ND-64 перевищують ці значення у варіантах з 

інокуляцією референтним штамом M. cicerі Н-12 та штамами, виділеними з 

бульбочок кожного досліджуваного сорту. 
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РОЗДІЛ 5 ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ «M. CICERI – C. ARIETINUM» 

 

Специфічність, вірулентність та активність штамів M. ciceri є основними 

передумовами утворення активного їх симбіозу з рослинами нуту [35, 174].  

Однак, на формування та функціонування ефективної симбіотичної 

системи впливають також фактори зовнішнього середовища: рН, вологість, 

аерація, наявність нітрогену в ґрунті. Особливе значення для розвитку бобово-

ризобіального симбіозу має температурний фактор [49, 50]. 

Протягом онтогенезу рослин нуту змінюються показники кількості та 

маси бульбочок, а також їх азотфіксувальна активність. За даними вітчизняних 

та закордонних дослідників, найвища нітрогеназна активність спостерігається в 

фазу цвітіння рослин [20, 27]. Відомо, що показники сімбіотичної активності у 

фазу цвітіння в зоні Степу становили: 18–25 бульбочок на рослину, НА – 1300–

3500 нмоль етилену/рослину·год. в різні роки досліджень [20, 59]. 

Дослідження в динаміці розвитку симбіотичних взаємовідносин ризобій 

з рослинами нуту в зоні Полісся України не проводилися. Тому метою нашої 

роботи було вивчення динаміки формування та функціонування симбіозу 

M. ciceri – С. arietinum та дослідження активності і ефективності нового штаму 

M. ciceri ND-64.  

Актуальність наших досліджень обумовлена також відсутністю даних 

щодо показників симбіотичної активності в різні фази онтогенезу рослин, що 

вирощується на полях, де тільки починає формуватися місцева аборигенна 

популяція ризобій. 

Відбори здійснювали дев‟ять разів в різних фазах вегетації рослин з 

інтервалом 6–12 діб, починаючи з фази гілкування та закінчуючи фазою повної 

стиглості насіння. Як позитивний контроль використовували референтний 

штам M. ciceri Н-12. 

Згідно даних Чернігівського обласного центру з гідрометеорології  

температура повітря перевищувала середньо багаторічну норму на 1,2–4,7°С 
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протягом квітня–червня 2019 року (рис. 5.1). Слід зазначити, що нут – холодо- і 

посухостійка рослина, що потребує значної вологості ґрунту на етапі 

проростання насіння. Кількість опадів у травні перевищувала середню норму, а 

в червні була значно нижчою за показник середньої багаторічної норми. Отже 

погодні умови весни – літа 2019 р. в Чернігівському районі виявилися 

сприятливими для нормального росту і розвитку рослин нуту (рис. 5.1). Так, 

сходи з‟явились в першій декаді травня, цвітіння рослин – на початку червня, 

боби сформувались у другій декаді червня, їх дозрівання спостерігали в кінці 

липня. 
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Рисунок 5.1 – Погодні умови протягом весни – літа 2019 р., м. Чернігів 

 

Дослідження динаміки формування симбіозу M. ciceri – Сicer arietinum 

показало, що бульбочки на коренях нуту починають формуватися вже у фазу 

гілкування. Слід зазначити, що в 2019 році вперше за 3 роки досліджень були 

виявлені бульбочки на коренях неінокульованих рослин, що вирощувались на 

дослідному полі ІСМАВ НААН. Вірогідно, висівання насіння нуту протягом 

двох років на суміжних дослідних ділянках сприяло формуванню популяції 

M. cicerі в ґрунті.  

Поступове підвищення температури і достатня кількість вологи 

протягом весни 2019 року у початкових фазах вегетації нуту сприяли швидкому 
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розвитку рослин та активному формуванню симбіотичного апарату. За даними 

вітчизняних та закордонних дослідників у польових умовах бульбочки 

з‟являються приблизно через 14–30 днів після сходів рослин та їх переважна 

більшість знаходяться у верхньому шарі ґрунту на глибині 15 см [27, 59].  

Нами показано, що на 14 добу після появи сходів кількість бульбочок 

була незначною на коренях неінокульованих рослин (0,22 од/рослину) та у 

варіанті з інокуляцією виробничим штамом M. cicerі Н-12 (2,11 од/рослину) 

(рис. 5.2). Слід зазначити, що інокуляція насіння M. cicerі ND-64 сприяла більш 

ранньому активному формуванню симбіотичного апарату: перші бульбочки 

зявлялись через тиждень після сходів, а на 14 добу їх кількість складала 

10,56 од./рослину, що в 5 разів перевищує даний показник позитивного 

контролю.  
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Рисунок 5.2 – Кількість бульбочок на коренях рослин нуту сорту Пам'ять за 

інокуляції штамами M. ciceri (ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2019 р.) 
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На початкових етапах вегетації рослин нуту бульбочки 

характеризувались овальною або округлою формою. Більші за розміром 

розділялися на 2–3 частково відокремлені бульбочки. Розташовувались, 

переважно, вздовж головного кореня (рис. 5.3).  

Рисунок 5.3 – Бульбочки на коренях рослин нуту за інокуляції 

M. ciceri ND-64 (ІСМАВ НААН, польовий дослід, фаза гілкування, 2019 р.) 

 

Починаючи з фази бутонізації бульбочки розросталися завдяки 

інтенсивному розвитку меристеми. Так, спостерігали утворення зрощень з 5–10 

овальних бульбочок, зібраних у вигляді кулі або віяла (рис. 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Бульбочки на коренях рослин нуту за інокуляції M.ciceri ND-64 

(ІСМАВ НААН, польовий дослід, фаза бутонізації, 2019 р.)  
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Фаза цвітіння рослин характеризувалась збільшенням розмірів бульбочок 

(рис. 5.5). Зрощення їх також мали віялоподібну форму або форму кулі, але 

бульбочки набували більш видовженої форми. 

 

 

Рисунок 5.5 – Бульбочки на коренях рослин нуту за інокуляції M.ciceri ND-64 

(ІСМАВ НААН, польовий дослід, фаза цвітіння, 2019 р.) 

Старіння бульбочок може розпочинатися в фазу цвітіння і до кінця 

вегетації рослин меристема бульбочок, як правило, відмирає [90, 92]. Слід 

зазначити, що у фазі цвітіння ми спостерігали перші ознаки старіння 

бульбочок. 

Показано, що інокуляція насіння штамом M. cicerі ND-64 сприяє 

тривалому ефективному функціонуванню симбіозу. Так, протягом вегетації 

показники кількості та маси бульбочок були вищими за показники контролю в 

2,1–47,5 разів та позитивного контролю в 1,2–5 разів (рис. 5.6).  
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Рисунок 5.6 – Маса бульбочок на коренях рослин нуту сорту Пам'ять за 

інокуляції штамами M. ciceri (ІСМАВ НААН, польовий дослід, 2019 р.) 

 

Найвищі показники за інокуляції насіння даним штамом ми спостерігали 

у фазі цвітіння – початку бобоутворення: 43,07 одиниць на рослину, масою 

1,06 г/рослину (рис. 5.5–5.6). На наступних етапах розвитку рослин дані 

показники повільно знижувалися, і у фазі наливу бобів та дозрівання насіння 

залишалися досить високими (кількість бульбочок становила 27,80 од./рослину, 

їх маса – 0,77 г/рослину). У контрольному варіанті, а також за інокуляції 

насіння штамом M. cicerі Н-12 максимальних значень симбіотичні показники 

набували дещо пізніше (у фазу бобоутворення): кількість бульбочок становила 

16,6 та 27,9 од./рослину, маса 0,42 та 0,65 г/рослину відповідно. Спостерігали 
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також різке зниження маси та кількості бульбочок (до 11,13 од./рослину і 

0,28 г/рослину) після фази формування бобів у варіантах з інокуляцією 

M. cicerі Н-12 (рис. 5.2, 5.6). 

З літературних даних відомо, що використання такого агрозаходу, як 

батеризація насіння в технології вирощування нуту в ґрунтово-кліматичних 

умовах Південного Степу України сприяє формуванню на коренях рослин 10–

19 бульбочок на 14–21 добу після сходів. 

Нами показано, що за інокуляції активним штамом M. ciceri ND-64 на 

коренях нуту бульбочки формуються уже на 10–14 добу після сходів. 

Результати досліджень формування симбіотичної системи «M. ciceri – 

С. arietinum» в різних країнах світу показали, що інокуляція насіння сприяє 

утворення бульбочок на коренях нуту в кількості від 1 [172] до 69 [174–175]. 

Показники маси бульбочок з рослини представлені в роботах вітчизняних та 

закордонних вчених також суттєво відрізняються (0,142–1,05 г/рослину). 

Нами показано, що у зоні Полісся України за інокуляції насіння нуту 

активним штамом M. ciceri ND-64 кількість бульбочок змінюється від 10 до 

43 од./рослину, їх маса збільшується з 0,09 до 1,06 г/рослину протягом 

онтогенезу рослин нуту. 

Результати наших досліджень показали, що нітрогеназна активність 

протягом всього періоду вегетації була також найвищою у варіанті з 

інокуляцією M. cicerі ND-64 та стрімко зростала з фази бутонізації до фази 

бобоутворення, і на початку фази бобоутворення становила 3597 нмоль 

етилену/рослину·годину (рис. 5.7). За інокуляції M. cicerі Н-12 максимальне 

значення нітрогеназної активності (1610 нмоль етилену/рослину·годину) для 

даного варіанту спостерігали пізніше – в кінці фази бобоутворення. В 

контрольному варіанті цей показник набував максимальних значень (981 нмоль 

етилену/рослину на годину) також у кінці фази бобоутворення.  

Нами показано, що протягом вегетації рослин суттєво вищою була 

нітрогеназна активність бульбочок на коренях рослин, інокульованих 

ефективним штамом M. cicerі ND-64. Навіть в кінці фази дозрівання (за 1 
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тиждень до збору врожаю) була зафіксована нітрогеназна активність бульбочок 

у варіанті з інокуляцією M. cicerі ND-64 (374,3 нмоль/рослину за годину), в той 

час як за інокуляції насіння референтним штамом M. cicerі Н-12 даний 

показник був в 4 рази меншим, а в контрольному варіанті бульбочки були 

відсутні. Тобто велике значення для тривалого функціонування активного 

симбіозу мають саме симбіотичні властивості штаму. 
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Рисунок 5.7 – Нітрогеназна активність бульбочок на коренях рослин нуту сорту 

Пам'ять за інокуляції штамами M. ciceri  

(ІСМАВ НААН, польовий дослід, 2019 р.) 

 

Відомо, що існує кореляція між активністю нітрогенази і вагою 

бульбочок [174, 176]. Нами показано, що нітрогеназна активність протягом 

онтогенезу нуту була найвищою у варіанті з інокуляцією M. cicerі ND-64 і 

досягала максимуму на початку фази бобоутворення, при цьому маса 
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бульбочок також була найвищою в даному варіанті і набувала максимальних 

значень в кінці фази бобоутворення. 

Вченими Rupela O. P. і Dart P. J. [50] в умовах польового досліду в Індії, 

показано, що нітрогеназна активність суттєво залежить від ґрунтово-

кліматичних умов. Так в південно-центральній Індії вона повністю втрачалась 

через 89 днів після посіву, тоді як на півночі країни активність бульбочок 

зберігалась до 145 днів після висівання насіння (за 3 тижні до збору насіння).  

Нами було показано, що тривалість функціонування симбіотичної 

системи в зоні Степу була меншою (59 діб), ніж в зоні Полісся (73 доби), 

оскільки фази онтогенезу рослин нуту були коротшими за вирощування в 

Одеській області (табл. 5.1). Так, визначення симбіотичних показників в умовах 

польових досліджень в СГІ-НЦНС у фази гілкування, цвітіння та дозрівання 

бобів показано, що інокуляція бактеріальною суспензією M. cicerі ND-64 

сприяє збільшенню кількості бульбочок (на 43–116 %), їх маси (на 55–146 %) та 

нітрогеназної активності (в 2–4 рази) відносно абсолютного контролю (табл. 

5.1). У фазу цвітіння показники симбіотичної активності були найвищими і у 

варіанті з інокуляцією M. cicerі ND-64 кількість бульбочок становила 

19,7 од./рослину, їх маса – 205,1 г/рослину, а НА – 2028,5 нмоль 

етилену/рослину·год., що перевищує позитивний контроль на 43 %, 86 % та 

96 % відповідно. 

Паралельно з дослідженням динаміки формування і функціонування 

симбіотичної системи, вивчали зміни показників маси рослин. Так, в Степовій 

зоні інокуляція насіння нуту сорту Пам'ять суспензією штаму M. cicerі ND-64 

сприяла збільшенню сухої вегетативної маси на 33–107 % та маси коренів на 

42–82 % відносно контрольного варіанту протягом онтогенезу нуту. 

Суха вегетативна маса протягом всього періоду розвитку рослин в зоні 

Полісся зростала досить рівномірно, і, лише, у фазі дозрівання спостерігали 

різке її підвищення для інокульованих рослин (рис. 5.8). Дані показники у всіх 

варіантах досліду на ранніх фазах майже не відрізнялись, а у фазу цвітіння і 

надалі були найбільшими за інокуляції M. cicerі ND-64.  
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Таблиця 5.1 Симбіотичні показники за інокуляції насіння нуту сорту Пам'ять в 

різні фази онтогенезу рослин  

(Степова, зона, Одеська область, СГІ-НЦНС, 2019 р.) 

Варіант Кількість 

бульбочок, 

од/рослину 

Маса 

бульбочок, 

мг/рослину 

Нітрогеназна 

активність, нмоль 

етилену/ 

рослину·год. 

Суха 

вегетативна 

масса, 

г/рослину 

Суха маса 

коренів, 

г/рослину 

Фаза гілкування (10.05.2019) 

Контроль 

(без інокуляції) 
2,7 ± 0,1 40,0 ± 2,8 156,4 ± 5,4 2,7 ± 0,2 1,7 ± 0,1 

Інокуляція 
M. cicerі Н-12 

3,6 ± 0,6 64,2 ± 6,4 260,3 ± 3,1 3,8 ± 0,3 1,9 ± 0,2 

Інокуляція 
M. cicerі ND-64 

5,5 ± 1,1 95,1 ± 9,7 392,7 ± 5,0 5,6 ± 0,5 3,1 ± 0,7 

Фаза цвітіння (5.06.2019) 

Контроль 

(без інокуляції) 
13,7 ± 0,2 110,0 ± 5,8 1036,3 ± 15,4 5,4 ± 0,1 2,5 ± 0,3 

Інокуляція 
M. cicerі Н-12 

15,6 ± 0,8 184,2 ± 7,4 1670,2 ± 23,1 6,8 ± 0,2 3,1 ± 0,1 

Інокуляція 
M. cicerі ND-64 

19,7 ± 1,1 205,1 ± 9,3 2028,5 ± 16,0 9,6 ± 0,4 4,3 ± 0,7 

Фаза дозрівання бобів (8.07.2019) 

Контроль 

(без інокуляції) 
1,2 ± 2,7 22,9 ± 9,6 61,8 ± 12,1 6,5 ± 0,4 1,9 ± 0,6 

Інокуляція 
M. cicerі Н-12 

1,8 ± 2,8 39,6 ± 4,9 150,5 ± 14,3 6,8 ± 0,2 2,3 ± 0,5 

Інокуляція 
M. cicerі ND-64 

2,6 ± 2,3 56,4 ± 4,0 236,4 ± 11,7 8,7 ± 0,3 2,7 ± 0,3 

 

Маса коренів значно зростала вже від початку фази бутонізації, однак 

від фази бобоутворення темпи її росту уповільнювалися (рис. 5.9). Слід 

зазначити, що маса коріння інокульованих рослин продовжувала 

підвищуватися, навіть у фазу дозрівання бобів (до збирання врожаю), в той час 

як даний показник рослин контрольного варіанту вже знижувався.  
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Риунок 5.8 – Суха вегетативна маса рослин нуту сорту Пам'ять протягом 

вегетаційного періоду 

(ІСМАВ НААН, польовий дослід, 2019 р.) 
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Рисунок 5.9 – Суха маса коренів рослин нуту сорту Пам'ять протягом 

вегетаційного періоду 

(ІСМАВ НААН, польовий дослід, 2019 р.) 
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Відомо, що мікробні інокулянти, на основі бактерій M. ciceri активно 

впливають на ріст і розвиток рослин нуту. Так за даними досліджень Khai tov B. 

зі співавторами [174], інокуляція насіння нуту штамами ризобій сприяє 

підвищенню сухої маси рослин на 27–38 %, сухої маси коренів на 42–64 %.  

Нами було показано, що за інокуляції насіння нуту штамом 

M. cicerі ND-64 суха маса рослин в певні фази онтогенезу збільшувалась на 

111 % відносно контрольного варіанту та на 47 % відносно позитивного 

контролю, суха маса коренів – на 91 % та на 49 % відповідно.  

Тобто визначальним фактором формування ефективного симбіозу, що 

активно функціонує протягом онтогенезу рослин нуту є застосування для 

інокуляція насіння ефективного селекціонованого штаму M. cicerі.  

Слід зазначити, що погодні умови зони Степу в 2019 р. виявилися 

несприятливими для формування симбіотичного апарату нуту. Так, 

максимальна кількість бульбочок за інокуляції M. cicerі ND-64 в зоні Полісся 

становила 43 од./рослину, що перевищує даний показник польового досліду в 

зоні Степу в 2,2 рази. Значну різницю (в 5 і 1,7 разів) спостерігали між 

показниками маси і нітрогеназної активності в даних зонах. 

Згідно результатів, описаних в розділі 4, показники кількості, маси та 

нітрогеназної активності в зоні Степу в 2018 році мали схожі значення з даними 

показниками отриманими в 2019 р. Отже, можна зробити висновок, що 

більшою мірою на симбіоз впливає зміна погодних умов ніж зона вирощування 

і тип ґрунту.  

Отже, вивчення динаміки формування симбіозу бульбочкових бактерій з 

рослинами нуту в умовах Полісся показало, що інокуляція насіння активним 

штамом M. ciceri ND-64 сприяє досить ранньому (7–14 доба) та тривалому 

(73 доби) функціонуванню симбіотичного апарату нуту. Найвищі симбіотичні 

показники спостерігали у фазі цвітіння – на початку бобоутворення: кількість 

бульбочок складала 43 одиниць/рослину, їх маса – 1060 мг/рослину та 

нітрогеназна активність – 3597 нкмоль етилену/рослину·год. На наступних 

етапах розвитку рослин дані показники повільно знижувалися, і у фазі наливу 
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бобів та дозрівання насіння залишалися досить високими (кількість бульбочок – 

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

етилену/рослину·год).  

Показано, що штам M. cicerі ND-64 є активним мікросимбіонтом нуту, 

що забезпечує досить раннє формування ефективного симбіозу з рослинами 

нуту, який активно функціонує протягом всього періоду онтогенезу рослин.  

 

Матеріали розділу 5 опубліковано та апробовано в працях: 

1. 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. 

2. Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Вплив штаму 

Mesorhizobium ciceri ND-64 – продуценту речовин ауксинової природи на 

динаміку формування та функціонування симбіотичної системи нуту. Сталий 

розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування: збірник матеріалів 6-го Міжнародного молодіжного 

конгресу (м. Львів, 9–10 лютого). Львів, 2021. C. 158.  
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РОЗДІЛ 6 ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ M. CICERІ – ЕФЕКТИВНИХ 

МІКРОСИМБІОНТІВ РОСЛИН НУТУ  

 

У світовому сільськогосподарському виробництві має місце тенденція 

до зниження доз застосовуваних хімічних добрив і зростає значення їх 

інтегрованого використання з агротехнічними прийомами, метою яких є 

підтримання природної родючості ґрунтів та збереження біорізноманіття 

корисної мікрофлори [1–5]. 

Серед корисних ґрунтових мікроорганізмів особливе значення мають 

бактерії – джерела природних біологічно активних речовин, які є регуляторами 

ключових ланок метаболізму сільськогосподарських культур [1, 45, 177]. 

Яскравим прикладом таких організмів є бульбочкові бактерії, що у симбіозі з 

бобовими рослинами фіксують молекулярний азот атмосфери і перетворюють 

його в сполуки, що легко засвоюються живими організмами, а також 

продукують фізіологічно активні речовини, що в свою чергу забезпечує 

підвищення урожайності рослин та покращення якості сільськогосподарської 

продукції [1–4]. Бактеризація насіння бобових культур штамами ризобій сприяє 

синтезу органічних речовин, які не лише беруть участь у функціонуванні 

симбіозу, а й здатні створювати передумови для підвищення стійкості рослин 

до несприятливих умов довкілля [19, 22]. 

Селекція нових сортів нуту та розширення посівних площ даної 

культури обумовлює необхідність селекції ефективних штамів M. ciceri та 

дослідження особливостей симбіотичних взаємовідносин рослин з ризобіями.  

Застосування високоефективних бульбочкових бактерій нуту у 

технологіях вирощування даної культури сприятиме реалізації симбіотичного 

потенціалу рослин, підвищенню стійкості до несприятливих ґрунтово-

кліматичних умов та зростанню урожайності.  

Слід відмітити, що сучасні технології вирощування нуту передбачають 

передпосівну обробку насіння протруювачами фунгіцидної природи, оскільки 

значна частина збудників хвороб даної культури розповсюджується через 
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насіння або ґрунт [27]. Відсутність літературних даних щодо дії сучасних 

протруювачів на бульбочкові бактерії M. ciceri обумовлює необхідність 

проведення досліджень життєздатності ризобій на насінні нуту, обробленому 

фунгіцидами. 

 

6.1 Біосинтез фiтогормонiв штамами M. ciceri 

Важливим чинником, що впливає на ефективність інтродукції ризобій в 

агроценози, є активність біосинтезу азотфіксувальними бактеріями 

фітогормональних речовин, які мають важливе значення при формуванні 

симбіотичного апарату [49]. Низкою досліджень показано, що бульбочкові 

бактерії бобових рослин у чистій культурі здатні продукувати ауксини, 

цитокініни, гібереліни й абсцизову кислоту [177–179].  

З літературних джерел відомі кореляційні залежності між симбіотичною 

активністю та здатністю бактерій до активного синтезу фітогормонів [179]. 

Нами було показано, що інокуляція насіння нуту штамом M. cicerі ND-

64, забезпечує формування ефективного симбіозу з рослинами нуту, що 

активно функціонує протягом всього періоду онтогенезу рослин. Раннє 

формування (в порівнянні з іншими варіантами) і тривале функціонування 

симбіозу: M. cicerі ND-64 – C. arietinum, спонукало нас до вивчення 

властивостей досліджуваного штаму, а саме його здатності продукувати 

фітогормональні речовини. 

За допомогою біотестів на колеоптилях пшениці, сім‟ядолях огірка та 

мезокотилях кукурудзи вивчали спроможність бактерій M. cicerі до синтезу 

ауксинів, гіберелінів та цитокінінів. 

Відомо, що ІОК у рослинному організмі впливає на поділ та 

диференціювання клітин, регулює формування провідних пучків, сприяє 

утворенню і потовщенню бічних коренів [60, 62]. Зважаючи на те, що ці 

процеси мають першочергове значення у процесах утворення бульбочок, 

здатність до продукування ризобіями речовин ауксинової природи є 

визначальним чинником, що впливає на формування симбіозу.  
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Вивчали здатність до біосинтезу ауксинів бактерій M. ciceri ND-64, 

M. ciceri ND-101, виділених з бульбочок сортів нуту контрасних за розміром 

насіння та висотою і типом куща, та референтного штаму M. ciceri Н-12 (Рис. 

6.1).  

% до контролю 

 

Рисунок 6.1 – Ауксинова активність бактерій M. ciceri (біотест – колеоптилі 

пшениці озимої сорту Подолянка) 

 

Використання в даному досліді суспензії бактерій M. ciceri Н-12 

концентрації 1:10 не забезпечувало значного приросту довжини колеоптилів 

(до 0,7%). За концентрації 1:50 – 1:1000 цей показник становив від 3,3% до 

12,6% щодо контролю. Штам M. ciceri ND-101 у всіх варіантах розведень 

проявляв невисоку ауксинову активність: приріст довжини колеоптилів складав 

2,5 – 5,5% залежно від концентрації бактеріальної суспензії. Встановлено, що 

приріст довжини колеоптилів за дії M. ciceri ND-64 був найбільшим і становив 

від 13% (1:10) до 20% (1:1000). 

Відомо, що цитокініни сприяють регуляції поділу та диференціації 

клітин. Низкою досліджень показано також, що азотфіксувальна активність 

бульбочкових бактерій корелює з їх здатністю продукувати фітогормональні 

речовини цитокінінової природи [178, 179]. 

Нами досліджено здатність до біосинтезу даних фітогормонів бактерій 

M. ciceri ND-64, M. ciceri ND-101 та M. ciceri Н-12 (рис. 6.2). Так, за високих 
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концентрацій бактеріальної суспензії (1:10 – 1:50) всі досліджувані штами 

пригнічували приріст маси етильованих сім‟ядольних листків, що свідчить про 

наявність великої кількості метаболітів в культуральній рідині ризобій. За 

використання суспензії бактерій концентрації 1:500 і 1:1000 показано значну 

відмінність між досліджуваними штамами. Так, найбільший приріст маси 

сім‟ядолей огірка спостерігали за концентрації M. cicerі ND-64 1:1000 – він 

становить 50 %, тоді як приріст у варіанті з референтним штамом M. cicerі Н-12 

за даної концентрації складав 32 %. За використання для обробки сім‟ядолей 

огірка штаму M. cicerі ND-101 максимальна прибавка даного показника (29 %) 

зафіксована також при концентрації бактеріальної суспензії 1:1000. 

 

% до контролю 

Рисунок 6.2 – Цитокінінова активність бактерій M. ciceri (біотест – сім‟ядолі 

огірка сорту Джерело) 

 

На початкових етапах формування симбіозу важливе значення мають 

речовини гіберелінової природи. Біосинтез даних сполук впливає на процес 

утворення інфекційної кишені та інфекційної нитки – двох структур, 

необхідних для колонізації рослини ризобіями [130, 131]. Встановлено також, 

що гіберелінові кислоти беруть участь в індукуванні поділу кортикальних 

клітин і примордіїв бульбочок [132, 133].  
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Дослідження здатності нових штамів до синтезу гіберелінів проводили 

на мезокотилях кукурудзи гібриду Сюрприз. Показано, що референтний штам 

M. cicerі Н-12 найвищу гіберелінову активність проявляв за концентрації 1:50, 

при цьому приріст довжини мезокотилів становив 19 % (рис. 6.3). Обробка 

мезокотилей кукурудзи суспензією штаму M. cicerі ND-101 сприяла 

максимальному для даного варіанту приросту довжини мезокотилів (12 %) за 

концентрації 1:500, а за використання для обробки мезокотилів штаму 

M. cicerі ND-64 за цієї ж концентрації прибавка довжини складала 23 %. 

 

% до контролю 

Рисунок 6.3 – Гіберелінова активність бактерій M. ciceri (біотест – мезокотилі 

кукурудзи гібриду Сюрприз) 

 

Отже, аналіз результатів біотестів показав, що штам M. ciceri ND-64 

характеризується найбільш активним синтезом речовин ауксинової, 

цитокінінової та гіберелінової природи. 

Вітчизняними та закордонними вченими встановлено, що продукування 

ІОК ризобіями може відігравати фундаментальну роль у бульбочкоутворенні та 

сприяти підвищенню стійкості рослин до патогенів та стресових умов довкілля 

[177, 179]. В той же час в рослинному організмі важливу роль серед гормонів-
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інгібіторів, які блокують дію ауксину відіграє абсцизова кислота (АБК), яка 

пригнічує ріст бічних коренів і формування суцвіть [180]. Тому метою наших 

подальших досліджень було встановлення кількісного та якісного складу 

ауксинів та АБК, що синтезуються M. ciceri ND-64. За допомогою методу 

високоефективної рідинної хроматографії покано, що бактерії M. ciceri ND-64 

продукують ауксини загальною кількістю 29,59 мкг/г асбослютно сухої біомаси 

(АСБ) (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1 – Кількісний вміст позаклітинних ауксинів, що синтезуються 

мікроорганізмами M. ciceri ND-64 

Концентрація ауксинів, мкг/л 

IAA IC 
IAA-

hydr. 
IBut ABA 

Сумарна 

кількість 

11,42 1,54 24,1 11,19 – 48,25 

Концентрація ауксинів, мкг/г АСБ 

IAA IC 
IAA-

hydr. 
IBut ABA 

Сумарна 

кількість 

7,01 0,94 14,78 6,86 – 29,59 

Позначення: 

IAA – Indole-3-aceticacid, Індол-3-оцтова кислота (ІОК);  

IC – Indole-3-carbinol, Індол-3-карбінол;  

IAA-hydr. – Indole-3-acetic acid hydrazide, Індол-3-оцтової кислоти гідразид; 

IBut – Indole-3-butyric acid, Індол-3-масляна кислота 

ABA – abscisic acid; абсцизова кислота 

 

Окрім індол-3-оцтової кислоти (ІОК) (7,01 мкг/г АСБ) в культуральній 

рідині виявлено індол-3-масляну кислоту (6,86 мкг/г АСБ), що утворюється на 

шляху біосинтезу ІОК і є стимулятором росту коренів [116, 123], індол-3-

оцтову кислоту гідразид (14,78 мкг/г АСБ), який сприяє пригніченню розвитку 

фітопатогенних мікроорганізмів, та індол-3-карбінол (0,94 мкг/г АСБ), є 
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продукти трансформації ІОК. Отримані нами результати підтверджують дані 

аналогічних досліджень вітчизняних вчених [177–179], згідно яких 

високоефективні штами бульбочкових бактерій здатні продукувати ІОК в 

кількості від 0,85 до 8,88 мкг/г АСБ.  

Слід зазначити, що абсцизової кислоти, яка проявляє антагоністичну дію 

до ІОК у культуральній рідині M. ciceri ND-64 не було виявлено. 

Таким чином, дослідження фітогормональної активності ризобій нуту 

показало, що найвищою ауксиновою, цитокініновою та гібереліновою 

активністю характеризується штам M. cicerі ND-64. За обробки суспензією 

M. cicerі ND-64 (концентрація 1:1000) спостерігали найвищий приріст 

колеоптилей (на 20 %), і приріст маси сімя‟долей огірка (на 50 %), збільшення 

довжини мезокотилів за концентрації 1:500 складало 23 %. У культуральній 

рідині штаму M. сicerі ND-64 виявлено речовини ауксинової природи (ІОК, 

індол-3-оцтову кислоту гідразид, індол-3-масляну кислоту та індол-3-карбінол) 

загальною концентрацією 29,59 мкг/г АСБ.  

Отже, штам M. сicerі ND-64 є ефективним мікросимбіонтом рослин 

нуту, що обумовлене його вірулентністю, азотфіксувальними властивостями та 

здатністю продукувати біологічно активні речовини. 

 

6.2 Серологічні властивості штаму M. cicerі ND-64 

В агроценозах України практично відсутні аборигенні популяції ризобій 

нуту, але при тривалому вирощуванні даної культури в ґрунтах формується 

місцева популяція M. ciceri [20]. Відомо що, мікросимбіонти можуть втрачати 

свою активність та ефективність внаслідок мутаційних процесів. Тому для 

формування ефективного симбіотичного апарату необхідно проводити 

інокуляцію насіння високоефективними та конкурентоздатними штамами.  

Раніше нами було встановлено, що штами ризобій нуту, виділені з 

місцевих популяцій Степової та Лісостепової зон України, істотно 

розрізняються за морфолого-культуральними та фізіолого-біохімічними 
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ознаками. Тобто в ґрунтах даних регіонів вирощування нуту аборигенні 

популяції M. cicerі характеризуються значним поліморфізмом. 

Одним із достатньо інформативних методів, який застосовується для 

вивчення різноманіття бульбочкових бактерій та їх конкурентоспроможності  є 

серологічний метод [149]. Відомо, що бульбочкові бактерії характеризуються 

не лише видоспецифічними антигенами, а й ізоантигенами, характерними для 

штамів одного виду. Тобто деякі штами або групи штамів ризобій мають 

специфічну антигенну структуру. Саме ця властивість бульбочкових бактерій 

використовується для їх серологічної ідентифікації [134]. 

Вивчення серологічних ознак мікросимбіонтів надає можливість 

здійснювати їх серологічне типування та дослідити конкурентоспроможність 

ефективного штаму у різних ґрунтово-кліматичних умовах. З огляду на 

вищевказане, метою нашої роботи було отримання специфічної антисироватки 

до штаму M. cicerі ND-64 та дослідження конкурентоспроможності ризобій 

нуту в умовах польового досліду. 

Відомо, що для одержання достовірних чітких результатів у 

серологічних реакціях необхідні високоактивні антигени та сироватки. 

Поліклональні імунні О-антисироватки до штаму M. ciceri ND-64 ми 

отримували за методичними рекомендаціями досліджень бульбочкових 

бактерій [144]. 

Розроблена схема імунізації дозволила одержати високоактивну 

антисироватку. ЇЇ титр у гомологічних реакціях аглютинації становив 1:10000. 

Спецефічність антисироватки перевіряли у реакції аглютинації за 

методом Грубеля-Відаля [134]. Як антигени використовували повільно- та 

швидкорослі бульбочкові бактерії різних видів, що зберігаються у Колекції 

корисних ґрунтових мікроорганізмів ІСМАВ НААН. 

Встановлено, що отримана нами антисироватка не реагує зі штамами, 

які належать до повільнорослих ризобій видів Bradyrhizobium japonicum та 

Bradyrhizobium lupini, інтенсивнорослих більбочкових бактерій родів Rhizobium 

та Sinorhizobium, а також з більшістю штамів роду Mesorhizobium (табл 6.2).  
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Таблиця 6.2 – Результати реакції аглютинації бактерій різних видів з 

антисироваткою M. ciceri ND-64 

№ 
Штами мікроорганізмів 

Рослина - 

господар 

Антисироватка 

M. ciceri ND-64 

1 M. ciceri ND-64 

Нут 

+++ 

2 M. ciceri ND-101 ++ 

3 M. ciceri Н-12 - 

4 M. ciceri Н-18 - 

5 M. ciceri 065 + 

6 M. ciceri НС-6 + 

7 M. ciceri 522 - 

8 Mesorhizobium sp. ND-25 - 

9 Mesorhizobium sp. ND-3 - 

10 Mesorhizobium sp. ND-46 - 

11 Mesorhizobium sp. ND-50 - 

12 Mesorhizobium sp. ND-601 +++ 

13 Mesorhizobium sp. NZ-11 - 

14 Mesorhizobium sp. NZ-25 - 

15 M. loti ЛД-1-2 
Лядвенець 

- 

16 M. loti ЛД-8 - 

17 Mesorhizobium sp. АКЦ-4 
Акація 

- 

18 Mesorhizobium sp. АКЦ-2 - 

19 Bradyrhizobium japonicum B-1967 Соя - 

20 Rhizobium leguminosarum B-1964 Горох - 

21 Sinorhizobium meliloti ДН-15 Буркун - 

22 Sinorhizobium meliloti 425a Люцерна - 

23 Bradyrhizobium lupini 367а Люпин - 
Примітки:  +, ++ ступінь аглютинації 

 

Слід зазначити, що штами M. ciceri ND-101, Mesorhizobium sp. ND-601, 

виділені з бульбочок нуту сортів Скарб та Пам'ять виявилися серологічно 

спорідненими до штаму M. ciceri ND-64, до якого було отримано 

антисироватку. Штами M. ciceri 065, M. ciceri НС-6 проявляли слабку 

позитивну реакцію із отриманою антисироваткою. Отже, штами: M. ciceri ND-

101, Mesorhizobium sp. ND-601, M. ciceri 065, M. ciceri НС-6, які 

характеризуються помірною швидкістю на бобовому агарі (колонії зявляються 

на 4-5 добу культивування), належать серогрупи штаму M. ciceri ND-64. В той 

же час, штами з помірною швидкістю росту M. ciceri Н-12, M. ciceri Н-18, 



116 

 

M. ciceri 522 та швидкорослі штами роду Mesorhizobium (колонії яких 

зявляються на бобовому агарі на 2–3 добу) відносяться до інших серологічних 

груп.  

Зважаючи на розвиток місцевої популяції ризобій нуту в ґрунті 

дослідного поля ІСМАВ НААН (в 2019 році в контрольному варіанті були 

виявлені бульбочки), актуальним виявилось питання щодо визначення 

конкурентоздатності штаму M. ciceri ND-64. Тому ми провели аналіз 

гомогенатів бульбочок нуту контрольного варіанту та варіантів з інокуляцією 

насіння ризобіями M. ciceri ND-64 та M. ciceri Н-12 в реакції аглютинації.  

Показано, що в контрольному варіанті переважна кількість бульбочок 

(78,2 %) була утворена бактеріями – представниками серогрупи M. ciceri ND-64 

(табл. 4.6). Всі бульбочки, утворені внаслідок інокуляції M. ciceri ND-64 на 

100 % належали до серогрупи цього ж штаму, тоді як за інокуляції насіння 

штамом M. ciceri Н-12, який не належить до цієї серогрупи лише 12,4 % 

бульбочок було утворено представниками серогрупи M. ciceri ND-64.  

 

Таблиця 6.3 – Конкурентоспроможність штаму M. ciceri ND-64 в умовах 

польового досліду (ІСМАВ НААН, чорнозем вилугуваний, 2019 р.) 

Варіанти 

досліду 

Частка бульбочок, утворених 

представниками серогрупи  

M. ciceri ND-64, % 

Без інокуляції (контроль) 78,2 

Інокуляція M. ciceri Н-12 12,4 

Інокуляція M. ciceri ND-64  100 

НІР05 5 

 

Таким чином, нами отримано імунну антисироватку до штаму 

бульбочкових бактерій нуту M. ciceri ND-64, яка була використана для 

вивчення конкурентоспроможності даного штаму в умовах польового досліду.  

Отже, в результаті дослідження ауксиної, цитокінінової та гіберелінової 

активності штамів бульбочкових бактерій нуту показано, що M. cicerі ND-64 

характеризується найвищою здатністю до синтезу позаклітинних біологічно 
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активних речовин. За допомогою методу високоефективної рідинної 

хроматографії виявлено речовини ауксинової природи (загальною 

концентрацією 29,6 мкг/г АБС) в культуральній рідині M. ciceri ND-64. 

В результаті дослідження серологічної спорідненості бульбочкових 

бактерій нуту показано, що штами M. ciceri ND-64, M. ciceri Н-101 та 

Mesorhizobium sp. ND-601, виділені з бульбочок нуту сортів Скарб та Пам'ять, є 

серологічно спорідненими до штаму M. ciceri ND-64. Встановлено, що у 

варіанті з інокуляцією штамом M. ciceri ND-64 100 % бульбочок було утворено 

представниками даної серогрупи. 

Тобто новий ефективний штам M. ciceri ND-64 характеризується 

високою вірулентністю, конкурентоздатністю, азотфіксувальною активністю та 

здатністю до інтенсивного синтезу біологічно активних речовин, що в свою 

чергу обумовлює формування високоефективної симбіотичної системи M. ciceri 

з рослинами нуту. 
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РОЗДІЛ 7 ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ НАСІННЯ НУТУ 

ШТАМАМИ M. СICERI ЗА ВИРОЩУВАННЯ В АГРОЦЕНОЗАХ 

ПОЛІССЯ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

В агарному виробництві дедалі більшого значення набувають мікробні 

препарати на основі корисних ґрунтових мікроорганізмів, які підвищують 

продуктивність рослин та родючість ґрунтів [165, 166]. Азотфіксувальні 

бактерії, завдяки механізмам біологічної фіксації молекулярного азоту та 

перетворенню його в доступну для рослин форму здатні забезпечувати потреби 

сільськогосподарських культур у мінеральному азоті при одночасному 

зниженні енергетичних витрат на виробництво продукції рослинництва [39, 46]. 

Даний процес відіграє важливу роль в азотному балансі біосфери та сприяє 

поліпшенню екологічного середовища. Застосування в технологіях 

вирощування бобових рослин біологічних інокулянтів на основі бульбочкових 

бактерій дозволяє підвищувати врожайність сільськогосподарських культур та 

отримувати екологічно чисту продукцію [59, 174–176].  

Однією з найцінніших бобових культур є нут, який завдяки високому 

вмісту метіоніну та триптофану в насінні, є важливим джерелом рослинного 

білку у харчовій промисловості [12, 13]. Вживання нуту позитивно впливає на 

роботу мозку людини, сприяє зниженню рівня холестерину, ризику утворення 

тромбів та серцево-судинних захворювань [14]. 

Здатність рослин нуту накопичувати у насінні велику кількість 

високоякісного білку обумовлює його широке розповсюження у світі [7–10]. 

Одним з пріорітетних напрямів покращення якості насіння нуту є підвищення 

азотфіксувального потенціалу бобово-ризобіального симбіозу шляхом селекції 

штамів з високою нітрогеназною активністю [171–176]. 

Використання високоефективних бульбочкових бактерій нуту у 

технологіях вирощування даної культури забезпечує реалізації симбіотичного 
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потенціалу рослин, підвищення стійкості до несприятливих ґрунтово-

кліматичних умов та зростання урожайності [20, 27, 39–43]. 

 

7.1 Вплив інокуляції насіння нуту штамами M. ciceri на 

продуктивність та врожайність культури 

За площами посівів та валовим збором серед бобових нут займає 

четверте місце в Україні. Згідно даних Держ.стату України виробництво цієї 

культури в 2019 році становило 412,1 тис. ц., що в два рази перевищує даний 

показник 2017 р. [19].  

Традиційно нут вирощують в Степовій зоні України, але останнім часом 

в зв‟язку зі зміною інтегральних показників погодних умов дану культуру 

починають широко впроваджувати в Лісостепу та на Поліссі [39, 40]. 

Вирощування нуту в різних ґрунтово-кліматичних умовах України, 

особливо в нових районах, передбачає включення до технологій такого 

агрозаходу як передпосівна бактеризація насіння активними та 

високоефективними штамами Mesorhizobium cicerі, що сприятиме реалізації 

симбіотичного потенціалу рослин, підвищенню стійкості до несприятливих 

умов довкілля та зростанню урожайності [59, 43]. 

Тому наступним етапом нашої роботи було вивчення впливу 

бактеризації насіння новим ефективним штамом ризобій на показники 

врожайності нуту у в агроценозах Степу, Лісостепу та Полісся України. Для 

дослідження використовували насіння нуту сортів Пам'ять та Скарб, 

контрасних за розміром та формою насіння, типом куща та районованих для 

різних ґрунтово-кліматичних зон.  

В зоні Полісся на дослідному полі Інституту сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН, в ґрунті якого відсутня 

аборигенна популяція ризобій нуту, протягом трьох років досліджень 

спостерігали найвищі симбіотичні показники за інокуляції насіння сорту 

Пам'ять штамом M. cicerі ND-64. Так, в середньому за три роки кількість 

бульбочок зростала в 1,4 разів, маса – в 1,6 разів і нітрогеназна активність – в 
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1,8 разів відносно позитивного контролю (інокуляція M. cicerі Н-12) (табл.7.1). 

Такому значному підвищенню показників активності симбіотичного апарату 

вірогідно сприяло не тільки застосування високоефективного штаму (Розділ 4, 

5) і сприятливі погодні умови (табл. 2.1), а й відсутність конкуренції з боку 

аборигенної мікрофлори, оскільки популяція ризобій нуту тільки почала 

формуватися. Так, протягом 2017–2018 років бульбочки на коренях рослин 

контрольного варіанту (без інокуляції) не утворювалися. 

 

Таблиця 7.1 – Вплив інокуляції насіння нуту сорту Пам‟ять бактеріальною 

суспензією штамів M. cicerі на формування симбіозу (фаза цвітіння – початок 

бобоутворення, ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2017–2019 рр.) 

Варіант Кількість бульбочок, 

од./рослину 

Маса бульбочок, 

мг/рослину 

Н. А., нмоль 

С
2
Н

2
/рослину•год 

2017 2018 2019 сер. 2017 2018 2019 сер. 2017 2018 2019 сер. 

Контроль (без інокуляції) 0 0 5 1,7 0 0 100 33 0 0 456 152 

Інокуляція M. cicerі Н-12 11 17 14 14 261 580 342 461 690 1510 805 1002 

Інокуляція M. сicerі ND-64 24 32 43 33 978 1520 1060 1186 1669 3290 3597 2852 

НІР05 1 5 2 - 15 28 16 - 16 25 55 - 

 

Досить високі показники нітрогеназної активності бульбочок нуту, що 

сформувались під впливом бактеризації M. cicerі ND-64, спонукало нас до 

визначення активності фотосинтетичного апарату рослин в даних варіантах 

дослідів.  

З літературних джерел відомо, що інтенсивність фотосинтезу залежить 

від умов довкілля, таких як інтенсивність освітлення, забезпечення вологою та 

мінеральними елементами живлення, а також від особливостей сорту чи 

культури [29, 33]. Також деякі закордонні та вітчизняні вчені зазначають, що 

існує залежність між рівнем нітрогеназної активності та інтенсивністю роботи 

фотосинтетичного апарату [172, 176].  

Нами показано, що штам M. cicerі ND-64, який забезпечував найвищі 

прибавки показників НА бульбочок, сприяв також підвищенню інтенсивності 
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процесу фотосинтезу рослин нуту, про що свідчить зростання вмісту хлорофілу 

а і b в листках інокульованих рослин. Вміст хлорофілу а зростав за інокуляції 

досліджуваним штамом на 7 %, хлорофілу b – в 3,2 рази відносно варіанту з 

інокуляцією виробничим штамом. Відомо, що регулювання синтезу хлорофілу 

b має важливе значення для адаптації рослин до світла різної інтенсивності 

[181]. Вірогідно, таке значне підвищення вмісту в листі даного пігменту 

обумовлене пристосуванням рослин сорту Пам'ять (районованого для зони 

Степу України) до світлового режиму півночі України (зони Полісся). 

Таким чином, новий штам M. cicerі ND-64 сприяв збільшенню 

загального вмісту хлорофілів в листі відносно контролю на 42 % (табл. 7.2). 

Слід зазначити, що в 2019 році ми спостерігали максимальні за три роки 

досліджень показники НА, що пояснює таке значне підвищення інтенсивності 

фотосинтезу за інокуляції насіння нуту штамом M. cicerі ND-64. 

 

Таблиця 7.2 – Вміст хлорофілу в листі рослин нуту сорту Пам'ять  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2019 р.) 

Варіант  Вміст 

хлорофілу а, 

мг/100 г 

Вміст 

хлорофілу в, 

мг/100 г 

Сума 

хлорофілу а 

+ в, мг/100 г 

Контроль 134,2 ± 0,5 15,3 ± 1,1 149,4 

Інокуляція M. ciceri H-12 139,6 ± 0,6 20,0 ± 0,6 159,6 

Інокуляція M. ciceri ND-64  149,0 ± 3,8 63,3 ± 2,1 212,3 

 

Отже, інокуляція насіння нуту ефективним штамом M. cicerі ND-64 

забезпечує не тільки формування активного симбіотичного апарату, а й 

підвищує фотосинтетичну активність рослин. 

За даними зарубіжних та вітчизняних вчених, інокуляція насіння нуту 

ефективними штамами сприяє збільшенню таких структурних показників як: 

кількість бобів і насінин з рослини, маси насінин з рослини, що в свою чергу 

обумовлює збільшення урожайності рослин [172–176].  
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Нами показано, що в умовах польових дослідів, проведених у зоні 

Полісся, інокуляція насіння M. сicerі ND- 64 сприяє підвищенню структурних 

показників урожаю нуту сорту Пам'ять. Так, у середньому за три роки 

досліджень спостерігали зростання кількості бобів на рослині – на 15 і 42 %, 

насінин з рослини – на 12 і 32 %, маси насінин з рослини – на 12 і 37 %, маси 

1000 насінин – на 6 і 9 % щодо позитивного (з інокуляцією M. ciceri Н-12) та 

абсолютного (без інокуляції) контролю відповідно (табл. 7.3). 

 

Таблиця 7.3 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на структурні показники врожаю рослин нуту сорту Пам‟ять  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2017–2019 рр.) 

Варіанти досліду Кількість 

бобів, 

од./рослину 

Кількість 

насінин, 

од./рослину 

Маса 

насіння, 

г/рослину 

Маса 1000 

насінин, г 

Контроль (без інокуляції) 29,9 22,9 5,6 255,0 

Інокуляція M. cicerі Н-12 36,9 27,1 7,0 264,0 

Інокуляція M. cicerі ND-64 42,5 30,2 7,7 278,0 

НІР05 3,3 2,6 0,5 6,0 

 

Інокуляція насіння нуту суспензією штаму M. cicerі ND-64 сприяла 

також достовірному збільшенню врожайності рослин нуту сорту Пам'ять. 

Середній приріст (за три роки) становив 3,1 ц/га або 27 %, що на 13 % 

перевищує прибавку позитивного контролю (табл. 7.4). 

 

Таблиця 7.4 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на врожайність нуту сорту Пам‟ять  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2017–2019 рр.) 

Варіанти досліду Врожайність, т/га Приріст 

2017 р. 2018 р. 2019 р. середнє т/га % 

Контроль (без інокуляції)  1,12 1,24 1,15 1,17 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12  1,26 1,45 1,29 1,33 0,16 14 

Інокуляція M. cicerі ND-64 1,37 1,59 1,48 1,48 0,31 27 

НІР05  0,15 0,08 0,14 - - - 
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Відомо, що використання для бактеризації бобових культур ефективних 

штамів ризобій сприяє підвищенню азотфіксувальної активності бульбочок, що, 

в свою чергу, забезпечує зростання вмісту в насінні азоту і білка [1, 5, 45]. 

Нами показано, що застосування для інокуляції насіння нуту сорту 

Пам‟ять бактерій M. сicerі ND-64 забезпечило зростання вмісту азоту в насінні 

на 0,2–0,4 %, масової частки білка – на 1,3–2,5 % відносно позитивного та 

абсолютного контролю при фактичній вологості насіння. В перерахунку на 

суху речовину даний показник становив 1,6–2,8 % (табл. 7.5). 

 

Таблиця 7.5 – Вплив інокуляції насіння сорту Пам'ять бактеріальною 

суспензією штамів M. cicerі на якість насіння нуту  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2019 р.) 

Варіанти 

досліду 

Вологість,% Вміст 

нітрогену 

при 

фактичній 

вологості, % 

Масова 

частка білку 

при 

фактичній 

вологості, % 

Масова частка 

білку в 

перерахунку на 

суху речовину, 

% 

Контроль  

(без інокуляції) 
10,5 2,2 13,7 15,3 

Інокуляція  

M. cicerі Н-12  
9,7 2,4 14,9 16,5 

Інокуляція  

M. cicerі ND-64 
10,5 2,6 16,2 18,1 

НІР05  0,01 0,1 0,09 0,05 

 

В умовах Полісся протягом двох років вивчали також вплив інокуляції 

насіння нуту нового високоурожайного крупнонасінняго сорту Скарб, який є 

районованим для Лісостепової зони, на формування симбіозу.  

Бактеризація насіння нуту новим штамом M. ciceri ND-64 сприяла 

збільшенню кількості бульбочок на коренях нуту на 69 % порівняно з 

позитивним контролем (табл. 7.6). Маса бульбочок при цьому зростала у 2 рази, 

а нітрогеназна активність на 71 % порівняно з референтним штамом 

M. ciceri H-12.  
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Таблиця 7.6 – Вплив інокуляції насіння нуту сорту Скарб бактеріальною 

суспензією штамів M. cicerі на формування симбіозу  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2018–2019 рр.) 

Варіант Кількість бульбочок, 

од./рослину 

Маса бульбочок, 

мг/рослину 

Н. А., нмоль С
2
Н

2
/ 

рослину·год 

2018 2019 Сер. 2018 2019 Сер. 2018 2019 Сер. 

Контроль  

(без інокуляції) 
0 8 4 0 204 102 0 1276 638 

Інокуляція  

M. cicerі Н-12 
13 21 17 215 495 355 1050 1850 1450 

Інокуляція  

M. сicerі ND-64 
23 35 29 636 864 750 1740 3206 2473 

НІР05 2 3 - 12 16 - 21 35 - 

 

Також за інокуляції насіння нуту сорту Скарб бактеріальною суспензією 

M. cicerі ND-64 спостерігали найбільші прибавки кількості бобів на рослині: на 

23 і 48 %, кількості насінин на рослині – на 17 і 39 %, маси насінин – на 15 і 

39 %, маси 1000 насінин – на 12 і 19 % порівняно з позитивним та абсолютним 

контролем (табл. 7.7). 

 

Таблиця 7.7 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на структурні показники врожаю нуту сорту Скарб  

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2018–2019 рр.) 

Варіанти досліду Кількість 

бобів, 

од./рослину 

Кількість 

насінин, 

од./рослину 

Маса 

насіння, 

г/рослину 

Маса 1000 

насінин, г 

Контроль (без інокуляції) 22,3 16,0 5,1 404,0 

Інокуляція M. cicerі Н-12 26,8 19,0 6,2 429,0 

Інокуляція M. cicerі ND-64 33,1 22,2 7,1 480,0 

НІР05  2,0 1,5 0,5 20,0 

 

Врожайність рослин нуту сорту Скарб в Чернігівській обл. також за два 

роки була найвищою за інокуляції даним штамом: приріст – становив 4,6 ц/га 
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або 37 %, що на 13 % вище ніж даний показник позитивного контролю (табл. 

7.8). 

 

Таблиця 7.8 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на врожайність нуту сорту Скарб 

(ІСМАВ НААН, зона Полісся, 2018–2019 рр.) 

Варіанти досліду 
Врожайність, т/га Приріст 

2018 р. 2019 р. Серед. т/га % 

Контроль (без інокуляції) 1,21  1,24 1,23 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,39 1,43 1,41 0,18 14,6 

Інокуляція M. cicerі ND-64 1,63 1,75 1,69 0,46 37,4 

НІР05 0,07 0,06 - - - 

 

Протягом 2018–2019 рр. нами було проведено аналогічні дослідження в 

Одеській області на полях Селекційно-генетичного інституту – Наукового 

центру насінництва та сортовивчення (Степова зона). Тут в ґрунтах дослідних 

полів сформувалась активна місцева популяція ризобій нуту внаслідок 

вирощування даної культури понад 20 років.  

Бактеризація суспензією M. cicerі ND-64 насіння нуту сортів Скарб та 

Память сприяла збільшенню кількості бульбочок на 10 і 37 %, маси бульбочок 

– на 22 і 59 %, нітрогеназної активності – на 51 % і 86 % відносно контролю 

(табл. 7.9).  

Обробка насіння даних сортів суспензією M. cicerі ND-64 сприяла також 

збільшенню кількості бобів на рослині на 33 і 44 % порівняно з варіантом без 

бактеризації, кількості зерен з рослини – на 37 і 53 %, маси насінин з рослини – 

на 16 і 54 %, маси 1000 насінин – 9 і 12,5 % (табл. 7.10). 
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Таблиця 7.9 – Вплив інокуляції насіння нуту сортів Пам‟ять та Скарб 

бактеріальною суспензією штамів M. cicerі на формування симбіозу  

(СГІ-НЦНС, Степова зона, 2018–2019 рр.) 

Варіанти досліду 

Кількість 

бульбочок, 

од./рослину 

Маса бульбочок, 

мг/рослину 

Н. А., нмоль С
2
Н

2
/ 

рослину·годину 

2018 2019 Серед. 2018 2019 Серед. 2018 2019 Серед. 

Сорт Пам’ять 

Контроль 

(без інокуляції) 
10,25 15,95 13,1 130,0 96,0 113,0 210,0 1932,0 1071,0 

Інокуляція 

M. cicerі Н-12 
10,4 20,0 15,2 140,0 127,2 133,6 560,0 2015,0 1287,7 

Інокуляція 

M. cicerі ND-64 
14,9 21,1 18,0 240,1 145,7 192,9 1400,0 1618,7 1509,4 

НІР05 1,0 1,5 - 15,0 16,1 - 25,0 44,2 - 

Сорт Скарб 

Контроль 

(без інокуляції) 
14,0 16,0 15,0 108,9 312,9 210,9 210,0 1932,0 1020,0 

Інокуляція 

M. cicerі Н-12 
14,6 16,6 15,6 121,1 310,0 215,1 560,0 2015,0 1200,0 

Інокуляція 

M. cicerі ND-64 
15,3 35,3 25,3 133,3 677,7 450,5 1400,0 1618,7 1900,0 

НІР05 0,7 0,5 - 2,2 5,0 5,7 25,0 44,2 26,0 

 

Врожайність рослин нуту сорту Пам'ять за два роки досліджень в 

степовій зоні на фоні популяції ризобій нуту збільшувалась на 2,7 ц/га або на 

17 % за інокуляції штамом M. cicerі ND-64, що на 6 % більше позитивного 

контролю (інокуляція M. cicerі Н-12) (табл. 7.11). Врожайність нуту сорту 

Скарб за інокуляції даним штамом зростала на 2,8 ц/га, або на 38 % за два роки 

досліджень, на 21 % більше ніж в позитивному контролі (табл. 7.11). 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Таблиця 7.10 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на структурні показники врожаю нуту сортів Пам‟ять та Скарб  

(СГІ-НЦНС, Степова зона, 2018–2019 рр.) 

Варіанти досліду 

Кількість 

бобів, 

од./рослину 

Кількість 

насінин, 

од./рослину 

Маса 

насінин, 

г/рослину 

Маса 1000 

насінин, г 

Сорт Пам’ять  

Контроль (без інокуляції) 19,42 17,13 4,02  280,0  

Інокуляція M. cicerі Н-12 23,00 19,7  4,99 300,0 

Інокуляція M. cicerі ND-64 25,53 23,5 6,22 315,0 

НІР05 0,82 1,60 0,88 20,0 

Сорт Скарб  

Контроль (без інокуляції) 20,5 19,0  6,4 450,0 

Інокуляція M. cicerі Н-12 25,8 24,6 6,6 465,0 

Інокуляція M. cicerі ND-64 29,5  29,1 7,4 490,0 

НІР05 0,8 0,9 0,3 21,0 

 

Таблиця 7.11 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на врожайність нуту за вирощування в Степовій зоні (СГІ-НЦНС, 

Степова зона, 2018–2019 рр.) 

Варіанти досліду 
Врожайність, т/га Приріст 

2018 р. 2019 р. Середнє т/га % 

Сорт Пам’ять 

Контроль (без інокуляції) 1,62 1,52 1,57 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,76 1,70 1,73 0,16 10,2 

Інокуляція M. cicerі ND-64 1,83 1,85 1,84 0,27 17,2 

НІР05 0,09 0,10 - - - 

Сорт Скарб 

Контроль (без інокуляції) 1,44  0,60 1,02 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 1,69 0,64 1,17 0,15 15 

Інокуляція M. cicerі ND-64 1,99 0,72 1,36 0,34 33 

НІР05 0,16 0,03 - - - 

 

Наявність аборигенних популяцій нуту, що сформувалися в ґрунтах 

дослідного поля СГІ-НЦНС протягом 20 років вирощування даної культури, 

сприяла формуванню активного симбіотичного апарату нуту навіть у 

контрольних варіантах (без інокуляції). Так, середні показники маси бульбочок 
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на полях СГІ-НЦНС перевищували даний показник неінокульованих рослин на 

ділянках ІСМАВ НААН в 2 рази (для сорту Скарб) і в 3 рази (для сорту 

Пам'ять), а значення НА бульбочок нуту вирощеного в Одеській області в 2 і 7 

разів перевищували азотфіксувальну активність відмічену в чернігівській 

області. 

Показано, що інокуляція насіння ефективним штамом M. сicerі ND-64 

сприяє формуванню активного симбіозу ризобій з рослинами нуту. 

Спостерігали підвищення показника маси бульбочок сорту Скарб на 22 % в зоні 

Степу та в 2 рази – в зоні Полісся. Для сорту Пам'ять даний показник 

підвищувався на 59 % в зоні Степу та в 1,6 разів – в зоні Полісся. НА бульбочок 

на коренях рослин сорту Скарб зростала на 51 % в зоні Степу та 71 % – Полісся 

України. Для сорту Пам'ять показано зростання азотфіксувальної активності на 

86 % і в 1,8 разів в даних зонах. Прибавки показників симбіотичної активності 

виявилися вищими в зоні Полісся, що обумовлено відсутністю активної 

місцевої популяції ризобій нуту.  

Підвищення врожайності нуту сорту Пам'ять в результаті інокуляції 

насіння штамом M. сicerі ND-64, виділеного з бульбочок нуту даного сорту, 

складало 17 і 27 % в зонах Степу та Полісся України. Однак, прибавка 

урожайності сорту Скарб за інокуляції цим же штамом була вищою і складала 

33–38 %. Це може бути обумовлено генетично детермінованими особливостями 

сортів, насамперед здатністю відкликатися на інокуляцію, а також 

властивостями ефективного штаму M. сicerі ND-64, що здатен утворювати 

комплементарні пари зі всіма досліджуваними сортами. 

Згідно даних Держ.стату України середня урожайність нуту в Україні в 

2019 році становила 1,34 т/га. 

Слід зазначити, що на Поліссі середня врожайність крупнонасінного 

сорту Скарб, який районований для вирощування в Лісостепу України, 

становила 1,23 т/га в контролі та 1,69 т/га за інокуляції M. сicerі ND-64 в 

середньому за два роки досліджень, що превищує середню врожайність даного 

сорту в Степовій зоні (1,02 і 1,36 т/га відповідно). Це зумовлене тим, що в 



129 

 

Чернігівській області склалися більш сприятливі погодні умови в 2018–2019 рр. 

для вирощування нуту крупнонасінних сортів: в період проростання та 

інтенсивного розвитку рослин в ґрунтах була достатня кількість вологи. 

Беззаперечно важливу роль у формуванні значного приросту урожаю сорту 

Скарб (33 % і 38 %) зіграла інокуляція насіння бактеріальною суспензією 

ефективного високовірулентного штаму M. cicerі ND-64.  

Показано, що врожайність сорту Пам‟ять, що характеризується середнім 

розміром насіння була вищою за вирощування в Степовій зоні та становила 

1,57 в контролі та 1,84 т/га за інокуляції M. cicerі ND-64, тоді як в зоні 

Полісся – 1,17 і 1,48 т/га відповідно, що може бути обумовлене більшою 

вибагливістю даного сорту до температури вирощування та світлового режиму 

(він районований саме для Степової зони).  

В результаті виробничої перевірки штаму M. cicerі ND-64 у посівах нуту 

в Лісостеповій зоні, в Кіровоградській обл., було показано, що інокуляція 

насіння бактеріальною суспензією сприяє підвищенню врожайності нуту сорту 

Пам'ять на 26 % стосовно контролю, тоді як інокуляція реферерентим штамом 

M. cicerі Н-12 сприяла прибавці урожаю на 16 % (табл. 7.12). 

 

Таблиця 7.12 – Вплив інокуляції насіння бактеріальною суспензією штамів 

M. cicerі на врожайність нуту сорту Пам‟ять (Виробниче випробування, 

Кіровоградська обл., 2018 р.) 

Варіант Врожайність, т/га 
Приріст 

т/га % 

Контроль (без інокуляції) 1,80 - - 

Інокуляція M. cicerі Н-12 2,10 0,30 16 

Інокуляція M. cicerі ND-64 2,28 0,48 26 

НІР05 0,23 - - 

 

Отже, бактеризація насіння нуту крупнонасінного сорту Скарб і 

середньонасінного сорту Пам‟ять суспензією M. cicerі ND-64 забезпечувала 

значне підвищення показників кількості зерен з рослини (на 19–120 %), маси 
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зерен з рослини (на 13–44 %) та зростання врожайності культури (на 17,2–

37,5 %) за вирощування нуту в Степовій, Лісостеповій зоні та на Поліссі як за 

наявності в ґрунті активної популяції ризобій даної культури так і за її 

відсутності.  

З огляду на отримані дані, новий штам M. cicerі ND-64 є перспективним 

біоагентом мікробного препарату для бактеризації нуту з метою формування 

ефективного бобово-ризобіального симбіозу та підвищення продуктивності цієї 

культури. 

 

7.2 Вплив протруйників насіння, що використовуються в технології 

вирощування нуту, на життєздатність бульбочкових бактерій M. ciceri 

Одним з основних факторів, що негативно впливає на урожайність нуту 

у виробничих умовах є чутливість рослин до патогенних мікроміцетів. 

Найбільш поширеними хворобами, які вражають рослини Cicer arietinum L. є 

аскохітоз та фузаріоз [32, 141]. В технології виробництва цієї культури для 

зменшення ураженості рослин рекомендують використовувати хімічні 

протруйники [36]. Досвід їх застосування у сільськогосподарському 

виробництві показав негативний вплив даних хімічних речовин на формування 

симбіозу бульбочкових бактерій з бобовими рослинами [27]. Зважаючи на те, 

що ризобії виявляють чутливість до протруйників, для обробки насіння 

доцільно використовувати агрохімікати, які менш токсичні для бульбочкових 

бактерій, а для інокуляції насіння нуту використовувати штами M. ciceri, що є 

більш стійкими до діючих речовин протруйників.  

За рекомендаціями вітчизняних вчених протруєння проводять не 

пізніше, ніж за два тижні до сівби, а інокуляцію безпосередньо перед висівом 

насіння, дозу інокулянту рекомендують при цьому збільшувати вдвічі [27, 36]. 

Метою нашої роботи було вивчення впливу на життєздатність 

бульбочкових бактерій M. ciceri  протруйника насіння Вітавакс 200 ФФ, що 

використовується в технології вирощування нуту, діюча речовина якого 

належить до ІІІ класу токсичності (малотоксичний). 
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Визначали оптимальний інтервал між протруєнням насіння та 

інокуляцією M. cicerі, що забезпечує максимальне виживання клітин на 

насінині. 

Протруювали насіння нуту сорту Пам'ять за рекомендаціями, вказаними 

в інструкціях препаратів (1,5–2,0 мл на 1 кг насіння). Оброблене насіння 

розподіляли на частини та інокулювали суспензією бактерій M. ciceri в 

розрахунку 2 мл на 1 кг насіння в різні проміжки часу: першу – в той-же день, 

інші через 1, 7, 14, 21 та 28 діб після протруєння. Для бактеризації 

використовували суспензії бактерій M. cicerі Н-12 та M. cicerі ND-64. Через дві 

години після інокуляції робили змив з поверхні 100 насінин, і відповідні 

розведення висівали на бобовий агар. Колонії підраховували через 7 діб і 

визначали кількість клітин бактерій, які зберігались на насінні, обробленому 

фунгіцидом. В контрольному варіанті інокулювали насіння нуту (не оброблене 

протруйниками) суспензією бактерій M. cicerі в розрахунку 2 мл суспензії на 

1 кг насіння та робили змив з 100 насінин через 2 години.  

Показано, що застосування досліджуваного фунгіциду одночасно з 

інокуляцією M. cicerі призводило до загибелі бактерій M. cicerі ND-64 та 

M. cicerі Н-12, на поверхні насіння, що свідчить про значну токсичність діючих 

речовин даного протруйнику для ризобій нуту (табл. 7.12).  

Діючі речовини протруйника Вітавакс 200 ФФ – карбоксил та тирам 

відносятся до хімічних груп дитіокарбаматів та карбоксамідів. Дослідженнями 

вітчизняних вчених показано [1, 27], що застосування даного протруйника 

може негативно впливати на симбіотичні взаємовідносини бобових рослин з 

ризобіями (сої, люпину, гороху). Згідно даних Бушуляна О. В. [36] 

застосування Вітавакс 200 ФФ не спричиняє значного негативного впливу на 

формування та активність симбіотичного апарату нуту у виробничих посівах за 

спонтанної інокуляції. 
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Таблиця 7.12 – Вплив протруйнику Вітавакс 200 ФФ на життєздатність 

бульбочкових бактерій M. ciceri 

Варіант Термін протруєння Кількість життєздатних 

бактерій клітин/насінину 

Інокуляція 

M. cicerі Н-12 

Контроль (без протруйника) 2,9·10
6

 ± 1,2·10
4

 

У день інокуляції - 

За 1 добу до інокуляції 1,0·10
4

 ± 1·10
2

 

За 7 діб до інокуляції 4,0·10
4

 ± 2·10
2

 

За 14 діб до інокуляції 7,7·10
4

 ± 7·10
2

 

За 21 добу до інокуляції 1,5·10
5

 ± 5·10
3

 

За 28 діб до інокуляції 1,9·10
6

 ± 8·10
4

 

Інокуляція 

M. cicerі ND-64 
Контроль (без протруйника) 3,0·10

6

 ± 2·10
4

 

У день інокуляції - 

За 1 добу до інокуляції 3,0·10
4  

±3·10
2

 

За 7 діб до інокуляції 5,7·10
5

 ± 6·10
3

 

За 14 діб до інокуляції 1,2·10
6

 ± 1·10
4

 

За 21 добу до інокуляції 1,8·10
6

 ± 5·10
4

 

За 28 діб до інокуляції 2,2·10
6

 ± 2·10
4

 

 

Дослідження життєздатності ризобій нуту на насінні, обробленому 

даним фунгіцидом показало, що бактерії M. cicerі ND-64 більш стійкі до діючих 

речовин Вітавакс 200 ФФ ніж бактерії M. ciceri Н-12. Так, на обробленому 

насінні нуту за 1–21 добу до інокуляції кількість життєздатних клітин 

M. cicerі ND-64 була в 3–15,6 разів більше ніж клітин референтного штаму 

M. ciceri Н-12. На насінні нуту, протруєному за 28 діб до інокуляції 

бактеріальною суспензією M. cicerі ND-64 виживало 2,2·10
6
 клітин бактерій (в 

1,4 раз менше ніж у варіанті без протруйника), M. cicerі Н-12 – 1,9·10
6
 клітин, 

що менше від контролю в 1,5 разів. Отже, для формування ефективного 

симбіозу M. cicerі – C. arietinum доцільно проводити обробку протруйником 

Вітавакс 200 ФФ не менше ніж за місяць до інокуляції і використовувати для 

інокуляції ефективний штам M. cicerі. 
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Отже, в результаті проведених досліджень було показано, що бактерії 

M. cicerі ND-64 є більш стійкими до діючих речовин протруйнику 

Вітавакс 200 ФФ ніж M. cicerі Н-12. Найбільшу кількість життєздатних клітин 

M. cicerі ND-64 виявлено на насінні, протруєному Вітаваксом 200 ФФ за 28 діб 

до інокуляції (2,2·10
6
 клітин/насінину).  

Показано, що проведення протруєння насіння за 1–3 тижня до 

інокуляції, негативно впливає на життєздатність бульбочкових бактерій 

M. cicerі. Тому ми рекомендуємо проводити протруєння насіння нуту не 

пізніше ніж за місяць до інокуляції та подвоювати кількість інокулянту, при 

використанні засобів захисту рослин.  

 

7.3 Економічна та біоенергетична ефективність бактеризації нуту 

штамами M. cicerі в зоні Полісся 

 

На даний час технології вирощування нуту розроблені вітчизнями 

вченими для Степової та Лісостепової зон. Оцінка економічної та 

біоенергетичної ефективності вирощування нуту за використання бактеризації 

насіння препаратами на основі ризобій нуту була проведена вітчизняними 

вченими, зокрема Каленською С. М. [43], Дідович С. В. [34], Пущак В. І. [182].  

Оскільки технології вирощування нуту в зоні Полісся ще не розроблені, 

в своїх дослідженнях ми використовували методичні рекомендації вчених СГІ-

НЦНС [27, 36]. За вирощування нуту необхідним агрозаходом є бактеризація 

насіння активними та високоефективними штамами. Тому ми провели оцінку 

економічної та енергетичної ефективності використання інокуляції за 

вирощування нуту в зоні Полісся, де подібні дослідження проводилися вперше. 

Основні показники економічної ефективності застосування для 

інокуляції насіння штамів M. cicerі при виробництві нуту наведено в табл. 7. 13. 

Аналіз зазначених показників свідчить, що в усіх досліджуваних 

варіантах виробництво нуту виявилось прибутковим. Так, у контрольному 

варіанті розмір витрат із розрахунку на 1 га посівної площі склав 10 039 грн., 
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при цьому розмір виручки становив 16 579 грн./га і, відповідно, отримано 

прибутку у розмірі 6 540 грн./га; при цьому рівень рентабельності виробництва 

сягав 65,1 %.  

 

Таблиця 7.13 – Економічна ефективність застосування для бактеризації насіння 

нуту сорту Пам'ять штамів M. cicerі при вирощуванні даної культури в зоні 

Полісся 

Показники Контроль Інокуляція  

M. cicerі Н-12 

Інокуляція  

M. cicerі ND-64 

значення відхилення, +/- значення відхилення, +/- 

абсо-

лютне 

віднос-

не, % 

абсо-

лютне 

віднос-

не, % 

Урожайність, 

т/га 
1,17 1,33 +0,16 +13,7 1,48 +0,31 +26,5 

Розрахункові 

витрати на 1га, 

грн. 

10039 10150 +111 +1,1 10177 +138 +1,4 

Собівартість 1 

т, грн. 
8580 7631 -949 -11,1 6876 -1704 -19,9 

Розрахункова 

виручка на 1 га, 

грн.  

16579 18846 +2267 +13,7 20972 +4393 +26,5 

Розрахунковий 

прибуток на 1 

га, грн. 

6540 8696 +2156 +33,0 10795 +4255 +65,1 

Розрахунковий 

рівень 

рентабельності, 

% 

65,1 85,7 
+20,6в.

п. 
х 106,1 

+41,0в.

п. 
х 

Окупність 

додаткових 

витрат по 

прибутку, 

грн./грн. 

х 19,43 х х 30,88 х х 

 

За проведення інокуляції насіння суспензіями досліджуваних штамів 

розмір витрат із розрахунку на одиницю посівної площі зростав. Так, у варіанті 

з використанням штаму M. cicerі Н-12 із розрахунку на 1 га витрачено 

10 150 грн., що на 1,1 % більше, ніж у контрольному варіанті. У варіанті з 

інокуляцією M. cicerі ND-64 ці показники становили 10 177 грн. (зростання на 

1,4 %). При цьому розрахунковий розмір виручки від реалізації зерна нуту з 
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розрахунку на 1 га змінювався пропорційно до зміни рівня урожайності. Так, за 

інокуляції M. cicerі Н-12 виручка становила 18 846 грн./га, а за використання 

M. cicerі ND-64 – 20 972 грн./га. Відповідно до зміни витрат та виручки 

змінюються і показники прибутковості виробництва. Так, у варіанті з 

інокуляцією M. cicerі Н-12 розмір прибутку з розрахунку на 1 га посівної площі 

склав 8 696 грн., а рівень рентабельності – 85,7 %. За інокуляції насіння 

M. cicerі ND-64 ці показники становили 10 795 грн. та 106,1 % відповідно. 

За результатами порівняльного аналізу виявлено, що зміна показників 

економічної ефективності застосування досліджуваних штамів по відношенню 

до контрольного варіанту залежить від отриманого приросту урожайності та 

відповідних витрат. В обох дослідних варіантах спостерігали значне 

випередження темпів росту урожайності у порівнянні з витратами. Результатом 

є зменшення собівартості продукції. При цьому пропорційно до урожайності 

зростав і розмір виручки із розрахунку на 1 га, відповідно збільшувалася і 

дохідна частина. За поєднаного впливу зазначених факторів зростала 

прибутковість виробництва нуту, а окупність кожної гривні додаткових витрат, 

пов‟язаних із застосуванням досліджуваних штамів, додатковим прибутком 

становила 19,43 грн. за інокуляції M. cicerі Н-12 та 30,88 грн. за використання 

M. cicerі ND-64. 

Основні показники енергетичної ефективності виробництва зерна нуту в 

контрольному та дослідних варіантах наведено в табл. 7.14.  

За результатами аналізу даних табл. 7.14 можна зробити висновок, що 

усі представлені варіанти вирощування нуту в цілому демонструють досить 

високий рівень енергетичної ефективності за відношенням енерговмісту 

отриманої продукції до енерговитрат на її виробництво. Так, у контрольному 

варіанті при витратах антропогенної енергії у розмірі 10 148 МДж із розрахунку 

на 1 га посівної площі енерговміст отриманого зерна становить 20 697 МДж, 

відповідно й коефіцієнт енергетичної ефективності складає 2,04. 



136 

 

При застосуванні M. сicerі Н-12 для інокуляції насіння ці показники 

складають, відповідно, 10 350 МДж, 23 528 МДж та 2,27, а за інокуляції 

M. cicerі ND-64 – 10 479 МДж, 26 181 МДж та 2,50. 

 

Таблиця 7.14 – Основні показники енергетичної ефективності застосування для 

бактеризації насіння нуту сорту Пам'ять штамів M. cicerі при вирощуванні 

даної культури в зоні Полісся 

Показники Контроль Інокуляція  

M. cicerі Н-12 

Інокуляція  

M. cicerі ND-64 

значення відхилення, +/- значення відхилення, +/- 

абсо-

лютне 

віднос-

не, % 

абсо-

лютне 

віднос-

не, % 

Урожайність, 

т/га 
1,17 1,33 +0,16 +13,7 1,48 +0,31 +26,5 

Витрати 

антропогенної 

енергії на 1га, 

МДж. 

10148 10350 +202 +2,0 10479 +331 +3,3 

Витрати 

антропогенної 

енергії на 1т 

зерна, МДж. 

8674 7782 -892 -10,3 7081 -1593 -18,4 

Енерговміст 

урожаю, МДж/га 
20697 23528 +2830 +13,7 26181 +5484 +26,5 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

2,04 2,27 +0,23 +11,5 2,50 +0,46 +22,5 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

додаткових 

витрат енергії 

х 14,04 х х 16,56 х х 

 

При цьому результати порівняльного аналізу наведених показників 

свідчать, що у варіантах із застосуванням для інокуляції суспензій бактерій 

M. cicerі спостерігається значне відставання темпів росту витрат антропогенної 

енергії із розрахунку на 1 га посівної площі у порівнянні зі збільшенням 

урожайності та, відповідно, енерговмісту отриманої продукції. У результаті 

коефіцієнти енергетичної ефективності в даних варіантах є значно вищими у 

порівнянні з контролем, а додаткові витрати енергії, пов‟язані із застосуванням 
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бактеріальних суспензій у 14,04 (за інокуляції M. cicerі Н-12) та 16,56 разів (за 

використання M. cicerі ND-64) окупаються енергією додаткового урожаю. 

Економічна та енергетична ефективність застосування передпосівної 

бактеризації M. cicerі ND-64 при вирощуванні нуту в зоні Полісся за усіма 

показниками є більш ефективною у порівнянні з інокуляцією M. cicerі Н-12 та 

контрольного варіанту. 

Отже, показано, що активний конкурентоздатний штам M. сicerі ND-64 

формує ефективний симбіоз з рослинами нуту та забезпечує підвищення 

показників урожайності та продуктивість рослин нуту за культивування в 

агроценозах Степу, на фоні активної місцевої популяції, а також в Лісостепової 

зони та Полісся (в нових регіонах вирощування). Так прибавка урожайності 

рослин сорту Пам‟ять становила 17–27 %, а сорту Скарб – 33–37 %. 

Дослідження впливу протруйнику, який використовується у сучасних 

технологіях виробництва нуту, на життєздатність бульбочкових бактерій 

показало, що бактерії M. cicerі ND-64 є більш стійкими до діючих речовин 

протруйнику Вітавакс 200 ФФ ніж вирбничий штам M. cicerі Н-12.  

Проаналізовано показники економічної та енергетичної ефективності 

бактеризації насіння нуту штамами M. cicerі та встановлено, що застосування 

для інокуляції насіння штаму M. cicerі 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. cicerі ND-64 додатковим 

прибутком становить 30 грн. 88 коп. 

З огляду на вищезазначене, ми рекомендуємо даний штам як 

потенційний біоагент мікробного препарату для інокуляції нуту з метою 

формування ефективного бобово-ризобіального симбіозу та підвищення 

продуктивності даної культури. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено особливості симбіотичних 

взаємовідносин бульбочкових бактерій M. ciceri з C. arietinum в агроценозах 

Полісся та Степу України. Селекціоновано ефективний штам M. cicerі ND-64, 

який сприяє ранньому формуванню та тривалому функціонуванню 

симбіотичного апарату нуту більшості сортів української селекції, активно 

синтезує фітогормональні речовини та сприяє підвищенню продуктивності, 

урожайності та якості насіння нуту. 

1. Вперше показано, що популяції бульбочкових бактерій нуту в 

ґрунтах України гетерогенні: представлені ризобіями, що різняться між собою 

за швидкістю росту та іншими культурально-морфологічними, фізіолого-

біохімічними та симбіотичними властивостями.  

2. Встановлено, що бактерії M. cicerі характеризуються високою 

сспецифічністю, щодо сорту рослини-господаря. Селекціоновано новий штам 

бульбочкових бактерій M. cicerі ND-64, який формує ефективний симбіоз з 

рослинами нуту сучасних сортів: Скарб, Адмірал, Одисей, Буджак, Тріумф та 

Пам‟ять. Інокуляція насіння нуту бактеріальною суспензією даного штаму 

сприяє збільшенню кількості бульбочок на зазначених сортах (на 5–89 %), маси 

бульбочок (на 10–190 %) та їх нітрогеназної активності (на 26–290 %) у 

порівнянні з позитивним контролем (інокуляція суспензією виробничого штаму 

M. cicerі Н-12). 

3. Показано, що інокуляція насіння активним штамом M.ciceri ND-64 

сприяє досить ранньому (10–14 доба) та тривалому функціонуванню 

симбіотичного апарату нуту. Найвищі симбіотичні показники спостерігали на 

початку бобоутворення: кількість бульбочок складала 43±1 одиниць/рослину, їх 

маса – 1060±106 мг/рослину та нітрогеназна активність – 3597±74 нмоль 

етилену/рослину·годину. У контрольному варіанті, а також за інокуляції 

насіння виробничим штамом M. cicerі Н-12 максимальних значень симбіотичні 

показники набували дещо пізніше (у кінці фази бобоутворення): кількість 

бульбочок становила 16,6±1,7 та 27,9±2,9 од./рослину, маса 420±16 та 
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650±12 мг/рослину та нітрогеназна активність 981±80 та 1610±92 нмоль 

етилену/рослину·годину відповідно. 

4. Досліджено ауксинову, цитокінінову та гіберелінову активність 

бульбочкових бактерій нуту та показано, що штам M. cicerі ND-64 

характеризується здатністю до інтенсивного синтезу біологічно активних 

речовин. За допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії в 

культуральній рідині M. ciceri ND-64 виявлено речовини ауксинової природи: 

індол-3-оцтову кислоту (ІОК) (7,01 мкг/г АСБ), індол-3-масляну кислоту 

(6,86 мкг/г АСБ), індол-3-оцтову кислоту гідразид (14,78 мкг/г АСБ) та індол-3-

карбінол (0,94 мкг/г АСБ). 

5. Показано, що активний конкурентоздатний штам M. сicerі ND-64 

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

контрастних за розміром насіння, середньою висотою та типом куща. 

Інокуляція насіння нуту бактеріальною суспензією високоефективного штаму 

M. сicerі 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. 

6. Встановлено, що бактерії M. cicerі ND-64 є більш стійкими до 

діючих речовин протруйника Вітавакс 200 ФФ ніж M. cicerі Н-12. Максимальну 

кількість життєздатних клітин M. cicerі ND-64 зафіксовано на насінні 

протруєному Вітаваксом 200 ФФ за 28 діб до інокуляції 

(2,2·10
6
 клітин/насінину). 

7.  Показано, що застосування для інокуляції насіння штаму M. cicerі 

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. cicerі ND-64 додатковим прибутком становить 30 грн. 88 коп. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

На основі проведених лабораторних, вегетаційних і польових дослідів 

пропонується виробництву новий високоефективний штам M. cicerі ND-64 

(Патент України 141783, Додаток Б) для виробництва мікробних препаратів для 

інокуляції насіння нуту з метою формування ефективного бобово-ризобіального 

симбіозу та підвищення продуктивності культури.  



142 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Волкогон В. В., Надкернична О. В., Токмакова Л. М. та iн. 

Експериментальна ґрунтова мікробіологія : монографія / за ред. 

В. В. Волкогона. Київ : Аграрна наука, 2010. 463 с. 

2. Патика В. П., Коць С. Я., Волкогон В. В. та iн. Бiологiчний азот. 

Київ: Свiт, 2003. 424 с. 

3. Волкогон В. В. Мікробіологічна трансформація сполук азоту в 

ґрунтах агроценозів. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. 192 с. 

4. Коць С. Я., Моргун В. В., Патыка В. Ф. и др. Биологическая 

фиксация азота: бобово-ризобиальный симбиоз. Логос, 2011. Т. 2. 523 с. 

5. Патика В. П., Гнатюк Т. Т., Буцела Н. М., Кириленко Л. В. 

Біологічний азот у системі землеробства. Землеробство. 2015. №2. С. 12–20. 

6. Gangola M. P., Båga M., Gaur P. M., Chibbar R. N. Chickpea – 

nutritional quality and role in alleviation of global malnourishment. Legume 

Perspectives. 2014. №. 3. Р. 33–35.  

7. Merga B., Haji J. Economic importance of chickpea: Production, value, 

and world trade. Cogent Food & Agriculture. 2019. Vol. 5. № 1. Р. 1–12. 

8. Yadav S., Shah V., Mod B. Genetic diversity analysis between different 

varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) using SSR markers. International Journal 

of Applied Sciences and Biotechnology. 2019. Vol. 7. №2. Р. 236–242. 

9. Olika E., Abera S., Fikre A. (2019). Physicochemical properties and 

effect of processing methods on mineral composition and antinutritional factors of 

improved chickpea (Cicer arietinum L.) varieties grown in Ethiopia. International 

Journal of Food Science. 2019. Р. 1–7. 

10. Cokkizgin A. Botanical characteristics of chickpea genotypes (Cicer 

arietinum L.) under different plant densities in organic farming. Scientific Research 

and Essays. 2012.Vol. 7. № 4. Р. 498–503. 



143 

 

11. Rachwa-Rosiak D., Nebesny E., Budryn G. Chickpeas – composition, 

nutritional value, health benefits, application to bread and snacks: a review. Critical 

Reviews in Food Science and Nutrition. 2015. Vol. 55. №8. Р. 1137–1145. 

12. Балашова Н. Н. Мировые тенденции производства и потребления 

нута. Зерновое хозяйство. 2003. Вип. 8. С. 5–8. 

13. Аникеева Н. В. Перспективы применения белковых продуктов из 

семян нута. Известия вузов. Пищевая технология. 2007. Вип. 5-6. С. 33–35. 

14. Холодова О. Ю. Характеристика поживних властивостей нуту та 

сучасний стан його використання у харчовій промисловості. Товарознавство 

та інновації. 2011. Вип. 3. С. 165–170. 

15. Холод С. М., Холод С. Г., Іллічов Ю. Г. Нут – перспективна 

зернобобова культура для Лісостепу України. Вісник Полтавської державної 

аграрної академії: науково-виробничий, фаховий журнал. 2013. №2. С. 49–54. 

16. Петкевич З. З., Мельніченко Г. В. Нут, сочевиця – перспективні 

зернобобові культури для вирощування на півдні України. Зрошуване 

землеробство. 2016. № 65. С. 104–107. 

17. Тітова А. Є., Пузік В. К. Перспективи вирощування та 

використання нуту під час глобальних змін клімату. Вісник Харківського 

національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: 

Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. 2013. №9. С. 210–

214.  

18. Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, 

плодів, ягід та винограду (остаточні дані) у 2019, 2018, 2017, 2016 році. 

Статистичний бюлетень. Київ. 2016, 2017, 2018, 2019.  

19. Andrews M., Andrews M. E. Specificity in Legume-Rhizobia 

Symbioses. International Journal of Molecular Sciences. 2017. Vol. 18. №4. P. 705. 

20. Дідович С. В., Толкачов М. З., Бутвіна О. Ю. Ефективність 

симбіотичної азотфіксації в агроценозах України. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2008. Вип. 8. С. 117–125. 



144 

 

21. Безугла О. М., Кобизєва Л. Н. Класифікація культурного виду нуту 

Сicer arietinum L. Генетичні ресурси рослин. 2012. Вип. 10-11. С. 75–81. 

22. Van der Maesen Z. L. G. Origin, history and taxonomy of chickpea. The 

chickpea. CAB International Publication, UK. 1987. Р. 11–37.  

23. Gaur P. M., Tripathi S., Gowda C. L. L. et al. Chickpea seed production 

manual. Patancheru 502 324, Andhra Pradesh. (ed) India: International Crops 

Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 2010. 28 p. 

24. Січкар В. І., Бушулян О. В. Нут. СГІ – НЦНС. 2007. 36 с. 

25. Вус Н. О., Кобизєва Л. Н., Безугла О. М. Селекційна цінність 

зразків нуту за посухостійкістю в умовах Східного Лісостепу України. 2017. 

Наукові доповіді НУБіП України. № 4 (68). С. 1–17. 

26. Бушулян О. В., Січкар В. І. Нут: генетика, селекція, насінництво, 

технологія вирощування. 2009. 248 с.  

27. Бушулян О. В., Січкар В. І. Сучасна технологія вирощування нуту. 

Методичні рекомендації. СГІ – НЦНС. 2011. 31 с. 

28. Вишнякова М. А., Бурляева М. О., Булынцев С. В., Сеферова И. В., 

Плеханова Е. C., Нуждин С. В. Фенотипическое разнообразие местных сортов 

нута (Cicer arietinum L.) из центров происхождения культуры, сохраняемых в 

коллекции ВИР. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017. № 2 (21). С. 

170–179. 

29. Бушулян О. В. Створення та впровадження у виробництво 

посухостійких сортів нуту. Збірник наукових праць СГІ-НЦНС. 2015. Вип. 26 

(66). С. 33–40.  

30. Очкала О. С., Лаврова Г. Д., Бушулян О. В., Нагуляк О. І. Вплив 

низьких позитивних температур на інтенсивність проростання та строків сівби 

на елементи врожаю у різних генотипів нуту звичайного (Cicer arietinum L.). 

Зрошуване землеробство. 2020. Вип. 74. С. 139–143.  

31. Бушулян О. В., Сичкарь В. И., Бушулян М. А., Пасичник С. М. 

Результаты и перспективы селекции нута в Украине. Зернобобовые и крупяные 

культуры. 2015. Т. 16. №4. С. 49–54. 



145 

 

32. Бушулян О. В., Січкар В. І., Бабаянц О. В. Інтегрована система 

захисту нуту від бур‟янів, шкідників і хвороб. Методичні рекомендації. СГІ-

НЦНС. 2012. 25 с.  

33. Пасічник С. М. Скринінг зразків нуту з комплексом цінних 

господарських ознак. Селекція і насінництво. 2018. Вип. 113. С. 125–134. 

34. Дідович С. В., Портянко С. І., Дідович О. М. Вплив мінерального 

азоту на ефективність симбіозу нуту (Сіcer arіetіnum) з Mesorhіzobіum cіcerі. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2006. Вип. 19. С. 

121–125. 

35. Дідович С. В. Оптимізація азотного і фосфорного живлення нуту. 

Сільськогосподарська мікробіологія. 2007. Вип. 6. С. 67–76. 

36. Бушулян О. В., Січкар В. І., Бабаянц О. В. Сучасна інтегрована 

система захисту посівів нуту. Методичні рекомендації. СГІ–НЦНС. 2017. 26 с. 

37. Гирка А. Д., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Костиря 

І. В., Кулик А. О. Врожайність зерна нуту залежно від агротехнічних заходів 

вирощування в умовах Північного Степу України. Бюлетень Інституту 

сільського господарства степової зони НААН України. 2013. №4. С. 53–57.  

38. Задорожний В. С., Карасевич В. В., Мовчан І. В., Колодій С. В. 

Шкідливість бур‟янів та їх контролювання в посівах нуту в умовах 

Правобережного Лісостепу України. Наукові праці інститу біоенергетичних 

культур і цукрових буряків. 2014. Вип. 20. С 31–37. 

39. Дидович С. В., Пархоменко А. Л., Пташник О. П. Экологически 

безопасная технология выращивания нута. Методические рекомендации. 

Симферополь. 2013. 35 с. 

40. Акулов А. С., Беляева Ж. А. Влияние элементов технологии 

возделывания на продуктивность нута на севере ЦЧР. Зернобобовые и крупяные 

культуры. 2015. №1(13). С. 56–60. 

41. Господаренко Г. М., Прокопчук С. В. Вплив азотних добрив на 

поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай нуту. Вісник уманського 

національного університету садівництва. 2014. №1. С. 3–8. 



146 

 

42. Господаренко Г. М., Прокопчук І. В., Прокопчук С. В. Симбіотична 

азотфіксувальна здатність нуту та продуктивність культури за різного 

удобрення. Сільськогосподарська мікробіологія. 2017. Вип. 25. С. 25–30. 

43. Каленська С. М., Новицька Н. В., Рожко В. І., Малинка Л. В., 

Барзо І. Т. Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою 

наночастинок біогенних металів. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. 2014. Вип. 85. С. 79–84. 

44. Kryvoruchko I. Zn-use efficiency for optimization of symbiotic nitrogen 

fixation in chickpea (Cicer arietinum L.). Turkish Journal of Botany. 2017. Vol. 41 

№5. Р. 423–441. 

45. Моргун В. В., Коць С. Я. Роль біологічного азоту в азотному 

живленні рослин. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 1. С. 62–

74. 

46. Коць С. Я. Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту. 

Физиология и биохимия культурных растений. 2011. Т. 43. № 3. С. 212–225. 

47. Лихочвор В. В., Пущак В. І. Урожайність нуту залежно від 

мінерального живлення. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 

2018. Вип. 63. С. 95–106. 

48. Дідович С. В., Толкачов М. З., Каменєва І. О. Ефективні штами 

Mesorhizobium ciceri для виготовлення ризобофіту під нут (Cicer arietinum). 

Сільськогосподарська мікробіологія. 2006. Вип. 4. С. 147–158. 

49. Singh Z., Singh G., Saravaiya S. N. Role of Rhizobium in chickpea 

(Cicer arietinum) production – A review. Agricultural Reviews. 2018. Vol. 38. №01. 

Р. 31–39.  

50. Rupela O. P. A visual rating system for nodulation of chickpea. 

International Chickpea Newsletter. 1990. Vol. 22. P. 22–25. 

51. Дідович С. В. Мікробні препарати як альтернатива хімічним 

фунгіцидам при вирощуванні нуту. Корми і кормовиробництво. Вип. 70. С. 41–

46. 



147 

 

52. Kunal, Sharma P. Influence of pesticide-treated seeds on survival of 

Mesorhizobium sp. Cicer, symbiotic efficiency and yield in chickpea. Plant 

Protection Science. 2012. Vol. 48. №1. P. 37–43. 

53. Петренкова В. П., Маркова Т. Ю., Сокол Т. В. Хвороби і шкідники 

нуту. Посібник хлібороба. 2010. С. 31–32. 

54. Fierro M., Palmieri D., De Curtis F., Vitullo D., Rubio J., Gil J., 

Lima G., Millan T. Genetic and agronomic characterization of chickpea landraces for 

resistance to Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. Phytopathologia Mediterranea. 

2019. Vol. 58. №2. P. 239–248.  

55. Попова Л. В., Бушулян О. В., Немерицька Л. В., Бойчук Р. Ю. 

Фузаріоз різних сортів нуту в 2016–2017 роках в умовах Одеської області. 

Сучасні аспекти захисту рослин в Україні: збірник тез доповідей 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 14–15 березня). 

м. Умань, 2018. С. 3–6. 

56. Тітова А. Є. Аналіз джерел стійкості нуту до основних хвороб і 

шкідників в умовах східного Лісостепу України. Вісник Харківського 

національного аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і 

насінництво, плодоовочівництво і зберігання. 2017. Вип. 2. С. 48–54. 

57. Пасічник С. М., Бушулян О. В., Січкар В. І. Результати гібридизації 

нуту за різних умов вирощування. Селекція і насінництво. 2016. Вип. 109. С. 

111–118. 

58. Бушулян О. В. Селекція нуту – історія та перспективи. Збірник 

наукових праць СГІ – НЦНС. 2012. Вип. 20 (60). С. 126–131. 

59. Дідович С. В. Формування та функціонування симбіозу 

Mesorhizobium ciceri - Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України; 

Автореф. дис. канд. с.-г. наук: Інститут сільськогосподарської мікробіології 

УААН. 2007. 22 с. 

60. Спайнк Г., Кондороши А., Хукас П. Rhizobiaceae. Молекулярная 

биология бактерий, взаимодействующих с растениями СПб.: Бионт. 2002. 567 с. 



148 

 

61. Иутинская Г. А., Пономаренко С. П. Биорегуляция микробно-

растительных систем. Ничлава. 2010. 105 с.  

62. Надкернична О. В. Азотфіксуючі мікробно-рослинні симбіози. 

Сільськогосподарська мікробіологія. 2005. Вип. 1-2. С. 105–127. 

63. Ahemad M., Kibret M. Mechanisms and applications of plant growth 

promoting rhizobacteria: Current perspective. Journal of King Saud University – 

Science. 2014. Vol. 26. №1. P. 1–20. 

64. Крутило Д. В. Бульбочкові бактерії – гетеротрофний та 

симбіотрофний способи життя. Сільськогосподарська мікробіологія. 2008. Вип. 

7. С. 147–161. 

65. Buhian W. P., Bensmihen, S. Mini-Review: nod factor regulation of 

phytohormone signaling and homeostasis during rhizobia-legume symbiosis. 

Frontiers in Plant Science. 2018. Vol. 9. P. 1–8. 

66. Hirsch A. M. Role of lectins (and rhizobial exopolysaccharides) in 

legume nodulation. Current Opinion in Plant Biology. 1999. Vol. 2. №4. P. 320–326.  

67. Кириченко Е. В. Комплементарное взаимодействие лектинов 

бобовых растений с суспензиями клубеньковых бактерий как один из 

показателей специфичности симбионтов. Физиология и биохимия культурных 

растений. 2004. Т. 36. № 4. С. 301–306. 

68. Stougaard J. Regulators and regulation of legume root nodule 

development. Plant Physiology. 2000. Vol. 124. №2. P. 531–540. 

69. Макрушин М. М., Макрушина Є. М., Петерсон Н. В., 

Мельников М. М. Фізіологія рослин. /За ред. М. М. Макрушина. Підручник. 

Вінниця: Нова Книга, 2006. 416 с. 

70. Серова Т. А., Цыганов В. Е. Старение симбиотического клубенька у 

бобовых растений: молекулярно-генетические и клеточные аспекты (обзор). 

Сельскохозяйственная биология. 2014. № 5. С. 3–15. 

71. Gage D. J. Infection and invasion of roots by symbiotic, nitrogen-fixing 

rhizobia during nodulation of temperate legumes. Microbiology and Molecular 

Biology Reviews. 2004. Vol. 68. №2. P. 280–300. 



149 

 

72. Garrity G. M., Brenner D. J., Krieg N. R., Staley J. T. Bergey's manual 

of systematic bacteriology. Vol. 2: The Proteobacteria, Part C:The Alpha-, Beta-, 

Delta-, and Epsilonproteobacteria. Springer. 2005. 1415 p. 

73. Крутило Д. В. Біологічні властивості бульбочкових бактерій сої з 

різною швидкістю росту. Сільськогосподарська мікробіологія. 2009. Вип. 10. С. 

50–64. 

74. Nour S. M., Fernandez M. P., Normand Ph., Cleyet-Marel J.-C. 

Rhizobium ciceri sp. nov., consisting of strains that nodulate chickpeas (Cicer 

arietinum L.). International Journal of Systematic Bacteriology. 1994. Vol. 44. №3. 

P. 511–522.  

75. Jarvis B. D. W., Van Berkum P., Chen W. X., Nour S. M., 

Fernandez M. P., Cleyet-Marel J.-C., Gillis M. Transfer of Rhizobium loti, Rhizobium 

huakuii, Rhizobium ciceri, Rhizobium mediterraneum and Rhizobium tianshanense to 

Mesorhizobium gen. nov. International Journal of Systematic Bacteriology. 1997. 

Vol. 47. P. 895–898. 

76. Laranjo M., Alexandre A., Rivas R., Velãzquez E., Young J. P. W., 

Oliveira S. Chickpea rhizobia symbiosis genes are highly conserved across multiple 

Mesorhizobium species. FEMS Microbiology Ecology. 2008. Vol. 66. №2. P. 391–

400. 

77. Rivas R., Laranjo M., Mateos P. F., Oliveira S., Martínez-Molina E., 

Velázquez E. Strains of Mesorhizobium amorphae and Mesorhizobium tianshanense, 

carrying symbiotic genes of common chickpea endosymbiotic species, constitute a 

novel biovar (ciceri) capable of nodulating Cicer arietinum. Letters in Applied 

Microbiology. 2007. Vol. 44. №4. P. 412–418. 

78. Zhang J., Guo C., Chen W., De Lajudie P., Zhang Z., Shang Y., 

Wang E. T. Mesorhizobium wenxiniae sp. nov., isolated from chickpea (Cicer 

arietinum L.) in China. International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology. 2018. Vol. 68. №6. P. 1930–1936. 

79. Rivas R., Peix A., Mateos P. F., Trujillo M. E., Martínez-Molina E., 

Velázquez E. Biodiversity of populations of phosphate solubilizing rhizobia that 



150 

 

nodulates chickpea in different Spanish soils. Plant and Soil Sciences. 2006. Vol. 

287. P. 23–33. 

80. Karaś M. A., Turska-Szewczuk A., Trapska D., Urbanik-Sypniewska T. 

Growth and survival of Mesorhizobium loti inside Acanthamoeba enhanced its ability 

to develop more nodules on Lotus corniculatus. Microbial Ecology. 2015. Vol. 70. 

№2. P. 566–575. 

81. Wang E., Rogel A., Sui X., Chen W., Martínez-Romero E., Van 

Berkum P. Mesorhizobium amorphae, a rhizobial species that nodulates Amorpha 

fruticosa, is native to American soils. Archives of Microbiology. 2002. Vol. 178. №4. 

P. 301–305. 

82. Velázquez E., Igual J. M., Willems A., Fernández M. P., Muñoz E., 

Mateos P. F., Abril A., Toro N., Normand P., Cervantes E., Gillis M., Martínez-

Molina E. Mesorhizobium chacoense sp. nov., a novel species that nodulates 

Prosopis alba in the Chaco Arido region (Argentina). International Journal of 

Systematic and Evolutionary Microbiology. 2001. Vol. 51. №3. P. 1011–1021. 

83. Mahmoud M. A., Mart D., Can C. Phenotypic characterization of 

indigenous rhizobia nodulating chickpea in Turkey reveals high diversity. Legume 

Research. 2018. Vol. 42. P. 379–384.  

84. Rai R., Dash P.K., Mohapatra T., Singh A. Phenotypic and molecular 

characterization of indigenous rhizobia nodulating chickpea in India. Indian Journal 

of Experimental Biology. 2012. Vol. 50. P. 340–350. 

85. Tena W., Wolde-Meskel E., Degefu T., Walley F. Genetic and 

phenotypic diversity of rhizobia nodulating chickpea (Cicer arietinum L.) in soils 

from southern and central Ethiopia. Canadian Journal of Microbiology. 2017. Vol. 

63. №8. P. 690–707.  

86. Zakhia F., De Lajudie Ph. Taxonomy of rhizobia. Agronomie, EDP 

Sciences. 2001. Vol. 21. №6-7. P. 569–576. 

87. Chen W. X., Li G. S., Qi Y. L., Wang E. T., Yuan H. L., Li J. L. 

Rhizobium huakuii sp. nov. isolated from the root nodules of Astragalus sinicus. 

International Journal of Systematic Bacteriology. 1991. Vol. 41. №2. P. 275–280. 



151 

 

88. De Lajudie P., Willems A., Nick G., Moreira F., Molouba F., Hoste B., 

Torck U., Neyra M., Collins M. D., Lindstrom K., Dreyfus B., Gillis M. 

Characterization of tropical tree rhizobia and description of Mesorhizobium 

plurifarium sp. nov. International Journal of Systematic Bacteriology. 1998. Vol. 48. 

№2. P. 369–382. 

89. Rivas R., García-Fraile P., Velázquez E. Taxonomy of bacteria 

nodulating legumes. Microbiology Insights. 2009. Vol. 2. P. 51–69. 

90. Баймиев Ан. Х., Иванова Е. С., Птицын К. Г., Белимов А. А., 

Сафронова В. И., Баймиев Ал. Х. Генетическая характеристика клубеньковых 

бактерий дикорастущих бобовых Южного Урала. Молекулярная генетика, 

микробиология и вірусологія. 2012. №1. С. 29–34. 

91. Тихонович И. А. Генетика системного контроля микробно-

растительного взаимодействия. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. 

Т. 17. № 4-2. С. 985–1002. 

92. Suneja P., Dudeja S. S., Dahiya P. Deciphering the phylogenetic 

relationships among rhizobia nodulating chickpea: A Review. Journal of Applied 

Biology & Biotechnology. 2016. Vol. 4. №03. P. 061–070. 

93. Rogel M. A., Hernandez-Lucas I., Kuykendall L. D., Balkwill D. L. 

Martınez-Romero E. Nitrogen-fixing nodules with Ensifer adhaerens harboring 

Rhizobium tropici symbiotic plasmids. Appl Environ Microbiol. 2001. № 67. Р. 

3264–3268. 

94. Sullivan J. T., Patrick H. N., Lowther W. L., Scott D. B., Ronson C. W. 

Nodulating strains of Rhizobium loti arise through chromosomal symbiotic gene 

transfer in the environment. Proc Natl Acad Sci USA. 1995. № 92. Р. 8985–8989. 

95. Zhang X. X., Turner S. L., Guo X. W. et al. The common nodulation 

genes of Astragalus sinicus rhizobia are conserved despite chromosomal diversity. 

Appl Environ Microbiol. 2000. №66. Р. 2988–2995. 

96. Kamboj D.V., Bhatia R., Pathak D.V. Sharma P. K. Role of nodD gene 

product and flavonoid interactions in induction of nodulation genes in 

Mesorhizobium ciceri . Physiol Mol Biol Plants. 2010. Vol. 16. Р. 69–77. 



152 

 

97. Paço A., Brígido C., Alexandre A., Mateos P. F., Oliveira S. The 

symbiotic performance of chickpea rhizobia can be improved by additional copies of 

the clpb chaperone gene. Plos One. 2016. Vol. 11. №2. Р. e0148221. 

98. Buré, S., Jiménez-Vicente E., Echavarri-Erasun C., Rubio L. M. 

Biosynthesis of nitrogenase cofactors. Chemical Reviews. 2020. Vol. 120. №12. 

99. Jimenez-Vicente E., Yang Z. Y., Ray W. K., Echavarri-Erasun C., 

Cash V. L., Rubio L. M., Seefeldt L. C., Dean D. R. Sequential and differential 

interaction of assembly factors during nitrogenase MoFe protein maturation. The 

Journal of biological chemistry. 2018. Vol. 293. №25. Р. 9812–9823.  

100. Hardy R. W. F., Holsten R. D., Jackson E. K., Burns R. C. The 

acetylene-ethylene assay for nitrogen fixation: laboratory and field evaluation. Plant 

Physiology. 1968. Vol. 43. № 8. Р. 1185-1207.  

101. Коць С. Я., Грищук О. О. Фітогормони у формуванні та 

функціонуванні симбіотичних взаємовідносин бобових рослин і бульбочкових 

бактерій. Физиология растений и генетика. 2015. Вип. 47. № 3. Р. 187–206. 

102. Ahemad M., Kibret M. Mechanisms and applications of plant growth 

promoting rhizobacteria: Current perspective. Journal of King Saud University. 

Science. 2014. № 26. Р. 1–20. 

103. Леонова Н. О., Данкевич Л. А., Драговоз I. В., Патика В. П., 

Iутинська Г. О. Синтез позаклiтинних фiтогормонiв-стимуляторiв 

бульбочковими та фiтопатогенними бактерiями сої. Доповіді Національної 

академії наук України. 2013. Вип. 3. С. 165–171. 

104. Волкогон В. В., Волкогон М. В., Дімова С. Б. Рістстимулювальні 

мікроорганізми. Експериментальна ґрунтова мікробіологія. Аграрна наука. 

2010. С. 383-416. 

105. Васюк В. А., Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Фітогормони у 

регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих 

судинних спорових рослин. Вісник Харківського національного аграрного 

університету. Серія : Біологія. 2017. Вип. 1. С. 88-99. 



153 

 

106. Pii Y., Crimi M., Cremonese G., Spena A., Pandolfini T. Auxin and 

nitric oxide control indeterminate nodule formation. BMC Plant Biology. 2007. Vol. 

7. №1. Р. 21.  

107. Takanashi K., Sugiyama A., Yazaki K. Involvement of auxin distribution 

in root nodule development of Lotus japonicus. Planta. 2011. Vol. 234. №1. Р. 73–

81. 

108. .Suzaki T., Ito M., Kawaguchi M. Genetic basis of cytokinin and auxin 

functions during root nodule development. Front. Plant Sci. 2013. Vol.4. P. 1–6. 

109. Волкогон В. В., Сальник В. П. Значення регуляторів росту рослин у 

формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій. Физиология и 

биохимия культ. растений. 2005. Вип. 37. №3. С. 187–197. 

110.  Цавкелова Е. А., Климова С. Ю., Чердынцева Т. А., Нетрусов А. И. 

Микроорганизмы – продуценты стимуляторов роста растений и их 

практическое применение. Прикл. биохимия и микробиология. 2006. Вып. 42. 

№2. С. 133–143. 

111. Грищук О. О., Волкогон М. В., Коць С. Я. Здатність штамів та Tn5-

мутантів Bradyrhizobium japonicum різної ефективності до синтезу фітогормонів 

в умовах in vitro. Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та 

перспективи. 2011. С. 168–173. 

112. Коць С. Я., Волкогон Н. В., Грищук Е. А. Способность штаммов и 

Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro. 

Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Вип. 42. №6. С. 491–496. 

113. Boiero L., Perrig D., Masciarelli O., Penna C., Cassán F., Luna V. 

Phytohormone production by three strains of Bradyrhizobium japonicum and possible 

physiological and technological implications. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007. Vol. 

74. №4. Р. 874–880. 

114.  Моргун В. В., Коць С. Я., Кириченко Е. В. Ростстимулирующие 

ризобактерии и их практическое применение. Физиология и биохимия культ. 

растений. 2009. Вип. 41. №3. С. 187–207. 



154 

 

115. Prinsen E., Chauvaux N., Schmidt J. et al. Stimulation of indole-3-acetic 

acid production in Rhizobium by flavonoids. FEBS Lett. 1991. 282. P. 53–55. 

116. Ferguson B. J., Mathesius U. Phytohormone regulation of legume-

rhizobia interactions. J. Chem. Ecol. 2014. Vol. 40. Р. 770–790. 

117.  Глянько А. К., Митанова Н. Б. Физиологические механизмы 

отрицательного влияния высоких доз минерального азота на бобово-

ризобиальный симбиоз. Вісн. Харків. аграр. ун-ту. Сер. Біологія. 2008. Вип. 2. 

№14. С. 26–41. 

118.  Веденичова Н. П, Косаківська І. В. Цитокініни як регулятори 

онтогенезу рослин за різних умов зростання. Київ: Наш формат, 2017. 200 с. 

119. Foucher F., Kondorosi E. Cell cycle regulation in the course of nodule 

organogenesis in Medicago. Plant Mol. Biol. 2000. Vol. 43(5-6). P. 773–786. 

120. Ferguson B. J, Mathesius U. Signaling interactions during nodule 

development. J. Plant Growth Regul. 2003. Vol. 22. №1 P. 47–72. 

121.  Sinvany G., Kapulnik Y., Wininger S.. et al. The early nodulin enod40 

is induced by, and also promotes arbuscular mycorrhizal root colonization. Physiol. 

Mol. Plant Pathol. 2002. Vol. 60. P. 103–109. 

122.  Prinsen E., Chauvaux N., Schmidt J., John M., Wieneke U., De Greef J., 

Schell J., Van Onckelen H. Stimulation of indole-3-acetic acid production in 

Rhizobium by flavonoids. FEBS Lett. 1991. Vol. 282. P. 53–55. 

123.  Федорова Е. Э., Жизневская Г. Я., Альжаппарова Ж. К., Измайлов 

С. Ф. Фитогормоны в азотфиксирующих клубеньках бобовых растений.  

Физиология и биохимия культ. растений. 1991. Вып. 23(5). С. 426–438. 

124. Драговоз И. В, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. Синтез 

фитогормонов штаммами Bradyrhizobium japonicum различной симбиотической 

эффективности. Мікробіологічний журнал. 2011. Вип. 73(4). С. 29–35. 

125. Jelenska J., Deckert J., Kondorosi E., Legocki A. B. Mitotic B-type 

cyclins are differentially regulated by photohormones and during yellow lupine 

nodule development. 2000. Vol. 150. P. 29–39. 



155 

 

126.  Jimenez-Zurdo J. I., Frugier F., Crespi M. D., Kondorosi A. Expression 

profiles of 22 novel molecular markers for organogenetic pathways acting in alfalfa 

nodule development. Mol. Plant-Microbe Interact. 2000. Vol. 13. P. 96–106. 

127. Оldroyd G. E., Downie J. A. Coordinating nodule morphogenesis with 

rhizobial infection in legumes. Annu. Rev. Plant Biol. 2008. Vol. 59. P.519–546. 

128. Грищук О. О., Грищук В. І., Коць С. Я. Вплив симбіотичних 

властивостей Bradyrhizobium japonicum на цитокініновий статус рослин сої. 

Наук. зап. Тернопіль. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. 2014. 

Вип. 3(60). С. 65–68. 

129. Hedden P., Phillips A. L. Gibberellin metabolism: new insights revealed 

by the genes. Trends Plant Sci. 2000. Vol. 5. Р. 523–530. 

130. Ferguson B. J., Ross J. J., Reid J. B. Nodulation phenotypes of 

gibberellin and brassinosteroid mutants of Pisum sativum. Plant Physiol. 2005. Vol. 

138. Р. 2396–2405. 

131.  Lievens S., Goormachtig S., Herder J. D. et al. Gibberellins are involved 

in nodulation of Sesbania rostrata. Plant Physiol. 2005. Vol. 139. Р. 1366–1379. 

132. Maekawa T., Maekawa-Yoshikawa M., Takeda N. et al. Gibberellin 

controls the nodulation signaling pathway in Lotus japonicus. Plant J. 2009. Vol. 58. 

Р. 183–194. 

133. .Hershey D. M., Lu X., Zi J., Peters R. J. Functional conservation of the 

capacity for ent-kaurene biosynthesis and an associated operon in certain rhizobia. J. 

Bacteriol. 2014. Vol. 196. P. 100–106. 

134. Santos M. S., Nogueira M. A., Hungria M. Microbial inoculants: 

reviewing the past, discussing the present and previewing an outstanding future for 

the use of beneficial bacteria in agriculture. AMB Express. 2019. Vol. 9. №. 205. 

135. L‟taief B., Sifi B., Gtari M., Zaman-Allah M., Lachaâl M.. Phenotypic 

and molecular characterization of chickpea rhizobia isolated from different areas of 

Tunisia. Canadian journal of microbiology. 2007. Vol. 53. P. 427–34.  



156 

 

136. Wang Q., Liu J., Zhu H. Genetic and molecular mechanisms underlying 

symbiotic specificity in legume-rhizobium interactions. Frontiers in plant science. 

2018. Vol. 9. № 313. 

137. Doin de Moura G. G., Remigi P., Masson-Boivin C., Capela D. 

Experimental evolution of legume symbionts: what have we learnt? Genes. 2020. 

Vol. 11(3). № 339. 

138. Gaur Y. D., Sen A. N. Cross inoculation group specificity in Cicer 

Rhizobium symbiosis. New Phytologist. 1979. Vol. 83. P.745–754. 

139. Крутило Д. В. Конкурентоспроможність штамів бульбочкових 

бактерій сої з повільним та інтенсивним ростом. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2011. Вип. 14. С. 64–76. 

140. Kingsley M. T., Bohlool B. Characterization of Rhizobium sp. (Cicer 

arietinum L.) by immunofluorescence, immunodiffusion and intrinsic antibiotic 

resistance. Canadian Journal of Microbiology. 1983. Vol. 29. P. 518–526. 

141. Бушулян О. В., Бабаянц О. В. Стійкість нуту до збудників 

фузаріозу. Збірник наукових праць СГІ – НЦНС. 2002. Вип. 2 (42). С. 148–157. 

142. Пат. № 17664 Україна, МПК С 12 N 1/00, С 12 P 1/04. Штам 

бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri Н-12, активний симбіотичний 

азотфіксатор, який використовують для приготування бактеріального 

препарату, що підвищує врожайність нуту. Толкачов М.З., Дідович С.В., 

Каменєва І.О. заявник і патентовласник Південний філіал Інституту 

сільськогосподарської мікробіології УААН; заявл. 13.03.06; опубл. 16.10.06, 

Бюл. №10. 4 с. 

143.  А. с. 1128545 СРСР, МПК С05F 11/08. Штамм клубенькових  

бактерий Rhizobium spp (cicer) 522 – активный симбиотический азотфиксатор. 

А. Т. Новикова, Л. М. Доросинский, Н. М. Лазарева, В. Л. Князева, А. И. 

Позднякова. №3632157/30-15; заявл. 09.08.83; опубл. 30.05.85, Бюл. № 20. 4 с. 

144. Методи культивування та тривалого зберігання бульбочкових 

бактерій у колекціях: методичні рекомендації. Чернігів: ІСМАВ НААН, 2015. 

36 с. 



157 

 

145. Методы исследований клубеньковых бактерий. Методические 

рекомендации для курсов повышния квалификации научных сотрудников по 

сельськохозяйственной микробиологии. Л., 1981. 48 с.  

146. Каталог культур мікроорганізмів.  Чернігів: видавець Брагинець О. 

В., 2015. 48 с. 

147. Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи 

біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. ЗАТ «НІЧЛАВА», 

2003. 320 с. 

148. Методы общей бактериологии / под ред. Ф. Герхардта и др.; [пер. с 

англ. Е. Н. Кондратьевой и Л. В. Калакуцкого] : в 3 т. М. : Мир, 1983-1984. 

149. Звягинцев Д. Т. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: 

Изд-во МГУ, 1980. 224 с.  

150. Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: Учеб. для студ. биол. 

спец. ун-тов. [4–е изд., испр. и доп.]. М.: Высш. шк., 1986. 448 с. 

151. Власов А. И., Елсуков К. А., Косолапов И. А. Электронная 

микроскопия : учеб. Пособие. М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. 168 с. 

152. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами 

статистической обработки результатов исследований). 5-е нзд., доп. и lПерераб. 

М.: АГРОПромиздат, 1985. 351 с. 

153. Кефели В. И., Турецкая Р. X., Коф Э. М., Власов В. П. Определение 

биологической активности свободных ауксинов и ингибиторов роста в 

растительном материале. Методы определения фитогормонов, ингибиторов 

роста, дефолиантов и гербицидов. М.: Наука, 1973. С. 7-21.  

154. Методические рекомендации по определению фитогормонов. АН 

УССР, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного. Киев: Ин-т ботаники, 1988. 78 с. С. 

41–45. 

155. ДСТУ 7169:2010. Корми, комбікорми, комбікормова сировина. 

Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну. К.: Держспоживстандарт 

України, 2010. 16 с.  



158 

 

156. Vincent J. M. A manual for the Practical Study of Root Nodule Bacteria. 

Blackwell Scientifc, 1970. Oxford: 164 р. 

157. Curley R. L., Burton J. C. Compatibility of Rhizobium japonicum with 

chemical seed protectants. Agronomy Journal. 1975. Vol. 67. P. 807–808. 

158. Трибель С. О., Сігарьова Д. Д., Секун М. П., Іващенко О. О. та ін. 

Методика випробування і застосування пестицидів. За ред. С. О. Трибеля. К. : 

Світ, 2001. 448с.  

159. Определение экономической эффективности в земледелии и 

животноводстве разработок по сельскохозяйственной микробиологии. 

Методические рекомендации. Ч.: УкрНИИСХМ УААН, 1991. 98 с. 

160. Каленська С. М. Новицька Н. В., Барзо І. Т. Економічна 

ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. 

2014. Молодий вчений. № 10(13). С. 18–20. 

161. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві 

теорія, методологія, практика. Т.1 Теорія ціноутворення та технологічні карти 

вирощування сільськогосподарських культур. За ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. 

Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. К., 2008. 698 с. 

162. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві 

теорія, методологія, практика. Т.2 Нормативна собівартість і ціни на 

сільськогосподарську продукцію. За ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. 

Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. К., 2008. 650 с. 

163. Тараріко Ю. О. Несмашна О. М., Глущенко Л. Д. Біоенергетична 

оцінка сільськогосподарського виробництва. К.: Аграрна наука, 2005. 200 с. 

164. Методика биоэнергетической оценки технологий производства 

продукции растениеводства. Под ред. Е. И. Базарова, Е. В. Глинки. М., 1983. 45 

с. 

165. Lori M., Symnaczik S., Mader P., De Deyn G., Gattinger A. Organic 

farming enhances soil microbial abundance and activity – a metaanalysis and meta-

regression. PLOS ONE. 2017. Vol. 12. №. 7. e0180442.  



159 

 

166. Elias N. V, Herridge D. F. Naturalised populations of mesorhizobia in 

chickpea (Cicer arietinum L.) cropping soils: effects on nodule occupancy and 

productivity of commercial chickpea. Plant and Soil. 2014. Vol. 387. № 1-2. P. 233–

249.  

167. Дюсебаев Б. К., Коканов С. К., Мулдагалиев Т. Х. Эффективность 

биологического препарата Ризовит-АКС при обработке нута в условиях 

Костанайской области. 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, 

инновация. 2015. Вып. 2. С. 114–122. 

168. Січкар В. І., Хухлаєв І. І., Бушулян О. В. та ін. Інтенсифікація 

азотфіксувального потенціалу зернобобових культур шляхом 

комплементарного добору макро- і мікросимбіонтів. Наук. зап. Терноп. нац. 

пед. ун-ту. Сер.: Біологія. 2014. Вип. 3 (60). С. 165–169. 

169. Duchene O., Vian J.-F., Celette F. Intercropping with legume for 

agroecological cropping systems: Complementarity and facilitation processes and the 

importance of soil microorganisms. A review. Agriculture, Ecosystems & 

Environment. 2017. Vol. 240. P. 148–161.  

170. Проворов И. А. Взаимосвязь между таксономией бобовых и 

специфичностью их взаимодействия с клубеньковыми бактериями. 

Ботанический журнал. 1992. Т. 77. № 8. С. 21-32.  

171. Pandey R. P., Srivastava A. K., Gupta V. K., O‟Donovan A., 

Ramteke P. W. Enhanced yield of diverse varieties of chickpea (Cicer arietinum L.) 

by different isolates of Mesorhizobium ciceri. Environmental Sustainability. 2018. 

Vol. 1(4). P. 425–435. 

172. Zaman S., Abdul Mazid M., Kabir G. Effect of Rhizobium inoculant on 

nodulation, yield and yield traits of chickpea (Cicer arietinum L.) in four different 

soils of Greater Rajshahi. Journal of Life and Earth Science. 2011. Vol. 6. P. 45–50. 

173. Imran A., Mirza M. S., Shah T. M., Malik K. A., Hafeez F. Y. 

Differential response of kabuli and desi chickpea genotypes toward inoculation with 

PGPR in different soils. Frontiers in Microbiology. 2015. Vol.6.  



160 

 

174. Khai tov B, Kurbonov A, Abdi  ev A, Adi lov M. Effect of chickpea in 

association with Rhizobium to crop productivity and soil fertility. Eurasian Journal 

Of Soil Science. 2016. Vol. 5(2). P. 105–112.  

175. Gul R., Khan H., Khan N., Khan F. U. Characterization of chickpea 

germplasm for nodulation and effect of rhizobium inoculation on nodules number and 

seed yield. Journal of Animal and Plant Sciences. 2014. Vol. 24(5). P. 1421–1429. 

176. Bidyarani N., Prasanna R., Babu S., Hossain F., Saxena A. K. 

Enhancement of plant growth and yields in Chickpea (Cicer arietinum L.) through 

novel cyanobacterial and biofilmed inoculants. Microbiological Research. 2016. Vol. 

188-189. P. 97–105.  

177. Леонова Н. О., Данкевич Л. А., Драговоз I. В., Патика В. П., 

Iутинська Г. О. Синтез позаклiтинних фiтогормонiв-стимуляторiв 

бульбочковими та фiтопатогенними бактерiями сої. Доповіді Національної 

академії наук України. 2013. №3. С. 165–171. 

178. Козар С. Ф. Продукування фітогормонів Bradyrhizobium japonicum і 

Azospirillum brasilense за їх сумісного культивування. Сільськогосподарська 

мікробіологія. 2018. Вип. 28. С. 33–40. 

179. Драговоз И. В., Леонова Н. О., Иутинская Г. А. Синтез 

фитогормонов штаммами Bradyrhizobium japonicum различной симбиотической 

эффективности. Мікробіологічний журнал. 2011. Т. 73. № 4. 

180. Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Поліфункціональний фітогормон 

абсцизова кислота. Вісник харківського національного аграрного університету. 

Серія Біологія. 2016. Вип. 1 (37). С. 27–41. 

181. Сиваш О. О., Михайленко Н. Ф., Золотарьова О. К. Варіація 

співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх 

чинників. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія : 

Біологія. 2018. Вип. 3. С. 49–73. 

182. Пущак В. І. Продуктивність нуту залежно від рівня мінерального 

живлення в умовах Лісостепу Західного. Науковий вісник НУБіП України. Серія 

«Агрономія». 2018. № 286. С. 50–58. 



161 

 

Додаток А 

 



162 

 

Додаток Б 

 



163 

 

Додаток В 

 



164 

 

Додаток Г 

 



165 

 

Додаток Д 

 


