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ВИСОКОПРОДУКТИВНІ РОСЛИННО-МІКРОБНІ СИСТЕМИ 
В АГРОЦЕНОЗАХ БОБОВИХ КУЛЬТУР КРИМУ
О. Л. Туріна, кандидат сільськогосподарських наук
С. В. Дідович, кандидат сільськогосподарських наук
Р. О. Кулініч, молодший науковий співробітник
Інститут сільського господарства Криму НААН

Показано можливість створення високопродуктивних рослин-
но-мікробних систем в агроценозах бобових культур шляхом засто-
сування передпосівної бактеризації насіння поліфункціональними 
біопрепаратами, що дозволило підвищити продуктивність рослин 
нуту в середньому на 7,7-16,3%, гороху – 10% при одночасному під-
вищенні сирого протеїну в насінніна 1,0-2,8%.

Ключові слова: мікробні препарати, бульбочкові бактерії, бобові 
рослини, насіннєва продуктивність, ефективність. 

Одним із стратегічних напрямів сучасного землеробства є 
його екологізація – використання біологічних засобів відтво-
рення родючості ґрунту та отримання екологічно безпечної 
продукції рослинництва. Серед таких біологічних засобів, що 
застосовуються в агротехнологіях вирощування сільськогоспо-
дарських культур, важливу роль відіграють бактеріальні до-
брива – мікробні препарати комплексної дії для забезпечення 
біологічної азотфіксації, фосфатмобілізації, рістстимуляції в 
ризосфері рослин і біопротекторної дії для захисту рослин від 
патогенів і фітофагів [1].

Особливої уваги заслуговують дослідження щодо вивчення 
інтродукції мікроорганізмів різної домінуючої функції, умов їх 
ефективного функціонування в ризосфері рослин, розробки 
елементів технологій ефективного застосування мікробних біо-
препаратів [2]. Саме ці дослідження відкривають альтернативні 
шляхи для створення ефективних симбіотрофних і асоціативних 
рослинно-мікробних багатокомпонентних систем, максимальної 
реалізації ґрунтового потенціалу та забезпечення пролонгова-
ної дії біологічного азоту для поліпшення родючості ґрунту.

Матеріали і методика досліджень. Польові досліджен-
ня проводили у 2011-2012 рр. з нутом, в 2013 році – з горо-
хом в зоні Степу України. Насіння обробляли перед висівом 
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Ризобофітом (Р) на основі відповідних бульбочкових бактерій, 
фосфатмобілізуючими та рістстимулюючими препаратами: Фос-
фоентерином (Ф) – на основі штаму Enterobacternimipressuralis, 
Альбобактерином (А) – на основі штаму микроорганізмів 
Achromobacteralbum, Поліміксобактерином (П) – на основі шта-
му Paenibacilluspolymyxa; мікробним препаратом Біополіцидом 
(Б) – на основі штаму Paenibacilluspolymyxa з антагоністични-
ми властивостями до фітопатогенів; поліфункціональними 
ціаноризобіальним консорціумом (ЦРК) таарбускулярно-міко-
ризними грибами (АМГ). Бактеризацію насіння біопрепарата-
ми проводили згідно рекомендацій застосування [3].

Ефективність бобово-ризобіального симбіозу оцінювали за 
симбіотичними показниками [4, 5]. Збір урожаю проводили 
механізовано або снопами з перерахунком на 100% чистоту i 
14% вологість насіння. Обробку результатів проводили за до-
помогою дисперсійного аналізу [6].

Потрібно відмітити, що при вирощуванні нуту відзначали 
серйозні пошкодження совкою, однак сорт Розанна виявився 
більш стійким, що і позначилося на НІР.

Результати досліджень. Вегетація культур проходила в екс-
тремальних умовах. Особливо несприятливими можна відзна-
чити умови 2012 року з максимально високими температурами 
повітря (+380С) і частими суховіями. Азотфіксувальні кореневі 
бульбочки сформувалися в усіх варіантах дослідів, однак мало 
відрізнялися по варіантах за масою і нітрогеназною активністю.

При бактеризації Ризобофітом, Фосфоентерином і Біопо-
ліцидом отримано урожайність насіння нуту у сорту Буджак 
1,06 т/га, у сорту Одисей 1,43 т/га, у сорту Розанна 1,90 т/га. 
Застосування АМГ збільшило цей показник на сортах Буджак і 
Одисей у середньому за два роки на 0,11-0,15 т/га (7,7-14,2%), 
а застосування ЦРК підвищило урожайність насіння сорту Ро-
занна на 0,30 т/га (16,3%), що забезпечило високу біоенерге-
тичну і економічну ефективність (табл.).

Вплив поліфункціональних інокулятів на симбіотичну 
ефективність вивчали у вегетаційних дослідах на чорноземі 
південному. При вирощуванні гороху сорту Девіз були отри-
мані експериментальні дані (табл. 2). У варіанті з використан-
ням подвійного комплексу Ризобофіт + Альбобактерин висота 
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рослин досягала 30,4 см, що на 6,4 см вище за контроль. Бак-
теризація Ризобофітом та Ризобофітом + Альбобактерином 
забезпечили формування кращої надземної фітомаси рослин – 
5,3-5,3 г/рослину відповідно, що на 47% більше у порівнян-
ні з контролем. Кращими показниками з кореневої маси було 
виявлено варіанти з інокуляцію насіння Ризобофітом і Ризо-
бофіт + Біополіцид, де її збільшено на 0,4 г/рослину (23%) у 
порівнянні з контролем.

Таблиця
Ефективність бактеризації біопрепаратами насіння сучасних 
сортів нуту (польові досліди на лучно-чорноземному ґрунті)

Варіант 
досліду

Урожайність 
насіння, т/га

Біоенергетична ефективність, 
загальний k / у т.ч. основної 

продукції

Економічна 
ефективність

прибу-
ток, 

грн/га

рента-
бель-

ність, %
Роки

середнє
Роки

середнє середнє за
2011-2012 рр.2011 2012 2011 2012

Сорт Буджак
Р+Ф+Б
ЦРК

Р+АМГ

0,45
0,54
0,65

1,66
1,66
1,76

1,06
1,10
1,21

0,52/0,51
0,69/0,68
0,75/0,73

1,91/1,87
1,71/1,68
2,03/1,98

1,22/1,19
1,25/1,24
1,39/1,36

6931
7498
8426

175
196
214

НІР05 0,22 0,28 - - - - - -
Сорт Одисей

Р+Ф+Б
ЦРК

Р+АМГ

0,89
0,88
0,87

1,96
1,89
2,20

1,43
1,39
1,54

1,08/1,05
1,07/1,03
1,06/1,04

2,26/2,24
2,18/2,17
2,54/2,52

1,67/1,65
1,63/1,60
1,80/1,78

10708
10330
11721

279
271
295

НІР05 0,30 0,15 - - - - - -
Сорт Розанна

Р+Ф+Б
ЦРК

Р+АМГ

1,85
2,48
1,98

1,94
1,94
1,86

1,90
2,21
1,92

2,64/2,58
2,86/2,80
2,28/2,23

2,24/2,22
2,24/2,22
2,14/2,12

2,44/2,40
2,55/2,51
2,21/2,18

14113
17406
14464

428
530
440

НІР05 0,07 0,19 - - - - - -

В усіх варіантах спостерігали утворення азотфіксувальних 
бульбочок кількістю від 16 до 28 шт./рослину. Застосування 
препаратів Ризобофіт, Ризобофіт + Фосфоентерин + Біополі-
цид і ціаноризобіального консорціуму дозволило збільшити 
масу бульбочок на 25% у порівнянні з контролем.

В таблиці 3 показано вплив поліфункціональних препара-
тів на структуру і продуктивність гороху у 2013 році. В цілому, 
урожайність була низькою і становила 0,40-0,51 т/га, але її 
підвищення на 0,04 т/га відмічено при обробці поліфункціо-
нальним препаратом ЦРК.
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Виявлено, що застосування поліфункціональних препаратів 
збільшувало вміст сирого протеїну в насінні досліджуваних сортів 
бобових культур на 1,0-2,8% у порівнянні з нітрагінізацією.

Висновки. Показана можливість підвищення урожайності 
рослин нуту в середньому на 7,7-16,3%, гороху – 10% та вмісту 
сирого протеїну в насінні на 1,0-2,8% за рахунок передпосів-
ної бактеризації насіння біопрепаратами поліфункціональної 
дії в агроценозах бобових культур у зоні Степу України.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають ви-

могам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових ре-
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний 
варіант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора 
наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною ан-
глійською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, 
графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 
30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редак-
тора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, 
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекват-
но відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної науко-
вої проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі 
слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», 
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) на-
бирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має 
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати 
синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: 
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, 
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні ре-
зультати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) 
та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба 
надати професійний переклад анотації статті англійською мо-
вою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів 
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажа-
но надати цю розширену анотацію українською (російською) 
мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурова-
ною (слідувати логіці опису результатів у статті), інформатив-
ною (не містити загальних слів); оригінальною (не може бути 
калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати 
основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дуж-
ках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки 
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку 
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде 
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мо-
вою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на 
джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дуж-
ках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписа-
ми, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомо-
гою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх 
тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word 
з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні 
виправлення. У разі використання інших програм для створен-
ня рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл 
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (най-
кращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допо-
могою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна за-
ймати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формуль-
ному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термі-
нології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також 

скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писа-
ти без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, пови-
нна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті 
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Но-
мер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Само-
цитування – не більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мо-
вою (не виключає списку літератури мовою статті). Літерату-
ру не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна 
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфа-
віту латиницею регламентується постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт 
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація росій-
ського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

http://translit.kh.ua/?passport
http://www.translitor.net/
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