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ФУНКЦІОНУВАННЯ БОБОВО-РИЗОБІАЛЬНОГО АПАРАТУ ЗА ДІЇ ХІМІЧНИХ І 

БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Провідна роль в балансі поживних речовин і збереженні родючості ґрунту належить 
біологічним факторам і в тому числі – фіксації атмосферного азоту симбіотичними і 
вільноживучими діазотрофами [1]. Найбільш значущим для практики сільського 
господарства процесом є азотфіксація, здійснювана бульбочковими бактеріями в симбіозі з 
бобовими рослинами [2]. Ця властивість дозволяє вирощувати бобові на дефіцитних по 
азоту ґрунтах, тим самим економити дорогі азотні добрива і запобігає забрудненню водних 
джерел шкідливим мінеральним азотом. Однією з таких культур є нут, перспективність його 
використання в якості кормової і продовольчої культури обумовлюється не стільки 
кількістю білка, що міститься в його насінні, скільки його повноцінністю.  

Позитивний зв'язок між азотфіксацією і фотосинтезом відзначається в багатьох 
роботах [3]. Азотфіксуючі мікроорганізми вимагають для своєї життєдіяльності певних 
умов зовнішнього середовища, і їхня активність залежить від того, наскільки екологічні 
фактори конкретного місця проживання відповідають цим вимогам [4]. Для регіонів з 
недостатнім або нестійким зволоженням важливим фактором, що визначає величину і 
активність симбіотичного апарату, є вологість ґрунту [5]. Негативна роль дефіциту вологи в 
грунті полягає в більшій мірі не в нестачі води в бульбочках, а в нестачі вуглеводів, які в 
умовах водного стресу менше синтезуються і витрачаються на ріст нових корінців.  

Найбільш сприятливі умови зволоження грунту, які в рівній мірі відповідають 
вимогам більшості бобових рослин і супутніх їм бульбочкових бактерій, лежать в межах 40 
– 80%, а оптимальний рівень вологості не виходить за рамки 60 – 80%. За такого режиму
вологості спостерігається майже повний збіг між кількістю бульбочок і продуктивністю
рослин [6].

Як зазначають Маменко П.Н., Прядкіна Г.А., Коць С.Я., Стасик О.О. найбільш 
ефективним і екологічно безпечним методом підвищення продуктивності бобових культур і 
зниження собівартості врожаю є інокуляція насіння азотфіксуючими бактеріями-
мікросимбіонтами [7]. 

Вирощування різних за біологією зернобобових культур дозволить підвищити 
стійкість виробництва їх, в різні за зволоженням роки, за рахунок біокліматичної 
взаємокомпенсації і послужить більш повному задоволенню потреб населення в 
різноманітних продуктах харчування. Тому впровадження в сівозміну нових зернобобових 
культур є перспективним напрямком [8].  
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Тихонович І.А. та Завалін А.А. вказують на те, що інокуляція зернобобових культур 
високоефективними штамами бульбочкових бактерій підвищує їхню продуктивність на 20-
50%. Найбільш чутливими до інокуляції виявилися сочевиця і нут, де приріст врожайності 
складав 50% [9]. 

За даними В. Січкара  внесення ґрунтових гербіцидів негативно впливає на всі ці етапи 
і значною мірою знижує кількість бульбочок, які формуються на рослині [10]. На жаль, 
реакція мікробної спільноти грунту на вищеназвані засоби захисту рослин вивчена 
недостатньо, а наукова інформація доволі часто відсутня і мало враховується під час 
застосування мікробних препаратів у рослинництві.  

В інтенсивній технології вирощування нуту обов’язковим заходом є використання 
ґрунтових гербіцидів, які представлені високоактивними сполуками і здійснюють 
фізіологічну дію, як на процеси метаболізму рослин, так і на бульбочкові бактерії, що в 
підсумку відображається на процесах формування і функціонування азотфіксувального 
симбіозу. Тому актуальним є вивчення впливу сучасних пестицидів на формування бобово-
ризобіального симбіозу рослин нуту за використання мікробних препаратів.  
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Вивчення стану трав’яного покриву річкових заплав, який одним із перших реагує на 
зміни екологічних умов і здатний доволі інформативно відображати ступінь антропогенного 
впливу, а також його оптимізація і охорона  є надзвичайно важливим і актуальним питанням 
сьогодення. 

У Черкаській області показовим об’єктом негативних наслідків діяльності людини є 
заплава річки Тясмин.  


