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В умовах лабораторних та польових дослідів вивчали вплив фундазолу на 
життєздатність перспективного штаму Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 
5500/4 та його симбіоз з люпином білим. Встановлено, що фундазол та 
ризоторфін сприяють підвищенню активності симбіотичної азотфікса-
ції люпину, знижують ураженість рослин кореневими гнилями, підвищу-
ють урожайність зерна, порівняно з контролем, на 12,0%. Комплексне 
застосування фундазолу з ризоторфіном менш ефективне, ніж при вико-
ристанні лише одного з препаратів.
Ключові слова: бульбочкові бактерії, азотфіксація, фунгіциди, люпин 
білий.

Відомо, що хімічні засоби захисту рослин, в тому числі фунгіциди, значно 
знижують ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослиною-
господарем. У польових умовах практично неможливо відокремити їх дію 
на шкідливі організми від дії на супутні “нецільові об’єкти”, зокрема на 
рослину чи представників ризосферної мікробіоти. Стримуючи розвиток 
фітопатогенних мікроорганізмів, фунгіциди можуть негативно впливати 
як на природні популяції, так і на інтродуковані штами бульбочкових 
бактерій, що призводить до зниження активності симбіотичної азотфік-
сації. Тому в багатьох наукових установах вивчають доцільність та норми 
застосування пестицидів при вирощуванні бобових культур [4, 5, 9, 14].

З появою нових фунгіцидів, сортів бобових рослин, штамів буль-
бочкових бактерій, виникає потреба в ретельному вивченні токсичної дії 
цих речовин на мікро- і макросимбіонти та на бобово-ризобіальну систе-
му в цілому. Особливої гостроти це питання набуває за необхідності сумі-
щення процесів протруювання насіння та його бактеризації, оскільки при 
цьому фунгіцид безпосередньо впливає на штам ризобій, що є основою 
біопрепарату. Фундазол вважається одним з малотоксичних протруюва-
чів, який рекомендується  поєднувати з біопрепаратами [2]. Разом з тим 
відомо, що від 20% до 75% штамів різних видів бульбочкових бактерій 
чутливі до цього фунгіциду [10, 12].
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Ефективність застосування фундазолу при вирощуванні люпину бі-
лого необхідно оцінювати за його біоцидною дією на фітопатогенні мікро-
організми, враховуючи також вплив на бульбочкові бактерії та їх симбіоз 
з рослиною. Аналіз літературних джерел показує, що в основному вивча-
ється токсичність фунгіциду щодо бульбочкових бактерій, які є основою 
біопрепаратів, і значно менше уваги звертається на аборигенні популяції 
бактерій, які поряд з інтродукованими штамами також здатні формувати 
бобово-ризобіальний симбіоз.

Метою нашої роботи було оцінити токсичність фундазолу щодо 
нового перспективного штаму Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 5500/4 та 
вивчити його вплив на симбіотичні відносини бульбочкових бактерій 
люпину з люпином білим. 

Матеріали і методи. Об’єктами досліджень були: аборигенні 
популяції бульбочкових бактерій люпину, штам Bradyrhizobium sp. 
(Lupinus) 5500/4 та препарат ризоторфін, виготовлений на основі цього 
штаму. Фунгіцид – фундазол (50%-й з.п.). В дослідах використовували 
люпин білий сорту Либідь та гібридної лінії 7011. 

Токсичність фундазолу щодо бульбочкових бактерій люпину 
визначали за інтенсивністю росту культури на агаризованому поживному 
середовищі із зростаючими в геометричній прогресії концентраціями 
протруювача (1мг/л - 625мг/л) [7]. 

Польові досліди з люпином білим проводили протягом 2002-2003 
років на базі Чернігівського інституту агропромислового виробництва 
УААН. Грунт дерново-підзолистий, супіщаний з середнім вмістом рухомих 
форм фосфору та калію (Р2О5 – 13,7, К2О – 9,1 мг на 100 г грунту). Площа 
облікової ділянки 10 м2, повторність 4-разова. 

Обробку фундазолом проводили з розрахунку 3,0 кг на 1 т насіння. 
Для передпосівної бактеризації насіння люпину використовували 
ризоторфін на основі штаму Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 5500/4 із 
розрахунку 0,2 кг препарату на 1 гектар. Інокуляційне навантаження 
– 200-300 клітин на одну насінину. При суміщенні протруєння та 
бактеризації насіння одночасно використовували обидва препарати у 
вище зазначених дозах.

Планування та проведення дослідів, спостереження та облік 
врожаю здійснювали за методиками, розробленими Б.О. Доспєховим [1]. 
Активність симбіотичної азотфіксації визначали у фази стеблування, цві-
тіння та наливу бобів ацетиленовим методом на газовому хроматографі 
“Chrom-4” та розраховували кількість фіксованого азоту за вегетаційний 
період [11, 13]. Масу бульбочок на коренях рослин визначали в ті ж фази 
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розвитку рослин ваговим методом. Ступінь ураженості рослин кореневими 
гнилями оцінювали в балах за розробленою шкалою і формулою [3, 8]. 
Облік чисельності мікроміцетів у ризосфері люпину проводили за загаль-
ноприйнятими методами [6].

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали методом дис-
персійного аналізу [1].

Результати та їх обговорення. Для визначення впливу фунда-
золу на новий перспективний штам Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 5500/4 
оцінювали ріст цього мікроорганізму на агаризованому поживному 
середовищі із зростаючими концентраціями протруювача. Встановлено, 
що фунгіцид в концентрації 1 мг/л стримує ріст досліджуваного штаму на 
50 %, а в концентрації 625 мг/л повністю його пригнічує. В перерахунку 
ці концентрації фундазолу є нижчими порівняно з рекомендованими 
виробничими дозами препарату, тому можна вважати, що цей фунгіцид 
є токсичним для штаму Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 5500/4 і при 
сумісній обробці насіння люпину може негативно впливати на його 
життєздатність. 

Польові досліди проводили на ділянках, для яких характерні 
численні місцеві популяції бульбочкових бактерій люпину, здатні до 
активного симбіозу з цією рослиною. Маса бульбочок, утворених ними на 
коренях не інокульованих контрольних рослин у фазу цвітіння, коливалась 
в межах 340,0-520,0 мг на одну рослину.

З рис. 1 видно, як впливають фундазол, ризоторфін та комплекс 
цих препаратів на формування бульбочок. Наведені усереднені дані 
маси бульбочок, утворених на коренях рослин за вегетацій-ний період. 
Встановлено, що застосування фундазолу, як правило, сприяє утворенню 
бульбочок місцевими популяціями ризобій, їх маса за вегетаційні періоди 
2003-2004 років зростала порівняно з контролем на 8,5-15,0 %. При обробці 
насіння ризоторфіном маса бульбочок також збільшувалась в середньому 
на 8,0-32,0 %. При поєднаному застосуванні фундазолу та ризоторфіну 
процес нодуляції на коренях рослин був менш активним у порівнянні з 
дією їх на ті рослини, насіння яких оброблялось біопрепаратом. 

Фундазол сприяв не лише утворенню, але й активному функціону-
ванню бульбочок. В 2002, 2003 роках у рослин з цих варіантів досліду 
розміри симбіотичної фіксації азоту були на 11,7-32,4 % вищими, ніж в 
контролі. Отримані дані підтверджують високу азотфіксуючу актив-ність 
досліджуваного штаму 5500/4. Так, за вегетаційні періоди 2002, 2003 років 
він сприяв накопиченню 26,5 та 35,8 кг/га фіксованого азоту відповідно, що 
на 28,3 та 43,2 % більше, ніж в контролі. Деяке пригнічення азотфіксації у 
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варіантах з фундазолом і ризоторфіном у 2004 році, ймовірно, пов’язане зі 
значним пошкодженням бульбочок на коренях люпину. У рослин, насіння 
яких одночасно оброблялось фундазолом та ризоторфіном, активність 
симбіотичної фіксації азоту коливалась в широких межах – від досить 
високої в 2002 році до помірної в 2003 році.

Рис. 1. Вплив ризоторфіну та фундазолу на масу бульбочок 
люпину білого (польові досліди, 2002-2004 роки). 

Отже, отримані результати свідчать, що фундазол не перешкоджає 
активному симбіозу представників природних популяцій ризобій та 
люпину білого. При поєднаному застосуванні з бактеріальним препаратом  
його дія на інтродукований штам неоднозначна: він сприяє зниженню 
нодуляційної здатності бактерій, але разом з тим може створювати умови 
для кращого функціонування утворених бульбочок.

Як показали результати наших досліджень, починаючи з фази 
цвітіння корені люпину були уражені кореневими гнилями, відмічено 
також значне пошкодження бульбочок на коренях рослин.

Розповсюдженість хвороби у фазі наливу бобів була найменшою 
в 2003 році – 17,9-46,1 %, а в 2002 та 2004 роках сягала 72,2 та 100,0 %. 
У цей же період в усіх варіантах досліду значно зростала чисельність  
мікроміцетів (рис. 3). Масове ураження кореневих бульбочок спостерігали 
в 2004 році: вони були чорними, вкритими глибокими виразками, але при 
цьому провідні судини кореня залишались неушкодженими. Чисельність 
мікроміцетів у таких бульбочках зростала більше як у 150 разів.
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В цілому захисна дія фундазолу була невисокою і нестабільною, в 
2002-2004 роках вона становила 12,9-43,5 %. Схожі результати отримані 
при інтродукції активного штаму ризобій, біологічна ефективність якого 
складала 20,2-31,4 %. Захисний ефект біопрепарату, ймовірно, зумовлений 
конкуренцією між фітопатогенами і симбіонтами люпину за елементи 
живлення та просторове розміщення на коренях рослин. При спільному 
застосуванні ризоторфіну та фундазолу їх біологічна ефективність була 
також невисокою і коливалась в межах 9,2-36,0 %. 

Як свідчать одержані дані, застосування як фундазолу, так і 
ризоторфіну забезпечує зростання урожайності зерна люпину білого в 
середньому на 12,0 %. Комплексна дія цих препаратів менш ефективна: 
урожайність зростала за три роки в середньому на 2,4 %. 

Отже, в умовах високої насиченості грунту бульбочковими 
бактеріями люпину та збудниками хвороб люпину доцільно застосувувати 
як протруювачі, зокрема фундазол, так і ризоторфін. Окрім своєї основної 
функції, ці препарати опосередковано також впливають на партнерів 
по симбіозу, що забезпечує стабільний приріст урожаю. Поєднання 
протруювання з бактеризацією можливе лише за умови використання 
штамів бульбочкових бактерій, резистентних до застосованих 
фунгіцидів.

Рис. 2. Вплив фундазолу та ризоторфіну на розміри симбіотичної 
азотфіксації у люпину білого (польові досліди, 2002-2004 роки).
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Таблиця 1. Урожайність люпину білого (ц/га) при обробці насіння 
фундазолом та ризоторфіном (польові досліди, 2002-2004 роки)

Варіанти досліду
Роки досліджень Середня 

урожай-
ність, ц/га

Приріст 
проти 

контро-
лю, %2002 2003 2004

Контроль (без інокуля-
ції) 13,2 27,0 22,1 20,8

Обробка фундазолом 
(3 кг/т) 19,6 28,2 22,1 23,3 12,0

Обробка ризоторфіном 18,2 27,2 24,4 23,3 12,0
Обробка фундазо-
лом + ризоторфіном 12,4 29,0 22,4 21,3 2,4

НІР05 2,8 Fф<F05 1,4

Показано, що протруєння насіння фундазолом сприяє активізації 

Рис. 3. Чисельність мікроміцетів у ризосфері люпину білого: 
1 - фаза стеблування, 2 - фаза цвітіння, 3 - фаза наливу бобів, 
(середовище сусло-агар). 
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симбіотичних відносин аборигенних бульбочкових бактерій з люпином 
білим. Виявлено, що ризоторфін на основі штаму Bradyrhizobium sp. 
(Lupinus) 5500/4 сприяє накопиченню від 26,5 до 35,8 кг/га фіксованого 
азоту за вегетаційний період та знижує ураженість рослин кореневими 
гнилями. В середньому за три роки застосування як фундазолу, так і ризо-
торфіну забезпечило зростання урожаю зерна люпину на 12,0%.

Ефективність комплексної обробки насіння люпину фундазолом та 
ризоторфіном залежить від резистентності штамів бульбочкових бактерій, 
які є основою біопрепарату, до фунгіцидів. Комплесне використання 
пестициду з ризоторфіном на основі штаму Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 
5500/4 не сприяє достовірному підвищенню продуктивності бобово-
ризобіального симбіозу.
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ВЛИЯНИЕ ФУНДАЗОЛА И РИЗОТОРФИНА НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ СИМБИОЗА КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 
С РАСТЕНИЯМИ ЛЮПИНА
Ковалевская Т.М.1, Горбань В.П.1, Надкерничная Е.В.1,
Бардаков А.Г.2

1 Институт сельскохозяйственной микробиологии УААН, г. Чернигов
2 Черниговский Институт АПВ УААН, пгт. Чемер

В условиях лабораторных и полевых опытов изучали влияние фундазо-
ла на перспективный штамм Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 5500/4 и его 
симбиоз с люпином белым. Установлено, что фундазол и ризоторфин 
способствуют повышению активности симбиотической азотфиксации, 
снижают пораженность растений корневой гнилью, повышают уро-
жайность зерна по сравнению с контролем на 12,0%. Совместное приме-
нение фундазола с ризоторфином менее эффективно, чем использование 
одного из препаратов.
Ключевые слова: клубеньковые бактерии, азотфиксация, фунгициды, 
люпин белый. 

THE EFFECT OF FUNDAZOL AND RHIZOTORFIN ON 
EFFICIENCY OF SYMBIOSIS OF NODULE BACTERIA WITH 
LUPINE PLANTS
Kovalevskaya T.M.1, Gorban V.P.1, Nadkernichnaya E.V.1,
Bardakov A.G.2

1 Institute of Agricultural Microbiology, UAAS, Chernihiv 
2 Chernigov Institute of Agriculture Manufacturing, UAAS, Chemer

The influence of fundazol on perspective strain Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 
5500/4 and its symbiosis with white lupine studied in conditions of laboratory 
and field experiences. It has been established that fundazol and rhizotorfin 
promote the increasing of symbiotic nitrogen fixation activity, reduce the stag-
gered of plants by root rots, raise a grain yield in comparison with the control 
over 12,0%. Joint application of fundazol with rhizotorfin is less effective, than 
usage of one of the preparations.
Key words: root-nodule bacteria, nitrogen fixation, fungicides, white lupine. 




