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АНАТОМІЧНА СТРУКТУРА ЕПІДЕРМІСУ ЛИСТКОВОГО
АПАРАТУ ГРЕЧКИ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
Анотація. Представлено результати досліджень з вивчення дії різних норм мікробіологічного препарату Діазобактерин
(150, 175, 200 мл) та способів застосування регулятора росту рослин Радостим (обробка насіння перед сівбою – 250 мл/т,
обприскування посівів – 50 мл/га) на анатомічну структуру епідермісу листкового апарату. Встановлено, що мікробіологічний препарат, внесений як роздільно, так і в сумішах із регулятором росту рослин, накладає істотний відбиток на
формування анатомічної структури листкового апарату рослин гречки. Зокрема, за сумісного використання препаратів
простежується зменшення числа клітин епідермісу на одиниці поверхні листка,але при цьому значно зростає їх площа
(на 27 – 31 %). Все це свідчить про покращення умов росту і розвитку рослин гречки, як за рахунок стимулювальних
властивостей біопрепаратів, так і поліпшення умов азотного живлення з боку бактеріального препарату, що у цілому
зумовлює формування оптимальної за структурою та продуктивністю листкового апарату. Представлені результати є
основою для біологічно обґрунтованого використання препаратів у технологіях вирощування гречки.
Ключові слова: регулятор росту рослин, мікробіологічний препарат, гречка, анатомічна структура, епідерміс.
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА ЛИСТОВОГО АППАРАТА ГРЕЧИХИ ПРИ ДЕЙСТВИИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению действия различных норм микробиологического
препарата Диазобактерин (150 , 175 , 200 мл) и способов применения регулятора роста растений Радостим обработка
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семян перед посевом - 250 мл/т , опрыскивание посевов - 50 мл/га) на анатомическую структуру эпидермиса листового
аппарата. Установлено , что микробиологический препарат, внесенный как раздельно, так и в смесях с регулятором
роста растений, накладывает существенный отпечаток на формирование анатомической структуры листового аппарата растений гречихи. В частности, за совместного использования препаратов прослеживается уменьшение числа
клеток эпидермиса на единице поверхности листа , но при этом значительно возрастает их площадь (на 27 - 31%).
Все это свидетельствует об улучшении условий роста и развития растений гречки, как за счет стимулирующих свойств
биопрепаратов , так и улучшения условий азотного питания со стороны бактериального препарата в целом обусловливает формирование оптимальной структурой и производительностью листового аппарата. Представленные результаты
являются основой для биологически обоснованного использования препаратов в технологиях виращивания гречихи.
Ключевые слова: регулятор роста растений, микробиологический препарат, гречиха, анатомическая структура,
эпидермис.
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An anatomic structure of epidermis of puff vehicle of buckwheat
by the actions of biological preparations

Abstract. The results of researches are presented from the study of action of different norms of microbiological preparation
of Diazobakterin (150, 175,200 mls) and methods of application of regulator of growth of plants of Radostim (treatment of
seed before sowing is 250 mls/of т, sprinklingof sowing is 50 mls/and) on the anatomic structure of epidermis of puff vehicle.
It is set that microbiological preparation, brought separately as well as in mixtures, with the regulator of growth of plants,
imposes a substantial imprint on forming of anatomic structure of puff vehicle of plants of buckwheat. In particular, at the
compatible use of preparations diminishing of number of epidermal cells is traced on unit of leaf surface, but here their area
grows considerably (on 27 – 31 %). All of it testifies to the improvement of terms of growth and development of plants of
buckwheat, both due to stimulating properties of biological products and improvement of nitrogen nutrition from the side of
bacterial preparation which on the whole predetermines forming of optimum after a structure and productivity of puff vehicle.
The presented results are basis for the biologically grounded use of preparations in technologies of growing of buckwheat.
Keywords: regulator of plants' growth, microbiological preparation, buckwheat, anatomic structure, epidermis.
Постановка проблеми. Одним із перспективних напрямків розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва є використання біологічних засобів для отримання екологічно чистої і якісної продукції рослинництва. Серед таких засобів першочергове значення мають
мікробіологічні препарати та регулятори росту рослин [1,
2], але механізми їх дії на рослинний організм, зокрема
на анатомічну будову епідермісу листків, яка відображає
реакцію рослин на умови вирощування, та від якої залежить формування відповідної будови листкового апарату
є з’ясованими недостатньо [2, 3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стан
анатомо-морфологічної структури різних сільськогосподарських рослин на тканинному і клітинному рівнях
та зміни, що виникають у них під впливом екзогенної
регуляції продукційних процесів, досліджували багато
вчених [4–7]. Нині відомо, що регулятори росту рослин
підвищують мітотичну активність рослинних меристем [8,
9]. Подібні дані одержані В. П. Патикою та ін. [10–13] за
використання у посівах сільськогосподарських культур
мікробіологічних препаратів, у тому числі на основі штамів
асоціативних азотфіксувальних і фосфатмобілізивних
бактерій (Агат – 25 К, Діазофіт, Флавобактерин та ін.).
Зокрема встановлено, що інокуляція рослин пшениці
ярої діазотрофами роду Azospirillum сприяє збільшенню
розмірів клітин мезофілу і кількості хлоропластів у них [14].
Все це свідчить про високу ефективність біопрепаратів у
формуванні функціонально активного компоненту рослини – листкового апарату, від якого напряму залежить
фотосинтетична продуктивність посівів.
Метою статті є з’ясування питання впливу комплексів
мікробіологічних і рістстимулювальних препаратів на
анатомічні зміни листкового апарату різних зернових
культур, у тому числі і гречки.
Методика досліджень. Дослідження виконували
в умовах дослідного поля Уманського національного
університету садівництва. Закладання дослідів проводили за схемою, що включала варіанти з обробкою насіння
перед сівбою бактеріальним препаратом Діазобактерин
(штами бактерій Azospirillum brasilense 18–21410) у нормах 150, 175 і 200 мл окремо та сумісно з регулятором
росту рослин Радостим (Емістим С – 0,3 г/л, калієва сіль
альфа-нафтилоцтова кислота – 1,0 мг/л та мікроелементи)

у нормі 250 мл/т. На фоні застосування вищеназваних
препаратів посіви гречки у фазу першої пари справжніх
листків обприскували Радостимом у нормі 50 мл/га. Досліди закладали у посівах гречки сорту Єлена у триразовому повторенні систематичним методом.
Дослідження анатомічної структури епідермісу листкового апарату виконували в лабораторних умовах у зразках рослин польових дослідів. Відбір зразків для досліджень та вивчення анатомічної будови виконували за методикою, викладеною З. М. Грицаєнко і А. О. Грицаєнко [15].
Основні результати досліджень. У результаті проведених досліджень встановлено, що за використання
передпосівної обробки насіння гречки мікробіологічним
препаратом Діазобактерин як окремо, так і в сумішах з
Радостимом, кількість клітин епідермісу на 1 мм2 поверхні
листка дещо зменшувалася у порівнянні до контролю,
проте одночасно спостерігалося збільшення площі клітин.
Так, аналізуючи кількість клітин епідермісу на 1 мм2
поверхні листка у 2011 р. за обробки насіння мікробіологічним препаратом Діазобактерин у нормах 150, 175 і 200
мл можна відмітити, що їх кількість зменшувалася до контролю на 3–4 шт./мм2 відповідно (табл. 1). За використання
цих же норм Діазобактерину сумісно з регулятором росту
рослин Радостим кількість клітин на 1 мм2 поверхні листка
у порівнянні з контролем зменшувалася на 7–9 шт./мм2.
Водночас зменшення кількості клітин епідермісу листків
гречки за використання Діазобактерину і Радостиму супроводжувалося збільшенням їх площі. Так, якщо за дії
Діазобактерину у нормах 150, 175 і 200 мл площа клітин
збільшувалась відносно контролю на 164; 178 і 185 мкм2
відповідно, то у варіантах досліду із внесенням тих же
норм мікробіологічного препарату в сумішах із Радостимом – на 305; 309; 317 мкм2 відповідно. Збільшення
площі клітин епідермісу листків за сумісного використання біологічних препаратів для обробки насіння супроводжувалася зростанням середньої довжини продихової
щілини. Так, за дії Діазобактерину у нормах 150, 175,
200 мл + Радостим у нормі 250 мл/т середня довжина
продихової щілини зростала відносно контролю на 2,5;
3,2; 3,4 мкм, а порівняно з варіантом самостійного внесення Радостиму – на 1,7; 2,4; 2,6 мкм відповідно.
За використання регулятора росту рослин для обробки посівів як окремо, так і на фоні передпосівного
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Таблиця 1
Анатомічна будова епідермісу листкового апарату гречки за використання бактеріального препарату
Діазобактерин і регулятора росту рослин Радостим, 2011 р.
Кількість
клітин
шт./мм2

Площа
клітини,
мкм2

Середня довжина
продихової
щілини, мкм

Без застосування препаратів (контроль)

337

1186

30,6

Діазобактерин 150 мл

334

1350

31,1

Діазобактерин 175 мл

333

1364

31,8

Діазобактерин 200 мл

334

1371

32,0

Радостим 250 мл/т

336

1213

31,4

Діазобактерин 150 мл + Радостим, 250 мл/т

330

1491

33,1

Діазобактерин 175 мл +Радостим 250 мл/т

329

1495

33,8

Діазобактерин 200 мл +Радостим 250 мл/т

328

1503

34,0

Радостим 50 мл/га

333

1361

32,0

Діазобактерин 150 мл + Радостим 50 мл/га

331

1421

33,0

Діазобактерин 175 мл + Радостим 50 мл/га

329

1434

33,7

Діазобактерин 200 мл + Радостим 50 мл/га

330

1439

33,9

Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/т

332

1394

32,4

Діазобактерин 150 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

325

1598

34,8

Діазобактерин 175 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

323

1634

35,5

Діазобактерин 200 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

324

1629

35,0

19

104

2,3

Варіант досліду

НІР05

Таблиця 2
Анатомічна будова епідермісу листкового апарату гречки за використання бактеріального препарату
Діазобактерин і регулятора росту рослин Радостим, 2012 р.
Кількість
клітин
шт./мм2

Площа
клітини,
мкм2

Середня довжина
продихової
щілини, мкм

Без застосування препаратів (контроль)

342

1167

28,7

Діазобактерин 150 мл

328

1194

30,2

Діазобактерин 175 мл

333

1200

31,1

Діазобактерин 200 мл

331

1202

31,6

Радостим 250 мл/т

325

1192

30,1

Діазобактерин 150 мл + Радостим, 250 мл/т

331

1389

32,2

Діазобактерин 175 мл +Радостим 250 мл/т

330

1402

33,0

Діазобактерин 200 мл +Радостим 250 мл/т

329

1424

32,0

Радостим 50 мл/га

331

1209

31,7

Діазобактерин 150 мл + Радостим 50 мл/га

325

1344

31,9

Діазобактерин 175 мл + Радостим 50 мл/га

323

1363

32,3

Діазобактерин 200 мл + Радостим 50 мл/га

321

1381

31,6

Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/т

325

1356

33,3

Діазобактерин 150 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

318

1487

33,5

Діазобактерин 175 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

314

1525

34,0

Діазобактерин 200 мл + Радостим 250 мл/т + Радостим 50 мл/га

317

1503

33,7

23

82

2,2

Варіант досліду
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обробітку насіння мікробіологічним препаратом, кількість
клітин епідермісу листків гречки у порівнянні з контролем зменшувалася на 2–4 %, але одночасно відмічалося
збільшення їх розмірів. Так, у варіантах де використовували Радостим (50 мл/га) на фоні дії Діазобактерину
(у нормах 150 – 200 мл) площа клітин збільшувалася на
60 – 78 мкм2 проти варіанту із самостійним внесенням
Радостиму (50 мл/га). Збільшення площі клітин супроводжувалося збільшенням середньої довжини продихової
щілини.
Так, у цих варіантах досліду даний показник зростав
на 8–11 % проти контролю та на – 3–6 % проти варіанту
з окремим внесенням регулятора росту рослин Радостим.
За комбінованого застосування Радостиму для обробки насіння перед сівбою (250 мл/т) і внесення по вегетуючих рослинах (50 мл/га) також простежувалось зменшення кількості клітин епідермісу листків гречки. Разом
з тим площа клітин у вищезгаданому варіанті досліду
перевищувала контроль на 208 мкм2, а середня довжина
продихової щілини – на 6 %.
Дещо більша площа клітин була відмічена за використання для обробки насіння суміші Діазобактерину
(150, 175, 200 мл) з Радостимом (250 мл/т) на фоні обприскування посівів гречки Радостимом (50 мл/га), де у
порівнянні з варіантами Діазобактерин + Радостим (обробка насіння перед сівбою) площа клітин збільшувалася
на 107; 139; 126 мкм2, а середня довжина продихової
щілини – на 3–5 % відповідно. Ці ж варіанти досліду у
порівнянні до контролю забезпечили збільшення площі
клітин на 35–38 % та довжини продихової щілини – на
14–16 % відповідно.
Висновки. Мікробіологічний препарат Діазобактерин,
внесений як роздільно, так і в сумішах із регулятором росту рослин Радостим, накладає істотний відбиток на формування анатомічної структури листкового апарату рослин гречки. За використання Діазобактерину і Радостиму
простежується зменшення числа клітин епідермісу на
одиниці поверхні листка, але при цьому значно зростає
їх площа. Оптимальний за анатомічною структурою листковий апарат рослин гречки формується за використання Діазобактерину у нормі 175 мл і Радостиму у нормі
250 мл/т для обробки насіння перед сівбою та обприскування посівів Радостимом у нормі 50 мл/га. Все це може
свідчити про позитивний вплив біологічних препаратів
на проходження у рослинах гречки фізіолого-біохімічних
процесів, спрямованість та інтенсивність яких визначає
формування анатомічної структури листкового апарату
мезоморфного типу.
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГО-ТРОФІЧНИХ ГРУП
МІКРООРГАНІЗМІВ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ НА ФОНІ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ
І БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ
Анотація. Стаття присвячена дослідженням з впливу різних норм гербіциду Ланцелот 450 WG (13; 23; 33 г/га),
внесених окремо і в поєднанні з регуляторами росту рослин Біолан і Радостим, на розвиток окремих екологотрофічних груп мікроорганізмів ризосфери пшениці озимої, вирощуваної на фоні різних біологічно активних препаратів
та попередників. Встановлено, що чутливими до дії гербіцидного агента є нітрифікатори І та ІІ фаз нітрифікації
незалежно від попередника, разом з тим на фоні передпосівної обробки насіння РРР Радостим та обприскування посівів
гербіцидом Ланцелот 450 WG у нормі 13 г/га у поєднання з РРР Біолан (20 мл/га) пригнічуючий вплив на розвиток
даних груп мікроорганізмів зменшується. Стійкими до дії біологічно активних препаратів виявилися амоніфікуючі та
целюлозоруйнівні бактерії ризосфери пшениці озимої, де за використання гербіциду, особливо з регуляторами росту,
спостерігалось значне зростання їх чисельності.
Ключові слова: еколого-трофічні групи мікроорганізмів, ризосфера, пшениця озима, гербіцид, регулятори росту,
попередники.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП МИКРООРГАНИЗМОВ
РИЗОСФЕРЫ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ НА ФОНЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Аннотация. Статья посвящена исследованиям влияния различных норм гербицида Ланцелот 450 WG (13; 23; 33 г/га),
внесенных отдельно и в сочетании с регуляторами роста растений Биолан и Радистом, на развитие экологотрофических групп микроорганизмов ризосферы озимой пшеницы, выращиваемой на фоне различных биологически
активных препаратов и предшественников. Установлено, что наиболее чувствительными к действию гербицидного
агента являются нитрификаторы I и II фаз нитрификации независимо от предшественника, вместе с тем на фоне
предпосевной обработки семян РРР Радостим и опрыскивания посевов гербицидом Ланцелот 450 WG в норме 13 г/га
в сочетании с РРР Биолан (20 мл/га) угнетающее влияние на развитие данных групп микроорганизмов уменьшается.
Устойчивыми к действию биологически активных препаратов оказались аммонифицирующие и целюлозоразрушающие
бактерии ризосферы озимой пшеницы, где при использовании гербицида, особенно с регуляторами роста, наблюдалось
значительное увеличение их численности.
Ключевые слова: эколого-трофические группы микроорганизмов, ризосфера, пшеница озимая, гербицид, регулятор
роста, предшественники.
L. Voloshyna
Post graduate student, department of biology Uman National University of Horticulture

COUNT OF ECOLOGICAL-TROPHIC GROUPS OF MICROORGANISMS
OF WINTER WHEAT RHIZOSPHERE ON THE BACKGROUND OF DIFFERENT PREDECESSOR
AND BIOLOGICALLY ACTIVE PREPARATIONS

Abstract. The research results of the effect of different rates of herbicide Lantselot 450 WG (13; 23; 33 g / ha) applied
separately and in cooperation with plant growth regulators Biolan and Radostim on the development of specific ecologicaltrophic groups of microorganisms of winter wheat rhizosphere grown after different biologically active preparations
and predecessors are given. It was determined that nitrifying agents of I and II phases are sensitive to herbicidal agent
independently of predecessor, at the same time on the background of presowing treatment of seeds with PGR Radostym
and spraying of crops with herbicide Lancelot 450 WG in the norms of 13 g / ha in cooperation with PGR Biolan (20 ml / ha)
inhibiting effect on the development of these groups of microorganisms decreases. Ammonium and cellulose destructive
bacteria of winter wheat rhizosphere turned out to be resistant to the effect of biologically active preparations, with the use
of herbicide especially in cooperation with plant growth regulator there was a significant increase in their numbers.
Keywords: ecological-trophic groups of microorganisms, rhizosphere, winter wheat, herbicide, plant growth regulator,
predecessor.
Постановка проблеми. Ризосфера сільськогосподарських культур характеризується специфічним мікробним ценозом, домінуючі види якого безпосередньо впливають на агрофітоценоз та беруть активну участь у процесах ґрунтоутворення [1-3]. Завдяки діяльності ґрунтових мікроорганізмів різного систематичного походження формуються всі важливі властивості ґрунту,
врівноважуються процеси синтезу та розпаду органічно
цінних молекул, виділяються біологічно активні речовини та здійснюється забезпечення рослин доступними
№1, 2014

поживними речовинами [4]. Зважаючи на це, важливими є дослідження активності мікробних угруповань, які
беруть участь у перетворенні речовин: амоніфікація,
нітрифікація, азотфіксація, денітрифікація. Проте нині
питання впливу гербіцидів і регуляторів росту рослин на
ріст і розвиток еколого-трофічних груп мікроорганізмів
ризосфери пшениці озимої, вирощуваної після різних
попередників вивчене недостатньо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. З літературних джерел відомо, що більшість хімічних засобів
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