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АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРНОЇ МІКРОБІОТИ ЗА ДІЇ 
ГЕРБІЦИДУ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У 

ПОСІВАХ ГОРОХУ
Анотація. Представлено результати наукових досліджень з вивчення д ії різних норм гербіциду Пульсар 40 (0,5, 0,75,
1,0 л/га), внесених по сходах окремо та в поєднанні з регулятором росту рослин Біолан 15 мл/га, на активність 
мікробних угруповань ризосфери гороху, насіння якого перед сівбою було оброблено біологічними препаратами Біолан 
20 мл/т та Поліміксобактерин 50 мл/т. Встановлено, що застосування гербіциду з біологічними препаратами виявляє 
позитивніший вплив на активність ризосферної мікробіоти гороху, ніж його самостійне внесення, а передпосівна 
обробка насіння гороху сприяє інтенсивнішому розвитку ризосферних мікроорганізмів. Найбільшу кількість грунтових 
мікроорганізмів відмічено на фоні передпосівної обробки насіння сумішшю біологічних препаратів Біолан (20 мл/т) і 
Поліміксобактерин (50 мл/т) з наступним обприскуванням посівів гербіцидом Пульсар 40 у нормі 0,5 л/га сумісно з 
регулятором росту Біолан 15 мл/га. Це свідчить про зниження негативного впливу ксенобіотика на посіви гороху за 
рахунок стимулювального впливу біологічних препаратів на ризосферну мікробіоту.
Ключові слова: ризосфера, мікробіота, горох, гербіцид, біологічні препарати.
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АКТИВНОСТЬ РИЗОСФЕРНОЙ МИКРОБИОТЫ ПОСЕВОВ ГОРОХА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГЕРБИЦИДА 
ПУЛЬСАР 40 И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению действия различных норм гербицида Пульсар 40 
(0,5; 0,75; 1,0 л/га) внесенных отдельно и совместно с регулятором роста Биолан, на численность микроорганизмов 
ризосферы гороха, который виращивали на различных фонах предпосевной обработки семян биологическими 
препаратами (РРР Биолан 20 мл/т, микробиологический препарат Полимиксобактерин 50 мл/т). Установлено, что 
численность ризосферних микроорганизмов зависит от норм гербицида Пульсар 40 и способов внесения биологических 
препаратов. Наибольшая численность бактерий, микромицетов, актиномицетов отмечается на фоне предпосевной 
обработки семян гороха смесью Биолана 20 мл/т и Полимиксобактерина 50 мл/т и опрыскивания посевов гербицидом 
Пульсар 40 в норме 0,5 л/га с РРР Биолан (15 мл/га), что превышает контроль І соответственно на 69; 87 и 121 %. 
Ключевые слова: ризосфера, микробиота, горох, биологические препараты.
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ACTIVITY OF RHIZOSPHERE MICROBIOTA UNDER EFFECT OF HERBICIDE AND BIOLOGICALS IN 
SOWING PEAS
Abstract. The results o f scientific studies on the effects o f different norms o f herbicide Pulsar 40 (0.5, 0.75, 1.0 l/ha) applied 
for shoots alone and in combination with plant growth regulator Biolan 15 ml/ha on the activity o f microbial groupings of 
pea rhizosphere which seeds were treated before sowing with biologicals Biolan 20 ml/t and Polimiksobakteryn 50 ml/t 
are shown. It is determined that the use o f herbicide with biologicals affects the activity o f rhizosphere microbiota o f peas 
more positively than its independent applying. It is found that pre plant treatment of pea seeds promotes more intensive 
development o f rhizosphere microorganisms. So the largest number o f soil microorganisms is observed on the background 
o f pre treatment o f seeds with a mixture o f biologicals Biolan (20 ml/t) and MB Polimiksobakteryn (50 ml/t) followed by crop 
spraying with herbicide Pulsar 40 in the norm o f 0.5 l/ha together with growth regulator Biolan 15 ml/ha. It shows reducing 
the negative impact o f xenobiotic on pea crops by stimulating influence o f biologicals on rhizosphere microbiota.
Keywords: rhizosphere, microbiota, peas, herbicide, biologicals.

Постановка проблеми. Важлива роль у формуванн 
стабільних агроекосистем належить мікроорганізмам, як 
є потужним чинником трансформації речовин в природ 
[1] та визначальною компонентою родючості ґрунту

його екологічного стану [2]. Проте мікробні угруповання 
зазнають значного антропогенного впливу, в тому числі 
й від застосування ксенобіотиків, наприклад, гербіцидів, 
внаслідок чого порушується біологічна рівновага мікроб
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ного ценозу та його діяльність [3].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. До

слідженнями вітчизняних і закордонних науковців вста
новлено, що гербіциди, як високоактивні хімічні сполуки, 
навіть у рекомендованих для виробництва нормах суттєво 
впливають на ріст і розвиток ґрунтової мікробіоти [4, 5], 
що відображається у зміні їх структурної організації. Так, 
згідно досліджень Х.А. Валіда Ібрагіма [6], внесення 
гербіциду Стомп в нормі (5 л/га) призводить до зменшення 
кількості мікроміцетів порівняно з контролем без пре
паратів, а застосування гербіциду Фронт'єр в нормах (1,7 
і 1,5 л/га) -  збільшенню їх кількості по відношенню до 
контролю без обробок. За даними О.І. Заболотнього зі 
співавторами [7], через 15 діб після внесення гербіциду 
Мерлін у нормі 150 г/га чисельність ризосферної мікробіоти 
майже не відрізняється від контролю, а через 30 діб 
після внесення препарату їх кількість по відношенню 
до контролю зростала. Збільшення норми гербіциду до 
170 г/га пригнічувало ризосферну мікробіоту.

Як стверджують науковці [8, 9], застосування гербі
цидів сумісно з біологічними препаратами нівелює нега
тивну дію ксенобіотиків на мікробіоту ґрунту та культурні 
рослини. Такими біологічними засобами є регулятори росту 
рослин та мікробіологічні препарати [10]. Регулятори 
росту рослин здатні спрямовано впливати та регулювати 
важливі процеси росту та розвитку рослин, підвищу
вати ефективність реалізації потенційної продуктивності 
сортів і гібридів, закладених у структурі ДНК класичним 
селекційним шляхом або за методами генної інженерії. 
Детальне вивчення характеру дії регуляторів росту на 
рослини відкриває їх нові властивості [11, 12].

Мета статті -  дослідити, як впливають різні норми 
гербіциду Пульсар 40, внесеного по сходах окремо та в 
поєднанні з регулятором росту рослин Біолан (15 мл/га), 
на активність мікробних угруповань ризосфери гороху, 
насіння якого перед сівбою обробляли біологічними пре
паратами Біолан (20мл/т) та Поліміксобактерин (50 мл/т).

Методика досліджень. Дослідження виконували 
впродовж 2009, 2011 рр. у сівозміні кафедри біології до
слідного поля Уманського національного університету 
садівництва за схемою, що включала три фони з обробкою 
насіння гороху перед сівбою біологічними препаратами:

- регулятором росту рослин (РРР) Біолан (20 мл/т) 
(д.р. -  Емістим С -  1,0 г/л фітогормони ауксинової, 
гіберелінової та цитокінінової природи, амінокислоти, 
вуглеводи, жирні кислоти, мікроелементи);

- мікробіологічним препаратом (МБ) Поліміксобакте-

рин (50 мл/т) (препарат на основі фосфатмобілізува- 
льної бактерії РаепуЬасіііиБ ро їутуха КВ (ТУ У 24.1 - 
00497360 -  004:2008) [13].);

- сумішшю РРР Біолан та МБ Поліміксобактерин у 
зазначених нормах.

По фонах, у фазі 3 -  5 справжніх листків культури 
вносили гербіцид Пульсар 40 (д.р. імазамокс 40 г/л) в 
нормах 0,5; 0,75; 1,0 л/га окремо та сумісно з регулято
ром росту рослин Біолан у нормі 15 мл/га. Повторність 
досліду -  триразова з систематичним розміщенням ва
ріантів. У досліді висівали горох сорту «Девіз».

Активність ґрунтових мікроорганізмів у ризосфері 
гороху визначали на 10-ту добу після внесення препа
ратів за методиками, викладеними Звягінцевим та ін. 
[14], зокрема загальну кількість мікроорганізмів визна
чали шляхом висіву грунтової суспензії відповідних 
розведень на м'ясо-пептонний агар (МПА), мікроміцетів -  
на середовище Чапека, актиноміцетів -  на КАА. Кіль
кість мікроорганізмів виражали в колонієутворювальних 
одиницях (КУО) на 1 г грунту.

Основні результати дослідження. У результаті про
ведених досліджень встановлено, що загальна чисель
ність ризосферної мікробіоти (бактерій, мікроміцетів, 
актиноміцетів) у роки досліджень була різною і залежала 
від погодних умов, норм внесення гербіциду та способів 
застосування біологічних препаратів.

Так, на фоні без передпосівної обробки насіння 
(табл. 1) на 10-ту добу після внесення гербіциду Пуль
сар 40 у нормах 0,5 та 0,75 л/га загальна чисельність 
бактерій у ризосфері гороху збільшилась у відношенні 
до контролю І відповідно на 9 та 5 %, мікроміцетів -  на 
12 та 8%, актиноміцетів -  на 13 та 11%.

При збільшенні норми гербіциду до 1,0 л/га показники 
чисельності ризосферних мікроорганізмів у порівнянні з 
попередніми нормами зменшувались, але проти контролю 
І були вищими для бактерій на 2%, мікроміцетів -  5%, 
актиноміцетів -  7%. Використання РРР Біолан у нормі 
15 мл/га без гербіциду також сприяло більш активному 
розвитку ризосферної мікробіоти, де кількість бактерій 
перевищувала контроль І на 111 тис. КУО/г грунту, 
мікроміцетів -  на 18 тис. КУО/г грунту, актиноміцетів - 
на 20 тис. КУО/г грунту відповідно.

Сумісне внесення гербіциду Пульсар 40 з регулятором 
росту рослин Біолан сприяло підвищенню чисельності 
ґрунтових мікроорганізмів у порівнянні з варіантами, де 
вносили лише один гербіцид. Так, за внесення Пульсару 
40 в нормі 0,5 л/га з Біоланом загальна кількість бактерій 
ризосфери гороху в порівнянні з контролем І збільшилась

Таблиця 1
Загальна чисельність ризосферної мікробіоти у посівах гороху за внесення гербіциду Пульсар 40 

окремо та сумісно з РРР Біолан (на фоні без передпосівної обробки насіння біопрепаратами, 
10-та доба після застосування препаратів, середнє за 2009, 2011 рр.)

Варіант досліду

Загальна чисельність

бактерій мікроміцетів актиноміцетів

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

Без застосування препаратів (контроль І) 1543 100 265 100 232 100

Без застосування препаратів + ручні 
прополювання упродовж вегетації 
(контроль ІІ)

1710 110 330 124 275 119

Біолан 15 мл/га 1654 107 283 107 252 109

Пульсар 40 -  0,5 л/га 1680 109 298 112 261 113

Пульсар 40 0,75 л/га 1626 105 285 108 257 111

Пульсар 40 -  1,0 л/га 1574 102 278 105 247 107

Пульсар 40 -0,5 л/га + Біолан 15 мл/га 1728 112 334 126 285 123

Пульсар 40 - 0,75 л/га + Біолан 15 мл/га 1700 110 324 122 274 118

Пульсар 40 - 1,0 л/га + Біолан 15 мл/га 1625 105 307 116 269 116
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на 12%, мікроміцетів -  на 26%, актиноміцетів -  на 23%, 
а за використання Пульсару 40 у нормах 0,75 і 1,0 л/га з 
Біоланом кількість бактерій перевищила контроль І на 10 
і 5%, мікроміцетів -  22 і 16%, актиноміцетів -  18 і 16% 
відповідно.

Передпосівна обробка насіння гороху біологічними 
препаратами Біолан та Поліміксобактерин, а також 
застосування гербіциду Пульсар 40 як окремо, так і сумісно 
з регулятором росту Біолан, забезпечили інтенсивний 
розвиток ризосферної мікробіоти гороху. Так, на фоні, 
де проводили обробку насіння гороху перед сівбою РРР 
Біолан (20 мл/т), відмічено збільшення кількості бактерій 
порівняно з контролем І на 32%, мікроміцетів -  20%, 
актиноміцетів -  25% (табл. 2). Обприскування посівів 
гороху гербіцидом Пульсар 40 у нормах 0,5; 0,75 та 1,0 
л/га по цьому ж фону зумовлювало зростання чисельності 
ризосферних бактерій у відношенні до контролю І на 39; 
33 та 26%, мікроміцетів -  50; 39 та 30%, актиноміцетів - 
52; 43 та 25% відповідно. Застосування по даному фону 
гербіциду Пульсар 40 з РРР Біолан 15 мл/га призводило до 
ще більшого стимулювання росту й розвитку ризосфер
ної мікробіоти, проте найактивніше мікроорганізми роз

вивались у варіанті досліду з використанням гербіциду 
у нормі 0,5 л/га в суміші з Біоланом, де показники 
чисельності бактерій перевищували контроль І на 43%, 
мікроміцетів -  на 62%, актиноміцетів -  на 57% відповідно.

Збільшення чисельності ризосферної мікробіоти горо
ху простежувалось також і на фоні передпосівної оброб
ки насіння МБ Поліміксобактерин 50 мл/т (табл. 3). Так, 
у варіанті досліду, де застосовували лише передпосівну 
обробку мікробіологічним препаратом показник чисель
ності бактерій перевищував контроль І на 39%, мікро
міцетів -  на 38%, актиноміцетів -  на 47%. Внесення по 
сходах гербіциду Пульсар 40 у нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га 
без регулятора росту рослин сприяло збільшенню кіль
кості бактерій порівняно з контролем І відповідно на 54; 
46 та 32 %, мікроміцетів -  55; 48; 39%, актиноміцетів -  62; 
55; 47%. Інтенсивніший розвиток ризосферних бактерій 
відмічався за використання по даному фону гербіциду 
в нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га сумісно з РРР Біолан, де 
перевищення контролю І за бактеріями складало 59; 50 
і 41 % за мікроміцетами -  73; 58 і 55%, актиноміцета
ми -  67; 62 і 51% відповідно.

Позитивну тенденцію росту ґрунтової мікробіоти від

Таблиця 2
Загальна чисельність ризосферної мікробіоти у посівах гороху за внесення гербіциду Пульсар 40 
окремо та сумісно з РРР Біолан (на фоні з передпосівною обробкою насіння РРР Біолан 20 мл/т, 

10-та доба після внесення препаратів, середнє за 2009, 2011 рр.)

Варіант досліду

Загальна чисельність

бактерій мікроміцетів актиноміцетів

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

Без застосування препаратів (контроль І) 1543 100 265 100 232 100

Без застосування препаратів + ручні прополю
вання упродовж вегетації (контроль ІІ)

1710 110 330 124 275 119

Біолан 20 мл/т -  обробка насіння (фон) 2049 132 317 120 291 125

Фон + Біолан 15мл/га 2110 136 363 137 333 143

Фон + Пульсар 40 -  0,5 л/га 2150 139 398 150 354 152

Фон + Пульсар 40 -  0,75 л/га 2061 133 368 139 332 143

Фон + Пульсар 40 -  1,0 л/га 1945 126 345 130 291 125

Фон + Пульсар 40 -  0,5 л/га + Біолан 15 мл/га 2214 143 429 162 364 157

Фон + Пульсар 40 -  0,75 л/га + Біолан 15 мл/га 2184 141 403 152 350 151

Фон + Пульсар 40 -  1,0 л/га + Біолан 15 мл/га 2022 131 380 143 332 143

Таблиця 3
Загальна чисельність ризосферної мікробіоти у посівах гороху за внесення гербіциду Пульсар 40 
окремо й сумісно з РРР Біолан (на фоні з передпосівною обробкою насіння Поліміксобактерином 

50 мл/т, 10-та доба після внесення препаратів, середнє за 2009, 2011 рр.)

Варіант досліду

Загальна чисельність

бактерій мікроміцетів актиноміцетів

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

Без застосування препаратів (контроль І) 1543 100 265 100 232 100

Без застосування препаратів + ручні прополю
вання упродовж вегетації (контроль ІІ)

1710 110 330 124 275 119

Поліміксобактерин 50 мл/т -  обробка насіння 
(фон)

2148 139 365 138 341 147

Фон + Біолан 15 мл/га 2239 145 384 145 352 152

Фон + Пульсар 40 -  0,5 л/га 2383 154 410 155 376 162

Фон + Пульсар 40 -  0,75л/га 2267 146 393 148 360 155

Фон + Пульсар 40 -  1,0 л/га 2039 132 369 139 341 147

Фон + Пульсар 40 -  0,5 л/га + Біолан 15 мл/га 2456 159 458 173 387 167

Фон + Пульсар 40 -  0,75 л/га + Біолан 15 мл/га 2321 150 418 158 376 162

Фон + Пульсар 40 -  1,0 л/га + Біолан 15 мл/га 2176 141 412 155 351 151
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мічено також і при застосуванні по сходах РРР Біолан 
(15 мл/га) без гербіциду: в даному варіанті досліду кіль
кість бактерій збільшувалась проти контролю І на 696 тис. 
КУО/г грунту, мікроміцетів -  на 119 тис. КУО/г грунту, 
мікроміцетів -  на 120 тис. КУО/г грунту відповідно.

Високу активність розвитку ризосферної біоти було 
відмічено на фоні, де виконували передпосівну обробку 
насіння гороху сумішшю препаратів Поліміксобактерин 
50 мл/т з РРР Біолан 20 мл/т, (табл. 4). Разом з тим, 
слід зазначити, що показники чисельності ризосферних 
мікроорганізмів на даному фону переважали відповідні 
показники ґрунтових мікроорганізмів на попередніх 
фонах, але простежувалась також залежність їх розвитку 
від норм внесення гербіциду та способу його застосування 
з РРР. Так, за внесення по сходах гербіциду Пульсар 40 у 
нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га кількість бактерій у відношенні 
до контролю І зростала відповідно до норм гербіциду на 
900; 846 та 762 тис. КУО/г грунту, мікроміцетів -  на 194; 
176 та 154 тис. КУО/г грунту, актиноміцетів -  на 257; 227 
та 143 тис. КУО/г грунту.

Найбільшу чисельність бактерій, мікроміцетів та 
актиноміцетів по даному фону було відмічено у варіанті 
досліду, де проводилось обприскування посівів гербі
цидом Пульсар 40 у нормі 0,5 л/га сумісно з регулятором 
росту Біолан, що перевищувало контроль І на 69; 87 та 
121 % відповідно.

Одержані дані засвідчують, що застосування гербі
циду з біологічними препаратами більш позитивно впли
ває на активність ризосферної мікробіоти гороху, ніж його 
самостійне внесення. Очевидно, що за рахунок гербіци
ду для рослин гороху усувається конкуренція за основні 
фактори життя з боку бур'янів, водночас біологічні 
препарати сприяють інтенсифікації рослинно-мікробних 
взаємовідносин, у результаті яких покращуються умови 
мінерального живлення культури, більш активно розвива
ється надземна маса рослин, активізуються фізіолого- 
біохімічні та ростові процеси в рослинах гороху, завдяки 
яким формується потужна коренева система, органічні 
виділення якої слугують сприятливим середовищем для 
активного росту та розвитку ризосферної мікробіоти [4].

Висновки. Активність ризосферної мікробіоти гороху 
залежить від норм внесення гербіциду Пульсар 40 та 
способів застосування його з РРР Біолан та МБ Поліміксо
бактерин. Найбільша кількість ризосферних бактерій, 
мікроміцетів та актиноміцетів розвивається у посівах 
гороху на фоні передпосівної обробки насіння РРР Біолан 
(20 мл/т) сумісно з МБ Поліміксобактерин (50 мл/т) з

наступним обприскуванням посівів гербіцидом Пульсар 
40 у нормі 0,5 л/га сумісно з регулятором росту Біолан 
15 мл/га, що на 69; 87 та 121 % відповідно перевищувало 
показники варіанту без застосування препаратів. Це 
свідчить про зниження негативного впливу ксенобіотика 
на посіви гороху за рахунок стимулювального впливу 
біологічних препаратів на ризосферну мікробіоту.
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Таблиця 4
Загальна чисельність ризосферної мікробіоти у посівах гороху за внесення гербіциду Пульсар 40 

окремо та сумісно з РРР Біолан (на фоні з передпосівною обробкою насіння сумішшю РРР Біолан 20 мл/т 
і Поліміксобактерин 50 мл/т, 10-та доба після внесення препаратів, середнє за 2009, 2011 рр.)

Варіант досліду

Загальна чисельність

бактерій мікроміцетів актиноміцетів

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

103 КУО/г 
грунту

% до 
контролю

Без застосування препаратів (контроль І) 154З 100,0 26S 100 2З2 100

Без застосування препаратів + ручні прополю
вання упродовж вегетації (контроль ІІ)

1710 110 ЗЗ0 124 27S 119

Поліміксобактерин S0 мл/т + Біолан 20 мл/т -  
обробка насіння (фон)

2З46 1S2 421 1S9 375 162

Фон + Біолан 1S мл/га 2353 15З 4S1 170 40S 174

Фон + Пульсар 40 -  0,S л/га 244З 158,З 4S9 17З 489 211

Фон + Пульсар 40 -  0,7S л/га 2З89 1S4,8 441 166 4S9 198

Фон + Пульсар 40 -  1,0 л/га 2305 149,4 419 1S8 375 162

Фон + Пульсар 40 - 0,S л/га + Біолан 1S мл/га 2606 168,9 496 187 51З 221

Фон + Пульсар 40 - 0,7S л/га + Біолан 1S мл/га 2460 1S9,4 462 174 S07 219

Фон + Пульсар 40 - 1,0 л/га + Біолан 1S мл/га 2359 1S2,9 442 167 441 190

Н І Р 05 94,02 - 14,6 - 17,9 -
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Основні 
науково-практичні напрямки

1. Агрономія
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