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ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ НА ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ (PHASEOLUSVULGARISL.)
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Актуальність досліджень зумовлена пошуком нових підходів щодо
розробки технологічних прийомів вирощування квасолі овочевої з
урахуванням ґрунтово-кліматичних умов Правобережного Лісостепу
України. Однією з найважливіших зернобобових культур в світовому
землеробстві, яка накопичує біологічний азот за рахунок симбіозу із
бульбочковими бактеріями є квасоля [1].
Квасоля овочева, поряд з традиційними видами квасолі, є цінною
високобілковою рослиною, яка все більше використовується в харчуванні
людиною. Високий вміст протеїну та мінеральних речовин робить дану
культуру незамінною в подоланні проблеми рослинного білка України
та світу [2].
Симбіоз з бульбочковими бактеріями – одна із найбільш ефективних
систем біологічної азотфіксації, яка має велике екологічне та практичне
значення. У бобово-ризобіальному симбіозі досягається сполучення двох
глобальних біохімічних процесів – азотфіксації та фотосинтезу, завдяки
чому нормалізується азотно-вуглеводний баланс рослинного організму [3, 4].
Аналіз кількості бульбочок та їх маса у рослин квасолі овочевої,
одержаних у польових дослідах (2016–2017 рр.) показав, що інокуляція
насіння сорту Зіронька сприяла збільшенню бульбочкоутворень на корінні.
У фазу масового цвітіння найбільша кількість бульбочок була
сформована на варіанті з застосуванням біопрепарату Біокомплекс-БТУ-р –
28,5 шт./рослину, що на 9,3 шт./рослину більше контрольного варіанта.
Біопрепарат Азотофіт-р сприяв формуванню бульбочок у кількості –
23,6 шт./рослину, що більше від варіанта без передпосівної обробки на
4,4 шт./рослину. Найменший приріст відносно контролю серед
застосовуваних біопрепаратів забезпечив Біомаг – 21,1 шт./рослину, що на
1,9 шт./рослину перевищило контрольний варіант, проте на 2,5 шт./рослину
менше від варіанта де застосовувався Азотофіт-р та на 7,4 шт./рослину
менше, де застосовувався Біокомплекс-БТУ-р.
Застосування біопрепаратів вплинуло також на масу бульбочок.
Найбільшою вона була на варіанті з застосуванням біопрепарату
Біокомплекс-БТУ-р – 0,62 г/рослину, що на 0,39 г/рослину більше ніж на
варіанті без передпосівної обробки. Досліджувані варіанти з застосуванням
біопрепаратів Азотофіт та Біомаг дещо поступалися варіанта з
застосуванням біопрепарату Біокомплекс-БТУ-р, проте мали вищі показники
відносно контрольного варіанта. Так, застосування Азотофіт-р та Біомаг
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сприяло формуванню маси бульбочок на рівні 0,35 та 0,48 г/рослину, що
більше контролю на 0,12 та 0,25 г/рослину відповідно.
Отримані результати по визначенню особливостей формування
показників загального симбіотичного потенціалу у квасолі овочевої сорту
Зіронька показали, що його величина залежить від застосування
біопрепаратів, що вивчались у досліді.
Відмічено, що максимальний показник загального симбіотичного
потенціалу квасолі овочевої сорту Зіронька формується за період вегетації
масові сходи – бутонізація з застосуванням біопрепарату Біокомплекс-БТУ-р
– 1,8 тис. кг. дн./га. На варіанті без передпосівної обробки величина
загального симбіотичного потенціалу становила 1,2 тис. кг. дн./га, що менше
порівняно з кращим варіантом на 0,6 тис. кг. дн./га. Відмічено, що
застосування біопрепаратів Азотофіт-р та Біомаг сприяли збільшенню
формування загального симбіотичного потенціалу, так даний показник на
цих варіантах становив 1,5 та 1,3 тис. кг. дн./га.
Згідно проведених досліджень встановлено, що величина активного
симбіотичного потенціалу протягом вегетаційного періоду квасолі овочевої
поступово збільшувалась. Так, за період масові сходи – бутонізація активний
симбіотичний потенціал коливався залежно від досліджуваного варіанта.
Застосування біопрепарату Біокомплекс-БТУ-р сприяв формуванню
активного симбіотичного потенціалу на рівні – 6,7 тис. кг. дн./га., що більше
контрольного варіанта на 6,1 тис. кг. дн./га.
У середньому роки досліджень свідчать по значний вплив
біопрепаратів на урожайність. Максимальна величина врожайності квасолі
овочевої отримана на варіантах досліду, де застосовували БіокомплексБТУ-р. При цьому величина урожайності становила 29,1 т/га та
перевищувала контрольний варіант на 13,0 т/га.
На основі проведених досліджень встановлено, що на величину
накопичення біологічного азоту безпосередній вплив мають ґрунтовокліматичні умови років проведення дослідження та фактори, які були
поставлені на вивчення. При цьому найкращі умови для максимальної
реалізації симбіотичного потенціалу рослин квасолі овочевої сорту Зіронька
створювались у варіантах досліду із застосуванням бактеріального препарату
Біокомплекс-БТУ-р.
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