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Вивчення мікробно-рослинної взаємодії – один з важливих напрямків в сучасній
біології [1, 2]. Між рослинами та мікроорганізмами, які колонізують фітосферу, існує
тісний структурний і функціональний зв’язок [2, 3]. Рослини впливають на кількість,
видовий склад і властивості мікроорганізмів, які, в свою чергу, відіграють важливу роль у
живленні рослин, діють на їх ріст і розвиток, врожайність, природний захист та стійкість
[2-4]. Асоційовані з рослинами бактерії можуть бути шкідливими, нейтральними або
корисними для рослин [2]. Одним з прийомів використання позитивного біологічного
потенціалу партнерів «мікроорганізм + рослина» є бактеріальна інокуляція насіння, що з
успіхом застосовується для підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин та
якості врожаю [5, 6].
Функціонування складної мікробо-рослинної взаємодії у агроценозах залежить від
природних та антропогенних чинників [5], одним з яких є пестицидне навантаження.
Бактерії, що перебувають в асоціативній взаємодії з рослинами, насамперед, піддаються
дії пестицидів в сучасній системі захисту рослин. Проведеними нами дослідженнями
встановлено високу резистентність та деструктивну активність бактерій роду Klebsiella
щодо ряду сучасних пестицидів [7]. Оскільки існує чимало доказів колонізації фітосфери
рослин (ризосфери, ендосфери, філосфери) і грунту вказаними бактеріями [2-6], у зв’язку
з цим поставлено мету: вивчити характер впливу позаклітинних метаболітів бактерій роду
Klebsiella на проростання насіння та ростові процеси сільськогосподарських культур в
умовах пестицидного навантаження.
Матеріали та методи досліджень. Вплив метаболітів бактерій на рослини вивчали
на насінні кукурудзи (сорт Закарпатська жовта зубовидна), пшениці (сорт Подолянка),
кабачків (сорт Золотистий), огірків (сорт Ніжинський), буряка столового (сорт Бордо).
Насінини поміщали на 2 год. у приготовані бактеріальні суспензії із сапрофітних штамів
бактерій роду Klebsiella (Kl. рlanticola, Kl. terrigena), культивованих на поживному
середовищі та поживному середовищі з додаванням пестицидів Хорус 75WG, в.р.г.
(ципродиніл, 750 г/кг), Карате Зеон, 050СS, мк.с. (лямбда-цигалотрин 50 г/л) у
відповідності до рекомендованих норм витрат, в контролі – у стерильну воду; потім
викладали у ч. Петрі на зволожений фільтрувальний папір для проростання (22 ±1 ºС).
Через 3 доби відмічали показники проростання насіння, через 7 діб - довжину стебел і
коренів, ураженість фітопатогенами [8].
Обговорення результатів. За інокуляції насіння зернових та овочевих культур
сапрофітними штамами клебсіел виявлено високий рівень фітостимулюючої дії
метаболітів бактерій на проростання насіння, ріст та розвиток рослин на ранніх стадіях
онтогенезу. Схожість насіння зросла до 104,1-140,3 % у порівнянні з контролем, ріст
коренів та стебел – до 112,6-277,8%. Максимальне підвищення схожості насіння та росту
коренів спостерірігали за бактеризації насіння кукурудзи (відповідно 135,7-140,3 % та
206,7-220,0 %); максимальне підвищення росту стебел - за бактеризації насіння буряка
стол. (227,8-277,8 %). Зменшилась кількість ураженого фітопатогенами насіння рослин до
0,0-4,0 % (у контролі 4,0 - 41%). Культивування клебсіел в умовах рекомендованого
пестицидного навантаження не впливало на прояв позитивного біологічного потенціалу

метаболітів бактерій щодо вказаних с/г культур (результати знаходились на рівні в межах
похибки).
Висновки. За результатами аналізу даних літератури та проведених досліджень
сапрофітні бактерії роду Klebsiellа можна віднести до корисних для рослин бактерій.
Поєднання високої фітостимулюючої активності зі стійкістю та здатністю до біодеструкції
пестицидів дозволяє розглядати сапрофітні бактерії роду Klebsiellа перспективними для
вивчення можливостей створення на їх основі біопрепаратів як з метою підвищення
врожайності сільськогосподарських культур, так і для інокуляції рослин-фіторемедіантів в
умовах пестицидного забруднення грунтів, що забезпечить конкурентне виживання
інокулятів та ефективність фіторемедації, біоремедіації.
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