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В трирічних польових дослідах на зрошуваному лучно-черноземному 
грунті з популяцією Вradyrhizobium jароnісит і арбускулярних 
мікоризних грибів внесення мінеральних фосфорних добрив у рядки в 
дозі Рад з інокульованим Ризобофітом (штам В. jароnісит М-8) насінням 
збільшило урожайність зерна сої сорту Діона на 0,26-0,44 т/га (11,9-20,1%) 
за умов ефективного потрійного симбіозу. 
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Вступ. Соя має неоціненне значення у балансі продовольчих 
ресурсів, підвищенні культури землеробства, структурі посівів та 
азотному балансі ґрунту [1,2]. 

Рослини сої в симбіозі з бульбочковими бактеріями здатні 
формувати високі урожаї повноцінного рослинного білка за рахунок 
фіксації з повітря до 50-70% необхідного їм азоту, тому обов'язковим 
агроприйомом при її вирощуванні повинна бути нітрагінізація - 
передпосівна обробка насіння біопрепаратами на основі 
високоефективних штамів Bradyrhizobium japonicum. 

Одним із факторів, що може лімітувати симбіотичну 
азотфіксацію і знижувати продуктивність бобових рослин є дефіцит 
фосфорного живлення. [З, 4]. Відомо, що рослини в симбіозі                                 
з ендомікоризними грибами здатні засвоювати фосфор з 
важкорозчинних органічних і мінеральних сполук ґрунту. 

У зв'язку з цим, метою наших досліджень було оцінити 
ефективність симбіозу сої зі штамом В. jароnісит М-8 на фоні 
інтродукованої популяції соєвих ризобій і аборигенної раси 
ендомікоризних грибів лучно-чорноземного ґрунту при застосуванні 
сучасних агротехнологій внесення мінеральних фосфорних добрив. 

Матеріал та методи досліджень. У дослідах 
використовували насіння сорту сої Діона селекції Наукової селекційно-
насінницької фірми «Соєвий вік», яке обробляли біопрепаратом 
РИЗОБОФІТ на основі високоефективного штаму В. jароnісит М-8. Сою 
вирощували за сучасною зональною технологією на зрошенні [5]. 
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Мінеральні фосфорні добрива: розчинне добриво - 
суперфосфат з вмістом Р2О5 16,0% та нерозчинне - агрофоска з 
українського Карповського родовища фосфорит-глауконітових руд з 
вмістом Р2О5 9,3% вносили під оранку у дозі Р60 та при посіві з насінням у 
рядки в дозі Р10 у перерахунку на діючу речовину. 

У фазі цвітіння рослин аналізували інтенсивність мікоризації 
коріння [6] і показники симбіотичної ефективності - кількість, біомасу 
і нітрогеназну активність бульбочок. Нітрогеназну активність 
визначали ацетиленовим методом на газовому хроматографі «Chrom – 
5» [7]. Статистичну обробку результатів проводили методом 
дисперсійного аналізу [8]. 

Польові досліди проводили у 2006-2008 роках на лучно-
чорноземному ґрунті з середньою забезпеченістю рухомим 
фосфором, високою - обмінним калієм та низькою - азотом, що легко 
гідролізується. Щільність раніше інтродукованої популяції ризобій сої 
складала 1,2-1,8 х 102 бульбочкоутворювальних одиниць/г ґрунту. 

Результати досліджень і їхнє обговорення. У роки досліджень 
у період вегетації сої забезпечення рослин вологою було оптимальним за 
рахунок зрошення, але розвиток рослин проходив в умовах 
екстремальної підвищеної температури повітря. 

Азотфіксувальні бульбочки сформувалися в усіх варіантах 
досліду. При вивченні модерованих і пофарбованих коренів сої 
спостерігали добре розвинуту арбускулярну ендомікоризу з 
локалізацією всіх її структурних одиниць в тканинах кореня. 

Гіфи були локалізовані у міжклітинному просторі 
епідермальної тканини кореня впродовж осьового циліндра і 
формували характерне «кільце перетравлення». На гіфах 
спостерігали овальні пузирчасті структури - везикули, котрі, як відомо, 
виконують функцію накопичення поживних речовин, а також 
забезпечують виживання гриба у фунті [9]. В паренхімних в кореневих 
клітинах утворювалася гранульована маса – арбускули, які 
перетравлюються рослиною. Таким чином рослини сої отримують 
органічні речовини, поліпшуючи кореневе живлення. 

Частота зустрічальності мікоризної інфекції в коренях в усіх 
варіантах була високою і складала 98-100 %, що свідчило про наявність 
щільної ґрунтової популяції АМ грибів і сприятливі умови для 
мікоризації коріння сої (табл.). Інтенсивність розвитку мікоризної 
інфекції в усіх варіантах була від 54,4 до 71,2 % і суттєвої різниці між 
варіантами не спостерігалося. 

При внесенні агрофоски у рядки спостерігали збільшення 
кількості бульбочок на 31,5 % і відмічали тенденцію накопичення їх 
біомаси порівняно із варіантом без добрив, що можна пояснити 
інтенсифікацією фізіологічних процесів в рослинах, які сприяли 
бульбочкоутворенню. 
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Таблиця 
Вплив мінеральних фосфорних добрив і нітрагінізації насіння 
сорту Діона на мікоризацію коріння грунтовою популяцією 
арбускулярних мікоризних грибів і продуктивність рослин 

(польові досліди на лучно-чорноземному грунті,  
середнє за 2006-2008 рр.) 

 
Варіант досліду Кількість 

бульбочок, 
од./рослину 

Біомаса 
бульбочок, 
мг/рослину 

F, % М, % 
на 1 см 
кореня 

А, % 
на 1 см 
кореня 

В, % 
на 1 см 
кореня 

Урожайність 
зерна, т/га 

Ризобофіт (R) 18,1 583 99 71,2 17,1 10,9 2,19 
Внесення мінеральних фосфорних добрив (Р60) під оранку 

Суперфосфат+ R 21,6 540 100 54,4 18,8 6,0 1,86 
Агрофоска+ R 21,5 613 99 61,1 17,0 4,9 1,96 

Внесення мінеральних фосфорних добрив (Р10) у рядки 
Суперфосфат+ R 18,0 524 100 59,1 15,4 6,8 2,63 
Агрофоска+ R 23,8 705 98 55,1 14,8 2,8 2,45 

НІР05 4,3 166,3 - 18,4 7,3 4,3 - 

Примітки: R – Ризобофіт; F – частота зустрічності мікоризної інфекції; М – 
інтенсивність розвитку мікоризної інфекції; А – кількість арбускул; В – 
кількість везикул. 

 
Інтегральним показником ефективності симбіозу сої з 

бульбочковими бактеріями і представниками аборигенної популяції АМ 
грибів є урожайність зерна. 

Як свідчать трирічні дані, урожайність сої із застосуванням 
РИЗОБОФІТУ становила 2,19 т/га. Внесення мінеральних фосфорних 
добрив (суперфосфату і агрофоски) у рядки в дозі Р10 при сівбі з 
інокульованим насінням забезпечило підвищення урожайності зерна на 
0,26-0,44 т/га (11,9-20,1%). Внесення цих добрив під оранку у дозі Рад 
було малоефективним у даних умовах. 

Висновки. Таким чином, в умовах зрошення на лучно-
чорноземному ґрунті внесення в рядки суперфосфату і агрофоски в дозі 
Р10 при сівбі з нітрагінізованим насінням забезпечило оптимальні 
умови симбіозу рослин сої сорту Діона з бульбочковими бактеріями і 
представниками аборигенної популяції АМ грибів, що сприяло 
підвищенню урожайності зерна в середньому за три роки на 0,26-0,44 ц/га 
(11,9-20,1%). 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМБИОЗА СОИ С РИЗОБИЯМИ И 
ЭНДОМИКОРИЗНЫМИ ГРИБАМИ 

С.В. Дидович, С.Ф. Абдурашитов, С.В. Блажук 

В трехлетних полевых опытах на орошаемой лугово-черноземной почве с 
популяцией B.japonicum и арбускулярных микоризных грибов внесение 
минеральных фосфорных удобрений в рядки в дозе Р10 с инокулированными 
Ризобофитом (штамм B.japonicum М-8) семенами увеличило урожайность зерна 
сои сорта Диона на 0,26-0,44 т/га (11,9-20,1%) в условиях эффективного тройного 
симбиоза. 
 

THE INFLUENCE OF MINERAL PHOSPHORIC FERTILIZERS ON 
EFFICIENCY OF THE SYMBIOSIS OF SOYBEAN WITH RHIZOBIUM AND 

ENDOMYCORRHIZAL FUNGI 

S.V. Didovich, S.F. Abdurashitov, S.V. Blazhuk 

Application of mineral phosphoric fertilizers in doses of P10 with inoculated Rhizobofit 
(B.japonicum strain M-8) of the soybean seeds of cultivar Diona in rows raises the seed 
yield to 0,26-0,44 t/ha (17,9-23,8%) under three-year field experiments on irrigated 
meadow chernozem with soil populations B.japonicum and arbuscular mycorrhizal 
fungi, because of the effective triple symbiosis. 
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