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The results of researches of influence of inokulyacii are resulted on forming of 

symbiotic vehicle. Application of inokulyacii was provided by the increase of 

duration of vital functions of bulbils at both sorts on 1 month. 
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На сьогоднішній день, однією із актуальних проблем являється 

забезпечення грунту природнім азотом, а для вирішення цієї проблеми, ми 

вивчаємо питання формування симбіотичного апарату боба овочевого, 

досліджень впливу інокуляції на формування симбіотичного апарату. 

Особливістю рослин боба овочевого являється здатність у симбіозі з 

бульбочковими бактеріями( Rhizobium ) формувати значну частину 

біологічного врожаю за рахунок азоту повітря. Біб овочевий − одна із найбільш 

перспективних культур, яка відіграє суттєву роль у забезпеченні повноцінного 



білкового раціону людей і сільськогосподарських тварин [1-2]. Здатність 

бульбочкових бактерій (Rhizobium) фіксувати атмосферний азот, в симбіозі з 

бобовими рослинами, важлива для практичної діяльності людини, але поки ще 

мало вивчена [3]. В симбіозі боби овочеві з бульбочковими бактеріями 

максимальний ефект інокуляції можна досягти тільки при повній відповідності 

генотипів рослин і бульбочкових бактерій [4]. Підбір окремих сортів боба 

овочевого і генотипів бактерій дає обгрунтування дає обгрунтування для 

знаходження оптимального зв’язку в симбіозі і підвищення ефективності 

вирощування даної культури.   

В зв’язку з цим в наших дослідженнях ми вивчали особливості 

формування симбіотичного апарату рослин боба овочевого залежно від 

проведення інокуляції (табл. 1). 

Таблиця 1 

Формування симбіотичного апарату в онтогенезі рослин боба овочевого 

залежно від впливу інокуляції (середнє за 2010-2012 рр.) 

Сорт 

Фази росту і розвитку рослин 

Утворення 

бульбочок 

Поява 

легемоглобіну 

Перехід 

легемоглобіну 

в холеглобін 

Розпад 

бульбочок 

Без інокуляції 

Карадаг 

(контроль) 
5.05 12.05 13.07 20.08 

Український 

слобідський 
4.05 11.05 17.07 22.08 

З інокуляцією 

Карадаг  4.05 14.05 21.07 24.08 

Український 

слобідський 
2.05 13.05 23.07 23.08 

 



В середньому за три роки спостережень за формуванням симбіотичного 

апарату боба овочевого в польових дослідженнях ми виявили сортову 

чутливість щодо швидкості нудуляції паренхіми кореня активними штамами 

бульбочкових бактерій. Очевидно вона залежить від генотипу кожного 

конкретного сорту та штаму бактерій.  Так у сорту Карадаг утворення 

бульбочок у варіанті, де проводили інокуляцію розпочалось всього лише на 1 

день раніше від варіанту без інокуляції. Тоді як у сорту Український 

слобідський бульбочки почали формувати на 2 дні раніше. Проте у обох сортів 

поява легемоглобіну у бульбочках почалась у варіантах без інокуляції, що 

свідчить про більшу активність на початкових періодах розвитку природні 

штами бульбочок. При цьому у сорту Карадаг, на ділянках з інокуляцією 

насіння, легемоглобін у бульбочках з’являвся на 1 день пізніше ніж у сорту 

Український слобідський. 

Перехід легемоглобіну в холеглобін у сорту Карадаг в усіх варіантах 

розпочинався раніше ніж в сорту Український слобідський 2-4 дні раніше. При 

цьому інокуляція насіння у сорту Карадаг забезпечувала подовження періоду до 

появи холеглобіну на 8 днів, а в цілому до повного розкладу бульбочок на 4 дні, 

у сорту Український слобідський до появи холеглобіну на 6 днів, а до повного 

розкладу бульбочок на 1 день. 

Висновки: 

1. Відмічено сортову специфіку, що істотно відрізняла сорти один від 

одного. Зокрема у сорту Карадаг бульбочки утворились раніше, почали 

функціонувати пізніше ніж у сорту Український слобідський, проте процес 

переходу легемоглобіну в холеглобін був більш тривалішим хоч він і почався 

раніше. 

2. Передпосівна інокуляції на обох сортах сприяла швидшій появі 

бульбочок та тривалішому їх функціонуванню, що є важливим чинником 

збільшення як урожаю культури так і кількості фіксованого азоту рослинами.  
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