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Анотація. Досліджено антагоністичні властивості бактерій роду Bacillus 

відносно фітопатогенних мікроміцетів роду Fusarium ssp. Активність бактерій-

антагоністів до тест-культур визначали методом агарових блоків. За 

результатами досліджень виявлено перспективність біоагентів B. thuringiensis 

№800 та №3/7 першого і третього серотипу відповідно, а також штамів B. 

subtilis 0016 та B. pumilus 0097, які проявили антагоністичну активність щодо 

збудників хвороб рослин мікроміцетної етіології. Встановлено, що найбільш 

вираженою антифунгальною активністю володіє штамм B. thuringiensis №800 

(ступінь інгібування фітопатогену до 83,5%). 

Ключові слова: Bacillus thuringiensis, антагоністична 

активність,фітопатогенні мікроміцети, бактерії-антагоністи, біопрепарати.  

Abstract:      

The research work of antagonistic properties of bacteria of the genus Bacillus 

against phytopathogenic micromycetes of the genus Fusarium ssp was done. The activity 



of bacteria-antagonists to the test cultures were determined by agar blocks. According 

to the research perspective bio-agents B. thuringiensis №800 and №3/7 first and third 

serotypes and strains of B. subtilis 0016 and B. pumilus  0097 were detected, which 

showed antagonistic activity against phytopathogens mikromycetes etiology. It was 

established that the most expressed antifungal activity has strains B. thuringiensis №800 

(degree of phytopathogen inhibition to 83.5%). 

Key Words: Bacillus thuringiensis, antagonistic activity, phytopathogenic 

micromycetes, bacteria-antagonists, preparations. 

Вступ. Однією з актуальних завдань біотехнології є створення ефективних 

біологічних засобів захисту рослин від шкодочинних організмів різної етіології. У 

зв'язку з цим інтерес представляє вивчення механізмів взаємодії бактерій – 

антагоністів з природними мікроміцетними угрупованнями.[1] 

Основою бактеріальних препаратів для біоконтролю є переважно 

представники ризосферних мікроорганізмів, зокрема бактерії роду Bacillus, що 

проявляють високу антагоністичну активність щодо фітопатогенних 

мікроорганізмів за рахунок синтезу екзометаболітів різної хімічної природи. Деякі 

види бактерій Bacillus відомі як потенційні еліситори, за допомогою яких можливо 

контролювати та значно знижувати рівень ураження патогенами рослин на різних 

стадіях онтогенезу. Створення поліфункціональних мікробних препаратів – це 

результат використання новітніх досягнень мікробіології, мікології, біотехнології. 

Використання в сучасному світі біотехнологічних препаратів не лише підвищує 

стійкість рослин до фітопатогенів, продуктивність та якість продукції, а й сприяє 

оздоровленню агроценозів від шкідливої дії хімічних препаратів. Пошук шляхів 

формування високопродуктивних біопрепаратів, які б забезпечували істотне 

зростання урожайності сільськогосподарських культур, покращували якість 

рослинницької продукції та контролювали шкідників фітоценозів є перспективним 

і актуальним напрямом. Бактерії роду Bacillus займають особливе місце в 

агробіоценозах – мають різний рівень контагіозності та слугують для створення 



штучних вогнищ епізоотій у популяціях видів, які стримують масове 

розмноження, наростання чисельності і шкідливості. Володіючи вибірковою дією, 

мікроорганізми цієї групи забезпечують активну участь інших природних 

регуляторів чисельності в контролі фітофагів, а також збудників хвороб і бур'янів. 

Тому виникає необхідність науково-обґрунтованого, системного підходу до 

вивчення ролі бактерій роду Bacillus у формуванні та функціонуванні мікробних 

ценозів. [2] Деякі штами бактерій роду Bacillus відзначаються вираженою і 

різноманітною антимікробною активністю за рахунок продукування 

антибіотичних речовин, з яких близько 200 на сьогодні вже вивчено.  

Штами B. subtilis, B. pumilus проявляють антагоністичні властивості по 

відношенню до патогенних і умовно – патогенних форм мікроорганізмів, таких як 

Erwinia, Pseudomonas, Aspergilus, Fusarium; продукують біологічно активні 

речовини, синтезують амінокислоти, вітаміни та інші сполуки, крім цього 

активізують фізіологічні процеси росту і розвитку рослин. Володіючи вибірковою 

дією, мікроорганізми роду Bacillus забезпечують активну участь природних 

регуляторів чисельності шкідливих організмів (фітофагів, збудників хвороб). 

Таким чином, комплексні дослідження унікального біологічного потенціалу 

природних біоагентів Bacillus, як продуцентів біологічно активних речовин і 

агентів препаратів з комплексом корисних для агрофітоценозів властивостей, є 

значущими розробками науково-практичних основ і методів регулювання 

фітопатогенів для стабільності та саморегуляції агроекосистем. 

Мета роботи – вивчення біотехнологічних особливостей перспективних 

біоагентів продуцентів роду Bacillus та технологічних аспектів їх застосування 

відносно фітопатогенів роду Fusarium ssp. 

Матеріали і методи. Oб’єктами дослідження слугували штами бактерій роду 

Bacillus, а саме: референтний екзотоксиногеннний штам B. thuringiensis var. 

thuringiensis (H1) 800, B. thuringiensis var. kurstaki (H3) 8, із колекції культур 

Інституту сфльськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 



НААН України, м. Чернігів, та штами  B. subtilis 0016, B. pumilus 0097 із робочої 

колекції Інституту садівництва НААН України, люб’язно надані проф. Ф.С. 

Каленичем. Для культивування та зберігання бактерій використовували поживні 

середовища різного складу: глюкозо-пептонний агар, ГПА, (г/л дистильованої 

води): пептон – 20.0 г, глюкоза – 10.0 г, NaCl – 5.0 г, агар-агар – 15.0 г, pH=7.2. та 

середовище Лурія-Бертрані, LB, наступного складу (г/л дистильованої води): 

пептон (триптон) – 10.0 г, дріжджовий екстракт – 5.0 г, NaCl – 10.0 г, агар-агар – 

15.0 г, pH=7.0. 

Досліджували антифунгальну активність штамів р. Bacillus спільно з тест-

культурами фітопатогенних мікроміцет р. Fusarium ssp, які були ізольовані з 

уражених рослин персика сорту Редхавен (насадження ІС НААН). Для 

культивування мікроміцетів використовували середовище Чапека наступного 

складу (г/л дистильованої води): NaNO3 – 2.0 г, K2HPO4 – 1.0 г, MgSO4 × 7H2O – 

0.5 г, KaCl – 0.5 г, FeSO4–0.01 г, сахароза – 30.0 г, агар-агар (2%) – 20.0 г, pH = 

7.2-7.4. 

Активність бактерій-антагоністів до тест-культур визначали методом 

агарових блоків.[3] Культуру бактерій висівали суцільним «газоном» на поверхню 

поживного агару (середовище LB) і вирощували при 28°С протягом трьох діб. В 

асептичних умовах вирізали диски агаризованого середовища (агарові блоки) з 

культурою штаму та розміщували у них блоки з тест – культурою штаму патогена. 

Термін інкубації складав від трьох до шісті діб при температурі 28-30°С. 

Антагоністичну активність оцінювали за зонами відсутності або пригнічення 

росту тест-мікроміцета навколо диска з клітинами патогену.  



 
Рис. 1.0 Чашки Петрі з тест-культурою фітопатогену  (метод агарових блоків) 

Примітка: Враховували  діаметр зон пригнічення росту, що утворилися навколо блоків. 

Інгібуючу активність обчислювали, виходячи з діаметрів колоній в контролі та дослідних 

варіантах.  

 

Результати та їх обговорення. Утворення специфічних продуктів обміну - 

антифунгальних речовин, що пригнічують або повністю зупиняють розвиток 

патогенних мікроміцетів, є найбільш суттєвою і яскравою формою антагонізму, 

широко поширеною в світі мікроорганізмів. 

За умов модельного лабораторного досліду з використанням бактерій р. 

Bacillus та тест культури р. Fusarium було вивчено антагоністичні властивості 

біоагентів та аспекти міжмікробної взаємодії.  

Встановлено, що досліджуванні біоагенти володіють антагоністичною 

активністю до патогенних мікроміцетів. За результатами досліджень виявлено, що 

під впливом штамів B. subtilis 0016, B. pumilus 0097, B. thuringiensis 800, 

відбуваються значні зміни морфогенезу мікроміцету, у всіх варіантах досліду, 

зокрема, прояв характерних зон лізису, зміни щільності, товщини та напрямку 

росту міцелію, а також ступінь інгібування проростання конідій в межах 64-83 %. 

У контролі (без культуральної рідини штамів) середній діаметр тест – культури на 

10 добу становив 2,5 см, в порівнянні з дослідними варіантами, в яких зафіксовано 

ріст міцелію не більше 1,6 – 1,8 см. Встановлено, що найбільш вираженою 



антифунгальною активністю володіє штамм B. thuringiensis 800, титр 

життєздатних спор якого становив 2x109 млрд./мл.  

Рис.2.0 Затримка росту (інгібування) мікроміцету за рахунок впливу бактерій  

 

Це може свідчити про практичне використання штамів-антагоністів р. 

Bacillus у біологічному захисті рослин від збудників хвороб мікроміцетної 

етіології з високим ступенем взаємодії та механізмом впливу на шкодочинні 

організми. 

Дані визначення ступеня антагоністичних властивостей досліджуваних 

штамів бактерй р. Bacillus наведені в таблицях 1.0, 2.0. 

Таблиця 1.0 

Визначення антагоністичних властивостей штамів бактерій роду Bacillus 

(8 доба росту міцелію) 

Штам D мікроміцету 
(сер), см 

D зони 
розпушування 

(сер), см 

D зони лізису 
(сер), см 

Bacillus thuringiensis (1) 1,3 0,3 0,6 
Bacillus thuringiensis (2) 1,3 0,52 0,6 

Bacillus kurstaki (1) 1,3 0,52 0,5 
Bacillus kurstaki (2) 1,3 0,5 0,6 
Bacillus pumilus (1) 1,3 1,0 0,1 
Bacillus pumilus (2) 1,2 0,8 0,1 
Bacillus subtilis (1) 1,3 0,7 0,2 
Bacillus subtilis (2) 1,3 0,5 0,4 

Контроль  
(без культуральної рідини) 2,5 

 

 А        Б 



 Ступінь інгібування росту колоній гриба розраховували за формулою (1.0): 

  

                             (1.0) 

       де, Dк-діаметр контролю; Dд- діаметр досліду. 

Таблиця 2.0 

Визначення ступеня інгібування Fusarium ssp. бактеріальними штамами 

р. Bacillus 

Штам Ступінь інгібування, % 
Bacillus thuringiensis Н1 83,5 

Bacillus kurstaki Н3 79,5 
Bacillus pumilus spp. 64,0 
Bacillus subtilis spp. 76,0 

 

Висновки. Біотехнологічні аспекти використання біоагентів роду Bacillus на 

сьогоднішній день є актуальними в галузі створення новітніх біологічних засобів 

контролю фітопатогенів на їх основі. Результати вивчення антифунгальних 

властивостей бактерій проти фітопатогенних мікроміцетів в модельних 

лабораторних дослідженнях показали, що бактеріальні штами з успіхом можна 

використовувати в системі контролю фітопатогенів та фітосанітарного стану 

агроценозів. 
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