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Схема отримання ефективних штамів 
Ensifer meliloti
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Рослини гуньби сінної (Trigonella foenum-graecum) 

Кореневі бульбочки 

Отримання чистої культури бульбочкових бактерій гуньби сінної

Первинна оцінка вірулентності ізолятів бульбочкових бактерій 
гуньби сінної (вегетаційний дослід)

Високоефективний штам Ensifer meliloti

Ідентифікація ефективних ізолятів роду Ensifer

Вивчення культурально-морфологічних та фізіолого-біохімічних 
властивостей ефективних штамів бульбочкових бактерій гуньби сінної



Мета дослідження: 
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аналітична селекція та вивчення
властивостей ефективних штамів –
мікросимбіонтів гуньби сінної.
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Етап 1.
Вивчення симбіотичої активності нових 
штамів бульбочкових бактерій гуньби 

сінної



Симбіотична активність штамів бульбочкових бактерій гуньби
сінної в умовах вегетаційного досліду

(2021 р., субстрат – вермікуліт)
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Варіант
Кількість

бульбочок, 
од./рослину

Надземна маса, 
мг/рослину

Маса коренів, 
мг/рослину

Контроль (без 
інокуляції) 0,00 159,0 ± 13,9 374,0 ± 25,7

Позитивний 
контроль (інокуляція 

E. meliloti ДН-15)
3,20 ± 0,29 180,0 ± 28,3 440,0 ± 37,4

Інокуляція 
Ensifer sp. G-6 4,75 ± 0,48 187,0 ± 23,3 445,5 ± 27,0

Інокуляція
Ensifer sp. G-9 0,00 175,0 ± 16,7 402,5 ± 35,4

Інокуляція
Ensifer sp. G-10 5,50 ± 0,24 225,0 ± 27,3 510,0 ± 36,2
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Етап 2.
Вивчення культурально-морфологічних та 
фізіолого-біохімічних властивостей штамів 
роду Ensifer – ефективних мікросимбіонтів

гуньби сінної



Колонії штамів роду Ensifer на бобовому агарі
(3-тя доба)
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Ensifer sp. G-6 Ensifer sp. G-6



Властивості штамів бульбочкових бактерій
гуньби сінної
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Примітки: – - ріст на МПА відсутній, + – помірний ріст; ск – рН

середовища слабко-кисле (6–6,5), к – рН кисле (4–5,5).

Штам Ріст на 
МПА

Культивування на лакмусовому молоці
рН середовища

Гідроліз 
казеїну

Відновлення 
лакмусуНа 7 

добу
На 30 
добу

E. meliloti ДН-15 + ск к ++ +
Ensifer sp. G-6 – ск к + +
Ensifer sp. G-10 – ск к + +



Культивування штамів роду Ensifer на лакмусовому 
молоці (7 доба)
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а) б) в)

а) контроль; б) E. meliloti ДН-15; в) Ensifer sp. G-6; г) Ensifer sp. G-10

г)



Використання джерел нітрогену штамами роду Ensifer
(середовище Козера)
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Джерело нітрогену
Засвоєння джерел нітрогену штамами

E. meliloti ДН-15 Ensifer sp. G-6 Ensifer sp. G-10
Аспарагін Ріст Помірний Рясний Помірний

ЕПС – ++ –
Сечовина Ріст Слабкий Слабкий Слабкий

ЕПС – – –
Аланін Ріст Помірий Слабкий Слабкий

ЕПС + – –
Орнітин Ріст Помірний Помірний Рясний

ЕПС + + +++
(NH4)2HPO4 Ріст Рясний Рясний Рясний

ЕПС ++ ++ ++
(NH4)2SO4 Ріст Помірний Помірний Помірний

ЕПС + + +
NH4Cl Ріст Помірний Слабкий Помірний

ЕПС + + +
NH4NO3 Ріст Помірний Помірний Слабкий

ЕПС + + +
NaNO3 Ріст Помірний Слабкий Слабкий

ЕПС + ++ ++
Примітки: ++ – помірне продукування ЕПС (екзополісахаридів); + – незначне продукування

ЕПС.



Використання штамами роду Ensifer джерел
карбону

Джерело карбону
Засвоєння джерел карбону штамами

E. meliloti ДН-15 Ensifer sp. G-6 Ensifer sp. G-10

Контроль (без 
вуглеводів) н н н

Фруктоза п/к п/к п/к
Маніт п/к к к
Дульцит п/л л л
Глюкоза к к к
Лактоза к к к
Сорбіт п/к п/к п/к
Фукоза к к к
Ксилоза п/к п/к п/к
Рамноза к к к
Мальтоза к п/к п/к
Сахароза п/к к к
D-арабіноза к к к
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Примітки: к – підкислюють середовище; п/к – помірно підкислюють
середовище; п/л – помірно підлуговують середовище; л – підлуговують
середовище; н – нейтральна реакція рН середовища.



Засвоєння дульциту (1) та сахарози (2) ризобіями
роду Ensifer

(14 доба)
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а) б) в) г)

а) контроль; б) E. meliloti ДН-15; в) Ensifer sp. G-6;
г) Ensifer sp. G-10

а) б) в) г)

1 2



Резистентність штамів роду Ensifer до 
антибіотиків

Антибіотик
Діаметр зон затримки росту, см

E. meliloti ДН-15 Ensifer  sp. G-6 Ensifer sp. G-10

Ампіцилін 0,40 ± 0,10 0,90 ± 0,10 0,55 ± 0,05

Стрептоміцин 0,40 ± 0,10 2,85 ± 0,35 3,75 ± 0,25

Гентаміцин 0,90 ± 0,10 1,25 ± 0,15 1,35 ± 0,05

Тетрациклін 3,65 ± 0,15 4,45 ± 0,05 4,10 ± 0,10
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Чутливість бактерій Ensifer sp. G-6 до 
антибіотиків
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1 – тетрациклін; 2 – гентамицин;
3 – ампіцилин; 4 – стрептоміцин

1

2

3

4



ВИСНОВКИ
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1. Виділено 3 ізоляти бульбочкових бактерій гуньби сінної, які за культурально-

морфологічними ознаками було віднесено до роду Ensifer.

2. Показано, що в умовах вегетаційного досліду інокуляція насіння гуньби

сінної бактеріальними суспензіями нових штамів Ensifer sp. G-6 та G-10

сприяє підвищенню кількості бульбочок на коренях рослин на на 52 % і 72 %

щодо позитивного контролю (інокуляція Ensifer meliloti ДН-15).

3. Бактеризація насіння гуньби сінної суспензією штаму Ensifer sp. G-10 є

найефективнішою та сприяє підвищенню вегетативної маси на 25% та маси

коренів – на 36% щодо позитивного контролю, тому даний штам є

перспективним біоагентом мікробного препарату для передпосівної

інокуляції насіння гуньби сінної з метою підвищення продуктивності рослин.

4. За характеристиками росту нових ефективних штамів на діагностичних

середовищах, особливостями засвоєння різних джерел карбону та нітрогену,

резистентністю до антибіотиків бульбочкові бактерії гуньби Ensifer sp. G-4 і

Ensifer sp. G-10 ідентифіковано як Ensifer meliloti.



Дякуємо за увагу!!!
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