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За достатнього рівня вологозабезпечення зони західного Лісостепу України застосування 

препаратів, що містять азотфіксуючі (Діазофіт, Агробактерин) і фосфатмобілізуючі бактерії (По-

ліміксобактерин) для передпосівної обробки насіння, простежувалося підвищення насіннєвої про-

дуктивності  пшениці м’якої озимої.     

Завдяки діяльності мікроорганізмів польова схожість насіння збільшувалась на 2,1–2,7 %, на-

копичувалася достатня кількість цукрів у вузлах кущення – 27,0–28,5 %,  підвищувалася виживаність 

рослин на 3,8–8,2 %, поліпшувались їх ростові процеси, як результат – достовірний приріст уро-

жайності зерна становив 0,21–0,23 т/га (Агробактерин і Діазофіт) і 0,44–0,59 т/га (Поліміксобак-

терин) до фону мінерального живлення N90Р90К90, за рахунок більшої маси 1000 насінин. При викори-

станні вказаних вище препаратів мало місце підвищення коефіцієнта розмноження насіння, виходу 

кондиційного насіння і його  посівних якостей.  

Ключові слова:  пшениця  озима,  бактеріальні  препарати,  урожайність,  посівні  якості 

насіння.  
 

 Зменшення обсягів використання мі-

неральних та органічних добрив, засобів за-

хисту рослин і спрощення технологій виро-

щування пшениці м’якої озимої (Triticum aes-

tivum L.) зумовлюють необхідність пошуку    

додаткових  чинників  для підвищення вро-

жайності цієї культури – це можуть бути 

біопрепарати комплексної дії. Впродовж ба-

гатьох років науковці вивчають особливості 

живлення рослин  залежно від впливу ризо-

сферних мікроорганізмів [1]. Даний напрям 

досліджень має особливе значення для подо-

лання дефіциту азоту й фосфору в живленні 

рослин, підвищенні ефективності викорис-

тання орних земель, родючості ґрунту, зме-

ншенні грошових витрат на придбання син-

тетичних мінеральних добрив тощо [2].  

Останніми роками досягнуто значних 

успіхів у створенні біопрепаратів на основі 

асоціативних мікроорганізмів, впроваджен-

ням яких активно займається низка провід-

них вітчизняних  та іноземних компаній сві-

ту. Серед них  перше місце в Україні  посідає 

Інститут сільськогосподарської мікробіології 

та агропромислового виробництва НААН, 

науковцями якого створено ряд  препаратів 

для передпосівної обробки насіння [3]. У разі 

їх використання підвищуються життєздат-

ність та енергія проростання насіння,   захис-

ні функцій рослинного організму проти збу-

дників хвороб, посилюється  стійкість до по-

сухи  і морозів, покращуються врожайні вла-

стивості та якість продукції в цілому [4].  

З сільськогосподарською продукцією 

на планеті щорічно виноситься  майже 100–

110 млн т азоту, тому застосування мікроб-

них препаратів, які впливають на інтенсив-

ність азотфіксації, дуже важливе у вирішенні 

проблеми азотонагромадження в ґрунті [5]. 

Також значна увага приділяється фосфорно-

му живленню рослин у разі використання 

мікробних препаратів [6]. Біопрепарати на 

основі фосфатмобілізуючих мікроорганізмів  

відзначаються певною антибіотичною дією і  

значною мірою знижують захворюваність 

рослин. На відміну від азотфіксуючих вони 

менш вибагливі до температурного режиму, 

рівня вологозабезпечення і кислотності, але 

потребують достатньої кількості органічної 

речовини в ґрунті [7].  

На прикладі застосування Поліміксоба-

ктерину показано, що передпосівна бактери-

зація насіння призводить до збільшення в   

ґрунті  чисельності бактерій, які розчиняють 

органофосфати і мінеральні фосфати – Ca
2+

, 

Fe
3+

, Al
3+

 та підвищують  фосфатазну  актив- 
_________________________________ 

            Інформація про автора: 

            Волощук Ігор Степанович, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник, завідуючий лаб. насіннє-

знавства,   e-mail: olexandravoloschuk53@gmail.com,   https://orcid.org/0000-0002-2509-9452 

mailto:olexandravoloschuk@mail.ru


    Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 71–79               https://doi.org/10.31867/2523-4544/0108 72 

ність, одночасно посилюється рухомість фос-

фатів, покращується фосфорне живлення 

рослин [8].  

Результати наукових досліджень, оде-

ржані на Кіровоградській державній сіль-

ськогосподарській дослідній станції НААН, 

підтверджують, що мікробні препарати для 

передпосівної інокуляції насіння ячменю 

ярого позитивно впливають на урожайність 

та якість зернової продукції при використан-

ні їх окремо і в комбінації з РРР Біолан, як на 

природному фоні, так і при внесенні мінера-

льних добрив [9–14].  

Можливість заміни технічного фосфо-

ру (Р20) інокуляцією насіння Поліміксобакте-

рином, а також  більш ефективного викорис-

тання бактеризованими рослинами вівса во-

логи, сполук кальцію, магнію, азоту і відпо-

відно значного зменшення надходження цих 

елементів у ґрунтові води внаслідок інфільт-

рації, показано лізиметричними досліджен-

нями [15, 16].  

Отже, наукові праці  низки вчених [17, 

18] свідчать про підвищення продуктивності 

різних культур за рахунок використання бак-

теріальних препаратів, однак переконливих 

даних відносно їх впливу на урожайність 

пшениці озимої м'якої і посівних якостей її 

насіння в зоні західного Лісостепу України 

недостатньо, що  й  спонукало нас до прове-

дення досліджень в даному напрямі. 

Мета дослідження – встановити ефек-

тивність передпосівної обробки насіння та-

кими бактеріальними препаратами, як Діазо-

фіт, Агробактерин, Поліміксобактерин, в тех-

нології вирощування пшениці м’якої озимої.  

Матеріали та методи дослідження.  
Дослідження проводили в лабораторії насін-

нєзнавства Інституту сільського господар-

ства Карпатського регіону НААН  упродовж 

2010–2015 рр. Загальнонаукові: робоча гіпоте-

за – для вибору напрямів наукових дос-

ліджень, дослід, спостереження, аналіз; спе-

ціальні: польовий, лабораторний, метод 

морфологічного, математичного і статистич-

ного аналізу.  

Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий 

поверхнево-оглеєний на лесовидних відкла-

дах, має перегнійно-елювіальний горизонт 

(20–30 см), за механічним складом – крупно-

пилувато-легкосуглинковий, майже безстру-

ктурний, після дощів запливає, утворюючи 

кірку, дуже ущільнюється. Орний шар ґрун-

ту характеризується наступними показни-

ками:  вміст  гумусу (за Тюріним) – 1,9 %, 

рН сольової витяжки (потенціометричний 

метод) – 4,8, гідролітична кислотність (за 

Каппеном-Гільковицем) – 2,90 мг-екв./100 г 

ґрунту, вміст рухомого фосфору і обмінного 

калію (за Кірсановим) – 98 і 85 мг на 1 кг 

ґрунту, лужногідролізованого азоту (за Кор-

нфілдом) – 89 мг/кг ґрунту. За градацією та-

кий ґрунт має дуже низьке забезпечення азо-

том і калієм, середнє – фосфором. 

Зважаючи на гідротермічний коефіці-

єнт, високим рівнем забезпечення вологою від-

значались  2010 і 2011 рр., оптимальним  – 

2012–2014 рр. (рис. 1).  
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Рис. 1. Рівень  вологозабезпечення по роках ( ГТК: 0,5–0,7 –  низький; 0,8–1,0 – середній  

недостатній; 1,1–1,5 – оптимальний;  > 1,6 – надлишковий). 
 

У досліді вивчали ефективність таких 

бактеріальних препаратів, як Діазофіт, Агро-

бактерин, Поліміксобактерин, сумісно з про-

труйником   насіння  Вітавакс 200  ФФ,  34 % 

в. с. к. (2,5 л/т). Вихідним матеріалом були 

сучасні сорти пшениці м’якої озимої: Золо-

токолоса, Романтика, Ясочка, Либідь (оригі-

натор – Білоцерківська дослідно-селекційна 

станція Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН).  
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Агротехніка вирощування  пшениці ози-

мої – загальноприйнята для зони. Спосіб сів-

би – звичайний рядковий (15 см). Норма висі-

ву – 5,5 млн схожих насінин/га. Азотфіксуючі 

бактеріальні препарати (Діазофіт, Агробакте-

рин) вивчали на фоні внесення мінеральних 

добрив N30Р90К90 під передпосівну культива-

цію та при підживленні рослин на ІV і VІІ  

етапах органогенезу по N30, фосфатмобілізу-

ючий бактеріальний препарат (Поліміксобак-

терин) – за двох норм Р45 і  Р90.  

Площа посівної ділянки  56 м
2
, обліко-

вої – 50 м
2
. Розміщення варіантів – система-

тичне, повторність – 3-разова. Норма висіву – 

5,5 млн схожих насінин/га. Посівні якості  на-

сіння сортів пшениці озимої відповідали 

ДСТУ 4138-2002 [19]. Обробку і узагальнення 

результатів досліджень проводили спираю-

чись на програму Microsoft Excel. Одержані 

дані обробляли методом дисперсійного  ана-

лізу [20]. 

Виробник препаратів – Інститут  сіль-

ськогосподарської мікробіології НААН Ук-

раїни.  

Діазофіт – одержаний шляхом культи-

вування активних специфічних штамів бак-

терій Agrobacterium radiobacter 204 в стери-

льному поживному середовищі. В 1 мл пре-

парату міститься не менше 4–6 млрд життє-

здатних бактерій. Витрата препарату – 

100 мл на гектарну норму насіння, розведен-

ня у воді з розрахунку 2,5 л суспензії. 

Агробактерин – створений на основі 

бактерій Rhizobium radiobacter 1333, які про-

дукують у зовнішнє середовище органічні 

кислоти, стимулятори росту рослин, вітаміни 

групи В, стійкі до фунгіцидів, не втрачають 

життєздатність протягом кількох місяців. В 1 

мл препарату міститься не менше 5 млрд  

клітин бактерій. Витрата препарату стано-

вить 150 мг, розведеного в 2,5 л води на гек-

тарну норму насіння. 

Поліміксобактерин – бактерії Paeni-

bacillus polymyxa КВ резистентні до ряду 

пестицидів. Норма витрати – 150 мл на гек-

тарну норму висіву насіння. Робоча суміш 

становить 4,0 л, містить захисні тимулюючі 

речовини, 150 мл бактеріального препарату, 

в тому  числі 40 г Nа КМЦ попередньо роз-

чиненого у 3850 мл води.  

За роки досліджень погодні умови в 

період сівба - сходи  відзначались строкатіс-

тю як за температурою повітря, так і за кіль-

кістю опадів. Третя декада вересня 2010 р.  

відзначалась вищою на 1,0 
о
С температурою 

повітря і меншою кількістю опадів (10,5 мм) 

за середньобагаторічної норми 19,0 мм. Ви-

щим на 2,8 
о
С був температурний режим у 

2011 р. з меншою (11,0 мм) кількістю  опа-

дів – 57 % норми. У 2012 р. температура по-

вітря переважала середньобагаторічний по-

казник на 3,2 
о
С, а кількість опадів становила 

7,7 мм, однак у ІІ декаді випало їх більше  – 

32 мм за норми 20 мм. У 2013 р.  мало місце 

зниження на 2,3 
о
С температури повітря і 

зменшення кількості опадів (69 % до норми). 

У другій декаді опади становили 42,1 мм за 

норми 20 мм. Температурні умови періоду 

сівба - сходи 2014 р. були в межах середньо-

багаторічних показників, але рівень волого-

забезпечення був нижчим – 12,4 мм. 

В 2010 р. у посівному шарі ґрунту про-

дуктивної вологи було 32 мм; 2011 р. – 33; 

2012 р. – 38; 2013 р. – 39; 2014 р. – 34 мм, що 

достатньо для одержання дружних сходів. 

Результати дослідження. Середній по-

казник польової схожості насіння по 4 сор-

тах в контролі становив  83,3 %.  Вищі  на 

0,9 % його значення були у варіанті з про-

труєнням насіння препаратом Вітавакс 200 

ФФ, 34 % в. с. к. (2,5 л/т) на фоні міне-

рального живлення N30Р90К90. Передпосівна 

бактеризація насіння Діазофітом на цьому ж 

фоні живлення рослин зумовлювала підви-

щення польової схожості  на 2,7 %, Агробак-

терином – на 2,2 %. Вплив Поліміксобакте-

рину на різних фонах мінерального живлен-

ня (N30Р45К90 та N30Р90К90) з поетапним вне-

сенням азоту по 30 кг д. р. (ІV і VІІ етапи 

органогенезу)  був  аналогічний дії Діазофіту 

і Агробактерину. За середнього значення 

НІР05 0,3–0,5 достовірні відмінності мали 

місце між варіантами застосування мінера-

льних добрив та бактеріальних препаратів і 

були рівнозначні між  останніми. Більші на 

0,9 % були показники польової схожості у 

разі протруєння насіння Вітаваксом  200 ФФ, 

34 % в. с. к. (2,5 л/т) на фоні мінерального 

живлення N30Р90К90. Передпосівна бактери-

зація насіння Діазофітом на цьому ж фоні 

живлення рослин призводила до підвищення 

його польової схожості на 2,7 %, Агробакте-

рином – на 2,2 %. 

Інтродуковані в агроценоз бактерії  
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сприяли кращому засвоєнню елементів жив-

лення рослинами пшениці озимої, що пози-

тивно позначилося на їх рості та розвитку в 

осінній період. 

За роки досліджень рослини усіх сортів 

накопичували  значну кількість цукрів у вуз-

лах кущення (рис. 2).  В абсолютному конт-

ролі цей показник становив 20,3 %, у разі 

застосування мінеральних добрив – 25,6 %. 

    Передпосівна бактеризація насіння Діа-

зофітом на фоні мінерального живлення при-

зводила до підвищення даного показника на 

1,4 %, Агробактерином – на 1,9 %, а Полімі-

ксобактерином – на 1,8–2,9 %. 
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Рис. 2. Вміст вуглеводів у вузлах кущення та виживаність  рослин пшениці озимої  

залежно від застосування бактеріальних препаратів (2010–2014 рр.): 

1 – абсолютний контроль (без добрив і обробки насіння), 2 – контроль (Фон – N30P90K90 + по N30  

 (ІV і VІІ етапах органогенезу)), 3 – Фон + Діазофіт, 4 – Фон + Агробактерин, 5 – Фон (Р45) + По-

ліміксобактерин, 6 – Фон + Поліміксобактерин.  
 

Виживаність  рослин залежала від  по-

годних умов в зимовий період, адаптивних 

властивостей сортів та передпосівної оброб-

ки насіння бактеріальними препаратами. Се-

редній показник в абсолютному контролі  

був найнижчим – 84,8 %, за рахунок внесен-

ня мінеральних добрив  його значення під-

вищувалося на 2,1 %. Передпосівна бактери-

зація насіння Діазофітом і Агробактерином 

на фоні внесення мінеральних добрив у дозі 

N30Р90К90 забезпечила перезимівлю рослин в 

межах 88,6–89,8 %.  

Ефективність Поліміксобактерину була 

вищою. За рівня мінерального живлення 

N30Р45К90 виживаність рослин  становила 

92,5 %, а за більшої  дози  внесення фосфор-

них добрив (N30Р90К90) – 93,0 %, різниця  в 

0,5 %  була  недостовірною  (НІР05  1,6).  Найви-

щі значення  даного показника були у 2012 р., а 

найнижчі – у 2011 р.  

За п'ять років досліджень  середня уро-

жайність   сортів пшениці озимої в абсолют-

ному контролі становила 2,24 т/га (табл. 1). 

Вплив мінеральних добрив був суттєвим, 

приріст зерна досягав 0,99 т/га (НІР05 0,2). 

Процеси біологічної трансформації азоту в 

кореневій зоні рослин пшениці озимої за 

фізіологічно оптимальних доз азоту, внесе-

них на ІV і VІІ етапах органогенезу на сірих 

лісових поверхнево-оглеєних ґрунтах, зумов-

лювали збільшення коефіцієнта засвоєння ді-

ючої речовини з добрив,  як результат – фор-

мувалась вища урожайність зерна – 3,44–

3,46 т/га, приріст до абсолютного контролю 

становив 1,20–1,22 т/га, а до варіанту міне-

ральних добрив – 0,21–0,23 т/га.    

Прискорення ростових процесів під 

впливом фосфорних добрив і Поліміксобак-

терину зумовлювало збільшення продуктив-

ності рослин пшениці озимої, як наслідок – 

урожайність зерна становила 3,67–3,82 т/га, 

приріст порівняно до абсолютного контролю 

досягав 1,43–1,58 т/га, із додатковим зас-

тосуванням  мінеральних  добрив  –  0,44–

0,59 т/га. Порівняно з дією препаратів на 

основі азотфіксуючих бактерій вплив на уро-

жайність сортів пшениці озимої Поліміксо-

бактерину був достовірно більшим (приріст 

зерна становив 0,23–0,36 т/га). 

Коефіцієнт розмноження насіння також 

змінювався залежно від варіантів досліду, які 

вивчалися. В середньому за роки досліджень 

в абсолютному контролі (без добрив і оброб-

ки насіння) він становив 9,0 одиниць, у варі-

антах з мінеральним живленням рослин збі-

льшувався на 4,0 одиниці, передпосівною 

бактеризацією азотфіксуючими бактеріями – 

на 4,8,  фосфатмобілізуючими  –  на  5,7–6,3  
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1. Урожайність, коефіцієнт розмноження  і вихід кондиційного насіння сортів  

пшениці озимої залежно від застосування бактеріальних препаратів 

 і рівня мінерального живлення (2011–2015 рр.) 
 

Удобрення Урожайність 
Коефіцієнт 

 розмноження 

Вихід кондицій-

ного насіння 

основне 

етапи 

органо-

генезу 
інокуляція 

біопрепаратом 
т/га 

приріст 

до  

контролю о
д

и
н

и
ц

ь 

приріст 

до  

контролю  

% 

приріст 

до  

контролю  

ІV VІІ 

Абсолютний (контроль без добрив 

 і обробки насіння) 
2,24 - - 9,0 - - 59 - - 

Контроль 

(N30Р90К90) 

N30 N30 

– 3,23 0,99 - 13,0 4,0 - 73 14 - 

N30Р90К90 
Діазофіт 3,44 1,20 0,21 13,8 4,8 0,8 75 16 2 

Агробактерин 3,46 1,22 0,23 13,8 4,8 0,8 74 15 1 

N30Р45К90 Поліміксо-

бактерин 

3,67 1,43 0,44 14,7 5,7 1,7 76 17 3 

N30Р90К90 3,82 1,58 0,59 15,3 6,3 2,3 76 17 3 
            

          НІР05   
   0,2   0,6   0,8   

 

одиниць (НІР05 0,6). За рахунок Поліміксо-

бактерину,  який застосовували для передпо-

сівної обробки насіння за обох фонів міне-

рального живлення рослин, коефіцієнт розм-

ноження збільшувався на 0,9–1,5 одиниці.  

Даний агрозахід є особливо актуальним 

і цінним при нарощуванні об’ємів добазово-

го насіння з метою швидкого впровадження 

нового сорту в сільськогосподарське вироб-

ництво. Недостатня забезпеченість рослин 

поживними речовинами в абсолютному кон-

тролі була основною причиною низького 

виходу кондиційного насіння – 59 %. У разі 

застосування мінеральних добрив даний по-

казник підвищувався на 14 %, бактеріальних 

препаратів на основі діазотрофів – на 1–2 %, 

а фосфатмобілізуючих мікроорганізмів – на 

3,0 % (НІР05 0,8). 

Різниця за впливом Агробактерину і 

Діазофіту порівняно з Поліміксобактерином 

становила 1 %, що підтверджує опосередко-

ваний вплив цих препаратів на вихід конди-

ційного насіння,  зважаючи на масу 1000 на-

сінин. 

П'ятирічний середній показник маси 1000 

насінин по сортах в абсолютному контролі  

становив 39,6 г, на фоні мінерального живлен-

ня рослин збільшувався на 3,3 г (табл. 2). 

 При застосуванні мікробних препара-

тів на основі азотфіксаторів  (Діазофіт  і  Аг- 
 

2. Посівні якості насіння пшениці озимої залежно від застосування бактеріальних препаратів 

і рівня мінерального живлення (2011–2015 рр.) 
 

Удобрення 
Маса  

1000 насінин, г 

Енергія 

 проростання, % 

Лабораторна 

схожість, % 

основне 

етапи  

органогенезу інокуляція  

біопрепаратом 

серед-

нє 
 до 

конт-

ролю 

серед-

нє 
 до 

конт-

ролю 

серед-

нє 
 до 

конт-

ролю ІV VІІ 

 Абсолютний контроль 

 (без добрив і обробки насіння) 
39,6 - 82 - 86 - 

 Контроль   

(N30Р90К90) 

N30 N30 

- 42,9 3,3 87 5 93 7 

 N30Р90К90  
Діазофіт 43,6 4,0 91 9 94 8 

Агробактерин 44,0 4,4 91 9 94 8 

 N30Р45К90 Поліміксо-

бактерин 

44,7 5,1 91 9 95 9 

 N30Р90К90 45,3 5,7 92 10 96 10 
                         

                       НІР05 0,8  1,2  1,0  
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робактерин) маса 1000 насінин  збільшувала-

ся на 4,0–4,4 г до контролю і на 0,7–1,1 г до 

фону мінерального живлення N30Р90К90 + N30 

на ІV і N30 на VІІ етапах органогенезу. За 

рахунок використання Поліміксобактерину 

маса 1000 насінин підвищувалась на 44,7 г 

на нижчому фоні фосфорного живлення Р45 і 

на 45,3 г на вищому – Р90, що на 5,1–5,7 г 

більше від контролю, на 1,8–2,4 г – від фону 

мінерального живлення і на 1,1–1,7 г – від 

застосування азотфіксаторів.  Оскільки маса 

1000 насінин різнилася залежно від впливу 

бактеріальних препаратів, енергія пророс-

тання зібраного насіння коливалася в межах 

82–92 %.  У контролі даний показник був 

нижчим на 5 % порівняно з варіантом міне-

рального живлення рослин. 

Діазофіт і Агробактерин суттєво  впли-

вали на  енергію проростання насіння  – під-

вищення становило  9–10 % до контролю, а 

до показників варіантів  із застосуванням 

добрив – 4–5 %. При використанні Полімік-

собактерину енергія проростання насіння по-

силювалась  на 11–12 %  до контролю, на 6–

7 %  до варіанту з мінеральними добривами і 

на 2–3 % до значень варіантів із застосуван-

ням бактеріальних препаратів на основі діа-

зотрофів. 

Аналогічна закономірність  мала місце 

лась і відносно лабораторної схожості насін-

ня.  В контролі без добрив і обробки насіння 

бактеріальними препаратами середній пока-

зник лабораторної схожості по сортах стано-

вив 86 %, у варіанті застосування мінераль-

них добрив у дозі N90Р90К90 з поетапним вне-

сенням азоту він  зростав на 7 %. Діазофіт і 

Агробактерин зумовлювали підвищення зна-

чень цього показника на 8 % до контролю і  

на 1 % до показника варіанту з внесенням 

мінеральних добрив. Вплив Поліміксобакте-

рину був значнішим порівняно з Діазофітом і 

Агробактерином  – на 1–2 % (НІР05 1,0). 

Висновки 

Одержані експериментальні дані дають 

можливість стверджувати, що за рахунок пе-

редпосівної обробки насіння пшениці озимої 

бактеріальними препаратами його польова 

схожість підвищується на 2,1–2,7 %. У разі 

використання мікробних препаратів  активі-

зуються фізіологічні процеси в насінині, що 

в подальшому призводить до поліпшення  

росту і розвитку рослин в осінній період. Інт-

родуковані в агроценози мікроорганізми зу-

мовлювали підвищення  виживаності рослин  

на 3,8–8,2 %. 

При застосуванні бактеріальних препа-

ратів Агробактерин і Діазофіт на фоні міне-

рального живлення N90Р90К90 спостерігався 

кращий ріст і розвиток рослин, при цьому    

приріст врожайності зерна становив 0,21–

0,23 т/га, ефективність Поліміксобактерину 

була вищою на фоні  мінерального живлен-

ня N30Р90К90 + N30 на ІV і VІІ етапах органо-

генезу – 0,59 і 0,44 т/га за меншої дози вне-

сення фосфору (Р45). 

Бактеріальні препарати позитивно 

впливали на насіннєву продуктивність рос-

лин: коефіцієнт розмноження насіння підви-

щувався на 0,8–2,3 одиниці, а вихід конди-

ційного насіння – на 1–3 %. 

На фоні мінерального живлення 

N30Р90К90 з поетапним внесенням азоту в дозі 

N30 і використанням мікробних препаратів на 

основі азотфіксуючих та фосфатмобілізую-

чих бактерій маса 1000 насінин відповідно 

препаратам становила 43,6–44,0 і 44,7–45,3 г. 

Показники енергії проростання і лаборатор-

ної схожості зібраного насіння переважно 

залежали від погодних умов в період його 

формування, однак у разі передпосівної іно-

куляції посівного матеріалу  їх значення бу-

ли вищими  відповідно на 5–10 і 7–11 % (до 

абсолютного контролю) і на 4–7 і 1–3 % (до 

фону мінерального живлення рослин). 
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УДК  633.11:631.53.01:631.86  

Волощук  И. С. Урожайность и посевные качества пшеницы озимой в зависимости от предпо-

севной бактеризации семян в условиях западной Лесостепи Украины.  

Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 1. С. 71–79. 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН,  ул. Грушевского, 5, с. Оброшине, 

Пустомытовский район, Львовская область, 81115, Украина 
 

 Изложены результаты применения бактериальных препаратов азотфиксирующего (Диазо-

фит, Агробактерин) и фосфатмобилизирующего действия (Полимиксобактерин) для предпосевной 

обработки семян, это способствовало повышению семенной продуктивности и посевных качеств 

семян пшеницы мягкой озимой (Triticum aestivum L.). Благодаря деятельности микроорганизмов по-

левая всхожесть семян повышалась на 2,1–2,7 %,  в узлах кущения  накапливалось достаточное ко-

личество  сахаров – 27,0–28,5 %, выживаемость растений возрастала на 3,8–8,2 %, улучшались их 

ростовые процессы, усиливалась устойчивость к основным болезням, как результат – достоверный 

прирост урожайности зерна был на уровне 0,21–0,23 т/га (Агробактерин и Диазофит) и 0,44–

0,59 т/га (Полимиксобактерин) к фону минерального питания N90Р90К90 (за счет более высокой мас-

сы 1000 семян). Указанные выше препараты способствовали получению высоких показателей: ко-

эффициента размножения семян, выхода кондиционных семян и их посевных качеств.  

Ключевые слова: пшеница озимая,  бактериальные препараты, урожайность, посевные ка-

чества семян. 
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The widespread use of biological methods of plant protection and nutrition is of great interest to 

producers of both grain and seed products. Microbial preparations today  are  considered  as  one  of  the  ele- 
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ments of energy-saving technologies. With their help, it is possible to influence the growth and development 

of plants, given the agricultural background not exceeding the physiological needs for nutrients. Only 

through the interaction of introduced bacteria with the host plant will their maximum and effective action be 

manifested. 

In recent years, significant progress has been achieved in the creation of biological products based on 

associative microorganisms, the implementation of which is actively involved in a number of leading domes-

tic and foreign companies in the world, among them the leader in Ukraine is the Institute of Agricultural 

Microbiology and Agro-Industrial Production of the NAAS, whose scientists have proposed a number of 

inoculants for presowing seed treatment. 

With sufficient moisture supply of the soil-climatic zone of the Western Forest-Steppe of Ukraine, 

the use of bacterial preparations of nitrogen-fixing action (Diazofit, Agrobacterin) and phosphomobilizing 

(Polymyxobacterin) in pre-sowing seed treatment provided an increase in seed productivity and sowing qual-

ities of soft winter wheat seeds.  

Over the years of research, weather conditions during the sowing-seedling period were characterized 

by variegation both in air temperature and in the amount of precipitation. The third decade of September 

2010 was characterized by 1,0 °C higher air temperature and less rainfall (10,5 mm) with an average annual 

norm of 19,0 mm. The temperature was higher by 2,8 °С in 2011 with a lower (11,0 mm) amount of precipi-

tation, which amounted to 57 % of the norm. In 2012, air temperature prevailed over a long-term average of 

3.2 °C, and the amount of precipitation was 7,7 mm, however, in the second decade it was more than 32 mm 

with a norm of 20 mm. In 2013, a decrease of 2.3 °C in air temperature and a decrease in precipitation were 

observed (69 % to normal). In the second decade, precipitation amounted to 42,1 at a rate of 20,0 mm. The 

temperature conditions of the sowing-seedling season 2014 were within the long-term average of indicators 

with low moisture supply – 12,4 mm. 

The productive moisture of the sown soil layer, which in 2010 was 32 mm, in 2011 – 33 mm, in 

2012 – 38 mm, in 2013 – 39 mm, in 2014 – 34 mm was sufficient to produce friendly seedlings. 

The obtained experimental data suggest that pre-sowing treatment of winter wheat seeds with 

bacterial preparations increased field germination of seeds by 2,1–2,7 %. When using microbial preparations, 

physiological processes in the seed were activated, which subsequently affected the best growth and 

development of plants in the autumn period. The microorganisms introduced into the agrocenoses 

contributed to the higher wintering of plants by 3,8–8,2 %. 

Under the influence of bacterial preparations, the best growth and development of plants was 

observed, which contributed to an increase in yield of 0,21–0,23 t/ha, for the application of Agrobacterin and 

Diazofit to the background of mineral nutrition N90Р90К90. The effectiveness of Polymyxobacterin was higher 

against the background of the mineral nutrition N30Р90К90 + N30 in the IV and VII stages of organogenesis – 

0,59 t/ha and 0,44 t/ha – at a lower rate of phosphorus application (P45). 

Bacterial preparations positively affected the seed productivity of plants, increasing the seed 

reproduction rate by 0,8–2,3 units, the yield of conditioned seeds by 1–3 %. 

Against the background of mineral nutrition N30Р90К90 with phased introduction of nitrogen in the 

norm N30, microbial preparations based on nitrogen fixators contributed to the formation of a mass of 1000 

seeds in the range 43,6–44,0 g, on the basis of phosphate mobilization bacteria – 44,7–45,3 g. Germination 

energy and laboratory germination of the collected seeds mostly depended on the weather conditions of the 

period of its formation, however, with options for seed pre-sowing inoculation, these indicators were higher, 

by 5–10 and 7–11 %, respectively, until absolute control and by 4–7 and 1–3 % to the background of mineral 

nutrition of plants. 

Keywords: winter wheat, bacterial preparations, productivity, sowing qualities of seeds. 

 


