
51 

УДК 579.841.2:633.111:632.954:631.811.98 
 

АЗОТФІКСУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 
ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОНІ 

РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ 
 

З.М. ГРИЦАЄНКО, доктор сільськогосподарських наук 
Л.Г. ВОЛОШИНА, аспірант 

 
У статті подано аналіз бактерій роду Azotobacter, діяльність яких в ґрунті 

залежить від впливу гербіциду та регуляторів росту рослин, внесених при обробці 
насіння перед посівом та по сходах пшениці озимої.  

 
Формування врожайності сільськогосподарських культур у значній мірі 

залежить від забезпечення рослин елементами мінерального живлення, і в першу 
чергу — азотом. Одним із джерел екологічно чистого біологічного азоту в ґрунті є 
мікроорганізми, що здатні фіксувати молекулярний азот атмосфери [1, 2]. 

Нині здатність фіксувати азот атмосфери виявлена більш як у 60 родів 
ґрунтових мікроорганізмів, у тому числі й у бактерій роду Azotobacter[3]. 

Azotobacter — унікальний мікроорганізм, пристосований до вільного 
існування. Практично всі його представники є високопродуктивними азот 
фіксаторами, метаболіти яких містять речовини фітогормональної дії, органічні 
кислоти, вітаміни [4, 5].  

Діяльність бактерій роду Azotobacterв ґрунті залежить від низки чинників, у 
тому числі й хімічних сполук, що широко застосовуються у 
сільськогосподарському виробництві. 

Так, науковці стверджують, що Azotobacter є досить чутливим до дії 
гербіцидів. Роботами Б. Тулабаєва і Н. Азимбегова [6], З. М. Грицаєнко та  
В. П. Карпенка [7] встановлено, що більшість гербіцидів пригнічують розвиток 
азотобактера в посівах сільськогосподарських культур у початковий період після 
внесення препаратів. Стосовно впливу регуляторів росту рослин на формування 
асоціативного симбіозу встановлено, що фітогормони в концентраціях, які 
стимулюють розвиток рослин, значно підвищують розвиток бактерій роду 
Azotobacter, а передпосівна обробка фітогормонами насіння злакових трав — 
сприяє зростанню азотфіксувальної активності мікроорганізмів [8]. 

Виходячи з цього, завданням наших досліджень було встановити як 
впливають різні норми гербіциду Ланцелот 450 WG, внесеного окремо та сумісно 
з регулятором росту рослин Біолан, на розвиток азотфіксувальних бактерій роду 
Azotobacter у ризосфері пшениці озимої, насіння якої не оброблялось та 
оброблялось регулятором росту Радостим перед сівбою по попередниках 
кукурудза на силос та багаторічні трави. 

Методика досліджень. Дослідження проводили в 2011 – 2012 рр. на 
дослідному полі навчально-науково-виробничого відділу Уманського 
національного університету садівництва. Ґрунт дослідного поля — чорнозем 
опідзолений, малогумусний важкосуглинковий на лесі із вмістом гумусу в орному 
шарі (0 – 30см) — 3,3%. У досліді висівали пшеницю озиму сорту «Смуглянка» 
після попередників кукурудза на силос та багаторічні трави.  
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Польові досліди закладали у відповідності зі схемою, приведеною у 
таблицях.  

У фазу повного кущення пшениці озимої гербіцид Ланцелот 450 WG (д. р. 
амінопіралід 300 г/кг та флорасулам 150 г/кг) вносили весною по сходах у нормах 
(13,23 та 33 г/га); у третьому варіанті застосовували Біолан (д.р. — Емістим С — 
1,0 г/л, мікроелементи) самостійно — шляхом обприскування посівів; у варіантах 
7 – 9 РРР Біолан вносили весною у фазі кущіння в сумішах з відповідними 
нормами Ланцелоту 450WG.; у 10 – 17 варіантах — застосовували обробку 
насіння Радостимом (д.р. — Емістим С — 0,3г/л, калієва сіль альфа –
нафтилоцтової кислоти- 1,0 мл/л та мікроелементи) перед сівбою з розрахунку 250 
мл/т (фон); у варіантах 12 – 14 весною у фазі кущіння вносили гербіцид Ланцелот 
450 WG. у нормах (13, 23 та 33 г/га) по фону; у 11 варіанті — весною у фазі 
кущіння вносили по фону лише Біолан; а у варіантах 15 – 17 — весною у фазі 
кущіння вносили Ланцелот 450 WG. у нормах (13, 23 та 33 г/га) з Біоланом у нормі 
20 мл/га по фону. 

Обприскування здійснювали за допомогою ранцевого обприскувача «Ера-4», 
норма витрати робочої рідини — 300 л/га. Чисельність азотфіксувальних бактерій 
роду Azotobacterвизначали на 10 та 25 добу після внесення препаратів за 
Звягінцевим та ін [9]. 

Результати досліджень. У результаті досліджень встановлено, що 
асоціативні мікроорганізми роду Azotobacter виявили чутливість до дії гербіциду 
та регуляторів росту незалежно від попередника, по якому вирощували пшеницю 
озиму. Так, досліджуючи ріст азотобактера у ризосфері пшениці озимої після 
попередника кукурудза на силос, насіння якої не оброблялось препаратами перед 
сівбою, виявлено перевищення контролю I на 2,2% у варіанті із використанням 
регулятора росту Біолан 20 мл/га і на 2,9% — із ручними прополюваннями (табл. 1). 
1. Розвиток азотфіксувальних бактерій роду Azotobacterза дії різних норм гербіциду 

Ланцелот 450WG та різних способів застосування РРР Біолану і Радостиму на 
пшениці озимій, вирощуваній по попереднику кукурудза на силос (2011 – 2012 рр.) 

Варіант досліду 

На десяту добу після застосування препаратів 
Кількість оброслих грудочок ґрунту, шт. 

2011 рік 2012 рік середнє за 
роки 

% до 
контролю 

1 2 3 4 5 
Без застосування препаратів (контроль I) 46,5 44,1 45,3 100 
Без застосування препаратів + ручні пропо-
лювання упродовж вегетації (контроль II) 47,4 45,8 46,6 102,9 

Біолан 20 мл/га 47,7 45,5 46,3 102,2 
Ланцелот 450 WG 13 г/га 34,6 33,0 33,8 74,6 
Ланцелот 450 WG23 г/га 33,1 31,5 32,3 71,3 
Ланцелот 450 WG33 г/га 31,0 29,4 30,2 66,7 
Ланцелот 450 WG 13 г/га + Біолан 20 мл/га 35,2 33,6 34,4 75,9 
Ланцелот 450 WG. 23 г/га + Біолан 20 мл/га 34,3 32,7 33,5 74,0 
Ланцелот 450 WG. 33 г/га + Біолан 20 мл/га 31,4 29,8 30,6 66,5 
Радостим 250 мл/т — обробка насіння (фон) 47,6 46,0 46,8 103,3 
Фон + Біолан 20 мл/га 48,0 46,4 47,2 104,2 
Фон + Ланцелот 450 WG 13 г/га 35,5 33,9 34,7 76,6 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Фон + Ланцелот 450 WG23 г/га 34,3 32,7 33,5 74,0 
Фон + Ланцелот 450 WG33 г/га 31,6 29,7 30,8 68,0 
Фон + Ланцелот 450 WG 13 г/га + Біолан 20 
мл/га 36,4 34,8 35,6 78,6 

Фон + Ланцелот 450 WG23 г/га + Біолан 20 
мл/га 34,7 33,1 33,9 74,8 

Фон + Ланцелот 450 WG33 г/га + Біолан 20 
мл/га 31,9 30,3 31,1 68,7 

 
У варіантах, де проводили передпосівну обробку насіння пшениці озимої, 

вирощуваної по тому ж попереднику, регулятором росту Радостим ріст 
азотфіксувальних мікроорганізмів був активнішим. Так, за обробки насіння 
пшениці озимої регулятором росту Радостим 250 мл/т (табл. 1) відмічено 
перевищення контролю I на 3,3%, у варіанті з внесенням регулятора росту Біолан 
по сходах — на 4,2%, а також на 4,6% — у варіанті з ручними прополюваннями. 
При сівбі пшениці озимої насінням, не обробленим Радостимом, по попереднику 
багаторічні трави також відмічалася активізація росту і розвитку мікроорганізмів 
роду Azotobacterу порівнянні з контролем I на 3,2% — у варіанті із застосуванням 
по сходах регулятора росту Біолан (20 мл/га) і на 4,0% — у варіанті із ручними 
прополюваннями (табл. 2). 

Поряд з цим у варіантах досліду, де насіння оброблялось перед сівбою 
регулятором росту Радостим (250мл\т) за вирощування пшениці по переднику 
багаторічні трави відмічено більш активний ріст асоціативних азотфіксаторів роду 
Azotobacter по відношенню до контролю I. Показник кількості оброслих грудочок 
мікроорганізмами був вищим за контроль I на 4,6% у варіанті із посходовим 
внесенням Біолану — на 4,4% та на 5,0% — у варіанті із ручними 
прополюваннями (див. табл. 2). 

Стосовно внесення по сходах гербіциду Ланцелот на фоні різних 
попередників, було виявлено, що асоціативні мікроорганізми роду Azotobacter 
також виявили чутливість до його дії. Найбільш токсичною для них була норма 
гербіциду 33г/га. Так, зокрема, на 10 добу після внесення препаратів по 
попереднику кукурудза на силос на фоні не обробленого перед сівбою насіння 
кількість оброслих грудочок грунту зменшувалась при нормі Ланцелоту 13 г/га на 
25,4% по відношенню до контролю I, при внесенні 23 г/га — 28,7%, а у варіанті із 
внесенням 33 г/га — на 33,3%. 

При сумісному застосуванні гербіциду Ланцелот з Біоланом (20 мл/га) на 
фоні необробленого насіння перед сівбою регулятором росту Радостим після 
попередника кукурудза на силос чисельність азотфіксувальних мікроорганізмів 
зменшувалась проти контролю I за норми гербіциду 13 г/га на 24,1%, при внесенні 
23 г/га — 26% та при 33 г/га — 33,5% (табл. 1). 

Згідно отриманих даних, можна констатувати, що застосування гербіциду в 
суміші з регулятором росту рослин певною мірою зменшує токсичне 
навантаження на досліджувану групу бактерій.  

Аналізуючи вплив різних норм та способів внесення препаратів після різних 
попередників нами також відмічено зменшення кількості оброслих грудочок. 
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2. Розвиток азотфіксувальних бактерій роду Azotobacterза дії різних норм гербіциду 
Ланцелот 450WG та різних способів застосування РРР Біолану і Радостиму на 

пшениці озимій, вирощуваній по попереднику багаторічні трави(2011 – 2012 рр.) 

Варіант досліду 

На десяту добу після застосування препаратів 
Кількість оброслих грудочок ґрунту, шт. 

2011 рік 2012 рік середнє за 
роки 

% до 
контролю 

Без застосування препаратів (контроль I) 48,3 46,7 47,5 100 
Без застосування препаратів + ручні 
прополювання упродовж вегетації (контроль 
II) 

49,9 48,9 49,4 104,0 

Біолан 20 мл/га 49,8 48,2 49,0 103,2 
Ланцелот 450 WG 13 г/га 37,0 35,4 36,2 76,2 
Ланцелот 450 WG23 г/га 35,1 35,7 34,3 72,2 
Ланцелот 450 WG33 г/га 33,3 31,7 32,5 68,4 
Ланцелот 450 WG 13 г/га + Біолан 20 мл/га 39,2 37,6 38,4 80,8 
Ланцелот 450 WG. 23 г/га + Біолан 20 мл/га 36,5 34,9 35,7 75,1 
Ланцелот 450 WG. 33 г/га + Біолан 20 мл/га 34,2 32,6 33,4 70,4 
Радостим 250 мл/т — обробка насіння (фон) 49,9 49,5 49,7 104,6 
Фон + Біолан 20 мл/га 49,9 49,3 49,6 104,4 
Фон + Ланцелот 450 WG 13 г/га 39,1 37,5 38,3 80,6 
Фон + Ланцелот 450 WG23 г/га 37,4 35,8 36,6 76,8 
Фон + Ланцелот 450 WG33 г/га 34,2 32,3 33,4 70,3 
Фон + Ланцелот 450 WG 13 г/га + Біолан 20 
мл/га 38,2 39,8 39,0 82,1 

Фон + Ланцелот 450 WG23 г/га + Біолан 20 
мл/га 38,0 36,4 37,2 78,3 

Фон + Ланцелот 450 WG33 г/га + Біолан 20 
мл/га 35,4 33,8 34,6 72,8 

 
Водночас спостерігалась певна закономірність росту асоціативних 

азотфіксаторів — при збільшенні норми гербіциду (табл. 1, 2), кількість оброслих 
бактеріями грудочок ґрунту по відношенню до контролю I зменшувалась. 

Проте необхідно зауважити, що у варіантах з внесенням гербіциду Ланцелот 
в досліджуваних нормах на фоні застосування передпосівної обробки насіння 
регулятором росту Радостим, як окремо так і сумісно з регулятором росту Біолан, 
внесеного по сходах після різних попередників, кількість пророслих грудочок 
ґрунту хоч і була меншою за контроль I, але порівняно з варіантами без обробки 
насіння перед сівбою перевищувала їх. 

При застосуванні найбільшої норми гербіциду Ланцелот (33 г/га) по 
попереднику кукурудза на силос на фоні необробленого перед сівбою насіння 
регулятором росту Радостим (табл. 1) кількість оброслих грудочок ґрунту 
складала 66,7%, а при застосуванні для обробки насіння перед сівбою регулятора 
росту Радостим з аналогічною нормою гербіциду — 68%. На фоні необробленого 
насіння перед сівбою по попереднику багаторічні трави (табл. 2) за найбільш 
токсичної для азотобактера норми Ланцелоту у 33 г/га кількість оброслих 
грудочок ґрунту становила 68,4%, на фоні обробленого перед сівбою насіння 
регулятором росту Радостим (за тієї ж норми гербіциду) — 70,3%. 
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Ріст азотобактера на 25-й день внесення препаратів у всіх варіантах досліду 
повністю відновлювався. Лише у варіанті, де вносили найвищу норму гербіциду 
Ланцелот на фоні необробленого перед сівбою насіння пшениці озимої 
регулятором росту Радостим та попередника кукурудза на силос чисельність 
азотобактера виявилася нижчою за контроль I на 4,2% (табл. 1). 

Висновки. 1. На ріст та розвиток бактерій роду Azotobacterпозитивно 
впливає передпосівна обробка насіння пшениці озимої регулятором росту 
Радостим та посходове внесення регулятора росту Біолан. 

2. Гербіцид Ланцелот 450 WG у нормах 13, 23 та 33 г/га, внесений по сходах 
пшениці озимої, інгібує ріст азотобактера. 

3. У ризосфері пшениці озимої найбільш активний ріст мікроорганізмів роду 
Azotobacter спостерігається за передпосівної обробки насіння регулятором росту 
Радостим (250 мл/т), та за обробки рослин регулятором росту Біолан (20 мл/га) по 
сходах на фоні попередника багаторічні трави. 

4. Ріст азотобактера в ризосфері пшениці озимої повністю відновлюється на 
25-й день після внесення препаратів, крім варіанту, де застосовували гербіцид 
Ланцелот 450 WG. у нормі 33 г/га на фоні не обробленого перед сівбою насіння по 
попереднику кукурудза на силос. 
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