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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Важливим завданням сучасного сільськогосподарського 

виробництва є створення нових екологічно безпечних аграрних технологій, 
спрямованих на підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Одним 
із важливих напрямів їх удосконалення є застосування мікробних препаратів на 
основі азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних, рістстимулювальних та ін. 
мікроорганізмів. Бактеризація насіння корисними ґрунтовими мікроорганізмами за 
використання біопрепаратів сприяє поліпшенню живлення рослин, їх захисту від 
захворювань, підвищенню урожайності та покращенню якості продукції (Bashan, 
1998; Патика та ін., 2003; Тихонович и др., 2005; Волкогон та ін., 2006; Иутинская и 
др., 2010; Курдиш, 2014). 

Інтродуковані в агроценози агрономічно цінні мікроорганізми, крім 
забезпечення оптимізації перебігу окремих процесів у ризосферному ґрунті, за 
рахунок продукування низки метаболітів індукують позитивні цитологічні, 
біохімічні, фізіологічні і морфогенетичні зміни у клітинах і тканинах рослин, що 
дозволяє розглядати їх як своєрідні стимулятори росту і розвитку рослин (Цавкелова 
и др., 2006). 

Здатність мікроорганізмів, що входять до складу біопрепаратів, синтезувати 
значну кількість фізіологічно активних сполук спонукає до розгляду можливості 
зміщення акцентів у питаннях способів їх використання. Якщо раніше у практиці 
землеробства обмежувалися виключно передпосівною бактеризацією насіння, 
апріорі вважаючи безперспективним нанесення суспензій біопрепаратів на 
вегетуючі рослини через негативний вплив ультрафіолетового сонячного 
випромінювання на життєздатність мікроорганізмів, то наразі це застереження може 
бути деякою мірою переглянутим, оскільки на продукційний процес 
сільськогосподарських культур при цьому може позитивно вплинути фізіологічно 
активний компонент. Проте дослідження впливу мікробних препаратів, 
використаних для обробки вегетуючих рослин, на параметри їх росту і розвитку та 
урожайність культур практично не проводились, і донині інформація з цього 
питання в науковій літературі обмежена. 

У зв’язку з цим актуальним та важливим є вивчення впливу мікробних 
препаратів, застосованих по вегетації, на формування чисельності мікроорганізмів у 
кореневій зоні та на поверхні рослин, продукційний процес і урожайність 
сільськогосподарських культур. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано в лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 
України у відповідності з НТП НААН 07 «Сільськогосподарська мікробіологія» на 
2016-2020 рр. в межах виконання завдання «Розробити прийоми оптимізації 
біологічних процесів в агроценозах кукурудзи», ДР 0116U002071. 

Мета дослідження – вивчити особливості застосування мікробного препарату 
Поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для оптимізації 
продукційного процесу культури. 
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Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання: 
 визначити якісні та кількісні показники фізіологічно активних речовин – 

продуктів метаболізму Paenibacillus  рolymyxa КВ; 
 розробити спосіб поверхневої обробки вегетуючих рослин кукурудзи 

мікробним препаратом Поліміксобактерином; 
 дослідити зміну чисельності фосфатмобілізувальних мікроорганізмів та 

біологічну трансформацію сполук фосфору в ризосферному ґрунті рослин 
кукурудзи за впливу Поліміксобактерину; 

 вивчити біометричні, морфогенетичні, фізіологічні та біохімічні зміни у 
рослин кукурудзи за різних способів застосування мікробного препарату 
Поліміксобактерину; 

 розробити ефективний прийом реалізації продукційного процесу 
кукурудзи за впливу Поліміксобактерину; 

 провести розрахунки економічної та біоенергетичної ефективності 
Поліміксобактерину за різних способів його застосування. 

Об'єкт дослідження взаємодія мікроорганізмів з рослинами кукурудзи. 
Предмет дослідження – особливості взаємовідносин P. polymyxa КВ з 

рослинами кукурудзи та вплив бактерій на продукційний процес культури. 
Методи дослідження: лабораторні: мікробіологічні (чисельність основних 

еколого-трофічних груп мікроорганізмів у ризосфері рослин кукурудзи, синтез 
екзополісахаридів, антагонізм); світлової мікроскопії; біохімічні (вміст 
фітогормональних сполук, вітамінів, ферментативна активність); фізіолого-
біохімічні (вміст фотосинтетичних пігментів та фосфору, білку та крохмалю); 
статистичні; методи вегетаційних, польових та виробничих досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблено спосіб 
поверхневої обробки вегетуючих рослин кукурудзи та встановлено оптимальні 
норми витрати препарату. Вперше науково обґрунтовано доцільність застосування у 
технології вирощування кукурудзи розробленого агроприйому, який включає 
завчасну бактеризацію насіння при нормі витрати 3,0 л на тонну та обробку 
вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків при нормі витрати –  
500 мл/га мікробним препаратом Поліміксобактерином. 

Уточнено вміст екзогенних фізіологічно активних речовин – продуктів 
метаболізму P. polymyxa КВ у культуральній рідині мікроорганізмів. Вперше 
встановлено здатність бактерій синтезувати абсцизову кислоту, індоліл-3-оцтової 
кислоти гідразид та індоліл-3-карбоксилову кислоту. 

Розширено уявлення про механізм дії фосфатмобілізувальних бактерій 
P. polymyxa КВ на чисельність мікроорганізмів і біологічну трансформацію сполук 
фосфору в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи. Вперше встановлено, що 
P. polymyxa КВ проявляє здатність синтезувати екзополісахариди – амілопектин та 
леван, що свідчить про активізацію процесів мінералізації фосфатів ґрунту. 

На основі вивчення впливу різних способів застосування Поліміксобактерину 
поглиблено знання про механізм біометричних, морфогенетичних, фізіологічних та 
біохімічних змін у рослин кукурудзи, що в комплексі забезпечують оптимізацію 
продукційного процесу культури. 
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У лабораторних умовах вперше визначена здатність бактерій P. polymyxa КВ 
проявляти антагоністичну активність до фітопатогенних мікроміцетів родів 
Fusarium, Alternaria, Nigrospora – збудників хвороб кукурудзи та інших 
сільськогосподарських культур, що гіпотетично може свідчити про дію 
Поліміксобактерину не лише як чинника оптимізації фосфорного живлення рослин, 
але й як мікробного препарату з протекторними властивостями. 

Практичне значення отриманих результатів. У технології вирощуванні 
кукурудзи доцільно використовувати агроприйом, який включає завчасну 
бактеризацію насіння при нормі витрати 3,0 л на тонну та обробку вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 або 7-9 листків при нормі витрати – 500 мл/га мікробним 
препаратом Поліміксобактерином, що забезпечує активне формування кореневої 
системи та фотосинтетичного апарату рослин, оптимізацію мінерального живлення 
кукурудзи, позитивно впливає на фізіологічний стан рослин та продуктивність цієї 
культури.  

Дослідження ефективності способу обприскування рослин під час вегетації та 
бактеризації насіння сумісно з обробкою вегетуючих рослин при вирощуванні 
кукурудзи, проведені у виробничому досліді на полях відокремленого підрозділу 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», свідчать про високу 
ефективність розробленого агроприйому, що підтверджено відповідним актом. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 
дослідженням автора. Автором особисто проаналізовано наукову літературу з 
тематики дослідження, проведено лабораторні, вегетаційні та польові досліди, 
статистичну обробку одержаних даних, їх узагальнення та порівняльний аналіз із 
літературними даними. Підготовка матеріалів до публікації проводилася самостійно 
та у співавторстві. Зі спільних наукових публікацій у дисертаційній роботі автором 
використано тільки власні ідеї та отримані результати наукових досліджень. 

Планування роботи, аналіз результатів та формулювання основних положень і 
висновків дисертації здобувачем проведено за участі наукового керівника роботи,  
к. с.-г. н. Л. М. Токмакової. 

Автор щиро вдячна к. б. н. Н. О. Леоновій за допомогу у визначенні 
активності продукування мікроорганізмами позаклітинних фітогормонів (Інститут 
мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного), к. е. н. Ю. М. Халепу за надані 
консультації при розрахунках економічної та біоенергетичної ефективності 
застосування Поліміксобактерину у технології вирощування кукурудзи. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідались 
на: V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія: звершення та 
надії» (12-13 травня 2016 року, м. Київ); International scientific conference “Molecular 
microbiology and biotechnology” (Odessa, June 21st–23rd 2016); ХІІІ Міжнародній 
науковій конференції «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 25-27 квітня 2017 р.); ХV 
з'їзді Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (м. Одеса, 
11-15 вересня 2017 р.); VI науковій конференції молодих вчених «Мікробіологія в 
сучасному сільськогосподарському виробництві» (м. Чернігів, 24–25 жовтня 
2017 р.); ХІІІ науковій конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю з дня 
заснування Національної академії аграрних наук України «Мікробіологія в 
сучасному сільськогосподарському виробництві» (м. Чернігів, 24-25 жовтня 
2018 р.); на конкурсі експериментальних робіт молодих дослідників "Молодь та 
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сучасні проблеми мікробіології і вірусології", присвяченому 90-річчю від дня 
заснування Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 
(м. Київ, 2018 р.) та на звітних сесіях Інституту сільськогосподарської мікробіології 
та агропромислового виробництва НААН. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць, з 
яких 6 статей у наукових фахових виданнях України та виданнях, включених до 
міжнародних наукометричних баз даних, 6 тез доповідей у збірках матеріалів 
всеукраїнських і міжнародних конференцій і з’їздів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 204 сторінках 
друкованого тексту (з них 121 сторінка основного тексту) і складається із вступу, 
семи розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури. 
Робота ілюстрована 22 таблицями, 27 рисунками і 3 додатками. Список літератури 
налічує 417 джерел, з яких 241 латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
Літературний огляд включає чотири підрозділи, в яких розглянуто особливості 

взаємодії інтродукованих в агроценози агрономічно цінних мікроорганізмів з 
культурними рослинами, роль у цьому фізіологічно активних речовин – продуктів 
метаболізму бактерій, та фізіологічні процеси в рослинних організмах, які 
індукуються за впливу мікроорганізмів та їх метаболітів. Результати наукових робіт, 
проведених протягом останнього десятиліття, свідчать про актуальність 
дослідження механізму дії мікроорганізмів і їх метаболітів на ріст та розвиток 
рослин. На основі оцінки даних літератури обґрунтовано актуальність обраної 
тематики досліджень, окреслено основні напрями та завдання дисертаційної роботи. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проведено в лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів 
Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
НААН у 2015-2018 рр. У роботі використано штам фосфатмобілізувальних бактерій 
Paenibacillus polymyxa КВ (Токмакова, 2015), на основі якого створено мікробний 
препарат Поліміксобактерин (Посвідчення про державну реєстрацію А № 03697). 

Здатність бактерій до синтезу фітогормонів визначали за використання 
специфічних біотестів (Турецкая, 1961). Якісне і кількісне визначення ауксинів та 
абсцизової кислоти (АБК) проводили методом високоефективної рідинної 
хроматографії (HPLC), з використанням рідинного хроматографа Agilent 1200 
(Agilent Technologies, США) (Методические рекомендации по определению 
фитогормонов, 1988; Lee et. al., 1998). Для порівняння використовували стандартні 
синтетичні фітогормони Sigma (Німеччина) і Acros Organic (Бельгія). 

Для визначення здатності P. polymyxa KB синтезувати екзополісахарид леван 
бактерії культивували протягом 3-х діб на різних середовищах (Радченко, 2011). 

Дослідження антифунгальної активності бактерій проводили методом 
зустрічних культур на середовищі МПА+СА (Егоров, 1957). Як тест-культури 
використовували фітопатогенні мікроміцети: Fusarium сulmorum Sacc. 50716, 
Alternaria аlternate (Fries) Keissl. 2857, Nigrospora oryzae Berk. 3000 та Nigrospora 
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oryzae Berk. 5000 із колекції відділу фізіології і систематики мікроміцетів ІМВ НАН 
України. За контроль слугувало середовище без посіву P. polymyxa KB. 

Чисельність мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп визначали 
методом посіву відповідних розведень ґрунтової суспензії на тверді поживні 
середовища (Звягинцев, 1991; Волкогон та ін., 2010). На м'ясо-пептонному агарі 
(МПА) підраховували чисельність бактерій, що засвоюють азот органічних сполук; 
на крохмале-аміачному агарі (КАА) – чисельність бактерій, що засвоюють 
переважно мінеральні форми азоту; облік ґрунтових фосфатмобілізувальних 
бактерій проводили на поживному середовищі Муромцева з внесенням Са3(РО4)2 – 
5 г/дм3 та C3H5(OH)2PO4Ca – 6,0 г/л. 

Загальну фосфатазну активність ризосферного ґрунту рослин кукурудзи 
визначали за методом І. Т. Гєллєр і К. Е. Гінзбург (Волкогон та ін., 2010), ступінь 
рухомості фосфатів – за методом Карпінського і Зам’ятіної та вміст фосфору у 
рослинах і зерні – за методом Деніже в модифікації Буватьє (Городній та ін., 2005); 
винос фосфору з урожаєм розраховували за методом Чирікова (Чириков, 1956). 

В умовах вегетаційних дослідів з кукурудзою визначали збереження бактерій 
у філоплані, використовуючи стрептоміцинрезистентний штам P. polymyxa KB 
отриманий за адаптації до підвищених доз стрептоміцину (Звягинцев, 1991). 

Біометричні показники рослин визначали вимірювально–ваговим методом в 
основні фази розвитку рослин кукурудзи. Площу листкового апарату рослин 
визначали методом висічок (Моисейченко и др., 1996; Грицаєнко та ін., 2003). 
Питому поверхневу щільність листків (ППЩЛ) кукурудзи розраховували як 
відношення сухої маси листка до його площі (мг/см2) (Чупахина, 2000). Підрахунок 
кількості хлоропластів та клітин у фотосинтезуючих тканинах проводили в суспензії 
після попередньої мацерації тканин в 1н НCl за температури 90-100°С. Тимчасові 
мікропрепарати вивчали на мікроскопі Micros MC 50 (Австрія) та з використанням 
камери MICROmed (5 Мріх) (Чупахина, 2000; Барыкина и др., 2004).  

Чисту продуктивність фотосинтезу рослин кукурудзи розраховували за 
відповідною формулою (Городній та ін., 2005). Загальну і робочу адсорбційні 
поверхні кореневої системи рослин кукурудзи визначали за методом Д. А. Сабініна 
та І. І. Колосова (Городній та ін., 2005). Кількісний вміст рибофлавіну визначали 
фотоколориметрично (Чупахина, 2000). Вміст білка у зерні визначали згідно 
ДСТУ 7169 (ДСТУ 7169 : 2010, 2011), крохмалю – фотоколориметричним методом 
(Панова, Щеголев, 2010). 

Вегетаційні та польові досліди проводили на чорноземі вилуженому, що 
містить 2,12% гумусу, 95,2 мг/кг легкогідролізованого азоту, 226 – фосфору, 
108 мг/кг обмінного калію, рНсол. = 5,30. 

Схема польового досліду включала такі варіанти: 1. Контроль – без 
бактеризації та обробки вегетуючих рослин; 2. Бактеризація насіння; 3. Обробка 
вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 4. Бактеризація + обробка вегетуючих рослин 
у фазі 3-5 листків; 5. Обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків; 6. Бактеризація 
+ обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків. Площа посівної ділянки – 75,6 м2, 
облікової – 60,6 м2, повторність – триразова. Бактеризацію насіння кукурудзи 
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(гібрид Дніпровський 181 СВ) Поліміксобактерином проводили з розрахунку 
0,5 млн. клітин на насінину згідно СОУ 01.11–37–783. Надземну частину дослідних 
рослин у відповідних варіантах обробляли суспензією Поліміксобактерину з 
розрахунку 500 мл/га ручним обприскувачем. Оптимальну концентрацію препарату 
підбирали попередньо в умовах вегетаційного досліду. Контрольні рослини 
обприскували водогінною водою. Збирання врожаю здійснювали у фазу повної 
стиглості зерна вручну з кожної ділянки досліду. 

Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали за використання 
стандартних комп’ютерних програм Statistica 6.0 та Microsoft Office Excel 2003–
2007. 

Технологічні операції, нормативи витрат ресурсів та алгоритм калькулювання 
собівартості продукції визначали за методиками ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» НААН (Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві 
теорія, методологія, практика, 2008) із доповненням додаткових операцій та 
відповідних витрат, пов’язаних із застосуванням Поліміксобактерину, згідно умов 
досліду. Розрахунки проведено за цінової ситуації 2018 р. (Статистичний бюлетень, 
2018). 

 
ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – ПРОДУКТИ МЕТАБОЛІЗМУ 

БАКТЕРІЙ PAENIBACILLUS РOLYMYXA КВ 
Необхідною умовою для встановлення особливостей взаємодії між бактеріями 

P. polymyxa КВ та рослинами кукурудзи є дослідження спектру фізіологічно 
активних речовин – продуктів метаболізму P. polymyxa КВ. 

За результатами дослідження ауксинової активності P. polymyxa KB 
встановлено, що розведена 1:10 культуральна рідина (КР) пригнічує процес 
коренеутворення у живців квасолі, що може бути зумовлено високим вмістом 
фізіологічно активних речовин, які мають інгібуючий вплив на ризогенез. 
Найбільшу стимулювальну дію культуральна рідина бактерій мала при розведенні 
1:100 – загальна кількість коренів та їх маса зростали в 2 рази порівняно з контролем 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Вплив P. polymyxa KB на ризогенез живців квасолі сорту Мавка 

Варіанти 
досліду Розведення Кількість коренів, 

шт./рослину 
Маса коренів, 

г/5 рослин 
Довжина 

кореня, см 
Контроль - 14,7±0,5 0,309±0,012 3,23±0,05 
ІОК 10-5 М - 21,8±0,8 0,465±0,015 3,38±0,06 

P.
 p

ol
ym

yx
a 

K
B

 нерозведена КР 0,0±0,0 0,000±0,000 0,00±0,00 
1:10 12,1±0,7 0,299±0,008 3,01±0,09 
1:50 17,7±0,8 0,363±0,009 2,82±0,03 
1:100 29,8±0,5 0,602±0,013 3,58±0,05 
1:200 21,4±0,8 0,513±0,009 4,42±0,06 
1:500 19,4±0,7 0,538±0,005 3,29±0,03 
1:1000 16,6±0,7 0,328±0,009 3,12±0,07 
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Надалі, зі збільшенням ступеню розведення КР P. рolymyxa KB стимуляція 
ризогенезу знижувалась та нівелювалась при розведенні 1:1000. Отримані 
результати свідчать про високу фізіологічну активність P. polymyxa KB, що 
проявляється в індукції ризогенезу ізольованих живців квасолі. 

За результатами кількісного аналізу вмісту фітогормональних сполук у 
супернатанті культуральної рідини (СКР) бактерій встановлено, що вміст ауксинів 
становить 81,15 мкг/г сухої біомаси (табл. 2). Зважаючи на те, що застосування IОК 
у великій концентрації завжди пригнічує ріст коренів, а в низьких навпаки – сприяє 
їх подовженню (Silva, Davies, 2007), на основі отриманих даних, можемо 
припустити, що P. polymyxa КВ синтезує оптимальну для рослин кількість 
позаклітинних ауксинів, що підтверджується результатами біотестування 
культуральної рідини на живцях квасолі, де даний штам сприяв процесу ризогенезу. 

Таблиця 2 
Синтез позаклітинних фітогормонів бактеріями P. polymyxa KB 

Фітогормони мкг/г сухої біомаси мкг/л СКР 
Ауксини Індол-3-оцтова кислота 36,65 63,40 

Індол-3-оцтової кислоти гідразид 26,18 45,29 
Індол-3-карбоксилова кислота 18,32 31,70 
Сумарний вміст 81,15 140,39 

Абсцизова кислота 9,36 16,20 
 
Вперше виявлено, що P. polymyxa КВ продукує абсцизову кислоту (АБК) – 

9,36 мкг/г сухої біомаси, що може мати важливе значення у взаємодії бактерій з 
рослинами кукурудзи, а саме, підвищувати їх стійкість до абіотичних стресів, та 
індукувати стійкість рослин до фітопатогенних мікроміцетів (Mauch-Mani, Mauch, 
2005). 

Отже, практична цінність фосфатмобілізувальних бактерій P. polymyxa КВ 
полягає не лише у здатності розчиняти важкорозчинні ґрунтові сполуки фосфору, 
але й значною мірою обумовлена продукуванням фітогормональних сполук з 
рістстимулювальною активністю, та абсцизової кислоти – антистресового гормону. 

Встановлено здатність P. polymyxa KB до синтезу екзополісахаридів 
(амілопектину та левану), що свідчить про можливість мінералізації фосфатів за їх 
участі, а також про потенційні протекторні властивості. 

У лабораторних умовах встановлено, що P. polymyxa КВ проявляє високу 
антифунгальну активність щодо фітопатогенних мікроміцетів F. сulmorum, 
A. аlternate, N. оryzae, розвиток яких гальмується за рахунок конкуренції за місця 
заселення і за поживні речовини, які необхідні для розвитку фітопатогенів, що 
гіпотетично може свідчити про дію Поліміксобактерину не лише як чинника 
оптимізації фосфорного живлення рослин, але й як мікробного препарату з 
протекторними властивостями. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ В 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ 
Для визначення можливості впливу інтродукованих бактерій P. polymyxa КВ 

на процеси росту і розвитку рослин досліджували їх здатність зберігатися у 
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філосфері кукурудзи. Встановлено, що чисельність P. polymyxa КВstr у перший день 
інтродукції у філоплану рослин кукурудзи становила в середньому 
2950 КУО/рослину (рис. 1). На 3-тю добу їх кількість суттєво зменшилась – до  
800 КУО/рослину. Наприкінці досліду чисельність StrR бактерій P. polymyxa КВ у 
середньому становила лише 70 КУО/рослину, що складає 2,4 % від початкової 
кількості нанесених клітин мікроорганізмів. Це свідчить про слабку збереженість 
клітин P. polymyxa КВ на поверхні вегетуючих рослин кукурудзи, що обумовлено 
перш за все специфічністю середовища та жорсткими умовами існування для 
мікроорганізмів. Отже, ефективність обробки вегетуючих рослин суспензією 
бактерій зводиться практично лише до дії мікробних метаболітів. 

 

Рис. 1. Динаміка збереження 
клітин бактерій P. polymyxa КВ 
у філоплані рослин кукурудзи 

 

Враховуючи здатність фізіологічно активних речовин проникати через 
продихи, адсорбуватись, розподілятись по рослинному організму, необхідно точно 
визначити оптимальну норму застосування Поліміксобактерину, адже високі норми 
фізіологічно активних речовин, які є складовими препарату, можуть порушувати 
метаболічні процеси та негативно впливати на фізіологічний стан рослин. 

В умовах вегетаційного досліду визначено оптимальну норму витрат 
препарату під час вегетації рослин, що є надзвичайно важливим для розробки 
ефективного способу застосування Поліміксобактерину з метою оптимізації 
продукційного процесу кукурудзи. Встановлено, що норма витрати 
Поліміксобактерину 500 мл/га сприяла найбільшому росту рослин – 38,70 см, що на 
18,0% більше за показник контролю – 32,78 см (табл. 3).  

Таблиця 3 
Фітометричні показники рослин кукурудзи за дії різних норм застосування 

Поліміксобактерину (вегетаційний дослід) 

Варіанти досліду Висота 
рослин, см 

Площа 
листків, см2 

Маса сухої речовини, г/рослину 
надземна частина корені 

Контроль 
(обробка водою) 32,78±0,36 28,70±0,66 0,623±0,025 0,549±0,026 

Поліміксо-
бактерин, 

мл/га 

200 36,43±0,63 31,98±1,03 0,682±0,075 0,598±0,019 
400 37,62±0,78 35,31±0,88 0,818±0,080 0,685±0,007 
500 38,70±1,29 38,58±1,05 0,968±0,073 0,739±0,014 
750 36,54±0,44 33,06±1,44 0,761±0,041 0,695±0,008 

1000 35,86±0,99 32,02±0,70 0,735±0,008 0,717±0,028 
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Висота рослин кукурудзи за подальшого збільшення норми застосування 
Поліміксобактерину – 750 та 1000 мл, хоч і перевищувала контроль на 11,4 та 9,4%, 
відповідно, проте цей показник є нижчим у порівнянні з використанням попередньої 
норми препарату. Найбільшу площу листків спостерігали у рослин, які обробляли 
препаратом у нормі еквівалентній 500 мл/га, одночасно за дії такої ж норми зростала 
і маса сухої речовини рослин – 0,968 г/рослину, тоді як у контрольному варіанті 
вона становила 0,623 г/рослину. 

Подібну закономірність відмічали при визначенні маси сухої речовини 
коренів. Обробка вегетуючих рослин кукурудзи Поліміксобактерином при нормі 
витрати 500 мл/га забезпечила зростання даного показника, порівняно з контролем 
на 34,6 %. Отже, експериментально доведено, що оптимальна норма витрати 
препарату для позакореневого застосування становить 500 мл/га. 

 
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА БІОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

СПОЛУК ФОСФОРУ У РИЗОСФЕРНОМУ ГРУНТІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ 
ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ 

Поєднання бактеризації насіння з обробкою рослин Поліміксобактерином по 
вегетації сприяє активному розвитку ризосферної мікробіоти. Суттєве збільшення 
чисельності амоніфікувальних бактерій у ризосфері рослин кукурудзи від 14,9 у 
контролі до 21,0–21,5 млн. КУО/г ґрунту спостерігали у варіантах з бактеризацією 
насіння та обробкою рослин по вегетації у фазі 3-5 листків (рис. 2 а). 

Чисельність мікроорганізмів, які засвоюють азот переважно мінеральних 
сполук, у ризосферному ґрунті інокульованих рослин кукурудзи, оброблених по 
вегетації у фазі 7-9 листків, становила 27,9, а у контрольному варіанті – 
17,4 млн. КУО/г ґрунту (рис. 2 б). Порівнюючи чисельність мікроорганізмів, що 
здійснюють гідроліз органофосфатів у ризосфері інокульованих рослин кукурудзи, 
які додатково обробляли по вегетації у фазі 7-9 листків, з контрольним варіантом, 
можна відмітити значну різницю зазначеного показника – 28,6 та 
18,6 млн. КУО/г ґрунту, відповідно (рис. 2 в). Кількість мікроорганізмів, що 
розчиняють мінералофосфати у фазу цвітіння значно зростає порівняно з контролем – 
від 14,2 до 27,7 млн. КУО/г ґрунту у зазначеному вище варіанті (рис. 2 г). 

Збільшення загальної чисельності ризосферної мікробіоти у варіантах досліду 
з поєднанням бактеризації та обприскування рослин кукурудзи суспензією 
Поліміксобактерину під час вегетації, можна пояснити тим, що при нанесенні 
мікробного препарату, який містить комплекс фізіологічно активних речовин, не 
тільки на насіння, а й на вегетуючі рослини, активізуються їх метаболічні та ростові 
процеси. Відповідно, більш розвинені рослини за цих умов здатні виділяти у ґрунт 
більшу кількість кореневих виділень, які є джерелом вуглецю й енергії та 
живильними субстратами для ґрунтових гетеротрофних мікроорганізмів. 

Про активніше поглинання фосфору з ґрунту кореневою системою 
інокульованих рослин кукурудзи протягом вегетаційного періоду свідчить 
тимчасове зменшення вмісту рухомих фосфатів у ризосферному ґрунті рослин з 0,43 
до 0,34 мг Р2О5/дм3 ґрунтового розчину у контролі до 0,30-0,19 у варіантах з 
бактеризацією насіння сумісно з обробкою по вегетації (рис. 3). 
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Рис. 2. Вплив Поліміксобактерину на чисельність мікроорганізмів, які 
розчиняють: а – органічні сполуки азоту; б – переважно мінеральні сполуки 

азоту; в – органофосфати; г – мінералофосфати у ризосферному ґрунті 
рослин кукурудзи (польовий дослід, 2016 рік) 

1. Контроль – без бактеризації та обробки вегетуючих рослин; 2. Бактеризація 
насіння; 3. Обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 4. Бактеризація + 
обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 5. Обробка вегетуючих рослин у фазі 
7-9 листків; 6. Бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків. 

 

Рис. 3. Вплив Поліміксобактерину на ступінь рухомості фосфатів у 
ризосферному ґрунті рослин кукурудзи (польовий дослід, 2017 рік) 

 
Ґрунтові мікроорганізми формують ферментативний пул ґрунту. Результати 

досліджень впливу Поліміксобактерину на фосфатазну активність ґрунту 

б) а) 

г) в) 
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представлені у табл. 4. Згідно одержаних результатів, активність фосфатази у 
ризосферному ґрунті динамічно підвищувалася протягом вегетаційного періоду 
кукурудзи і сягала найвищих значень у фазу цвітіння у варіанті бактеризація + 
обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків – 3,68 мг Р2О5/100 г ґрунту за годину. 

Таблиця 4 
Загальна фосфатазна активність у ризосферному ґрунті рослин кукурудзи  

за дії Поліміксобактерину (польовий дослід, 2018 р.) 

Варіанти досліду 

Фосфатазна активність,  
Р2О5, мг/100 г ґрунту за годину 

фаза виходу в 
трубку 

фаза 
цвітіння 

фаза молочно-
воскової  
стиглості 

Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин 1,85±0,01 2,31±0,05 2,01±0,07 

Бактеризація насіння 2,12±0,01 2,91±0,01 2,70±0,08 
Обробка вегетуючих рослин у фазі 
3-5 листків 

1,99±0,08 2,69±0,06 2,35±0,06 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків 

2,29±0,03 3,56±0,02 2,89±0,02 

Обробка вегетуючих рослин у фазі 
7-9 листків 

2,12±0,01 2,70±0,01 2,28±0,04 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків 

2,23±0,01 3,68±0,02 2,91±0,05 

 
Підвищення ступеня рухомості фосфатів у кореневій зоні інокульованих 

рослин сприяє надходженню додаткової кількості фосфору у зерно кукурудзи 
(табл. 5). Вміст фосфору у зерні у 2016-2018 рр. становив від 0,42 до 0,54% у 
контролі до 0,50-0,61% у варіанті «бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі  
7-9 листків».  

Таблиця 5 
Вміст фосфору в зерні кукурудзи за впливу Поліміксобактерину 

Варіанти досліду Вміст фосфору, % 
2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин 0,54±0,01 0,45±0,01 0,42±0,01 

Бактеризація насіння 0,58±0,01 0,47±0,01 0,44±0,01 
Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 3-5 листків 0,60±0,01 0,49±0,01 0,45±0,01 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків 0,59±0,01 0,50±0,01 0,47±0,01 

Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 7-9 листків 0,58±0,01 0,49±0,01 0,51±0,01 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків 0,61±0,01 0,53±0,01 0,50±0,01 
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За розрахунками виносу фосфору з зерном та листо-стебловою масою рослин 
кукурудзи бактеризація насіння Поліміксобактерином з наступним застосуванням 
препарату по вегетації сприяє значному його збільшенню (рис. 4). В умовах 2018 р. 
загальний винос фосфору з урожаєм становив від 56,7 кг/га (у контролі) до 81,9 кг/га 
за бактеризації з обробкою рослин по вегетації у фазі 7-9 листків, що на 44,4% 
більше контрольного показника і, ефективність фосфорного живлення рослин 
становила 48,2 %.  

 

 

Рис. 4. Винос фосфору зерном та побічною 
продукцією кукурудзи за впливу 
Поліміксобактерину (польовий дослід,  
2018 р.): 1. Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин;  
2. Бактеризація насіння; 3. Обробка 
вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків;  
4. Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків; 5. Обробка 
вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків;  
6. Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків. 

 
ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙОМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЙНОГО 

ПРОЦЕСУ КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ 
Агроприйом, який включає застосування Поліміксобактерину шляхом 

бактеризації насіння та обробки вегетуючих рослин при вирощуванні кукурудзи 
сприяє позитивним змінам в інтенсивності процесів росту та розвитку рослин. При 
цьому рослини формують потужний фотосинтетичний апарат, площа якого 
збільшується на 35,5%, та подовжується термін його активного функціонування 
порівняно з рослинами контрольного варіанту, що забезпечує підвищення 
продуктивності фотосинтезу, накопичення пластичних речовин (табл. 6). 

Питома поверхнева щільність листків, що є інтегральним показником вмісту 
структурних елементів мезоструктури, які беруть участь у фотосинтетичних 
процесах, збільшувалася від 4,41 мг/см2 (у контролі) до 5,70 мг/см2 (у варіанті 
бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків) або на 29,2%. 

Зміна інтенсивності ростових процесів за дії Поліміксобактерину 
супроводжувалася зміною накопичення маси сухої речовини рослин, яка є важливим 
показником продуктивності сільськогосподарських культур. Застосування 
розробленого агроприйому (бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі  
7-9 листків Поліміксобактерином) сприяло підвищенню маси сухої речовини рослин 
кукурудзи порівняно з контрольним варіантом на 40,2 % (рис. 5).  

Але, спостерігаючи формування максимальної площі листків у варіанті з 
поєднанням бактеризації та обробки вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків, та 
найбільшої повітряно-сухої маси при обробці інокульованих рослин у фазі  
7-9 листків, можемо стверджувати, що суха маса рослин у даному варіанті 
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збільшувалася за рахунок потовщення листової пластинки, тобто саме у рослин 
цього варіанту краще розвивався мезофіл листка, який забезпечує оптимізацію 
роботи фотосинтетичного апарату рослин. 

Таблиця 6 
Вплив Поліміксобактерину на площу асиміляційної поверхні рослин кукурудзи 

(польовий дослід, 2018 рік) 

Варіанти досліду 

Площа листової поверхні, см2/рослину 

фаза виходу в 
трубку фаза цвітіння 

фаза молочно-
воскової 
стиглості 

Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин 3714,9±135 3794,5±17 3660±54 

Бактеризація насіння 4683,6±136 5240,7±77 5045±81 
Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 3-5 листків 4535,6±102 4828,0±108 4400±54 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків 5015,8±158 5315,1±64 5122±16 

Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 7-9 листків 4783,8±145 4851,5±118 4589±39 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків 4839,6±120 5140,6±71 4738±50 

 

 
Рис. 5. Вплив Поліміксобактерину на формування повітряно-сухої маси 

надземної частини рослин кукурудзи (польовий дослід, 2018 р.) 
1. Контроль – без бактеризації та обробки вегетуючих рослин; 2. Бактеризація 

насіння; 3. Обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 4. Бактеризація + 
обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 5. Обробка вегетуючих рослин у фазі  
7-9 листків; 6. Бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків. 

 
У ході аналізу мезоструктури хлоренхіми встановлено, що обробка рослин 

кукурудзи Поліміксобатерином сприяла збільшенню кількості клітин мезофілу в 
листках у 1,5 рази за дії бактеризації з наступною обробкою вегетуючих рослин у 
фазі 7-9 листків, за рахунок активації клітинних поділів (табл. 7). У результаті 
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комплексного застосування препарату кількість хлоропластів у клітинах хлоренхіми 
листка збільшувалась на 32% порівняно з контрольним варіантом. Збільшення 
кількості хлоропластів у клітині є необхідним для активації процесу фотосинтезу. 

Таблиця 7 
Вплив Поліміксобактерину на мезоструктуру листків кукурудзи  

(польовий дослід, 2018 рік) 

Варіанти досліду 
Кількість клітин 

мезофілу, тис./см2 
Кількість хлоропластів 

у клітині, од. 
M±m Cv, % M±m Cv, % 

Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин 

428,9±17,9 4,17 11,43±0,37 3,22 

Бактеризація насіння 566,3±24,3 4,29 14,33±0,56 3,89 
Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 3-5 листків 

456,4±21,8 4,79 12,43±0,45 3,63 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків 

602,3±42,0 6,98 14,65±0,59 4,04 

Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 7-9 листків 

470,4±37,4 7,96 13,26±0,43 3,21 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків 

640,5±29,2 4,55 15,11±0,52 3,43 

 
Найефективніший вплив Поліміксобактерину на чисту продуктивність 

фотосинтезу встановлено за сумісної дії бактеризації насіння та обробка по вегетації 
у фазі 7-9 листків – 10,96 г/м2 за добу, що перевищувало показники контролю на 
80,2% (рис. 6). 
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Рис. 6. Фотосинтетична активність рослин 
кукурудзи за впливу Поліміксобактерину 

(польовий дослід, 2017 рік) 
1. Контроль – без бактеризації та обробки 

вегетуючих рослин; 2. Бактеризація насіння; 
3. Обробка вегетуючих рослин у фазі  

3-5 листків; 4. Бактеризація + обробка 
вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 
5. Обробка вегетуючих рослин у фазі  

7-9 листків; 6. Бактеризація + обробка 
вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків. 

 
В умовах вегетаційного досліду встановлено, що бактеризація насіння та 

обробка вегетуючих рослин кукурудзи суспензією Поліміксобактерину сприяє 
кращому розвитку кореневої системи, що впливає на активацію адсорбційної 
здатності коренів до поглинання поживних речовин з ґрунту  

Маса коренів у варіантах, які включали бактеризацію + обробку вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 та у фазі 7-9 листків становила – 2,58 і 2,55 г/рослину, відповідно, 
при контрольному значенні 2,20 г/рослину (табл. 8). Загальна площа адсорбційної 
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поверхні кореневої системи у варіанті з поєднанням бактеризації та обробки 
вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків становила 1,43, активна – 0,75 м2/рослину, при 
показниках контролю – 0,97 м2/рослину та 0,20 м2/рослину, відповідно. 

Таблиця 8 
Розвиток кореневої системи рослин кукурудзи за впливу Поліміксобактерину 

(вегетаційний дослід) 

Варіанти досліду 

Маса 
коренів, 

г/рослину 

Площа адсорбційної поверхні 
коренів, м2/рослину 

загальна активна активна/ 
загальна 

Контроль – без бактеризації та 
обробки вегетуючих рослин 2,20±0,03 0,97±0,05 0,20±0,05 0,21 

Бактеризація насіння 2,43±0,04 1,29±0,02 0,45±0,06 0,35 
Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 3-5 листків 2,44±0,03 0,93±0,08 0,30±0,03 0,32 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 3-5 листків 2,58±0,09 1,43±0,02 0,75±0,01 0,52 

Обробка вегетуючих рослин  
у фазі 7-9 листків 2,36±0,04 1,14±0,07 0,38±0,01 0,33 

Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків 2,55±0,03 1,31±0,01 0,54±0,01 0,41 

 
Варто зазначити, бактеризація насіння та обробка вегетуючих рослин 

Поліміксобактерином у фазі 7–9 листків також сприяла значному зростанню 
активної адсорбційної поверхні коренів – 0,54 м2/рослину, при цьому відношення 
активної адсорбційної поверхні до загальної було на рівні 0,41 при даному 
показнику у контрольному варіанті – 0,21, що впливає на активізацію адсорбційної 
здатності коренів до поглинання поживних речовин з ґрунту. 

Збільшення розміру кореневої системи рослин кукурудзи та її адсорбційної 
поверхні може бути обумовлено як позитивною дією фізіологічно активних 
речовин – продуктів матаболізму P. polymyxa КВ на розвиток кореневої системи, так 
і здатністю фосфатмобілізувальних бактерій забезпечувати рослини важливим 
елементом мінерального живлення – фосфором, який впливає на формування і 
розвиток кореневої системи. 

В умовах польового досліду встановлено, що бактеризація насіння у поєднанні 
з обробкою вегетуючих рослин Поліміксобактерином у фазі 7-9 листків сприяє 
активації процесу накопичення відновленої (34,5 мкг/г сирої речовини) та окисненої 
(50,1 мкг/г сирої речовини) форм рибофлавіну, що обумовлює його більш високий 
загальний вміст у рослинах дослідного варіанту – 84,6 мкг/г сирої речовини, що на 
64,9 % перевищує вміст загального рибофлавіну у вегетативній масі рослин 
контрольного варіанту – 51,3 мкг/г сирої речовини. 

Визначення урожайності зерна кукурудзи за дії Поліміксобактерину свідчить 
про позитивний вплив сумісної дії бактеризації і обробки вегетуючих рослин у фазі 
3-5 або 7-9 листків мікробним препаратом (табл. 9).  
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У середньому за три роки досліджень урожайність культури становила 
10,8 т/га при застосуванні агроприйому (бактеризація + обробка вегетуючих рослин 
у фазі 7-9 листків) та 8,4 т/га у контрольному варіанті, що формує приріст на рівні 
28,6%. При цьому частка впливу від бактеризації насіння становила 14,3%, а 
обробки вегетуючих рослин – 14,3%. 

Використання агроприйому з бактеризацією насіння та обробкою рослин під 
час вегетації впливає на збільшення вмісту білка у зерні від 8,7 % (у контролі) до 
10,1 %, та крохмалю, який є основною біохімічною складовою зерна – від 59,8%  
(у контролі) до 68,0-68,7 % (рис. 7). 

 

  

Рис. 7. Якість зерна 
кукурудзи за впливу 
Поліміксобактерину 

(польовий дослід, 2018 рік) 
 

 
1. Контроль – без бактеризації та обробки вегетуючих рослин;  

2. Бактеризація насіння; 3. Обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків;  
4. Бактеризація + обробка вегетуючих рослин у фазі 3-5 листків; 5. Обробка 
вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків; 6. Бактеризація + обробка вегетуючих 
рослин у фазі 7-9 листків. 

 
ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙОМІВ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ У ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ 

Економічну ефективність різних способів застосування мікробного препарату 
Поліміксобактерину у технологіях вирощування кукурудзи, розраховано за 
результатами його впливу на урожайність зерна. 

Бактеризація насіння з обробкою вегетуючих рослин кукурудзи 
Поліміксобактерином сприяла зменшенню собівартості одиниці продукції на 15,7 %, 
підвищенню розміру прибутку на 8836 грн/га (38,0 %) із розрахунку на 1 га площі 
посіву, збільшенню рівня рентабельності виробництва зерна кукурудзи на  
58,7 відсоткових пункти, що забезпечує окупність додаткових витрат прибутком на 
рівні 9,74 грн./грн. Коефіцієнт енергетичної ефективності виробництва зерна за 
сукупним енерговмістом основної та побічної продукції за поєднання прийому 
бактеризації насіння з обробкою вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків складає  
18,71 (13,0%). При цьому енерговміст урожаю кукурудзи зростає на 163469 МДж/га 
(28,6%) завдяки підвищенню виходу продукції. 
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та практично вирішено 

наукове завдання, яке полягає у визначенні особливостей застосування мікробного 
препарату Поліміксобактерину у технології вирощування кукурудзи. У ході 
досліджень розроблено нові технологічні елементи, використання яких позитивно 
впливає на продукційний процес культури. 

1. Розширено уявлення про кількісний вміст фізіологічно активних речовин – 
продуктів метаболізму Paenibacillus  polymyxa КВ. Встановлено, що бактерії 
P. рolymyxa КВ здатні продукувати фітогормональні речовини, екзополісахариди та 
проявляти протеолітичну, амілолітичну, фосфатазну активність, що сприяє 
формуванню різновекторної взаємодії бактерій з рослинами. Вперше виявлено у 
лабораторних умовах, що P. рolymyxa КВ проявляє антагоністичну активність до 
фітопатогенних мікроміцетів F. сulmorum, A. аlternate, N. oryzae. Це свідчить про 
перспективність застосування у рослинництві мікробного препарату 
Поліміксобактерину не лише як чинника покращення фосфорного живлення, але й 
стимулятора росту, розвитку та захисту рослин.  

2. Розширено уявлення про механізм дії фосфатмобілізувальних бактерій 
P. polymyxa КВ на чисельність мікроорганізмів і біологічну трансформацію сполук 
фосфору в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи. Вперше встановлено, що 
P. polymyxa КВ проявляє здатність синтезувати екзополісахариди – амілопектин та 
леван, які здатні активізувати процеси мінералізації фосфатів ґрунту. 

3. Вперше науково обґрунтовано доцільність застосування у технології 
вирощування кукурудзи розробленого агроприйому, який включає завчасну 
бактеризацію насіння мікробним препаратом при нормі витрати 3,0 л на тонну та 
обробку вегетуючих рослин у фазі 7-9 листків при нормі витрати – 500 мл/га. 

4. Застосування розробленого агроприйому у технології вирощування 
кукурудзи сприяє зростанню чисельності фосфатмобілізувальних бактерій, 
підвищенню фосфатазної активності грунту та ступеню рухомості фосфатів у 
ризосферному грунті рослин, що впливає на підсилення засвоєння ними фосфору, 
збільшення вмісту фосфору у зерні та листо-стебловій масі, як наслідок, 
підвищується винос його з урожаєм культури від 70,4 до 104,3 кг/га і, ефективність 
фосфорного живлення рослин складає 48,2 %.  

5. Бактеризація насіння та обробка рослин під час вегетації 
Поліміксобактерином сприяє подовженню функціональної активності листків, 
забезпечує збільшення маси сухої речовини, площі листків і адсорбційної поверхні 
коренів, що впливає на активізацію процесу фотосинтезу в рослинах, а також на 
синтез органічної речовини, необхідної для формування майбутнього урожаю 
кукурудзи. Урожайність зерна підвищується на 2,4 т/га (28,6 %) у порівнянні з 
контролем (8,4 т/га), вміст білку в зерні на 1,4 % та крохмалю – 8,9 %. Вперше 
виявлено, що у вегетативній масі рослин кукурудзи вміст загального рибофлавіну 
підвищується на 64,9 % у порівнянні з контрольним варіантом – 51,3 мкг/г сирої 
речовини. 

6. Апробація у виробничих умовах розробленого агроприйому застосування 
Поліміксобактерину при вирощуванні кукурудзи демонструє зростання урожайності 
зерна кукурудзи на 1,84 т/га.  
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7. Використання розробленого агроприйому застосування 
Поліміксобактерину у технології вирощування кукурудзи сприяє оптимізації 
продукційного процесу культури і є дієвим засобом підвищення економічної та 
біоенергетичної ефективності виробництва. Прибуток із розрахунку на 1 га зростає 
на 38,0 % (8836 грн/га), рівень рентабельності виробництва – на 58,7 відсоткових 
пункти, що забезпечує окупність додаткових витрат прибутком на рівні 9,74 грн/грн. 
Енерговміст урожаю кукурудзи зростає на 163469 МДж/га (28,6%) завдяки 
підвищенню виходу продукції. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Розроблено та рекомендовано для впровадження у виробництво прийоми 
оптимізації біологічних процесів в агроценозах кукурудзи, що включають 
бактеризацію насіння та обробку вегетуючих рослин у фазі 3-5 або 7-9 листків 
мікробним препаратом Поліміксобактерином (біоагентом якого є бактерії 
Paenibacillus  рolymyxa КВ) при нормі витрати 500 мл/га. Робоча суміш: 500 мл 
препарату розводять у 200 л води. Обробка здійснюється механізовано 
дрібнодисперсним розпилювачем у вечірній або нічній період. 

Використання агроприйому у технології вирощування кукурудзи сприяє 
оптимізації продукційного процесу культури, позитивно впливає на рівень 
урожайності та якості продукції і є дієвим засобом підвищення економічної та 
біоенергетичної ефективності виробництва. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. – Інститут 
сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, 
Чернігів, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей застосування 
мікробного препарату Поліміксобактерину в технології вирощування кукурудзи для 
оптимізації продукційного процесу культури. Вперше науково обґрунтовано 
доцільність застосування у технології вирощування кукурудзи агроприйому, який 
включає бактеризацію насіння та обробку рослин під час вегетації мікробним 
препаратом. 

Розширено уявлення про кількісний вміст фізіологічно активних речовин – 
продуктів метаболізму Paenibacillus polymyxa КВ – індоліл-3-оцтової кислоти 
гідразид, індоліл-3-карбоксилової та абсцизової кислоти, які забезпечують 
стимулювання ростових процесів, стійкість до абіотичних стресів, та механізм дії 
P. polymyxa КВ на чисельність мікроорганізмів і біологічну трансформацію сполук 
фосфору в ризосферному ґрунті рослин кукурудзи. Доведено, що P. polymyxa КВ 
проявляє здатність синтезувати екзополісахариди – амілопектин та леван, які здатні 
активізувати процеси мінералізації фосфатів ґрунту. Виявлено антагоністичну 
активність P. polymyxa КВ до фітопатогенних мікроміцетів Fusarium culmorum, 
Alternaria alternate, Nigrospora oryzae. 

Поглиблено знання про механізм біометричних, морфогенетичних, 
фізіологічних, та біохімічних змін у рослинах кукурудзи за впливу розробленого 
агроприйому, що забезпечує оптимізацію продукційного процесу культури, який 
дозволяє підвищити урожайність зерна до 28,6 %, покращити якість продукції та 
отримати додатковий прибуток у розмірі 8836 грн./га 

Ключові слова: фосфатмобілізувальні бактерії Paenibacillus polymyxa КВ, 
Поліміксобактерин, фосфор, кукурудза, фізіологічно-активні речовини, 
бактеризація, обробка вегетуючих рослин мікробним препаратом, продукційний 
процес. 
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Полимиксобактерина в технологии выращивания кукурузы для оптимизации 
продукционного процесса культуры. – Квалификационная научная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук (доктора философии) по специальности 03.00.07 - микробиология. – Институт 
сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН, 
Чернигов, 2019. 

Диссертация посвящена изучению особенностей применения микробного 
препарата Полимиксобактерина в технологии выращивания кукурузы для 
оптимизации продукционного процесса культуры. Впервые научно обоснована 
целесообразность применения в технологии выращивания кукурузы агроприема, 
включающего бактеризацию семян и обработку растений во время вегетации 
микробным препаратом. 
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Расширено представление о количественном содержании физиологически 
активных веществ – продуктов метаболизма Paenibacillus polymyxa КВ – индолил-3-
уксусной кислоты гидразид, индолил-3-карбоксиловой и абсцизовой кислоты, 
которые обеспечивают стимулирование ростовых процессов, устойчивость к 
абиотическим стрессам, и механизм действия P. polymyxa КВ на численность 
микроорганизмов и биологическую трансформацию соединений фосфора в 
ризосферной почве растений кукурузы. Доказано, что P. polymyxa КВ проявляет 
способность синтезировать экзополисахариды – амилопектин и леван, которые 
способны активизировать процессы минерализации фосфатов почвы. Выявлено 
антагонистическую активность P. polymyxa КВ к фитопатогенным микромицетам 
Fusarium culmorum, Alternaria alternate, Nigrospora oryzae. 

Углубленно знания о механизме биометрических, морфогенетических, 
физиологических и биохимических изменений в растениях кукурузы за влияния 
разработанного агроприема, что обеспечивает оптимизацию продукционного 
процесса культуры, который позволяет повысить урожайность зерна до 28,6 %, 
улучшить качество продукции, получить дополнительную прибыль в размере 
8836 грн./га. 

Ключевые слова: фосфатмобилизирующие бактерии Paenibacillus 
polymyxa КВ, Полимиксобактерин, фосфор, кукуруза, физиологически активные 
вещества, бактеризация, обработка вегетирующих растений микробным препаратом, 
продукционный процесс. 

 
SUMMARY 

Shevchenko L. Features of use of the microbial preparation Polimiksobakteryn 
in corn cultivation technology for optimization of the production process of the 
culture. – Qualifying scientific paper as manuscript. 

Thesis for the PhD in Agriculture (doctor of philosophy) majoring in 03.00.07 – 
microbiology – Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Production of 
the NAAS, Chernihiv, 2019. 

There are widely used microbial preparations for seed bacterization in crop 
production, which in addition to the bacterial component contain significant amounts of 
physiologically active substances. This allows considering the possibility of development 
of a new effective method of microbial preparations usage by applying them to vegetating 
plants. Thus, Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Production 
developed the microbial preparation Polimiksobakteryn based on the phosphate-
mobilizing bacteria Paenibacillus polymyxa KV. Polimiksobakteryn is used for 
bacterization of the seeds of cereals. At the same time, Paenibacillus polymyxa KV is a 
producer of physiologically active substances. 

In this regard, the study of the peculiarities of application of microbial preparation 
Polimiksobakteryn in corn cultivation technology for optimization of the culture 
production process. 

It has been experimentally proved that the optimal rate of preparation application is 
500 ml/ha. P. polymyxa KV does not develop on stems and leaves when using 
Polymiksobakteryn while vegetation, which indicates the positive effect of the preparation 
as a source of physiologically active substances. 
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We have expanded knowledge about the quantitative content of physiologically 
active substances which are the products of P. polymyxa KV metabolism. P. polymyxa KV 
was found to produce compounds of phytohormones with stimulatory action: auxins 
(among which new compounds were identified – indolyl-3-acetic acid hydrazide and 
indolyl-3-carboxylic acid). It was discovered that P. polymyxa KV synthetizes antistress 
phytohormone – abscisic acid. Phytohormonal compounds synthesized by 
P. polymyxa KV ensure stimulation of growth processes, resistance to abiotic stresses and 
may play a role in protecting plants from phytopathogens, which makes them 
advantageous for treatment of cultivated plants while vegetation.  

We have enriched understanding about the mechanism of affecting of 
P. polymyxa KV phosphate-mobilizing bacteria on the development of microorganisms 
and biological transformation of phosphorus compounds in the rhizospheric soil of corn 
plants. For the first time it was discovered that P. polymyxa KV exhibits the ability to 
synthesize exopolysaccharides – amylopectine and levan, which are able to activate the 
processes of soil phosphate mineralization. 

Studies have shown that it is advisable to use the developed agronomic method 
(bacterization of seeds and treatment of vegetating plants in the phase of 7-9 leaves) when 
growing corn. The method improves the absorption of phosphorus by plants and increases 
its content in leaf and stem mass by 0.05 % and in grain by 0.08 %. Total taking of 
phosphorus with the crop yield increases from 70.4 (control) to 104.3 kg/ha and efficiency 
of phosphorus nutrition of plants rates to 48,2 %. 

By studying the effect of different methods of Polimiksobakteryn application, we 
have deepened knowledge about the mechanism of biometric, morphogenetic, 
physiological, and biochemical changes in corn plants, which ensures optimization of the 
production process of the crop. 

There was identified growth of the root system as well as increase of active 
adsorption surface by 2.5 times, which increases the coefficients of absorption of biogenic 
elements from the soil by plants and the improves plant nutrition. For the first time, it has 
been found that complex application of Polimiksobakteryn in corn cultivation increases 
the content of vitamin В2 (riboflavin) in the herbage mass of corn from 51.3 (control) to 
84.6 μg/g of moist matter or by 64.9 %. 

The use of the microbial preparation Polimiksobakteryn in corn cultivation 
technology increases crop yield by 1.0-2.4 t/ha, protein content by 0.6-1.4 % and starch 
content in the grain by 7.9-8.9 % depending on the way it is applied. Agronomic method, 
which includes bacterization and treatment of vegetating plants on the phase of 7-9 leafs, 
is characterized by the highest efficiency with crop yield increase by 2.4 t/ha or 28.5 %. 

It was defined that developed agronomic method, which includes bacterization and 
treatment of vegetating plants on the phase of 7-9 leafs with Polimiksobakteryn, reduces 
the unit cost of production by 15.7 %, increases the profit by 8836 UAH/ha (38.0 %) and 
increases the estimated level of profitability of corn grain production by 58.7 percentage 
points. This ensures return of additional expenditure with a profit of 9.74 UAH/UAH. 

Key words: phosphate-mobilizing bacteria Paenibacillus polymyxa KV, phosphorus, 
corn, physiologically active substances, bacterization, treatment of vegetating plants with 
microbial preparation, production process. 
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