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У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально 

доведено збереження життєздатності та функціональної активності бактерій 

роду Azotobacter за впливу факторів зовнішнього середовища для їх 

інтродукції в агроценози огірка та регулювання продукційного процесу 

культури.  

Обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету й 

завдання, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів. Проаналізовано наукові праці вітчизняних та іноземних учених 

щодо вивчення корисних ґрунтових мікроорганізмів, їхньої ролі в 

продукційному процесі сільськогосподарських культур, особливості 

технології вирощування огірка та її біологізації.  

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувалися впродовж 

2017–2020 років на базі Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН. Планом досліджень передбачалося 

вивчення впливу абіотичних факторів навколишнього середовища на 

бактерії, нанесені на насіння, та закономірності впливу завчасної та 

передпосівної обробки інокулянтами на основі бактерій роду Azotobacter, 

застосованих окремо і разом з полісахаридно-білковим комплексом (ПБК). 

Іншим завданням було селекціонувати активний штам ґрунтових 

азотфіксувальних бактерій роду Azotobacter. 

Азотфіксувальні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Azotobacter, 

сприяють покращенню азотного живлення сільськогосподарських культур за 



рахунок колонізації ризосферної зони рослин і надходженню біологічного 

азоту в агроценози. Азотобактер продукує біологічно активні речовини, що 

мають значний вплив на ріст і розвиток рослин.  

У процесі досліджень виділено 83 ізоляти бактерій, які належать до 

роду Azotobacter. Ці ізоляти за показниками азотфіксувальної активності 

порівнювали з референтними штамами Azotobacter vinelandii М-Х, 

Azotobacter chroococcum М-70 та консорціумом штамів Azotobacter vinelandii 

і Azotobacter chroococcum М-70/2. Серед отриманих ізолятів відібрано 6 

найактивніших за азотфіксувальною активністю. Найбільшою нітрогеназною 

активністю серед досліджених діазотрофів відзначився штам A. chroococcum 

2.1 (ІМВ В-7836). Досліджено можливість збереженості клітин бактерій роду 

Azotobacter на насінні за впливу абіотичних факторів (температура, УФ-

випромінювання, хімічні речовини). Експериментальні результати, одержані 

під час виконання роботи, дозволили визначити умови (використання клітин 

у формі цист, зниження температури та інтенсивності дії УФ-випромінення), 

за яких досягається збереженість бактерій роду Azotobacter на насінні, та 

шляхи запобігання зниження життєздатності діазотрофів за використання 

ПБК. 

Досліджено вплив температури на мікроорганізми, нанесені на насіння 

огірка, яке зберігали за температури від +4 °С до +28 °С. Встановлено, що зі 

збільшенням температури зменшується виживаність бактеріальних клітин.  

Вегетативні клітини азотобактера мають меншу життєздатність, якщо 

порівняти з клітинами у формі цист. Так, кількість життєздатних за 

використання вегетативних клітин за зберігання 1 місяць становить від 2,6 % 

до 20,9 %, залежно від температури, а цист — від 6,9 % до 35,1 %. Кількість 

життєздатних вегетативних клітин за зберігання на насінні через 2 місяці, за 

впливу температури від +4 °С до +28 °С нижча і становить від 0,6 % до 9,4 %, 

а цист — від 2 % до 24 %. Після 3 місяців зберігання кількість життєздатних 

клітин на насінні, обробленому суспензією вегетативних клітин, складала від 

1,4 % та 0,9 % (за впливу температури +4 °С та +12 °С); за температури 



+28 °С життєздатних вегетативних клітин не виявлено, а клітин у формі цист 

— від 0,6 % до 10,6 % (за впливу температури від +4 °С до +28 °С). 

ПБК сприяє підвищенню життєздатності бактерій як у формі цист, так і 

вегетативних клітин. Кількість життєздатних клітин у формі цист з 

додаванням ПБК перевищує показник життєздатних клітин у формі цист без 

ПБК. Після зберігання протягом трьох місяців різниця між чисельністю 

життєздатних клітин у формі цист з додаванням ПБК була в 2,1 раза 

більшою, ніж без нього.  

Розширено уявлення про вплив УФ-випромінювання на життєздатність 

діазотрофів на насінні. Вперше встановлено, що УФ-випромінювання 

впливає на бактерії азотобактера на насінні, але не спричиняє повної загибелі 

клітин, як це відбувається на агаризованому середовищі. Показано, що 

життєздатність азотобактера залежить від інтенсивності УФ-

випромінювання. Вегетативні клітини азотобактера мають меншу 

життєздатність, якщо порівняти з клітинами у формі цист, про що свідчить 

чисельність життєздатних клітин, яка становить до 14,4 % після 5 хвилин 

УФ-випромінювання (залежно від його інтенсивності), а цист — до 23 %. 

Показник життєздатних вегетативних клітин за впливу УФ-випромінювання 

протягом 10 хвилин становить до 2 %, а цист — до 5,7 %. Після 30 хвилин 

опромінення вегетативних клітин на насінні не виявлено, а показник 

життєздатних клітин у формі цист становить 2,3 %. 

За впливу УФ-випромінювання ПБК сприяє підвищенню 

життєздатності бактеріальних клітин. За передпосівної бактеризації 

клітинами A. chroococcum 2.1 у формі цист з додаванням ПБК виживаність 

мікроорганізмів була вищою на 61,9 %, ніж без ПБК. 

Встановлено, що новий штам A. chroococcum 2.1 здатен синтезувати 

фізіологічно активні речовини фітогормональної природи. За замочування 

живців квасолі в нативній культуральній рідині та за розведення 1:10 

спостерігається пригнічення процесу коренеутворення, що може бути 

зумовлено високим вмістом фізіологічно активних речовин, які мають 



інгібуючий вплив на ризогенез. За використання культуральної рідини 

у розведенні 1:100 кількість коренів збільшується на 125 % щодо 

абсолютного контролю та на 83 % щодо позитивного контролю (обробка 

живців консорціумом штамів Azotobacter vinelandii і Azotobacter 

chroococcum М-70/2). 

Отже, практична цінність нового бактеріального штаму зумовлена як 

високою азотфіксувальною активністю, так і здатністю до продукування 

речовин ауксинової природи. 

Отримані дані свідчать про можливість підвищення ефективності 

бактеризації за використання ПБК, навіть за потрапляння прямого УФ-

проміння на насіння під час висіву останнього у ґрунт. Дослідженнями 

встановлено, що застосування ПБК сприяє адаптації асоціативної системи до 

стресових умов — посухи, і може стати одним із важливих заходів 

підвищення стійкості асоціативної системи до недостатнього 

водозабезпечення сільськогосподарських рослин. Вегетативна маса рослин 

огірка у фазі цвітіння рослин, інокульованих A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-

7836) сумісно з ПБК, за вологоємності 60 % від повної вологоємності 

ґрунту (ПВҐ), перевищує показник контрольного варіанту на 66,3 %, а за 

вологоємності 30 % ПВҐ приріст маси рослин склав 96,9 % щодо контролю.  

Застосування мікробного інокулянту на основі A. chroococcum 2.1 (ІМВ 

В-7836) у технології вирощування огірка сприяє збільшенню вмісту 

хлорофілів у листках. За передпосівної інокуляції насіння A. chroococcum 

2.1 (ІМВ В-7836) у формі цист з ПБК вміст хлорофілу а перевищує контроль 

на 59,8 %, хлорофілу b — на 32,7 % та показник суми хлорофілів (a+b) 

більше від контролю на 49,3 %. 

Встановлено, що бактеризація насіння огірка сприяє збільшенню 

азотфіксувальної активності в кореневій зоні рослин. Отримані дані свідчать, 

що активність азотфіксації за бактеризації клітинами у формі цист 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) з додаванням ПБК сприяє підвищенню 

нітрогеназної активності щодо контролю втричі. Обробка насіння суспензією 



вегетативних клітин A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) з додаванням ПБК 

сприяла збільшенню азотфіксавальної активності на 76,8 %.  

Застосування мікробного інокулянту на основі штаму A. chroococcum 

2.1 (ІМВ В-7836) у технології вирощування огірка сприяє зростанню 

урожайності культури щодо абсолютного контролю (без бактеризації) у 

середньому за роки досліджень до 36,7 % та щодо позитивного контролю 

(консорціуму А. chroococcum і А. vinelandii М-70/2) — до 18,7 %. 

Найбільшою ефективністю характеризується передпосівна інокуляція 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) суспензією цист з додаванням ПБК. 

Урожайність у цьому варіанті становила 50,8 т/га. Завчасна обробка насіння 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) у формі цист з додаванням ПБК забезпечила 

урожайність на рівні 47,7 т/га, що менше за показник, отриманий за 

передпосівної інокуляції на 3,1 т/га, але більше за розміри урожаю, 

отриманого за завчасної бактеризації без ПБК, на 4,7 т/га. Отримані 

результати свідчать про захисну дію ПБК і можливість його використання для 

завчасної обробки насіння огірка як чинника, що сприяє збереженню клітин 

інокулянта. 

Встановлено, що передпосівна інокуляція насіння клітинами у формі 

цист A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) з додаванням ПБК сприяє зменшенню 

собівартості одиниці продукції на 10,8 %, підвищенню розміру прибутку на 

353019 грн/га (49,4 %) та збільшенню розрахункового рівня рентабельності 

виробництва овочевої продукції на 34,9 відсоткових пункти, що забезпечує 

окупність додаткових витрат прибутком на рівні 10,49 грн/грн. Коефіцієнт 

енергетичної ефективності виробництва огірка сукупним енерговмістом 

основної та побічної продукції складає 7,5 %. Водночас енерговміст урожаю 

огірка зростає від 108375 до 149200 МДж/га (37,7 %). 

Виробничі випробування, проведені на Дослідній станції «Маяк» 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН на площі 1 га, свідчать про 

високу ефективність інокуляції. За бактеризації насіння огірка клітинами 



A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) з використанням ПБК приріст урожаю склав 

21,1 %. 

Отже, селекціоновано новий штам азотобактера, який характеризується 

високою азотфіксувальною та фітогормональною активністю. Бактеризація 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) позитивно впливає на біометричні 

показники рослин (висоту рослин, довжину міжвузлів) та суху масу огірка. У 

процесі виконання дисертаційної роботи встановлено, що зниження 

ефективності інокуляції за завчасного застосування азотобактера можна 

компенсувати за рахунок використання полісахаридно-білкового комплексу, 

який підвищує життєздатність клітин мікроорганізмів у стані спокою. 

Найбільш ефективною за вирощування огірка була передпосівна 

бактеризація A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) у формі цист з додаванням 

ПБК. За застосування A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) підвищується рівень 

як економічної, так і енергетичної ефективності виробництва огірків.  

Ключові слова: азотобактер, Azotobacter сhroococcum, інокуляція, 

цисти, температура, УФ-випромінювання, азотфіксація, полісахаридно-

білковий комплекс, збереженість, життєздатність. 
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ABSTRACT 

O. M. Bilokonska. Viability and functional activity of Аzotobacter bacteria 

under their introduction into cucumber (Сucumis sativus L.) agrocenosis — 

Qualifying research paper as a manuscript. 

A thesis submitted for the academic degree of Doctor of Philosophy 

majoring in 201 Agronomy (20 Agrarian sciences and food products) — Institute 

of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the NAAS, 

Chernihiv, 2020. 

This thesis paper theoretically justifies and experimentally proves 

maintenance of viability and functional activity of Azotobacter bacteria exposed to 

environmental factors for their introduction into cucumber agrocenosis and 

regulation of crop production process. 

Timeliness of the research topic was justified, objective and tasks were 

formulated, scientific novelty and practical importance of the results were 

represented. Scientific papers of domestic and foreign scientists in terms of 

investigating beneficial soil microorganisms, their role in production process of 

agricultural crops, features of cucumber cultivation technologies and its 

biologization were analysed.  

Studies under the topic of the thesis paper were conducted in 2017–2020 at 

the Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture of the 

NAAS. Study plan included investigation of the influence of abiotic environmental 

factors on bacteria applied on the seeds and characteristics of the influence of early 



and pre-sowing inoculation with Azotobacter, applied separately and 

simultaneously with polysaccharide-protein complex (PPC). Other task involved 

selection of the active strain of soil nitrogen-fixing bacteria of Azotobacter genus. 

Nitrogen-fixing bacteria, in particular Azotobacter, contribute to 

improvement of nitrogen nutrition of agricultural crops due to colonization of plant 

rhizospheric zone. Azobacter produces biologically active substances significantly 

influencing growth and development of plants. After vegetable plant rhizosphere is 

enriched with Azobacter, their resistance against diseases improves. This is due to 

the fact that Azotobacter bacteria produce antibiotic substances characterized by 

antibacterial and antifungal action, as well as synthetize fungistatic — tetraenoic 

acid ester. 

During the study 83 bacterial isolates belonging to Azotobacter were 

identified. According to the parameters of nitrogen-fixing activity, these isolates 

were compared with the reference strains of Azotobacter vinelandii М-Х, 

Azotobacter chroococcum М-70 and consortium of Azotobacter vinelandii and 

Azotobacter chroococcum М-70/2 strains. Six most active isolates were selected 

among them. A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) has the highest activity among 

nitrogen-fixers tested. We have studied the survival of Azotobacter bacteria cells 

on the seeds exposed to abiotic factors (temperature, UV exposure, chemical 

substances). Experimental results obtained during research allowed to establish 

conditions (use of cells in the form of cysts, reduction of the temperature and 

intensity of UV exposure) under which Azotobacter bacteria survive on the seeds 

and the ways to prevent the reduction of viability of diazotrophs when PPC is 

applied. 

Temperature exposure to the microorganisms applied on cucumber seeds 

stored at +4 °С to +28 °С were studied. It was established that survivability of 

bacterial cells reduces with temperature increase. 

Vegetative cells of Azobacter have lower viability compared to the cells in 

the form of cysts. For example, the number of viable vegetative cells stored for 

1 month is 2.6 % to 20.9 %, depending on the temperature, and cysts — 6.9 % to 



35.1 %. The number of viable vegetative cells when stored on the seeds for 

2 months at +4 °С to +28 °С is lower and accounts from 0.6 % to 9.4 %, and 

cysts — from 2 % to 24 %. After a 3-month storage, the number of viable cells on 

the seeds treated by the suspension of vegetative cells was 1.4 % and 0.9 % (when 

exposed to the temperature +4 °С and +12 °С); no viable vegetative cells were 

found at +28 °С, and cells in the form of cysts — from 0.6 % to 10.6 % (when 

exposed to the temperature from +4 °С to +28 °С). 

PPC contributes to improved viability of bacteria both in the form of cysts 

and vegetative cells. The number of viable cells in the form of cysts after addition 

of PPC exceeds viability value of the cells in the form of cysts without PPC. After 

a 3-month storage, the difference between the number of viable cells in the form of 

cysts after addition of PPC was 2.1-fold higher than without PPC. 

The idea of UV exposure on the viability of diazotrophs on seeds is 

expanded. It was established for the first time that UV exposure affects Azobacter 

bacteria on the seeds, although it does not result in complete death of the cells as 

with agar-enriched medium. It was shown that Azobacter viability depends on the 

intensity of UV exposure. Vegetative cells of Azobacter have lower viability 

compared with cysts that is evidenced by the number of viable cells amounting up 

to 14.4 % after a 5-minute UV exposure (depending on its intensity), and cysts — 

up to 23 %. Viability value of UV-exposed vegetative cells during 10 minutes is up 

to 2 %, and cysts — up to 5.7 %. After a 30-minute exposure, no vegetative cells 

were found on the seeds, and the value of viable cells in the form of cysts is 2.3 %. 

PPC contributes to improvement of bacterial cell viability, when they are 

exposed to UV. Survivability of microorganisms was by 61.9 % higher under pre-

sowing bacterization with A. chroococcum 2.1 in the form of cysts with addition of 

PPC compared with no PPC. 

It was established that a new strain A. chroococcum 2.1 is able to synthesise 

physiologically active substances of phytohormonal nature. When soaking bean 

cuttings in the native cultural fluid with 1:10 dilution, inhibition of root formation 

process is registered, which may be due to the high content of physiologically 



active substances possessing inhibitory effect on rhizogenesis. When cultural fluid 

was applied in the dilution of 1:100, the number of roots increases by 125 % 

relative to the absolute control and by 83 % relative to the positive control (treating 

of cuttings with consortium of Azotobacter vinelandii and 

Azotobacter chroococcum М-70/2 strains). 

Thus practical value of the new bacterial strain is due to both high nitrogen-

fixing ability and ability to produce auxin substances. 

The data obtained suggest the possibility to increase efficacy of bacterization 

when PPC is applied, even under direct UV exposure on seeds during seeding of 

the latter in the soil. The study has found that PPC contributes to the adaptation of 

associative system to stress conditions — drought, and may become one of the 

essential measures to improve resistance of associative system to insufficient water 

supply of agricultural plants. Vegetative weight of cucumber plants during 

flowering phase of plants inoculated by A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) along 

with PPC upon water holding capacity of 60 % from full water holding capacity 

(FWHC) exceeds parameters in the control variant by 66.3 %, and under а water 

holding capacity of 30 % from FWHC — gain in plant weight was 96.9 % 

compared to control. 

Application of microbial inoculate based on A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-

7836) in the technology of cucumber cultivation contributes to increase in 

chlorophyll content in the leaves. Upon pre-sowing inoculation of seeds with 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) in the form of cysts with PPC, the content of 

chlorophyll а exceeds control by 59.8 %, chlorophyll b — by 32.7 % and total 

chlorophylls (a+b) is higher than in the control variant by 49.3 %. 

It was established that bacterization of cucumber seeds contributes to the 

improvement of nitrogen-fixing ability in the root zone of plants. The results 

suggest that activity of nitrogen fixation under bacterization with A. chroococcum 

2.1 (ІМВ В-7836) cells in the form of cysts with addition of PPC contributes to 3-

fold increase in nitrogenase activity relative to control. Treatment of seeds with the 



suspension of A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) vegetative cells with the addition 

of PPC contributed to increased nitrogen-fixing ability by 76.8 %. 

Application of the microbial inoculate based on A. chroococcum 2.1 (ІМВ 

В-7836) strain in the technology of cucumber cultivation contributes to the 

increased yield of the culture compared to the absolute control (without 

bacterization) in average up to 36.7 % throughout the and compared to the positive 

control (consortium of А. chroococcum and А. vinelandii М-70/2) — up to 18.7 %. 

The most efficient is pre-sowing inoculation with A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-

7836) suspension of cysts with addition of PPC. The yield in this variant is 

50.8 t/ha. Early treatment of seeds with A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) in the 

form of cysts with the addition of PPC provided the yield at the level of 47.7 t/ha, 

which is lower by 3.1 t/ha than the value for pre-sowing inoculation, but higher by 

4.7 t/ha than the yield after early bacterization without PPC. The results obtained 

suggest protective action of PPC and possibility of its application for early 

treatment of cucumber seeds as a factor, contributing to maintenance of inoculant 

cells. 

It was found that pre-sowing inoculation of seeds with the cells of 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) in the form of cysts with the addition of PPC 

contributes to the reduction of cost per unit by 10.8 %, increase in profit margin by 

353019 UAH/ha (49.4 %) and increase in production profitability predicted level 

for vegetable product by 34.9 percentage points, which provides rate of return of 

extra charges by the profit at the level of 10.49 UAH/UAH. Energy efficacy ratio 

of cucumber production by total energy content of the main and secondary product 

is 7.5 %. Whilst the energy content of the cucumber yield increases from 108375 

to 149200 MJ/ha (37.7 %). 

Production experiments conducted at the experimental station ’Maiak’ of the 

Institute of Vegetable and Melon Growing of the NAAS at an area of 1 ha suggest 

high inoculation efficacy. When cucumber seeds were bacterized with 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) cells using PPC, the gain of the yield was 

21.1 %. 



Thus, we have selected a new strain of Azobacter characterized by high 

nitrogen-fixing and phytohormonal activity. Bacterization with A. chroococcum 

2.1 (ІМВ В-7836) positively influences biometric parameters of plants (plant 

height, length of internodes) and dry weight of cucumber. During the thesis work it 

was established that reduction in the efficacy of inoculation after early application 

of Azobacter can be compensated due to polysaccharide-protein complex that 

improves viability of microbial cells at rest. Pre-sowing bacterization with 

A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) in the form of cysts with the addition of PPC 

was the most efficient. A. chroococcum 2.1 (ІМВ В-7836) contributes to the 

increased level of economic and energy efficacy of cucumber production. 

Keywords: Azobacter, Azotobacter сhroococcum, inoculation, cysts, 

temperature, UV exposure, nitrogen fixation, polysaccharide-protein complex, 

survival, viability. 
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