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Постанова проблеми. У сучасному землероб-
стві існує агроекологічний напрям, який перед-
бачає застосування нових технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур, що забез-
печують одержання екологічно чистої і біологіч-
но повноцінної продукції рослинництва. Високу 
екологічну й економічну ефективність цих тех-
нологій обумовлюють мікробні препарати, які 
здатні поліпшувати азотне та фосфорне живлен-
ня рослин. В технології біологічного землеробс-
тва широко використовується оброблення насін-
ня бактеріальними препаратами поліфункціона-
льної дії, здатними позитивно впливати на фізіо-
логічні процеси, що відбуваються в рослинах, і 
завдяки цьому сприяти підвищенню продуктив-
ності сільськогосподарських культур  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У вирішенні важливого завдання збереження та 
відновлення родючості ґрунту необхідно врахо-
вувати особливості мікробіологічних процесів, 
які проходять у ньому, та вміло використовувати 

заходи, що регулюють їх активність [1]. Відомо, 
що насичення сівозмін окремими культурами та 
внесення невиправдано високих доз мінеральних 
добрив сприяють підвищенню мінералізуючої 
активності мікробних угруповань, що призво-
дить до значних втрат ґумусу і зниження родю-
чості ґрунту [5]. Альтернативні технології виро-
щування сільськогосподарських культур, які пе-
редбачають максимальне використання біоло-
гічних факторів, формують стабільну структуру 
трофічних зв'язків у мікробних ценозах, збіль-
шують їх стійкість та інтеґрованість [6].  
Одним із елементів біологізації сучасного  

землеробства є використання біопрепаратів на 
основі ефективних штамів мікроорганізмів, які 
покращують азотне та фосфорне живлення куль-
турних рослин [4]. Крім того мікробні препарати 
сприяють зростанню чисельності мікроорганізмів 
окремих еколого-трофічних груп у ризосферному 
ґрунті, що опосередковано свідчить про метабо-
лічні зміни [2]. 
Метою нашої роботи було дослідити ефек-

тивність допосівної обробки насіння регулято-
ром росту «Вимпел» і «Агат-25 К», протруйника 
«Віал ТТ» та фосфатмобілізуючих препаратів 
«Поліміксобактерин» і «Діазофіт» у підвищенні 
врожайності насіння пшениці м’якої озимої. 
Завдання досліджень – встановити вплив пе-

редпосівної обробки насіння регулятором росту, 
протруйника та фосфатмобілізуючих препаратів 
на підвищення врожайності пшениці м’якої ози-
мої в Полтавській області. 
Матеріали і методи досліджень. «Поліміксо-

бактерин» (виробник – інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології УААН) рекомендовано для 
поліпшення фосфорного живлення та підвищення 
урожайності  пшениці озимої на 11–28 %. Препа-
рат містить бактерії штаму Bacillus polymyxa KB, 
титр – 55 Х10 клітин/г сухої форми. «Діазофіт» 
(виробник – інститут сільськогосподарської мік-
робіології УААН) забезпечує зростання урожай-
ності сільськогосподарських культур на 15–20 % 

Встановлено, що передпосівна обробка насіння 
пшениці м'якої озимої сорту Василина фосфатмо-
білізуючими препаратами позитивно сприяє збі-
льшенню врожайності зерна пшениці озимої. За 
даними наукових досліджень встановлено найви-
щий приріст врожайності пшениці м’якої озимої 
за застосування бактеріальних речовин «Полімік-
собактерин» та «Діазофіт» у дозі 150 мл/т, 

 за внесення повного мінерального добрива в дозі 
N25P25K25  – на 0,95, N50P50K50 – на 0,95, N75P75K75 – 
на 0,85, а за внесення 3 т/га соломи із підживлен-
ням N10  – на 0,94. «Діазофіт» за внесення повного 
мінерального добрива в дозі без добрив дає приріст 
врожайності на 0,86, N25P25K25  – на 0,93, N50P50K50 

– на 0,94, N75P75K75 – на 0,87,3, соломи + N10  –  
на 1,01 т/га. 
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та поліпшення якості продукції. Препарат містить 
азотфіксуючі бактерії Agrobacterium radiobacter. 
«Вимпел» (виробник – МПНДП «Долина», Укра-
їна)  покращує ріст і розвиток рослин, сприяє ак-
тивному розвитку кореневої системи, що збіль-
шує урожай на 10–30 %. Препарат містить  
ПЕГ-400 – 230 г/л; ПЕГ-1500 – 540 г/л; гумат на-
трію – 30 г/л. «Агат-25К» (виробник – «Венд», 
Україна) значно підвищує польову схожість, збі-
льшує енерґію проростання насіння. Препарат 
містить інактивовані бактерії Pseudomonas 
aureofaciens штаму Н16 – 2 %, біологічно активні 
речовини культуральної рідини – 38 %, а-глута-
мінова кислота – 70 мг/кг + а-аланін – 60 мг/кг + 
3-індоліло-цетова кислота – 18 мг/кг. 

«Віал ТТ» (протруйник; виробник – «Август») 
пригнічує розвиток грибів – збудників хвороб, 
які містяться на поверхні насіння, а також тих, 
що розвиваються всередині нього. Препарат міс-
тить 60 г/л тебуконазолу і 80 г/л тіабендазолу. 
Дослідження з пшеницею м’якою озимою сор-

ту Василина проведено впродовж 2008–2010 рр. в 
умовах Лівобережного Лісостепу на базі дослід-
ного поля Полтавського інституту агропромисло-
вого виробництва ім. М. І. Вавилова. Повторність 
– триразова, попередник − горох; норма висіву 
насіння – 5,0 млн схожих насінин на 1 га, глибина 
загортання насіння – 4–6 см. Сівбу проводили у 
третій декаді вересня, в залежності від погодних 
умов даного періоду в рік сівби сівалкою СЗ-3,6.  

 Урожайність зерна пшениці м'якої озимої сорту Василина залежно від обробки насіння 
біологічно активними речовинами (середнє за 2008–2010 рр.) 

Допосівна обробка насіння 
(фактор А) 

Варіанти удобрення  
(фактор Б) 

Урожайність, 
 т/га 

Приріст  
урожайності, т/га ±

Без добрив 4,81 – 
N25P25K25 5,71 – 
N50P50K50 5,87 – 
N75P75K75 5,98 – 

Без обробки насіння  
контроль 

3 т/га соломи + N10 5,55 – 
Без добрив 5,17 + 0,36 
N25P25K25 6,35 + 0,64 
N50P50K50 6,57 + 0,70 
N75P75K75 6,69 + 0,71 

Протруєння насіння «Віалом»,  
0,4 л/т 

3 т/га соломи + N10 6,17 + 0,62 
Без добрив 5,78 + 0,97 
N25P25K25 6,32 + 0,61 
N50P50K50 6,30 + 0,43 
N75P75K75 6,50 + 0,52 

Оброблене насіння  
регуляторами росту* 

3 т/га соломи + N10 6,16 + 0,61 
Без добрив 5,70 + 0,89 
N25P25K25 6,66 + 0,95 
N50P50K50 6,82 + 0,95 
N75P75K75 6,83 + 0,85 

Оброблене насіння бактеріаль-
ним препаратом «Поліміксо-

бактерин», 150 мл/т 
3 т/га соломи + N10 6,49 + 0,94 

Без добрив 5,67 + 0,86 
N25P25K25 6,64 + 0,93 
N50P50K50 6,81 + 0,94 
N75P75K75 6,85 + 0,87 

Оброблене насіння бактеріаль-
ним препаратом «Діазофіт»,  

150 мл/т 
3 т/га соломи + N10 6,56 + 1,01 

НІР 05 фактор А 1,96 
НІР 05 фактор В 1,96 
Взаємодії А В 5,71 

 

Примітка: * – без добрив, оброблені «Вимпелом» (150 мл/т), N25 – сумісної обробки «Вимпелом» 
(90 мл/т) і «Аґатом-25К» (25 г/т), N50 – «Аґат-25К» (40 г/т), N75 – «Вимпел» (120 мл/т) і «Аґат-25К» 
(60 г/т), N10 – «Вимпел» (100 мл/т) і «Аґат-25К» (20 г/т). 
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Перед сівбою насіння обробляли протруйни-
ком «Віал» (0,4 л/т), ріст стимулюючими речови-
нами «Вимпел» (150 мл/т), «Аґат-25К» (40 г/т), а 
також сумісно обробляли «Вимпелом» (90 мл/т) і 
«Аґатом-25К» (25 г/т), «Вимпелом» (120 мл/т) і 
«Аґатом-25К» (60 г/т), «Вимпелом» (100 мл/т) і 
«Аґатом-25К» (20 г/т) та проводили передпосівну 
інокуляцію бактеріальними препаратами («Полі-
міксобактерин» і «Діазофіт») у дозі 150 мл/т із 
витратою робочої речовини 2 л/га. Навесні вно-
сили азотне добриво по варіантах: N25, N50, N75 по 
мерзлоталому ґрунту, в період відновлення веґе-
тації. Облік урожайності проводили методом по-
ділянкового обмолоту з наступним очищенням 
зерна і перерахунком на 100 % чистоту та на 14 % 
вологість, які визначали відповідно до Методики 
державного сортовипробування [3].  
Результати досліджень. Головним критерієм, 

котрий дає можливість комплексно оцінити ефек-
тивність технологічних заходів вирощування 
сільськогосподарських культур, є врожайність 
зерна. Узагальнена врожайних даних у досліді 
показало, що максимальний приріст урожайності 
залежить від погодних умов, мінерального жив-
лення і допосівної обробки насіння. За даними 
наших досліджень встановлено, що передпосівна 
інокуляція насіння пшениці м'якої озимої полі-
міксобактерином і діазофітом забезпечила одер-
жання додаткового врожаю (див. табл.).  
Так, за час проведення дослідження отриман-

ня максимальної врожайності за обробки насіння 
протруйником «Віал ТТ» приріст врожаю стано-
вив 0,36 без добрив, за внесення повного мінера-
льного добрива в дозі N25P25K25 – 0,64, N50P50K50 
– 0,70, N75P75K75 – 0,71, а за внесення 3 т/га соло-
ми і підживлення N10 – 0,62. З використанням 
регуляторів росту спостерігалося активне спри-
яння приросту врожаю. За даними наукових до-
сліджень, оброблене «Вимпелом» (150 мл/т) на-
сіння збільшило приріст врожаю на 0,97, 
N25P25K25 за сумісної обробки «Вимпелом» 
(90 мл/т) і «Аґатом-25К» (25 г/т) – на 0,61, N50P50K50 

«Аґат-25К» (40 г/т) – на 0,43, N75P75K75 – «Вимпел» 
(120 мл/т) і «Аґат-25К» (60 г/т) – на 0,52, а за вне-
сення 3 т/га соломи із підживленням N10 «Вим-
пел» (100 мл/т) і «Аґат-25К» (20 г/т) приріст вро-
жаю зріс на 0,61. 
Допосівна обробка насіння «Поліміксобакте-

рином» сприяла зростанню приросту врожаю за  
внесення повного мінерального добрива: без до-
брив – на 0,89, N25P25K25 – на 0,95, N50P50K50 – на 
0,95, N75P75K75 – на 0,85, 3 т/га соломи + N10 – на 
0,94. «Діазофіт» за внесення повного мінераль-
ного добрива в дозі без добрив дав приріст вро-
жаю на 0,86, N25P25K25 – на 0,93, N50P50K50 – на 
0,94, N75P75K75 – на 0,87, 3 т/га соломи + N10 – на 
1,01, порівняно з контрольним варіантом, регу-
ляторами росту та протруєнням насіння. 
Висновки: 
1. Встановлено, що передпосівна обробка на-

сіння пшениці м'якої озимої сорту Василина фо-
сфатмобілізуючими препаратами позитивно 
сприяє збільшенню врожайності зерна пшениці 
озимої. 

2. За результатами проведених досліджень 
встановлено, що азотне підживлення по мерзло-
талому ґрунту N25P25K25, N50P50K50, N75P75K75 та 
передпосівна інокуляція насіння ріст-
стимулюючими та біологічно активними речо-
винами («Вимпел» + «Аґат-25К», «Поліміксоба-
ктерин» та «Діазофіт») сприяє збільшенню вро-
жайності.  

3. За даними наукових досліджень встановле-
но найвищий приріст врожайності пшениці 
м’якої озимої за застосування бактеріальних ре-
човин «Поліміксобактерин» та «Діазофіт» у дозі 
150 мл/т, за внесення повного мінерального доб-
рива в дозі N25P25K25  – на 0,95, N50P50K50 – на 
0,95, N75P75K75 – на 0,85, а за внесення 3 т/га со-
ломи із підживленням N10  – на 0,94 т/га. «Діазо-
фіт» за внесення повного мінерального добрива 
в дозі без добрив дає приріст врожайності на 
0,86, N25P25K25  – на 0,93, N50P50K50 – на 0,94, 
N75P75K75 – на 0,87,3, соломи + N10  – на 1,01 т/га. 
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