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ВПЛИВ БАКТЕРІЙ РОДУ AZOTOBACTER CHROOCOCCUM НА 

РІСТ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ЛІСОСТЕПОВІЙ ПРОВІНЦІЇ 

 
Метою досліджень було вивчення впливу бактерій роду Azotobacter 

chroococcum на ріст та розвиток рослин пшениці ярої, томатів та кукурудзи. 

Для досліджень використано бактеріальний препарат, діючою речовиною 

якого були бактерії роду Azotobacter chroococcum. Ефективність застосування 

препарату вивчали в умовах польового досліду УкрНДСКР ІЗР НААН. У 

схемі дослідів представлено такі варіанти: площа варіантів досліду на пшениці 

ярій та кукурудзі – 0,25 га, площа контролю – 0,25 га, загальна площа 

дослідної ділянки – 1,25 га. Площа варіанта досліду на томатах – 0,05 га, 

площа контролю – 0,05 га, загальна площа дослідної ділянки – 0,25 га.  

Досліджувані сорти: пшениця яра – Фаворитка, томати – Лагідний, 

гібрид кукурудзи – Одеський 365М. Результати досліджень показали, що 

використання бактерій роду Azotobacter chroococcum позитивно впливало на 

структуру врожаю пшениці озимої. Зокрема, врожайність зерна сорту 

Фаворитка підвищилася на 0,38 т/га, або на 10 %; маса 1000 зерен – на 2,9 г, 

або на 7,5 %; довжина колосу – на 0,7 см, або на 9,9 %; кількість зерен в 

одному колосі – на 2,3 шт., або на 9 %; маса однієї рослини – на 0,23 г, або на 

5,6 %; маса колосу – на 0,17 г, або на 11 %; маса зерна з колоса – на 0,4 г, або 

на 5,3 %. Дворазове внесення бактерій роду Azotobacter chroococcum по 

вегетуючих рослинах кукурудзи мало позитивний вплив на врожайність. 

Згідно з отриманими даними, врожайність кукурудзи в контролі становила в 

середньому 7,58 т/га, тоді як після обробок досліджуваним препаратом – 

8,76 т/га, що на 21 % більше; площа фотосинтетично активної листкової 

поверхні збільшилася на 13,5 %. Відзначено також вплив на інші елементи 

продуктивності кукурудзи. Так, маса одного качана збільшилася на 34 г, або 

на 17 %; вихід зерна – на 1 %; маса зерен в одному качані – на 25 г, що 

становило 16 % приросту. Результати проведених досліджень на томатах 

свідчать про достовірне збільшення основних морфометричних показників 

після застосування бактерій роду Azotobacter chroococcum.  
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Так, встановлено, що після дворазового внесення препарату, діючою 

речовиною якого були бактерії роду Azotobacter chroococcum, із поливною 

водою довжина коренів рослин збільшилася щодо контролю на 1,5 см., або на 

8,3 %. Урожайність культури підвищилася на 10,7 т/га, або на 19,5 %, маса 

плоду – на 10,3 г, або на 9,6 % порівняно з контролем. 

Ключові слова: бактерії, азотофіксатор ґрунтовий, кукурудза, 

пшениця яра, томати. 

 

Roman Kordulyan, Yulia Kordulyan, Mychailo  

Ukrainian scientific-research plant quarantine station IPP NAAS 

The influence of the bacteria genus Azotobacter chroococcum on the 

growth and development of agricultural crops in the west-Ukrainian forest-

steppe province  

The aim of the research was to study the influence of bacteria of the genus 

Azotobacter chroococcum on the growth and development of spring wheat, tomato 

and corn plants. The bacterium preparation with active matter Azotobacter 

chroococcum genus was used for researches. The prepatation’s usage efficiency was 

studied in the terms of field conditions on researched plots of UkrSRPQS IPP 

NAAS. The following variants were proposed by scheme of researches: for spring 

wheat and maize: 0,25 ha, control plot is 0,25 ha, overall research area is 1,25 ha. 

The tomato variant’s area is 0,05 ha; control plot is 0,05 ha, overall research area is 

0,25 ha. The researched varieties: spring wheat Favouritka; maize – Odeskyi 365M, 

tomato – Lagidnyi. The researches results showed the bacterium  genus Azotobacter 

chroococcum positive impact on the structure of the winter wheat harvest. 

Especially the wheat yield of Favouritka increased by 0,38 t/ha or 10 %, weight of 

1000 seeds by 2,9 g or 7,5 %; spike’s length by 0,7 cm or 9,9 %; the corn’s quantity 

in one spike - by 2,3 pcs or 9 %: one plant’s weight by 0,23 g or 5,6 %; spike’s 

weight by 0,17 g or 11 %, corn’s weight by 0,4 g or 5,3 %. Double fertilizer 

application of genus Azotobacter chroococcum had positive impact on growing 

maizes plants productivity. According to the received data the control maize 

productivity was 7,58 t/ha, but after treating with preparation was 8,76 t/ha. It was 

by 21 % higher than in control. The area of photosynthetically active leaf surface 

increased on 13,5 %. The impact was noticed also on other maize’s productivity 

elements. The weight of maize’s corn increased by 34 g or 17 %; the grain yield by 

1 %; the grain’s weight in one corn increased by 25 g (16 % increase). The 

researches results on tomatoes witnessed the reliable increase of basic morphometric 

indexes after bacterium genus Azotobacter chroococcum usage. It was determined 

that the plants’ roots increased by 1,5 cm or 8,3 % in comparison with control after 

double application of preparation in irrigation water with active matter bacterium 

Azotobacter chroococcum. The cultivar yield increased by 10,7 t/ha or 19,5 %, the 

fruit’s weight increased on 10,3 g or 9,6 % in comparison to control. 

Key words: bacteria, soil nitrogen fixer, maize, spring wheat, tomatoes. 

 

Вступ. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур 

значною мірою залежить від забезпечення їх елементами мінерального 
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живлення, і в першу чергу азотними сполуками. Джерелом екологічно 

чистого біологічного азоту в ґрунті є мікроорганізми, які здатні 

фіксувати молекулярний азот атмосфери [11, 12, 15, 16, 21]. 

Використання у практиці землеробства біологічних препаратів, які 

створено на основі азотфіксуючих мікроорганізмів, є одним із 

технологічних прийомів підвищення врожайності культурних рослин 

[1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 26]. 

Ґрунтові мікроорганізми, які належать до роду Azotobacter, 

характеризуються рядом позитивних ефектів, серед яких 

визначальними є здатність до фіксації молекулярного азоту, синтез 

сполук гормональної природи, вітамінів, антибіотичних речовин [1–5, 

8, 18–25, 27–30]. Отже, перспективним є дослідження можливості 

використання цих бактерій у практиці рослинництва та біологічного 

землеробства. 

Метою досліджень було вивчення впливу бактерій роду 

Azotobacter chroococcum на ріст та розвиток сільськогосподарських 

культур у Західноукраїнській лісостеповій провінції.  

Матеріали і методи. Для досліджень використано 

бактеріальний препарат, діючою речовиною якого були бактерії роду 

Azotobacter chroococcum. 

Визначення врожайності, її структури та інших показників у 

культур визначали методом облікових ділянок. 

Ефективність застосування препарату вивчали в умовах 

польового досліду УкрНДСКР ІЗР НААН. 

У схемі дослідів представлено такі варіанти: площа варіантів 

досліду на пшениці ярій та кукурудзі – 0,25 га, площа контролю –  

0,25 га, загальна площа дослідної ділянки – 1,25 га. Площа варіанта 

досліду на томатах – 0,05 га, площа контролю – 0,05 га, загальна 

площа дослідної ділянки – 0,25 га. 

Досліджувані сорти та гібриди: пшениця яра – Фаворитка, 

томати – Лагідний, гібрид кукурудзи – Одеський 365М. 

Норма витрати: обробка насіння зернових культур (пшениця 

яра): 2 л/т; обприскування сільськогосподарських культур під час 

вегетації (кукурудза): 1 л/га; внесення з поливною водою для 

прикореневого підживлення (томати): 20 мл/10 л води (1 л суспензії 

для поливу 1 м²). Норми витрати робочого розчину: обробка насіння 

зернових культур (пшениця яра): 10 л/гектарну норму; обприскування 

сільськогосподарських культур під час вегетації (кукурудза): 250 л/га 

(кратність – 2: перша обробка у фазі 3–5 листків; друга – 7–10 

листків); внесення з поливною водою для прикореневого підживлення 
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(томати): кратність – 2: перша – за висаджування розсади, друга ‒ у 

фазі початку цвітіння. 

Дослідна ділянка розміщена на чорноземі опідзоленому 

середньозмитому важкосуглинковому з низьким вмістом гумусу (2,1 

%) та слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН – 4,8–5,0). 

Забезпеченість ґрунту фосфором дуже низька (Р2О5 – 45 мг/кг ґрунту), 

калієм – низька (К2О – 66 мг/кг ґрунту), лужногідролізованим азотом – 

дуже низька (76 мг/кг ґрунту), агрохімічна оцінка в балах – 28 зі 100. 

Агротехнічні заходи, які проводили на дослідній ділянці: 

застосування сівозміни та правильне чергування культур у ній, 

система обробітку ґрунту, система удобрення, підготовка насіннєвого і 

садивного матеріалу, правильні строки та способи сівби, 

висаджування рослин та збирання врожаю. 

Захист від хвороб, шкідників та бур’янів на варіантах досліду 

проводили згідно з технологічними картами вирощування пшениці 

ярої, кукурудзи та томатів (достатній рівень ресурсного забезпечення). 

Метеорологічні умови: середня дата початку вегетаційного 

періоду у 2014–2018 рр. на території, де проводено дослідження, була 

20 березня, закінчення – 21 жовтня. Гідротермічний коефіцієнт 

становив 1,2. 

Наведені в табл. 1 метеорологічні показники вказують на 

збільшення кількості опадів у весняний період з березня до травня та в 

липні і суттєве зменшення їх кількості в червні та серпні – жовтні. 

Температурний режим майже в усі місяці перевищував середній 

багаторічний показник на 1,1–2,6 °С, за винятком березня, де різниця 

становила +4,5 °С. Такі умови мали достатній вплив на ріст і розвиток 

досліджуваних культур. 

Строки застосування препарату: перед сівбою пшениці ярої; 

обприскування під час вегетації (кукурудза): перша обробка у фазі 3–5 

листків, друга – у фазі 7–10 листків; з поливною водою для 

прикореневого підживлення (томати): перша – за висаджування 

розсади, друга – у фазі початку цвітіння. 
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1. Метеорологічні умови в період проведення досліджень (МСЦ 

Чернівці), 2014–2018 рр. 

Місяць 

Показники 

кількість опадів, мм 
середньомісячна 

температура повітря, ºС 

у дослід-

жуваний 

період 

середньомісячна 

багаторічна 

норма 

у дослід-

жуваний 

період 

багаторічна 

норма 

Березень  34 32 7,2 2,7 

Квітень  44 47 10,3 9,2 

Травень 102 76 15,2 14,9 

Червень 32 88 17,8 18,0 

Липень 103 98 20,3 19,8 

Серпень 51 77 20,2 19,1 

Вересень 9 49 15,7 14,3 

Жовтень 19 37 11,4 8,8 

Сума опадів 

за вегетацій-

ний період 394 504 

  

Середня t° за 

вегетаційний 

період 

  

14,8 13,4 

 

Результати досліджень. У 2014–2018 рр. використання 

препарату, діючою речовиною якого були бактерії роду Azotobacter 

chroococcum, для передпосівної обробки насіння та обприскування 

ґрунту позитивно впливало на основні якісні показники пшениці ярої.   

Препарат сприяв підвищенню густоти стеблостою пшениці 

ярої сорту Фаворитка у фазі кущіння в середньому на 107 рослин/м2 

порівняно з контролем, або на 18,1 %. Передпосівна обробка насіння 

препаратом істотно впливала на варіювання основних біометричних 

показників. Так, висота рослин у фазі кущіння на варіантах порівняно 

з контрольними ділянками зросла в посівах сорту Фаворитка на  

11,7 см, або на 12,8 %. 

Аналіз морфометричних показників свідчить, що загальна 

ефективність досліджуваного препарату в усіх випадках істотно 

збільшилася. Врожайність зерна сорту Фаворитка збільшилася на  

0,38 т/га, або на 10 %, маса 1000 зерен – на 2,9 г, або на 7,5 %, довжина 

колосу – на 0,7 см, або на 9,9 %, кількість зерен в одному колосі – на 

2,3 шт., або на 9 %, маса однієї рослини – на 0,23 г, або на 5,6 %, маса 
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колосу – на 0,17 г, або 11 %; маса зерна з колосу – на 0,4 г, або на  

5,3 % (табл. 2).  

 

2. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на структуру 

врожаю пшениці озимої (сорт Фаворитка), УкрНДСКР ІЗР НААН, 

2014–2018 рр.  

  Показники Без обробок З обробкою* НІР05 

Урожайність, т/га 3,41 3,79 0,26 

Густота стебло-стою, шт./м² 484 591 13,86 

Висота рослини, см 79,4 91,1 3,01 

Довжина колоса, см 6,4 7,1 0,39 

Кількість зерен у колосі, шт. 23,3 25,6 1,94 

Маса однієї рослини, г 3,85 4,08 0,11 

Маса колоса, г 1,38 1,55 0,09 

Маса зерна з колоса, г 0,72 0,76 0,01 

Маса 1000 зерен, г 35,5 38,4 2,11 
Примітка: *Передпосівна обробка насіння пшениці ярої: 500 мл/одну гек-

тарну норму (робочого розчину: 10 л/т) 
 

Отримані експериментальні дані свідчать про суттєвий вплив 

бактерій роду Azotobacter chroococcum в агробіоценозах кукурудзи 

протягом вегетації. 

Перший період росту та розвитку кукурудзи характеризується 

тим, що молоді проростки живляться за рахунок пластичних речовин 

насінини і лише після появи третього-четвертого листка рослина 

починає засвоювати поживні речовини з ґрунту. Тому створення у цей 

період сприятливих умов для росту та розвитку рослин із 

застосуванням тих чи інших технологічних прийомів має важливе 

значення у формуванні високої врожайності кукурудзи. 

Спостерігаючи за ходом вегетації кукурудзи на контрольних 

ділянках та на варіантах із внесенням бактерій роду Azotobacter 

chroococcum, відзначали певні особливості, починаючи з фази 

сьомого-восьмого листка (табл. 3). Вони полягають, передусім, у 

різниці початку фаз вегетації. Так, наступна фаза вегетації у посіві із 

внесенням препарату розпочинається на одну-дві доби, а молочно-

воскова стиглість – на сім-вісім діб раніше, ніж у контролі. Така 

тенденція простежується в усіх фазах вегетації.  
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3. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на строки 

проходження фенологічних фаз рослин кукурудзи (Одеський 

365М), УкрНДСКР ІЗР НААН, 2014–2018 рр.  

Норма 

витрати 

препарату 

Фенологічні фази 

7-8 листків 
викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

воскова 

стиглість 

Без обробок 11.06 12.07 14.08 12.09 

Обприскування 

кукурудзи під 

час вегетації: 

1,0 л/га (робо-

чого розчину – 

250 л/га) 10.06 10.06 07.08 10.08 
 

Обробка препаративним розчином із вмістом бактерій роду 

Azotobacter chroococcum впливала також на ріст рослин. Вже у фазі 

сьомого-восьмого листка різниця між контрольним варіантом та 

іншими ділянками була досить помітною. З даних табл. 4 видно, що 

оброблені посіви впродовж вегетації значно збільшують темпи росту 

порівняно з контролем. Так, різниця у висоті рослин за досягнення 

фази утворення і наливу зерна становила 20 см.  
 

4. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на динаміку висоти 

рослин кукурудзи (гібрид Одеський 365М), УкрНДСКР ІЗР, 2014–

2018 рр., см 

Норма 

витрати 

препарату 

Фенологічні фази 

7-8 листків 
викидання 

волоті 

молочно-

воскова 

стиглість 

Без обробок 47±2,3 180±6,1 202±6,5 

Обприскування 

кукурудзи під 

час вегетації: 

1,0 л/га (робо-

чого розчину –  

250 л/га) 47±2,2 213±5,2 222±7,8 
 

Дослідження показали залежність наростання площі листкової 

поверхні від внесення бактерій роду Azotobacter chroococcum (табл. 5). 
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5. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на динаміку 

наростання площі листкової поверхні рослин кукурудзи (гібрид 

Одеський 365М), УкрНДСКР ІЗР, 2014–2018 рр. 

Норма 

витрати 

препарату 

Площа листкової поверхні, тис. м2/га 

фаза 7-8 листків 
викидання 

волоті 

молочно-воскова 

стиглість 

на 1 

рослині 

на 1 м2 на 1 

рослині 

на 1 м2 на 1 

рослині 

на 1 м2 

Без обробок 0,035 0,37 0,53 4,2 0,55 4,5 

Обприскуван-

ня кукурудзи 

під час вегета-

ції: 1,0 л/га 

(робочого 

розчину – 

250 л/га) 0,043 0,43 0,55 4,8 0,65 5,0 
 

Так, наприклад, у фазі викидання волоті у варіанті з контролем 

листкова поверхня однієї рослини дорівнювала 0,53 м², а на 1 м² площа 

листя становила 4,5 м². Внесення препарату обумовлювало збільшення 

листкової поверхні однієї рослини на 0,2 м², а з 1 м² ‒ на 0,6 м². 

Спостереження показали, що внесення препарату також 

впливало на масу рослин (табл. 6). Після його застосування вона 

збільшується. Спостерігаючи за ростом рослин у всіх варіантах 

досліду, бачимо, що маса їх збільшується від фази 7–10 листків до 

фази молочної стиглості. 
 

6. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на масу однієї 

рослини кукурудзи (гібрид Одеський 365М), УкрНДСКР ІЗР, 2014–

2018 рр., г 

Норма 

витрати 

препарату 

Фенологічні фази 

7-8 листків 
викидання 

волоті 

молочно-воскова 

стиглість 

Без обробок 223±5,9 276±6,99 548±13,1 

Обприскування 

кукурудзи під 

час вегетації: 

1,0 л/га (робо-

чого розчину –  

250 л/га) 237±6,2 327±8,8 661±15,0 
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Дослідженнями виявлено, що впродовж вегетації рослини 

кукурудзи не завжди мали високі темпи наростання вегетативної маси. 

Також зміна густоти посіву та ширини міжрядь суттєво впливала на 

перебіг цього процесу. Наростання вегетативної маси рослин 

кукурудзи наведено у табл. 7. З даних таблиці видно, що від фази 

сьомого-восьмого листків до молочної стиглості наростання 

вегетативної маси рослин кукурудзи значно збільшувалося. Маса 

рослин з 1 м² у фазі сьомого-восьмого листка при внесенні препарату 

збільшилася порівняно з контролем на 42 г, у фазі викидання волоті – 

на 237 г, молочно-воскової стиглості – на 256 г. 

 

7. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на динаміку 

наростання вегетативної маси рослин кукурудзи (гібрид Одеський 

365М), УкрНДСКР ІЗР, 2014–2018 рр., г 

Норма 

витрати 

препарату 

Фенологічні фази 

7-8 листків викидання волоті 
молочно-воскова 

стиглість 

Без обробок 488±12,0 2734±98,9 3797±125,5 

Обприскування 

кукурудзи під 

час вегетації: 

1,0 л/га (робо-

чого розчину –  

250 л/га) 530±13,5 2971±84,5 4053±144,0 

 

Спостереження показали, що внесення бактерій роду 

Azotobacter chroococcum мало значний вплив на розвиток 

продуктивних органів кукурудзи, зокрема на кількість рослин з 

качанами та без них, кількість їх на 100 рослин та на загальну. 

Найбільшу кількість качанів на 100 рослин спостерігали на ділянках із 

внесенням препарату – 144–150 шт. (табл. 8).  

Дворазове внесення бактерій роду Azotobacter chroococcum по 

вегетуючих рослинах мало вплив на довжину і масу качанів. Так, на  

контрольних ділянках довжина качанів становила в середньому 18,4 

см, на дослідних – 20,5, що на 2,1 см більше.  
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8. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на динаміку 

розвитку продуктивних органів кукурудзи (гібрид Одеський 

365М), УкрНДСКР ІЗР, 2014–2018 рр. 

Норма витрати 

препарату 

Кількість рослин, % Кількість качанів 

без 

качанів 

з одним 

качаном 

з двома 

качанами 

на 100 

рослин, 

шт. 

тис./га 

Без обробок 1 65 34 132 80,7 

Обприскування 

кукурудзи під час 

вегетації: 1,0 л/га  

(робочого роз-

чину – 250 л/га) - 53 47 147 88,5 

 

Відзначено також вплив бактерій на елементи продуктивності 

кукурудзи (табл. 9). Так, маса одного качану збільшилася на 34 г, або 

на 17 %, вихід зерна – на 1 %, маса зерен в одному качані – на 25 г, що 

становило 16 % приросту. 

 

9. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на елементи 

продуктивності кукурудзи (гібрид Одеський 365М), УкрНДСКР 

ІЗР, 2014–2018 рр. 

Норма витрати 

препарату на 1 т 

насіння 

Маса 1 

качана, г 

Вихід 

зерна, % 

Маса зерен 

в 1 качані, г 

Урожай-

ність, т/га 

Без обробок 165,2 81,0 133,4 7,6 

Обприскування 

кукурудзи під час 

вегетації: 1,0 л/га  

(робочого розчину 

– 250 л/га) 199,6 82,2 158,4 8,8 
НІР0,5 0,13  0,23 0,53 

 

Згідно з отриманими даними, врожайність кукурудзи у контролі 

становила в середньому 7,58 т/га, тоді як після обробок досліджуваним 

препаратом – 8,76 т/га, що на 21 % більше; площа фотосинтетично 

активної листкової поверхні збільшилася на 13,5 %. 

Результати проведених досліджень на томатах свідчать про 

достовірне збільшення основних морфометричних показників після 

застосування бактерій роду Azotobacter chroococcum. Так, встановлено, 
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що після дворазового внесення препарату, діючою речовиною якого 

були бактерії роду Azotobacter chroococcum, із поливною водою висота 

рослин томатів сорту Лагідний становила 76,1 см, що на 21,8 см, або 

на 28,6 % більше порівняно з контролем (табл. 10). У ході досліджень 

було відзначено аналогічний вплив бактерій і на розвиток кореневої 

системи рослин томатів. Так, при поливі робочим розчином довжина 

коренів збільшилася щодо контролю на 1,5 см, або на 8,3 %. 

 

10. Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на елементи 

продуктивності томатів (сорт Лагідний), УкрНДСКР ІЗР, 

2014‒2018 рр. 

  Показники Без обробок З обробкою* НІР05 

Урожайність, т/га 44,1 54,8 2,33 

Вміст сухої речовини 

(листостеблової маси), г/м2 

(масове плодоутворення) 

404,2 486,6 5,98 

Висота рослини, см 54,3 76,1 2,44 

Довжина кореня, см 16,6 18,1 0,99 

Маса плоду, г 97,1 107,4 2,56 

Діаметр плоду, см 5,7 6,6 0,11 

Діаметр штамба рослин 

перед плодоношенням, см 1,7 2,0 0,08 

Кількість плодів, шт. 7,1 8,5 0,51 

Площа листкової поверхні 

посіву, тис. м2/га (масове 

плодоутворення) 

28,9 37,8 3,31 

Примітка: *Внесення з поливною водою для прикореневого підживлення 

томатів: 20 мл/10 л води (1 л суспензії для поливу 1 м²) 
 

Визначення вмісту сухої речовини томатів свідчить про 

позитивну дію препарату. З табл. 11 видно, що цей показник у рослин, 

оброблених згаданим препаратом, був більшим на 82,4 г/м2, або на 

16,9 % порівняно з контрольним варіантом.  

Аналогічна закономірність простежувалася й при визначенні 

інших показників. Так, дослідженнями встановлено, що обробка 

Azotobacter chroococcum забезпечувала збільшення площі листкової 

поверхні посіву на 8,86 тис. м2/га, або на 23,4 %, діаметра штамба 

рослин перед плодоношенням – на 0,3 см, або на 15 %, кількості 

плодів – на 1,4 шт., або на 16,5 %, діаметра плоду – на 0,9 см, або на 

15,6 %.  



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2020. Вип. 67 (ІІ) 

135 

Результати проведених досліджень свідчать про те, що у рослин, 

які поливали водою із додаванням досліджуваних бактерій, 

урожайність збільшилася на 10,7 т/га, або на 19,5 %, маса плоду – на 

10,3 г, або на 9,6 % порівняно з контролем.  

Таким чином, при вирощуванні томатів доцільним є 

використання бактерій роду Azotobacter chroococcum із поливною 

водою, оскільки за їх дії поліпшується ріст та розвиток рослин. 

Висновки. При застосуванні бактерій роду Azotobacter 

chroococcum для обробки насіння зернових культур (пшениця яра), 

обприскування сільськогосподарських культур під час вегетації 

(кукурудза) та внесення з поливною водою для прикореневого 

підживлення (томати) спостерігали істотне зростання більшості 

якісних показників рослин та врожаю.   
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