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Інтенсивне застосування мінеральних доб�
рив і пестицидів у рослинництві дає можли�
вість покращити розвиток культурних рослин і
підвищити їх врожайність. Проте такий підхід
супроводжується забрудненням довкілля хі�
мічними речовинами, що негативно впливає на
природні екосистеми та здоров'я людей. Тому
сьогодні все більшої актуальності набуває пи�
тання про обмеження застосування хімічних
добрив і пестицидів у рослинництві та більш
широкої  біологізації цієї галузі виробництва
шляхом впровадження мікробних препаратів
для підвищення врожайності рослин, їх захис�
ту від фітопатогенів і фітофагів [1, 6]. Для до�
сягнення цієї мети створюються мікробні пре�
парати для рослинництва на основі окремих
високоефективних штамів мікроорганізмів. Ці
препарати значно стимулюють ріст і розвиток
рослин і підвищують їх врожайність. Однак ще
помітніший вплив зазвичай спричиняють пре�
парати комплексної дії, що створюються шля�
хом застосування двох або більшої кількості
штамів бактерій [1—5].

З ґрунтів України нами були виділені і се�
лекціоновані високоактивні непатогенні шта�
ми бактерій Azotobacter vinelandii ІМВ В�7076
[9] та Bacillus subtilis ІМВ В�7023 [7]. Штам A.
vinelandii ІМВ В�7076 характеризується висо�
кою активністю фіксації молекулярного азо�
ту, що значно покращує азотне живлення рос�
лин. Штам Bacillus subtilis ІМВ В�7023 здат�
ний мобілізувати фосфат з його органічних і
тяжкорозчинних неорганічних сполук, покра�
щуючи фосфорне живлення рослин. Ці бак�
терії значно пригнічують широкий спектр
фітопатогенних мікроорганізмів. Обидва вка�
зані штами виділяють у середовище біологіч�
но активні речовини, які стимулюють пророс�
тання насіння рослин, їх ріст та розвиток.

Встановлено, що взаємодія цих штамів з гли�
нистими мінералами супроводжується значним
підвищенням ростової активності бактерій. При
їх культивуванні у середовищі, яке містить такі
мінерали, клітини зазвичай вступають у конта�
ктну взаємодію з високодисперсними часточка�
ми, що супроводжується підвищенням стійкості
бактерій до негативного впливу несприятливих
факторів навколишнього середовища [1].
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З врахуванням стимулюючого впливу гли�
нистих мінералів на фізіологічну активність
бактерій та природного походження цих міне�
ралів і їх пластифікаційних властивостей нами
була розроблена біотехнологія створення гра�
нульованого бактеріального препарату комп�
лексної дії на основі взаємодії вказаних видів
мікроорганізмів з глинистими мінералами [1,
8]. Такий препарат представлений циліндрич�
ними чи круглими гранулами світло�сірого
кольору, масою близько 0,25 г, в одному грамі
якого міститься не менше 108 життєздатних
бактерій кожного виду. Гранульований бакте�
ріальний препарат стабільний при тривалому
зберіганні і зручний при використанні. Про�
ведені токсиколого�гігієнічні та екологічні дос�
лідження свідчать про те, що гранульований
бактеріальний препарат комплексної дії не
спричиняє негативного впливу на організм
теплокровних і на стан довкілля.

Гранульований бактеріальний препарат комп�
лексної дії здатний покращувати азотне і фос�
форне живлення рослин, стимулювати про�
ростання насіння рослин, їх ріст і розвиток
біологічно активними речовинами, захищати
рослини від фітопатогенних мікроорганізмів.
Так, було показано, що інтродукція в агроеко�
системи гранульованого препарату комплекс�
ної дії дає можливість істотно підвищити уро�
жай ряду овочевих та зернових культур (то�
матів, огірків, картоплі тощо). Як приклад у
табл. 1 наведені результати впливу гранульо�
ваних бактеріальних препаратів на урожай то�
матів сорту Червона стріла [3]. Як   свідчать на�
ведені результати, внесення 1 гранули препа�
рату на основі монокультур азотобактера у
кореневу зону рослин суттєво підвищує їх уро�
жайність. З умовної теплиці в цьому випадку
було зібрано на 18—27 % томатів більше, ніж у
контрольній групі, де ці препарати не застосо�
вували. Однак найбільш помітний приріст
продукції спостерігався при застосуванні гра�
нульованого бактеріального препарату комплек�
сної дії на основі Azotobacter vinelandii ІМВ В�
7076 та фосфатмобілізівних мікроорганізмів

Bacillus subtilis ІМВ В�7023. У цьому випадку
було зібрано продукції на 37 % більше, ніж у
контрольній групі (табл. 1).

Препарати комплексної дії значно підвищу�
ють урожайність насіння цукрових буряків, іс�
тотно покращують ріст і розвиток троянд. Так
при внесенні по 1 гранулі препарату комплекс�
ної дії у кореневу зону троянд сорту Іліус кіль�
кість квітконосних пагонів зростала на 45 %
(табл. 2). При внесенні під рослини по 2 грану�
ли препарату його стимулююча дія знижувала�
ся. Гранульований препарат комплексної дії
значно покращує проростання насіння багать�
ох видів рослин, ріст і розвиток сіянців і сад�
жанців соснових дерев, газонної трави, ряду де�
коративних та квіткових рослин.

Гранульований препарат комплексної дії
можна також застосовувати шляхом епіфітно�
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Таблиця 1
Вплив гранульованих бактеріальних препаратів

на урожайність томатів сорту Червона стріла

Варіанти обробки
Урожай,

кг
Прибавка врожаю

кг %

Контроль (без препарату)
Azotobacter vinelandii 56
Azotobacter vinelandii ІМВ
В�7976
Azotobacter vinelandii 56 +
Bacillus subtilis ІМВ В�7023
Azotobacter vinelandii ІМВ
В�7076+Bacillus subtilis
ІМВ В�7023

2 556,5
3 037,1

3 264,5

3 351,6

3 502,4

—
480,6

708,0

795,1

45,9

100,0
118,8

127,7

131,1

137,0

Таблиця 2
Вплив гранульованого бактеріального препарату
комплексної дії на кількість квітконосних пагонів

у троянд сорту Іліус

Варіанти обробки
Кількість

квітконосних пагонів

шт. %

Контрольна група (без препа�
рату)
По одній гранулі
По дві гранули
НІР0,5

471
683
587
94,5

100
145
125
—
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го нанесення суспензії препарату на листову
поверхню рослин з розрахунку 250 г препара�
ту на 1 га. Крім того, препаратом можна бакте�
ризувати насіння рослин. Для цього 250 г пре�
парату суспендують у воді, маса якої повинна
складати 1 % від дози насіння на 1 га, яке зво�
ложують цією суспензією одним з відомих спо�
собів. Після підсушування у затінку насіння
висівають у ґрунт. 

Гранульований бактеріальний препарат комп�
лексної дії характеризується стійкістю складу
при тривалому зберіганні (до 6 міс.). Оскільки
препарат містить живі клітини бактерій, його
слід зберігати у прохолодному затіненому місці
за відсутності прямого сонячного випроміню�
вання та хімічних добрив і пестицидів. При ро�
боті з препаратом необхідно дотримуватися пра�
вил особистої гігієни.

В даний час гранульований бактеріальний
препарат комплексної дії, що має торгову мар�
ку АЗОГРАН, виробляється науково�вироб�
ничою фірмою РОВІАЛ на основі ліцензійно�
го договору з Інститутом мікробіології і віру�
сології ім. Д.К. Заболотного НАН України.
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И.К. Курдиш

АЗОГРАН�ГРАНУЛИРОВАННЫЙ
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Разработан гранулированный бактериальный препа�
рат комплексного действия на растения, который вклю�
чает селекционированные штаммы азотфиксирующих
бактерий Azotobacter vinelandii ИМВ В�7076 и фосфат�
мобилизирующих бактерий Bacillus subtilis ИМВ В�7023.
Препарат значительно улучшает рост, развитие  расте�
ний и повышает их урожайность. На основе лицензион�
ного договора с ИМВ НАН Украины бактериальный
препарат комплексного действия под торговой маркой
АЗОГРАН выпускается научно�производственной фир�
мой "РОВИАЛ".

I.K. Kurdysh

AZOGRAN�A GRANULATED BACTERIAL
PREPARATION OF A NEW GENERATION

FOR PLANT�GROWING

The granulated bacterial preparation of a complex action
for plant that includes the selected strains of nitrogenfixed
bacteria Azotobacter vinelandii IMV B�7076 and the phos�
phatemobilized bacteria Bacillus subtilis IMV B�7023 Zabo�
lotny is developed. The preparation considerably improves
plants' growth and development, increases their productiv�
ity. On the basis of the license agreement with the IMV of
the NAS of Ukraine, the bacterial preparation of the com�
plex action is produced by the scientific�industrial company
"Rovial" as the Azogran trademark.
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