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��едста��ені �е�у�ьтати д�с�іджень � �����бки техн����ії 
�и��т���енн� та �аст�су�анн� н����� бі����ічн��� п�епа�ату бі�
���ану�� ��ка�ан��� щ� п��днанн� бі����ічн� акти�н��� субст�ату 
– бі��умусу і� суспен�і�� а��спі�и� у пе�н�му спі��ідн�ш�енні д��
������ �т�имати п�епа�ат�� щ� ма� сине��ічний стиму���а�ьний 
�п�и� на �іст і ����ит�к ��с�ин ка�т�п�і��

�л�чові слова� бі��умус�� �zospirillum brasil�ns��� а��тфікса�
ці��� ек��п��іме�и�� ��ану�ь��ані п�епа�ати��

Відомо, �о мікроорганізми є активними продуцентами фі-
зіологічно активних речовин, у тому числі стимуляторів росту і 
розвитку рослин.� Але при інтродукції в зону коріння сільськогоспо-
дарських культур азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних чи ін-
ших бактерій дослідники беруть до уваги лише ту вузьку функці� 
штамів, яка враховувалась при проведенні попередньої аналітичної 
селекції, а саме� активність азотфіксації, біологічну трансформа-
ці� фосфатів то�о.� Стимулятори росту рослин, які продуку�ться 
агрономічно цінними мікроорганізмами, як�о і врахову�ться, то 
лише як �ось другорядне, супутнє.� Між тим, уміст фізіологічно 
активних сполук у біопрепаратах може відігравати дуже велику 
роль у формуванні врожа� інокульованих сільськогосподарських 
культур.� Більше того, такі процеси, як симбіотична та асоціативна 
азотфіксація, залежать від особливостей розвитку рослини-живи-
теля, зокрема, рівня хлоропластогенезу та фотосинтезу, на які, в 
сво� чергу активно вплива�ть екзогенні стимулятори росту.�

�к свідчать результати численних досліджень, фітогормони свідчать результати численних досліджень, фітогормонисвідчать результати численних досліджень, фітогормони результати численних досліджень, фітогормонирезультати численних досліджень, фітогормони численних досліджень, фітогормоничисленних досліджень, фітогормони досліджень, фітогормонидосліджень, фітогормони, фітогормонифітогормони 
також беруть безпосередн� участь в інокуляційному процесі і, беруть безпосередн� участь в інокуляційному процесі і,беруть безпосередн� участь в інокуляційному процесі і, безпосередн� участь в інокуляційному процесі і,безпосередн� участь в інокуляційному процесі і, участь в інокуляційному процесі і,участь в інокуляційному процесі і, в інокуляційному процесі і,в інокуляційному процесі і, інокуляційному процесі і,інокуляційному процесі і, процесі і,процесі і, і,і,, 
таким чином, від їх кількісного і якісного складу в мікробних пре- чином, від їх кількісного і якісного складу в мікробних пре-чином, від їх кількісного і якісного складу в мікробних пре-, від їх кількісного і якісного складу в мікробних пре-від їх кількісного і якісного складу в мікробних пре- їх кількісного і якісного складу в мікробних пре-їх кількісного і якісного складу в мікробних пре- кількісного і якісного складу в мікробних пре-кількісного і якісного складу в мікробних пре- і якісного складу в мікробних пре-і якісного складу в мікробних пре- якісного складу в мікробних пре-якісного складу в мікробних пре- складу в мікробних пре-складу в мікробних пре- в мікробних пре-в мікробних пре- мікробних пре-мікробних пре- пре-пре-
паратах може залежати успіх такого агроприйому як бактеризація може залежати успіх такого агроприйому як бактеризаціяможе залежати успіх такого агроприйому як бактеризація залежати успіх такого агроприйому як бактеризаціязалежати успіх такого агроприйому як бактеризація успіх такого агроприйому як бактеризаціяуспіх такого агроприйому як бактеризація такого агроприйому як бактеризаціятакого агроприйому як бактеризація агроприйому як бактеризаціяагроприйому як бактеризація як бактеризаціяяк бактеризація бактеризаціябактеризація 
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створення мікробних препаратів, який передбачає поєднання ак- мікробних препаратів, який передбачає поєднання ак-мікробних препаратів, який передбачає поєднання ак- препаратів, який передбачає поєднання ак-препаратів, який передбачає поєднання ак-, який передбачає поєднання ак-який передбачає поєднання ак- передбачає поєднання ак-передбачає поєднання ак- поєднання ак-поєднання ак- ак-ак-
тивного бактеріального компонента і фізіологічно активних речо- бактеріального компонента і фізіологічно активних речо-бактеріального компонента і фізіологічно активних речо- компонента і фізіологічно активних речо-компонента і фізіологічно активних речо- і фізіологічно активних речо-і фізіологічно активних речо- фізіологічно активних речо-фізіологічно активних речо- активних речо-активних речо- речо-речо-
вин [2].� [2].�

�езультати досліджень технологічних особливостей створен- досліджень технологічних особливостей створен-досліджень технологічних особливостей створен- технологічних особливостей створен-технологічних особливостей створен- особливостей створен-особливостей створен- створен-створен-
ня і застосування гранульованого препарату для картоплі на основі і застосування гранульованого препарату для картоплі на основіі застосування гранульованого препарату для картоплі на основі застосування гранульованого препарату для картоплі на основізастосування гранульованого препарату для картоплі на основі гранульованого препарату для картоплі на основігранульованого препарату для картоплі на основі препарату для картоплі на основіпрепарату для картоплі на основі для картоплі на основідля картоплі на основі картоплі на основікартоплі на основі на основіна основі основіоснові 
ви�езгаданих принципів покладено в основу цього повідомлення.� принципів покладено в основу цього повідомлення.�принципів покладено в основу цього повідомлення.� покладено в основу цього повідомлення.�покладено в основу цього повідомлення.� в основу цього повідомлення.�в основу цього повідомлення.� основу цього повідомлення.�основу цього повідомлення.� цього повідомлення.�цього повідомлення.� повідомлення.�повідомлення.�.�

Матеріали і методи. і методи.і методи. методи.методи.. В дослідах використовували біогумусВ дослідах використовували біогумус дослідах використовували біогумусдослідах використовували біогумус використовували біогумусвикористовували біогумус біогумусбіогумус 
�вермикомпост�, одержаний в лабораторних умовах за описано�вермикомпост�, одержаний в лабораторних умовах за описано��, одержаний в лабораторних умовах за описано�одержаний в лабораторних умовах за описано� в лабораторних умовах за описано�в лабораторних умовах за описано� лабораторних умовах за описано�лабораторних умовах за описано� умовах за описано�умовах за описано� за описано�за описано� описано�описано� 
технологіє� [�].� �к відомо, біогумус містить значну кількість аук- [�].� �к відомо, біогумус містить значну кількість аук-�к відомо, біогумус містить значну кількість аук- відомо, біогумус містить значну кількість аук-відомо, біогумус містить значну кількість аук-, біогумус містить значну кількість аук-біогумус містить значну кількість аук- містить значну кількість аук-містить значну кількість аук- значну кількість аук-значну кількість аук- кількість аук-кількість аук- аук-аук-
синів, цитокінінів, гіберелінів, макроелементи та мікроелементи, цитокінінів, гіберелінів, макроелементи та мікроелементицитокінінів, гіберелінів, макроелементи та мікроелементи, гіберелінів, макроелементи та мікроелементигіберелінів, макроелементи та мікроелементи, макроелементи та мікроелементимакроелементи та мікроелементи та мікроелементита мікроелементи мікроелементимікроелементи 
[4].� Саме ця обставина обумовила наш вибір біогумусу як джерелаСаме ця обставина обумовила наш вибір біогумусу як джерела ця обставина обумовила наш вибір біогумусу як джерелаця обставина обумовила наш вибір біогумусу як джерела обставина обумовила наш вибір біогумусу як джерелаобставина обумовила наш вибір біогумусу як джерела обумовила наш вибір біогумусу як джерелаобумовила наш вибір біогумусу як джерела наш вибір біогумусу як джереланаш вибір біогумусу як джерела вибір біогумусу як джерелавибір біогумусу як джерела біогумусу як джерелабіогумусу як джерела як джерелаяк джерела джереладжерела 
фізіологічно активних речовин.� �омплексний вплив бактеріального активних речовин.� �омплексний вплив бактеріальногоактивних речовин.� �омплексний вплив бактеріального речовин.� �омплексний вплив бактеріальногоречовин.� �омплексний вплив бактеріального.� �омплексний вплив бактеріального�омплексний вплив бактеріального вплив бактеріальноговплив бактеріального бактеріальногобактеріального 
та фізіологічно активного компонентів вермикомпосту, поєднаних у фізіологічно активного компонентів вермикомпосту, поєднаних уфізіологічно активного компонентів вермикомпосту, поєднаних у активного компонентів вермикомпосту, поєднаних уактивного компонентів вермикомпосту, поєднаних у компонентів вермикомпосту, поєднаних укомпонентів вермикомпосту, поєднаних у вермикомпосту, поєднаних увермикомпосту, поєднаних у, поєднаних упоєднаних у уу 
новому біопрепараті, на нашу думку, може позитивно позначитись біопрепараті, на нашу думку, може позитивно позначитисьбіопрепараті, на нашу думку, може позитивно позначитись, на нашу думку, може позитивно позначитисьна нашу думку, може позитивно позначитись нашу думку, може позитивно позначитисьнашу думку, може позитивно позначитись думку, може позитивно позначитисьдумку, може позитивно позначитись, може позитивно позначитисьможе позитивно позначитись позитивно позначитисьпозитивно позначитись позначитисьпозначитись 
на формуванні та діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і в формуванні та діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і вформуванні та діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і в та діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і вта діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і в діяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і вдіяльності рослинно-бактеріальних асоціацій і в рослинно-бактеріальних асоціацій і врослинно-бактеріальних асоціацій і в-бактеріальних асоціацій і вбактеріальних асоціацій і в асоціацій і васоціацій і в і ві в вв 
кінцевому результаті – на урожайності культури та якості продук- результаті – на урожайності культури та якості продук-результаті – на урожайності культури та якості продук- – на урожайності культури та якості продук-на урожайності культури та якості продук- урожайності культури та якості продук-урожайності культури та якості продук- культури та якості продук-культури та якості продук- та якості продук-та якості продук- якості продук-якості продук- продук-продук-
ції.� �рім цього, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, який.� �рім цього, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, який�рім цього, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, який цього, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, якийцього, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, який, біогумус містить комплекс мікроорганізмів, якийбіогумус містить комплекс мікроорганізмів, який містить комплекс мікроорганізмів, якиймістить комплекс мікроорганізмів, який комплекс мікроорганізмів, якийкомплекс мікроорганізмів, який мікроорганізмів, якиймікроорганізмів, який, якийякий 
формується сукцесійно при компостуванні органіки за участ� калі- сукцесійно при компостуванні органіки за участ� калі-сукцесійно при компостуванні органіки за участ� калі- при компостуванні органіки за участ� калі-при компостуванні органіки за участ� калі- компостуванні органіки за участ� калі-компостуванні органіки за участ� калі- органіки за участ� калі-органіки за участ� калі- за участ� калі-за участ� калі- участ� калі-участ� калі- калі-калі-
форнійського гібрида черв�яка гібрида черв�якагібрида черв�яка черв�якачерв�яка�якаяка Eis�nia fo�tida [�].� Мікробний ценозМікробний ценоз ценозценоз 
біогумусу може бути частково представленим азотфіксувальними може бути частково представленим азотфіксувальнимиможе бути частково представленим азотфіксувальними бути частково представленим азотфіксувальнимибути частково представленим азотфіксувальними частково представленим азотфіксувальнимичастково представленим азотфіксувальними представленим азотфіксувальнимипредставленим азотфіксувальними азотфіксувальнимиазотфіксувальними 
мікроорганізмами, �о потенційно розшир�є спектр корисних для, �о потенційно розшир�є спектр корисних для�о потенційно розшир�є спектр корисних для потенційно розшир�є спектр корисних дляпотенційно розшир�є спектр корисних для розшир�є спектр корисних длярозшир�є спектр корисних для спектр корисних дляспектр корисних для корисних длякорисних для длядля 
рослин мікроорганізмів при поєднанні їх в одному препараті з рані- мікроорганізмів при поєднанні їх в одному препараті з рані-мікроорганізмів при поєднанні їх в одному препараті з рані- при поєднанні їх в одному препараті з рані-при поєднанні їх в одному препараті з рані- поєднанні їх в одному препараті з рані-поєднанні їх в одному препараті з рані- їх в одному препараті з рані-їх в одному препараті з рані- в одному препараті з рані-в одному препараті з рані- одному препараті з рані-одному препараті з рані- препараті з рані-препараті з рані- з рані-з рані- рані-рані-
ше відселекціонованими бактеріями.� відселекціонованими бактеріями.�відселекціонованими бактеріями.� бактеріями.�бактеріями.�.�

Ще одна суттєва здатність біогумусу – завдяки наявності одна суттєва здатність біогумусу – завдяки наявностіодна суттєва здатність біогумусу – завдяки наявності суттєва здатність біогумусу – завдяки наявностісуттєва здатність біогумусу – завдяки наявності здатність біогумусу – завдяки наявностіздатність біогумусу – завдяки наявності біогумусу – завдяки наявностібіогумусу – завдяки наявності – завдяки наявностізавдяки наявності наявностінаявності 
клейких речовин самогранул�ватися.� �лейкість субстрату, віро- речовин самогранул�ватися.� �лейкість субстрату, віро-речовин самогранул�ватися.� �лейкість субстрату, віро- самогранул�ватися.� �лейкість субстрату, віро-самогранул�ватися.� �лейкість субстрату, віро-.� �лейкість субстрату, віро-�лейкість субстрату, віро- субстрату, віро-субстрату, віро-, віро-віро-
гідно, можуть надавати екзополімери мікроорганізмів, які розви-, можуть надавати екзополімери мікроорганізмів, які розви-можуть надавати екзополімери мікроорганізмів, які розви- надавати екзополімери мікроорганізмів, які розви-надавати екзополімери мікроорганізмів, які розви- екзополімери мікроорганізмів, які розви-екзополімери мікроорганізмів, які розви- мікроорганізмів, які розви-мікроорганізмів, які розви-, які розви-які розви- розви-розви-
ва�ться як у процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті, як у процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті,як у процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті, у процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті,у процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті, процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті,процесі біокомпостування безпосередньо в субстраті, біокомпостування безпосередньо в субстраті,біокомпостування безпосередньо в субстраті, безпосередньо в субстраті,безпосередньо в субстраті, в субстраті,в субстраті, субстраті,субстраті,, 
так і в травному тракті черв�яків, який є своєрідним природним і в травному тракті черв�яків, який є своєрідним природнимі в травному тракті черв�яків, який є своєрідним природним в травному тракті черв�яків, який є своєрідним природнимв травному тракті черв�яків, який є своєрідним природним травному тракті черв�яків, який є своєрідним природнимтравному тракті черв�яків, який є своєрідним природним тракті черв�яків, який є своєрідним природнимтракті черв�яків, який є своєрідним природним черв�яків, який є своєрідним природнимчерв�яків, який є своєрідним природним�яків, який є своєрідним природнимяків, який є своєрідним природним, який є своєрідним природнимякий є своєрідним природним є своєрідним природнимє своєрідним природним своєрідним природнимсвоєрідним природним природнимприродним 
проточним культиватором мікроорганізмів.� культиватором мікроорганізмів.�культиватором мікроорганізмів.� мікроорганізмів.�мікроорганізмів.�.�

�к бактеріальний компонент при створенні експерименталь- бактеріальний компонент при створенні експерименталь-бактеріальний компонент при створенні експерименталь- компонент при створенні експерименталь-компонент при створенні експерименталь- при створенні експерименталь-при створенні експерименталь- створенні експерименталь-створенні експерименталь- експерименталь-експерименталь-
ного препарату досліджували препарату досліджувалипрепарату досліджували досліджувалидосліджували �zospirillum brasil�ns� 4�0 з колекціїз колекції колекціїколекції 
ґрунтових мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікро- мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікро-мікроорганізмів Інституту сільськогосподарської мікро- Інституту сільськогосподарської мікро-Інституту сільськогосподарської мікро- сільськогосподарської мікро-сільськогосподарської мікро- мікро-мікро-
біології УААН.� Вибір даного штаму обумовлений результатами УААН.� Вибір даного штаму обумовлений результатамиУААН.� Вибір даного штаму обумовлений результатами.� Вибір даного штаму обумовлений результатамиВибір даного штаму обумовлений результатами даного штаму обумовлений результатамиданого штаму обумовлений результатами штаму обумовлений результатамиштаму обумовлений результатами обумовлений результатамиобумовлений результатами результатамирезультатами 
попередніх досліджень ефективності інокуляції картоплі азоспіри- досліджень ефективності інокуляції картоплі азоспіри-досліджень ефективності інокуляції картоплі азоспіри- ефективності інокуляції картоплі азоспіри-ефективності інокуляції картоплі азоспіри- інокуляції картоплі азоспіри-інокуляції картоплі азоспіри- картоплі азоспіри-картоплі азоспіри- азоспіри-азоспіри-
лами [6].� [6].�

Азоспірили виро�ували на мікробіологічній коливалці в рід- виро�ували на мікробіологічній коливалці в рід-виро�ували на мікробіологічній коливалці в рід- на мікробіологічній коливалці в рід-на мікробіологічній коливалці в рід- мікробіологічній коливалці в рід-мікробіологічній коливалці в рід- коливалці в рід-коливалці в рід- в рід-в рід- рід-рід-
кому живильному середови�і [�] такого складу �%�� кукурудзяний живильному середови�і [�] такого складу �%�� кукурудзянийживильному середови�і [�] такого складу �%�� кукурудзяний середови�і [�] такого складу �%�� кукурудзянийсередови�і [�] такого складу �%�� кукурудзяний [�] такого складу �%�� кукурудзянийтакого складу �%�� кукурудзяний складу �%�� кукурудзянийскладу �%�� кукурудзяний �%�� кукурудзянийкукурудзяний 
екстракт – 2, меляса – �, вода водопровідна – ��.� рН до стерилізації – 2, меляса – �, вода водопровідна – ��.� рН до стерилізаціїмеляса – �, вода водопровідна – ��.� рН до стерилізації – �, вода водопровідна – ��.� рН до стерилізаціївода водопровідна – ��.� рН до стерилізації водопровідна – ��.� рН до стерилізаціїводопровідна – ��.� рН до стерилізації – ��.� рН до стерилізаціїрН до стерилізації до стерилізаціїдо стерилізації стерилізаціїстерилізації 
– �,0.�



�06

�ультивування ��� brasil�ns� на цьому середови�і забезпечує цьому середови�і забезпечуєцьому середови�і забезпечує середови�і забезпечуєсередови�і забезпечує забезпечуєзабезпечує 
високий титр бактеріальної суспензії, �о дозволяє рекомендувати титр бактеріальної суспензії, �о дозволяє рекомендуватититр бактеріальної суспензії, �о дозволяє рекомендувати бактеріальної суспензії, �о дозволяє рекомендуватибактеріальної суспензії, �о дозволяє рекомендувати суспензії, �о дозволяє рекомендуватисуспензії, �о дозволяє рекомендувати, �о дозволяє рекомендувати�о дозволяє рекомендувати дозволяє рекомендуватидозволяє рекомендувати рекомендуватирекомендувати 
його для напрац�вання інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя- для напрац�вання інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя-для напрац�вання інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя- напрац�вання інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя-напрац�вання інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя- інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя-інокул�му.� �рім того, меляса і кукурудзя-.� �рім того, меляса і кукурудзя-�рім того, меляса і кукурудзя- того, меляса і кукурудзя-того, меляса і кукурудзя-, меляса і кукурудзя-меляса і кукурудзя- і кукурудзя-і кукурудзя- кукурудзя-кукурудзя-
ний екстракт – недорогі, економічно вигідні компоненти живильно- екстракт – недорогі, економічно вигідні компоненти живильно-екстракт – недорогі, економічно вигідні компоненти живильно- – недорогі, економічно вигідні компоненти живильно-недорогі, економічно вигідні компоненти живильно-, економічно вигідні компоненти живильно-економічно вигідні компоненти живильно- вигідні компоненти живильно-вигідні компоненти живильно- компоненти живильно-компоненти живильно- живильно-живильно-
го середови�а, �о містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти, середови�а, �о містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти,середови�а, �о містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти,, �о містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти,�о містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти, містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти,містять цукри, органічні кислоти, амінокислоти, цукри, органічні кислоти, амінокислоти,цукри, органічні кислоти, амінокислоти,, органічні кислоти, амінокислоти,органічні кислоти, амінокислоти, кислоти, амінокислоти,кислоти, амінокислоти,, амінокислоти,амінокислоти,, 
окис калі�, фосфорний ангідрид, різні зольні елементи та вітаміни калі�, фосфорний ангідрид, різні зольні елементи та вітаміникалі�, фосфорний ангідрид, різні зольні елементи та вітаміни, фосфорний ангідрид, різні зольні елементи та вітамінифосфорний ангідрид, різні зольні елементи та вітаміни ангідрид, різні зольні елементи та вітаміниангідрид, різні зольні елементи та вітаміни, різні зольні елементи та вітамінирізні зольні елементи та вітаміни зольні елементи та вітамінизольні елементи та вітаміни елементи та вітаміниелементи та вітаміни та вітамінита вітаміни вітамінивітаміни 
[�], тому використання у виробничих умовах даного середови�а єтому використання у виробничих умовах даного середови�а є використання у виробничих умовах даного середови�а євикористання у виробничих умовах даного середови�а є у виробничих умовах даного середови�а єу виробничих умовах даного середови�а є виробничих умовах даного середови�а євиробничих умовах даного середови�а є умовах даного середови�а єумовах даного середови�а є даного середови�а єданого середови�а є середови�а єсередови�а є єє 
доцільним.�.� 

�птимальність співвідношення в препараті культуральної співвідношення в препараті культуральноїспіввідношення в препараті культуральної в препараті культуральноїв препараті культуральної препараті культуральноїпрепараті культуральної культуральноїкультуральної 
рідини і біогумусу вивчали шляхом специфічного біотестування і біогумусу вивчали шляхом специфічного біотестуванняі біогумусу вивчали шляхом специфічного біотестування біогумусу вивчали шляхом специфічного біотестуваннябіогумусу вивчали шляхом специфічного біотестування вивчали шляхом специфічного біотестуваннявивчали шляхом специфічного біотестування шляхом специфічного біотестуванняшляхом специфічного біотестування специфічного біотестуванняспецифічного біотестування біотестуваннябіотестування 
в умовах вегетаційних дослідів з картопле� сорту Луговська.� При умовах вегетаційних дослідів з картопле� сорту Луговська.� Приумовах вегетаційних дослідів з картопле� сорту Луговська.� При вегетаційних дослідів з картопле� сорту Луговська.� Привегетаційних дослідів з картопле� сорту Луговська.� При дослідів з картопле� сорту Луговська.� Придослідів з картопле� сорту Луговська.� При з картопле� сорту Луговська.� Приз картопле� сорту Луговська.� При картопле� сорту Луговська.� Прикартопле� сорту Луговська.� При сорту Луговська.� Присорту Луговська.� При Луговська.� ПриЛуговська.� При.� ПриПри 
цьому суспензі� суспензі�суспензі� ��� brasil�ns� �з вихідним титром 4,0 × �0з вихідним титром 4,0 × �0 вихідним титром 4,0 × �0вихідним титром 4,0 × �0 титром 4,0 × �0титром 4,0 × �0 4,0 × �0�� у різ-у різ- різ-різ-
них розведеннях змішували з повітряно-сухим біогумусом.� розведеннях змішували з повітряно-сухим біогумусом.�розведеннях змішували з повітряно-сухим біогумусом.� змішували з повітряно-сухим біогумусом.�змішували з повітряно-сухим біогумусом.� з повітряно-сухим біогумусом.�з повітряно-сухим біогумусом.� повітряно-сухим біогумусом.�повітряно-сухим біогумусом.�-сухим біогумусом.�сухим біогумусом.� біогумусом.�біогумусом.�.�

�держану вологу масу ��� % вологи� гранул�вали на гра- вологу масу ��� % вологи� гранул�вали на гра-вологу масу ��� % вологи� гранул�вали на гра- масу ��� % вологи� гранул�вали на гра-масу ��� % вологи� гранул�вали на гра- ��� % вологи� гранул�вали на гра-вологи� гранул�вали на гра-� гранул�вали на гра-гранул�вали на гра- на гра-на гра- гра-гра-
нуляторі, не допуска�чи збільшення її температури ви�е 40, не допуска�чи збільшення її температури ви�е 40не допуска�чи збільшення її температури ви�е 40 допуска�чи збільшення її температури ви�е 40допуска�чи збільшення її температури ви�е 40 збільшення її температури ви�е 40збільшення її температури ви�е 40 її температури ви�е 40її температури ви�е 40 температури ви�е 40температури ви�е 40 ви�е 40ви�е 40 40 оС.� У.� УУ 
пошуках варіанту з найбільш ефективним поєднанням біогумусу та варіанту з найбільш ефективним поєднанням біогумусу таваріанту з найбільш ефективним поєднанням біогумусу та з найбільш ефективним поєднанням біогумусу таз найбільш ефективним поєднанням біогумусу та найбільш ефективним поєднанням біогумусу танайбільш ефективним поєднанням біогумусу та ефективним поєднанням біогумусу таефективним поєднанням біогумусу та поєднанням біогумусу тапоєднанням біогумусу та біогумусу табіогумусу та тата 
суспензії азоспірил проводили досліди, в яких з розрахунку на дві азоспірил проводили досліди, в яких з розрахунку на двіазоспірил проводили досліди, в яких з розрахунку на дві проводили досліди, в яких з розрахунку на двіпроводили досліди, в яких з розрахунку на дві досліди, в яких з розрахунку на двідосліди, в яких з розрахунку на дві, в яких з розрахунку на двів яких з розрахунку на дві яких з розрахунку на двіяких з розрахунку на дві з розрахунку на двіз розрахунку на дві розрахунку на двірозрахунку на дві на двіна дві двідві 
вагові частини біогумусу брали по одній об�ємній частині бакте- частини біогумусу брали по одній об�ємній частині бакте-частини біогумусу брали по одній об�ємній частині бакте- біогумусу брали по одній об�ємній частині бакте-біогумусу брали по одній об�ємній частині бакте- брали по одній об�ємній частині бакте-брали по одній об�ємній частині бакте- по одній об�ємній частині бакте-по одній об�ємній частині бакте- одній об�ємній частині бакте-одній об�ємній частині бакте- об�ємній частині бакте-об�ємній частині бакте-�ємній частині бакте-ємній частині бакте- частині бакте-частині бакте- бакте-бакте-
ріальної суспензії� нерозбавленої �з титром 4,0 × �0 суспензії� нерозбавленої �з титром 4,0 × �0суспензії� нерозбавленої �з титром 4,0 × �0� нерозбавленої �з титром 4,0 × �0нерозбавленої �з титром 4,0 × �0 �з титром 4,0 × �0з титром 4,0 × �0 титром 4,0 × �0титром 4,0 × �0 4,0 × �0��, розбавленоїрозбавленої 
удвічі �з титром 2,0 × �0 �з титром 2,0 × �0з титром 2,0 × �0 титром 2,0 × �0титром 2,0 × �0 2,0 × �0��, розбавленої у чотири рази � з титромрозбавленої у чотири рази � з титром у чотири рази � з титрому чотири рази � з титром чотири рази � з титромчотири рази � з титром рази � з титромрази � з титром � з титромз титром титромтитром 
�,0 × �0�� і розбавленої у вісім разів �з титром 0,� × �0і розбавленої у вісім разів �з титром 0,� × �0 розбавленої у вісім разів �з титром 0,� × �0розбавленої у вісім разів �з титром 0,� × �0 у вісім разів �з титром 0,� × �0у вісім разів �з титром 0,� × �0 вісім разів �з титром 0,� × �0вісім разів �з титром 0,� × �0 разів �з титром 0,� × �0разів �з титром 0,� × �0 �з титром 0,� × �0з титром 0,� × �0 титром 0,� × �0титром 0,� × �0 0,� × �0��.�

�держані гранули мали розмір близько �мм у діаметрі і вагу гранули мали розмір близько �мм у діаметрі і вагугранули мали розмір близько �мм у діаметрі і вагу мали розмір близько �мм у діаметрі і вагумали розмір близько �мм у діаметрі і вагу розмір близько �мм у діаметрі і вагурозмір близько �мм у діаметрі і вагу близько �мм у діаметрі і вагублизько �мм у діаметрі і вагу �мм у діаметрі і вагумм у діаметрі і вагу у діаметрі і вагуу діаметрі і вагу діаметрі і вагудіаметрі і вагу і вагуі вагу вагувагу 
0,04 г.� �скільки при грануляції співвідношення суспензії до біогу-г.� �скільки при грануляції співвідношення суспензії до біогу-.� �скільки при грануляції співвідношення суспензії до біогу-�скільки при грануляції співвідношення суспензії до біогу- при грануляції співвідношення суспензії до біогу-при грануляції співвідношення суспензії до біогу- грануляції співвідношення суспензії до біогу-грануляції співвідношення суспензії до біогу- співвідношення суспензії до біогу-співвідношення суспензії до біогу- суспензії до біогу-суспензії до біогу- до біогу-до біогу- біогу-біогу-
мусу було як ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу- було як ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу-було як ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу- як ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу-як ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу- ��2, то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу-то гранули, виготовлені з нерозбавленої культу- гранули, виготовлені з нерозбавленої культу-гранули, виготовлені з нерозбавленої культу-, виготовлені з нерозбавленої культу-виготовлені з нерозбавленої культу- з нерозбавленої культу-з нерозбавленої культу- нерозбавленої культу-нерозбавленої культу- культу-культу-
ральної рідини, містили по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра- рідини, містили по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра-рідини, містили по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра-, містили по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра-містили по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра- по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра-по �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра- �2,� млн клітин азоспірил, тоді як гра-млн клітин азоспірил, тоді як гра- клітин азоспірил, тоді як гра-клітин азоспірил, тоді як гра- азоспірил, тоді як гра-азоспірил, тоді як гра-, тоді як гра-тоді як гра- як гра-як гра- гра-гра-
нули, приготовлені з розбавленої суспензії, залежно від розведення, приготовлені з розбавленої суспензії, залежно від розведенняприготовлені з розбавленої суспензії, залежно від розведення з розбавленої суспензії, залежно від розведенняз розбавленої суспензії, залежно від розведення розбавленої суспензії, залежно від розведеннярозбавленої суспензії, залежно від розведення суспензії, залежно від розведеннясуспензії, залежно від розведення, залежно від розведеннязалежно від розведення від розведеннявід розведення розведеннярозведення 
�у 2, 4 і � разів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітину 2, 4 і � разів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітин 2, 4 і � разів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітині � разів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітин � разів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітинразів� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітин� – 26,4 млн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітинмлн, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітин, ��,2 млн і 6,6 млн бактеріальних клітинмлн і 6,6 млн бактеріальних клітин і 6,6 млн бактеріальних клітині 6,6 млн бактеріальних клітин 6,6 млн бактеріальних клітинмлн бактеріальних клітин бактеріальних клітинбактеріальних клітин клітинклітин 
відповідно.�.�

Біогумус не піддавали стерилізації, допуска�чи, як уже зазна- не піддавали стерилізації, допуска�чи, як уже зазна-не піддавали стерилізації, допуска�чи, як уже зазна- піддавали стерилізації, допуска�чи, як уже зазна-піддавали стерилізації, допуска�чи, як уже зазна- стерилізації, допуска�чи, як уже зазна-стерилізації, допуска�чи, як уже зазна-, допуска�чи, як уже зазна-допуска�чи, як уже зазна-, як уже зазна-як уже зазна- уже зазна-уже зазна- зазна-зазна-
чалось, �о його специфічна мікрофлора, яка формується в процесі, �о його специфічна мікрофлора, яка формується в процесі�о його специфічна мікрофлора, яка формується в процесі його специфічна мікрофлора, яка формується в процесійого специфічна мікрофлора, яка формується в процесі специфічна мікрофлора, яка формується в процесіспецифічна мікрофлора, яка формується в процесі мікрофлора, яка формується в процесімікрофлора, яка формується в процесі, яка формується в процесіяка формується в процесі формується в процесіформується в процесі в процесів процесі процесіпроцесі 
компостування, може мати додатковий позитивний вплив на рос-, може мати додатковий позитивний вплив на рос-може мати додатковий позитивний вплив на рос- мати додатковий позитивний вплив на рос-мати додатковий позитивний вплив на рос- додатковий позитивний вплив на рос-додатковий позитивний вплив на рос- позитивний вплив на рос-позитивний вплив на рос- вплив на рос-вплив на рос- на рос-на рос- рос-рос-
лину.� �ля перевірки цього припу�ення досліджували в динаміці, в.� �ля перевірки цього припу�ення досліджували в динаміці, в�ля перевірки цього припу�ення досліджували в динаміці, в перевірки цього припу�ення досліджували в динаміці, вперевірки цього припу�ення досліджували в динаміці, в цього припу�ення досліджували в динаміці, вцього припу�ення досліджували в динаміці, в припу�ення досліджували в динаміці, вприпу�ення досліджували в динаміці, в досліджували в динаміці, вдосліджували в динаміці, в в динаміці, вв динаміці, в динаміці, вдинаміці, в, вв 
міру формування вермикомпосту, чисельність азотфіксувальних та формування вермикомпосту, чисельність азотфіксувальних таформування вермикомпосту, чисельність азотфіксувальних та вермикомпосту, чисельність азотфіксувальних тавермикомпосту, чисельність азотфіксувальних та, чисельність азотфіксувальних тачисельність азотфіксувальних та азотфіксувальних таазотфіксувальних та тата 
фосфатмобілізувальних мікроорганізмів.� �ількість азотфіксаторів мікроорганізмів.� �ількість азотфіксаторівмікроорганізмів.� �ількість азотфіксаторів.� �ількість азотфіксаторів�ількість азотфіксаторів азотфіксаторівазотфіксаторів 
визначали методом серійних розведень на напіврідких середови- методом серійних розведень на напіврідких середови-методом серійних розведень на напіврідких середови- серійних розведень на напіврідких середови-серійних розведень на напіврідких середови- розведень на напіврідких середови-розведень на напіврідких середови- на напіврідких середови-на напіврідких середови- напіврідких середови-напіврідких середови- середови-середови-
�ах �оберейнер та Ешбі з використанням ацетиленового тесту �оберейнер та Ешбі з використанням ацетиленового тесту�оберейнер та Ешбі з використанням ацетиленового тесту та Ешбі з використанням ацетиленового тестута Ешбі з використанням ацетиленового тесту Ешбі з використанням ацетиленового тестуЕшбі з використанням ацетиленового тесту з використанням ацетиленового тестуз використанням ацетиленового тесту використанням ацетиленового тестувикористанням ацетиленового тесту ацетиленового тестуацетиленового тесту тестутесту 
[�].� �ількість мікроорганізмів, �о гідролізу�ть органофосфати та�ількість мікроорганізмів, �о гідролізу�ть органофосфати та мікроорганізмів, �о гідролізу�ть органофосфати тамікроорганізмів, �о гідролізу�ть органофосфати та, �о гідролізу�ть органофосфати та�о гідролізу�ть органофосфати та гідролізу�ть органофосфати тагідролізу�ть органофосфати та органофосфати таорганофосфати та тата 
розчиня�ть мінеральні сполуки фосфору, обраховували згідно з мінеральні сполуки фосфору, обраховували згідно змінеральні сполуки фосфору, обраховували згідно з сполуки фосфору, обраховували згідно зсполуки фосфору, обраховували згідно з фосфору, обраховували згідно зфосфору, обраховували згідно з, обраховували згідно зобраховували згідно з згідно ззгідно з зз 
існу�чими рекомендаціями [�0].� рекомендаціями [�0].�рекомендаціями [�0].� [�0].�



�0�

Визначали також чисельність полісахаридутвор�вальних також чисельність полісахаридутвор�вальнихтакож чисельність полісахаридутвор�вальних чисельність полісахаридутвор�вальнихчисельність полісахаридутвор�вальних полісахаридутвор�вальнихполісахаридутвор�вальних 
мікроорганізмів та інтенсивність накопичення екзополімерів у вер- та інтенсивність накопичення екзополімерів у вер-та інтенсивність накопичення екзополімерів у вер- інтенсивність накопичення екзополімерів у вер-інтенсивність накопичення екзополімерів у вер- накопичення екзополімерів у вер-накопичення екзополімерів у вер- екзополімерів у вер-екзополімерів у вер- у вер-у вер- вер-вер-
микомпості в динаміці за описаними методами [��].� в динаміці за описаними методами [��].�в динаміці за описаними методами [��].� динаміці за описаними методами [��].�динаміці за описаними методами [��].� за описаними методами [��].�за описаними методами [��].� описаними методами [��].�описаними методами [��].� методами [��].�методами [��].� [��].�

Вегетаційні досліди проводили у вегетаційному будиноч- досліди проводили у вегетаційному будиноч-досліди проводили у вегетаційному будиноч- проводили у вегетаційному будиноч-проводили у вегетаційному будиноч- у вегетаційному будиноч-у вегетаційному будиноч- вегетаційному будиноч-вегетаційному будиноч- будиноч-будиноч-
ку в посудинах, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунту в посудинах, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунтув посудинах, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунту посудинах, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунтупосудинах, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунту, які містили по � кг дерново-підзолистого ґрунтуякі містили по � кг дерново-підзолистого ґрунту містили по � кг дерново-підзолистого ґрунтумістили по � кг дерново-підзолистого ґрунту по � кг дерново-підзолистого ґрунтупо � кг дерново-підзолистого ґрунту � кг дерново-підзолистого ґрунтукг дерново-підзолистого ґрунту дерново-підзолистого ґрунтудерново-підзолистого ґрунту-підзолистого ґрунтупідзолистого ґрунту ґрунтуґрунту 
�рНрНсол.�.� �,�; вміст гумусу – 0,�-�,0 %�.� В посудини додавали сумішвміст гумусу – 0,�-�,0 %�.� В посудини додавали суміш гумусу – 0,�-�,0 %�.� В посудини додавали сумішгумусу – 0,�-�,0 %�.� В посудини додавали суміш – 0,�-�,0 %�.� В посудини додавали сумішВ посудини додавали суміш посудини додавали сумішпосудини додавали суміш додавали сумішдодавали суміш сумішсуміш 
Прянишникова з 0,� дози азоту для запобігання пригнічу�чого з 0,� дози азоту для запобігання пригнічу�чогоз 0,� дози азоту для запобігання пригнічу�чого 0,� дози азоту для запобігання пригнічу�чогодози азоту для запобігання пригнічу�чого азоту для запобігання пригнічу�чогоазоту для запобігання пригнічу�чого для запобігання пригнічу�чогодля запобігання пригнічу�чого запобігання пригнічу�чогозапобігання пригнічу�чого пригнічу�чогопригнічу�чого 
впливу мінерального азоту на розвиток азотфіксувальних мікроор- мінерального азоту на розвиток азотфіксувальних мікроор-мінерального азоту на розвиток азотфіксувальних мікроор- азоту на розвиток азотфіксувальних мікроор-азоту на розвиток азотфіксувальних мікроор- на розвиток азотфіксувальних мікроор-на розвиток азотфіксувальних мікроор- розвиток азотфіксувальних мікроор-розвиток азотфіксувальних мікроор- азотфіксувальних мікроор-азотфіксувальних мікроор- мікроор-мікроор-
ганізмів.� Схема дослідів вкл�чала наступні варіанти�.� Схема дослідів вкл�чала наступні варіанти�Схема дослідів вкл�чала наступні варіанти� дослідів вкл�чала наступні варіанти�дослідів вкл�чала наступні варіанти� вкл�чала наступні варіанти�вкл�чала наступні варіанти� наступні варіанти�наступні варіанти� варіанти�варіанти��

�.� контроль;контроль;;
2.� гранульований біогумус;гранульований біогумус; біогумус;біогумус;;
�.� нерозбавлена суспензія Azospirillum brasilense 4�0;нерозбавлена суспензія Azospirillum brasilense 4�0; суспензія Azospirillum brasilense 4�0;суспензія Azospirillum brasilense 4�0; Azospirillum brasilense 4�0;
4.� розбавлена удвічі суспензія A.� brasilense 4�0;розбавлена удвічі суспензія A.� brasilense 4�0; удвічі суспензія A.� brasilense 4�0;удвічі суспензія A.� brasilense 4�0; суспензія A.� brasilense 4�0;суспензія A.� brasilense 4�0; A.� brasilense 4�0;
�.� розбавлена в 4 рази суспензія A.� brasilense 4�0;розбавлена в 4 рази суспензія A.� brasilense 4�0; в 4 рази суспензія A.� brasilense 4�0;в 4 рази суспензія A.� brasilense 4�0; 4 рази суспензія A.� brasilense 4�0;рази суспензія A.� brasilense 4�0; суспензія A.� brasilense 4�0;суспензія A.� brasilense 4�0; A.� brasilense 4�0;
6.� розбавлена у � разів суспензія A.� brasilense 4�0 ;розбавлена у � разів суспензія A.� brasilense 4�0 ; у � разів суспензія A.� brasilense 4�0 ;у � разів суспензія A.� brasilense 4�0 ; � разів суспензія A.� brasilense 4�0 ;разів суспензія A.� brasilense 4�0 ; суспензія A.� brasilense 4�0 ;суспензія A.� brasilense 4�0 ; A.� brasilense 4�0 ;
�.� біогран �робоча назва експериментального препарату� набіогран �робоча назва експериментального препарату� на �робоча назва експериментального препарату� нана 

основі нерозбавленої суспензії азоспірил; нерозбавленої суспензії азоспірил;нерозбавленої суспензії азоспірил; суспензії азоспірил;суспензії азоспірил; азоспірил;азоспірил;;
�.� біогран на основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил;біогран на основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил; на основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил;на основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил; основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил;основі розбавленої удвічі суспензії азоспірил; розбавленої удвічі суспензії азоспірил;розбавленої удвічі суспензії азоспірил; удвічі суспензії азоспірил;удвічі суспензії азоспірил; суспензії азоспірил;суспензії азоспірил; азоспірил;азоспірил;;
�.� біогран на основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі-біогран на основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі- на основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі-на основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі- основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі-основі розбавленої в 4 рази суспензії азоспі- розбавленої в 4 рази суспензії азоспі-розбавленої в 4 рази суспензії азоспі- в 4 рази суспензії азоспі-в 4 рази суспензії азоспі- 4 рази суспензії азоспі-рази суспензії азоспі- суспензії азоспі-суспензії азоспі- азоспі-азоспі-

рил;;
�0.� біогран на основі розбавленої у � разів суспензії азоспі-біогран на основі розбавленої у � разів суспензії азоспі- на основі розбавленої у � разів суспензії азоспі-на основі розбавленої у � разів суспензії азоспі- основі розбавленої у � разів суспензії азоспі-основі розбавленої у � разів суспензії азоспі- розбавленої у � разів суспензії азоспі-розбавленої у � разів суспензії азоспі- у � разів суспензії азоспі-у � разів суспензії азоспі- � разів суспензії азоспі-разів суспензії азоспі- суспензії азоспі-суспензії азоспі- азоспі-азоспі-

рил.�.�
Варіанти 2-6 слугували позитивними контролями до відпо- 2-6 слугували позитивними контролями до відпо-слугували позитивними контролями до відпо- позитивними контролями до відпо-позитивними контролями до відпо- контролями до відпо-контролями до відпо- до відпо-до відпо- відпо-відпо-

відних варіантів, у яких поєднувались суспензії з біогумусом.� варіантів, у яких поєднувались суспензії з біогумусом.�варіантів, у яких поєднувались суспензії з біогумусом.�, у яких поєднувались суспензії з біогумусом.�у яких поєднувались суспензії з біогумусом.� яких поєднувались суспензії з біогумусом.�яких поєднувались суспензії з біогумусом.� поєднувались суспензії з біогумусом.�поєднувались суспензії з біогумусом.� суспензії з біогумусом.�суспензії з біогумусом.� з біогумусом.�з біогумусом.� біогумусом.�біогумусом.�.�
У посудини висаджували по три паростки картоплі, вирізані посудини висаджували по три паростки картоплі, вирізаніпосудини висаджували по три паростки картоплі, вирізані висаджували по три паростки картоплі, вирізанівисаджували по три паростки картоплі, вирізані по три паростки картоплі, вирізаніпо три паростки картоплі, вирізані три паростки картоплі, вирізанітри паростки картоплі, вирізані паростки картоплі, вирізаніпаростки картоплі, вирізані картоплі, вирізанікартоплі, вирізані, вирізанівирізані 

з посадкових бульб лабораторним свердлом.� �ранули експеримен- посадкових бульб лабораторним свердлом.� �ранули експеримен-посадкових бульб лабораторним свердлом.� �ранули експеримен- бульб лабораторним свердлом.� �ранули експеримен-бульб лабораторним свердлом.� �ранули експеримен- лабораторним свердлом.� �ранули експеримен-лабораторним свердлом.� �ранули експеримен- свердлом.� �ранули експеримен-свердлом.� �ранули експеримен-.� �ранули експеримен-�ранули експеримен- експеримен-експеримен-
тальних партій препарату вносили з розрахунку одна гранула на партій препарату вносили з розрахунку одна гранула напартій препарату вносили з розрахунку одна гранула на препарату вносили з розрахунку одна гранула напрепарату вносили з розрахунку одна гранула на вносили з розрахунку одна гранула навносили з розрахунку одна гранула на з розрахунку одна гранула наз розрахунку одна гранула на розрахунку одна гранула нарозрахунку одна гранула на одна гранула наодна гранула на гранула награнула на нана 
один паросток.� Препарат розкладали на відстані � см від паростка.� паросток.� Препарат розкладали на відстані � см від паростка.�паросток.� Препарат розкладали на відстані � см від паростка.�.� Препарат розкладали на відстані � см від паростка.�Препарат розкладали на відстані � см від паростка.� розкладали на відстані � см від паростка.�розкладали на відстані � см від паростка.� на відстані � см від паростка.�на відстані � см від паростка.� відстані � см від паростка.�відстані � см від паростка.� � см від паростка.�см від паростка.� від паростка.�від паростка.� паростка.�паростка.�.� 
�ранульований біогумус, а також суспензі� азоспірил у відповід- біогумус, а також суспензі� азоспірил у відповід-біогумус, а також суспензі� азоспірил у відповід-, а також суспензі� азоспірил у відповід-а також суспензі� азоспірил у відповід- також суспензі� азоспірил у відповід-також суспензі� азоспірил у відповід- суспензі� азоспірил у відповід-суспензі� азоспірил у відповід- азоспірил у відповід-азоспірил у відповід- у відповід-у відповід- відповід-відповід-
ній кількості �позитивні контролі� також вносили на зазначеній кількості �позитивні контролі� також вносили на зазначенійкількості �позитивні контролі� також вносили на зазначеній �позитивні контролі� також вносили на зазначенійпозитивні контролі� також вносили на зазначеній контролі� також вносили на зазначенійконтролі� також вносили на зазначеній� також вносили на зазначенійтакож вносили на зазначеній вносили на зазначенійвносили на зазначеній на зазначенійна зазначеній зазначенійзазначеній 
відстані.� Повторність дослідів – шестикратна.� Термін виро�ування.� Повторність дослідів – шестикратна.� Термін виро�уванняПовторність дослідів – шестикратна.� Термін виро�ування дослідів – шестикратна.� Термін виро�уваннядослідів – шестикратна.� Термін виро�ування – шестикратна.� Термін виро�уванняшестикратна.� Термін виро�ування.� Термін виро�уванняТермін виро�ування виро�уваннявиро�ування 
рослин – �0 днів з моменту висадки паростків.� – �0 днів з моменту висадки паростків.�днів з моменту висадки паростків.� з моменту висадки паростків.�з моменту висадки паростків.� моменту висадки паростків.�моменту висадки паростків.� висадки паростків.�висадки паростків.� паростків.�паростків.�.�

Вивчали вплив передбачених у схемі чинників на накопичен- вплив передбачених у схемі чинників на накопичен-вплив передбачених у схемі чинників на накопичен- передбачених у схемі чинників на накопичен-передбачених у схемі чинників на накопичен- у схемі чинників на накопичен-у схемі чинників на накопичен- схемі чинників на накопичен-схемі чинників на накопичен- чинників на накопичен-чинників на накопичен- на накопичен-на накопичен- накопичен-накопичен-
ня маси рослин, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно- маси рослин, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно-маси рослин, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно- рослин, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно-рослин, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно-, активність азотфіксації на корінні та в ризосферно-активність азотфіксації на корінні та в ризосферно- азотфіксації на корінні та в ризосферно-азотфіксації на корінні та в ризосферно- на корінні та в ризосферно-на корінні та в ризосферно- корінні та в ризосферно-корінні та в ризосферно- та в ризосферно-та в ризосферно- в ризосферно-в ризосферно- ризосферно-ризосферно-
му грунті картоплі.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино� грунті картоплі.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино�грунті картоплі.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино� картоплі.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино�картоплі.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино�.� Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино�Масу рослин, вкл�чно з надземно� частино� рослин, вкл�чно з надземно� частино�рослин, вкл�чно з надземно� частино�, вкл�чно з надземно� частино�вкл�чно з надземно� частино� з надземно� частино�з надземно� частино� надземно� частино�надземно� частино� частино�частино� 
та корінням, визначали після відмивання кореневої системи від корінням, визначали після відмивання кореневої системи відкорінням, визначали після відмивання кореневої системи від, визначали після відмивання кореневої системи відвизначали після відмивання кореневої системи від після відмивання кореневої системи відпісля відмивання кореневої системи від відмивання кореневої системи відвідмивання кореневої системи від кореневої системи відкореневої системи від системи відсистеми від відвід 
ґрунту та висушування в сушильній шафі за температури �00±� °С.� та висушування в сушильній шафі за температури �00±� °С.�та висушування в сушильній шафі за температури �00±� °С.� висушування в сушильній шафі за температури �00±� °С.�висушування в сушильній шафі за температури �00±� °С.� в сушильній шафі за температури �00±� °С.�в сушильній шафі за температури �00±� °С.� сушильній шафі за температури �00±� °С.�сушильній шафі за температури �00±� °С.� шафі за температури �00±� °С.�шафі за температури �00±� °С.� за температури �00±� °С.�за температури �00±� °С.� температури �00±� °С.�температури �00±� °С.� �00±� °С.�С.�.� 
Потенційну нітрогеназну активність у ризосферному грунті нітрогеназну активність у ризосферному грунтінітрогеназну активність у ризосферному грунті активність у ризосферному грунтіактивність у ризосферному грунті у ризосферному грунтіу ризосферному грунті ризосферному грунтіризосферному грунті грунтігрунті 
встановл�вали за методом Умарова [�2].� Потенційну активність за методом Умарова [�2].� Потенційну активністьза методом Умарова [�2].� Потенційну активність методом Умарова [�2].� Потенційну активністьметодом Умарова [�2].� Потенційну активність Умарова [�2].� Потенційну активністьУмарова [�2].� Потенційну активність [�2].� Потенційну активністьПотенційну активність активністьактивність 
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азотфіксації на відмитому корінні досліджували при додаванні на відмитому корінні досліджували при додаванніна відмитому корінні досліджували при додаванні відмитому корінні досліджували при додаваннівідмитому корінні досліджували при додаванні корінні досліджували при додаваннікорінні досліджували при додаванні досліджували при додаваннідосліджували при додаванні при додаванніпри додаванні додаваннідодаванні 
напіврідкого середови�а �оберейнер до усередненої наважки под- середови�а �оберейнер до усередненої наважки под-середови�а �оберейнер до усередненої наважки под- �оберейнер до усередненої наважки под-�оберейнер до усередненої наважки под- до усередненої наважки под-до усередненої наважки под- усередненої наважки под-усередненої наважки под- наважки под-наважки под- под-под-
рібненого коріння, інкубації в термостаті і наступній експлікації коріння, інкубації в термостаті і наступній експлікаціїкоріння, інкубації в термостаті і наступній експлікації, інкубації в термостаті і наступній експлікаціїінкубації в термостаті і наступній експлікації в термостаті і наступній експлікаціїв термостаті і наступній експлікації термостаті і наступній експлікаціїтермостаті і наступній експлікації і наступній експлікаціїі наступній експлікації наступній експлікаціїнаступній експлікації експлікаціїексплікації 
проб в атмосфері ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначали в атмосфері ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначалив атмосфері ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначали атмосфері ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначалиатмосфері ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначали ацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначалиацетилену [��].� �едукці� ацетилену визначали [��].� �едукці� ацетилену визначали�едукці� ацетилену визначали ацетилену визначалиацетилену визначали визначаливизначали 
на газовому хроматографі Chrom-4.� Нітрогеназну активність до- газовому хроматографі Chrom-4.� Нітрогеназну активність до-газовому хроматографі Chrom-4.� Нітрогеназну активність до- хроматографі Chrom-4.� Нітрогеназну активність до-хроматографі Chrom-4.� Нітрогеназну активність до- Chrom-4.� Нітрогеназну активність до-Нітрогеназну активність до- активність до-активність до- до-до-
сліджували як з мето� виявлення можливого впливу на перебіг як з мето� виявлення можливого впливу на перебігяк з мето� виявлення можливого впливу на перебіг з мето� виявлення можливого впливу на перебігз мето� виявлення можливого впливу на перебіг мето� виявлення можливого впливу на перебігмето� виявлення можливого впливу на перебіг виявлення можливого впливу на перебігвиявлення можливого впливу на перебіг можливого впливу на перебігможливого впливу на перебіг впливу на перебігвпливу на перебіг на перебігна перебіг перебігперебіг 
процесу, так і з огляду на надзвичайно високу чутливість методу, так і з огляду на надзвичайно високу чутливість методутак і з огляду на надзвичайно високу чутливість методу і з огляду на надзвичайно високу чутливість методуі з огляду на надзвичайно високу чутливість методу з огляду на надзвичайно високу чутливість методуз огляду на надзвичайно високу чутливість методу огляду на надзвичайно високу чутливість методуогляду на надзвичайно високу чутливість методу на надзвичайно високу чутливість методуна надзвичайно високу чутливість методу надзвичайно високу чутливість методунадзвичайно високу чутливість методу високу чутливість методувисоку чутливість методу чутливість методучутливість методу методуметоду 
�одо біологічної активності мікроорганізмів.� біологічної активності мікроорганізмів.�біологічної активності мікроорганізмів.� активності мікроорганізмів.�активності мікроорганізмів.� мікроорганізмів.�мікроорганізмів.�.�

Ефективність експериментальних партій препарату перевіря- експериментальних партій препарату перевіря-експериментальних партій препарату перевіря- партій препарату перевіря-партій препарату перевіря- препарату перевіря-препарату перевіря- перевіря-перевіря-
ли в умовах дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо- в умовах дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо-в умовах дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо- умовах дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо-умовах дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо- дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо-дрібноділянкових польових дослідів на дерново-підзо- польових дослідів на дерново-підзо-польових дослідів на дерново-підзо- дослідів на дерново-підзо-дослідів на дерново-підзо- на дерново-підзо-на дерново-підзо- дерново-підзо-дерново-підзо--підзо-підзо-
листому грунті дослідного господарства інституту в 200�-2002 рр.� грунті дослідного господарства інституту в 200�-2002 рр.�грунті дослідного господарства інституту в 200�-2002 рр.� дослідного господарства інституту в 200�-2002 рр.�дослідного господарства інституту в 200�-2002 рр.� господарства інституту в 200�-2002 рр.�господарства інституту в 200�-2002 рр.� інституту в 200�-2002 рр.�інституту в 200�-2002 рр.� в 200�-2002 рр.�в 200�-2002 рр.� 200�-2002 рр.�рр.�.� 
�озмір ділянок – � м ділянок – � мділянок – � м – � мм2.� Повторність – чотирикратна.� Сорт картопліПовторність – чотирикратна.� Сорт картоплі – чотирикратна.� Сорт картоплічотирикратна.� Сорт картоплі.� Сорт картопліСорт картоплі картоплікартоплі 
– Ласунак.� Схеми дослідів наведені в табл.� � і 6.�Ласунак.� Схеми дослідів наведені в табл.� � і 6.�.� Схеми дослідів наведені в табл.� � і 6.�Схеми дослідів наведені в табл.� � і 6.� дослідів наведені в табл.� � і 6.�дослідів наведені в табл.� � і 6.� наведені в табл.� � і 6.�наведені в табл.� � і 6.� в табл.� � і 6.�в табл.� � і 6.� табл.� � і 6.�табл.� � і 6.�.� � і 6.�і 6.� 6.�

Результати та їх обговорення. та їх обговорення.та їх обговорення. їх обговорення.їх обговорення. обговорення.обговорення.. �к зазначалося ви�е, біогу- зазначалося ви�е, біогу-зазначалося ви�е, біогу- ви�е, біогу-ви�е, біогу-, біогу-біогу-
мус містить специфічний комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи- містить специфічний комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи-містить специфічний комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи- специфічний комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи-специфічний комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи- комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи-комплекс мікроорганізмів.� Наскільки чи- мікроорганізмів.� Наскільки чи-мікроорганізмів.� Наскільки чи-.� Наскільки чи-Наскільки чи- чи-чи-
сельно� в ньому є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можна в ньому є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можнав ньому є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можна ньому є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можнаньому є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можна є група азотфіксувальних мікроорганізмів, можнає група азотфіксувальних мікроорганізмів, можна група азотфіксувальних мікроорганізмів, можнагрупа азотфіксувальних мікроорганізмів, можна азотфіксувальних мікроорганізмів, можнаазотфіксувальних мікроорганізмів, можна мікроорганізмів, можнамікроорганізмів, можна, можнаможна 
судити з даних табл.� �.� з даних табл.� �.�з даних табл.� �.� даних табл.� �.�даних табл.� �.� табл.� �.�табл.� �.�.� �.�

�аб�иц� ��� ��� Динаміка �исельності азот�іксувальних бактері�Динаміка �исельності азот�іксувальних бактері� �исельності азот�іксувальних бактері��исельності азот�іксувальних бактері� азот�іксувальних бактері�азот�іксувальних бактері� бактері�бактері�  
у про�есі вермикомпостування про�есі вермикомпостуванняпро�есі вермикомпостування вермикомпостуваннявермикомпостування

Час проведення проведенняпроведення 
досліджень

Чисельність бактерій, бактерій,бактерій,, 
млн/г/гг

середови�е 
Ешбі

середови�е 
�оберейнер

Початок компостування компостуваннякомпостування 0,�� 0,��
Через два тижні від початку два тижні від початкудва тижні від початку тижні від початкутижні від початку від початкувід початку початкупочатку  
компостування �,� �,�

  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – �,6 4,2
  – „ – 2 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – 4,4 �,�
  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – �,4 �,�
  – „ – 4 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ –  
�кінець компостування�кінець компостування� компостування�компостування�� �,2 4,�

  – „ – 6 міс.� – „ –міс.� – „ –.�   – „ –  
�при зберіганні біогумусу�при зберіганні біогумусу� зберіганні біогумусу�зберіганні біогумусу� біогумусу�біогумусу�� �,0 4,�

�езультати свідчать, �о у біогумусі в процесі його одержання свідчать, �о у біогумусі в процесі його одержаннясвідчать, �о у біогумусі в процесі його одержання, �о у біогумусі в процесі його одержання�о у біогумусі в процесі його одержання у біогумусі в процесі його одержанняу біогумусі в процесі його одержання біогумусі в процесі його одержаннябіогумусі в процесі його одержання в процесі його одержанняв процесі його одержання процесі його одержанняпроцесі його одержання його одержанняйого одержання одержанняодержання 
формується досить значна популяція діазотрофів.� На момент при- досить значна популяція діазотрофів.� На момент при-досить значна популяція діазотрофів.� На момент при- значна популяція діазотрофів.� На момент при-значна популяція діазотрофів.� На момент при- популяція діазотрофів.� На момент при-популяція діазотрофів.� На момент при- діазотрофів.� На момент при-діазотрофів.� На момент при-.� На момент при-На момент при- момент при-момент при- при-при-
готування експериментального препарату в � г субстрату містилося експериментального препарату в � г субстрату містилосяекспериментального препарату в � г субстрату містилося препарату в � г субстрату містилосяпрепарату в � г субстрату містилося в � г субстрату містилосяв � г субстрату містилося � г субстрату містилосясубстрату містилося містилосямістилося 
близько � млн клітин азотфіксувальних мікроорганізмів, до того � млн клітин азотфіксувальних мікроорганізмів, до тогомлн клітин азотфіксувальних мікроорганізмів, до того клітин азотфіксувальних мікроорганізмів, до тогоклітин азотфіксувальних мікроорганізмів, до того азотфіксувальних мікроорганізмів, до тогоазотфіксувальних мікроорганізмів, до того мікроорганізмів, до тогомікроорганізмів, до того, до тогодо того тоготого 



�0�

ж ці бактерії здатні рости на різних живильних середови�ах, �о ці бактерії здатні рости на різних живильних середови�ах, �оці бактерії здатні рости на різних живильних середови�ах, �о бактерії здатні рости на різних живильних середови�ах, �обактерії здатні рости на різних живильних середови�ах, �о здатні рости на різних живильних середови�ах, �оздатні рости на різних живильних середови�ах, �о рости на різних живильних середови�ах, �орости на різних живильних середови�ах, �о на різних живильних середови�ах, �она різних живильних середови�ах, �о різних живильних середови�ах, �орізних живильних середови�ах, �о живильних середови�ах, �оживильних середови�ах, �о середови�ах, �осередови�ах, �о, �о�о 
може опосередковано свідчити про їхній досить широкий таксо- опосередковано свідчити про їхній досить широкий таксо-опосередковано свідчити про їхній досить широкий таксо- свідчити про їхній досить широкий таксо-свідчити про їхній досить широкий таксо- про їхній досить широкий таксо-про їхній досить широкий таксо- їхній досить широкий таксо-їхній досить широкий таксо- досить широкий таксо-досить широкий таксо- широкий таксо-широкий таксо- таксо-таксо-
номічний спектр.� �вертає на себе увагу значна різниця між по- спектр.� �вертає на себе увагу значна різниця між по-спектр.� �вертає на себе увагу значна різниця між по-.� �вертає на себе увагу значна різниця між по-�вертає на себе увагу значна різниця між по- на себе увагу значна різниця між по-на себе увагу значна різниця між по- себе увагу значна різниця між по-себе увагу значна різниця між по- увагу значна різниця між по-увагу значна різниця між по- значна різниця між по-значна різниця між по- різниця між по-різниця між по- між по-між по- по-по-
чатково� кількіст� азотфіксаторів і їх чисельніст� по закінченні кількіст� азотфіксаторів і їх чисельніст� по закінченнікількіст� азотфіксаторів і їх чисельніст� по закінченні азотфіксаторів і їх чисельніст� по закінченніазотфіксаторів і їх чисельніст� по закінченні і їх чисельніст� по закінченніі їх чисельніст� по закінченні їх чисельніст� по закінченніїх чисельніст� по закінченні чисельніст� по закінченнічисельніст� по закінченні по закінченніпо закінченні закінченнізакінченні 
компостування.�.�

Суттєвим доповненням до якісної характеристики біогумусу доповненням до якісної характеристики біогумусудоповненням до якісної характеристики біогумусу до якісної характеристики біогумусудо якісної характеристики біогумусу якісної характеристики біогумусуякісної характеристики біогумусу характеристики біогумусухарактеристики біогумусу біогумусубіогумусу 
є результати визначення в біогумусі чисельності мікроорганізмів, результати визначення в біогумусі чисельності мікроорганізмів,результати визначення в біогумусі чисельності мікроорганізмів, визначення в біогумусі чисельності мікроорганізмів,визначення в біогумусі чисельності мікроорганізмів, в біогумусі чисельності мікроорганізмів,в біогумусі чисельності мікроорганізмів, біогумусі чисельності мікроорганізмів,біогумусі чисельності мікроорганізмів, чисельності мікроорганізмів,чисельності мікроорганізмів, мікроорганізмів,мікроорганізмів,, 
які вплива�ть на розчинність фосфатів.� У процесі компостування вплива�ть на розчинність фосфатів.� У процесі компостуваннявплива�ть на розчинність фосфатів.� У процесі компостування на розчинність фосфатів.� У процесі компостуванняна розчинність фосфатів.� У процесі компостування розчинність фосфатів.� У процесі компостуваннярозчинність фосфатів.� У процесі компостування фосфатів.� У процесі компостуванняфосфатів.� У процесі компостування.� У процесі компостуванняУ процесі компостування процесі компостуванняпроцесі компостування компостуваннякомпостування 
їх кількість спочатку зростає, а потім суттєво знижується, хоча при кількість спочатку зростає, а потім суттєво знижується, хоча прикількість спочатку зростає, а потім суттєво знижується, хоча при спочатку зростає, а потім суттєво знижується, хоча приспочатку зростає, а потім суттєво знижується, хоча при зростає, а потім суттєво знижується, хоча призростає, а потім суттєво знижується, хоча при, а потім суттєво знижується, хоча приа потім суттєво знижується, хоча при потім суттєво знижується, хоча припотім суттєво знижується, хоча при суттєво знижується, хоча присуттєво знижується, хоча при знижується, хоча признижується, хоча при, хоча прихоча при припри 
цьому вона є ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.� вона є ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.�вона є ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.� є ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.�є ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.� ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.�ви�о� за вихідні показники �табл.� 2�.� за вихідні показники �табл.� 2�.�за вихідні показники �табл.� 2�.� вихідні показники �табл.� 2�.�вихідні показники �табл.� 2�.� показники �табл.� 2�.�показники �табл.� 2�.� �табл.� 2�.�табл.� 2�.�.� 2�.�

�тже, крім азотфіксувальних бактерій біогумус містить до-, крім азотфіксувальних бактерій біогумус містить до-крім азотфіксувальних бактерій біогумус містить до- азотфіксувальних бактерій біогумус містить до-азотфіксувальних бактерій біогумус містить до- бактерій біогумус містить до-бактерій біогумус містить до- біогумус містить до-біогумус містить до- містить до-містить до- до-до-
сить чисельну популяці� фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, чисельну популяці� фосфатмобілізувальних мікроорганізмів,чисельну популяці� фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, популяці� фосфатмобілізувальних мікроорганізмів,популяці� фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, фосфатмобілізувальних мікроорганізмів,фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, мікроорганізмів,мікроорганізмів,, 
�о за певних умов може спричинити додатковий ефект від застосу- за певних умов може спричинити додатковий ефект від застосу-за певних умов може спричинити додатковий ефект від застосу- певних умов може спричинити додатковий ефект від застосу-певних умов може спричинити додатковий ефект від застосу- умов може спричинити додатковий ефект від застосу-умов може спричинити додатковий ефект від застосу- може спричинити додатковий ефект від застосу-може спричинити додатковий ефект від застосу- спричинити додатковий ефект від застосу-спричинити додатковий ефект від застосу- додатковий ефект від застосу-додатковий ефект від застосу- ефект від застосу-ефект від застосу- від застосу-від застосу- застосу-застосу-
вання цього субстрату як складової нового біопрепарату.� цього субстрату як складової нового біопрепарату.�цього субстрату як складової нового біопрепарату.� субстрату як складової нового біопрепарату.�субстрату як складової нового біопрепарату.� як складової нового біопрепарату.�як складової нового біопрепарату.� складової нового біопрепарату.�складової нового біопрепарату.� нового біопрепарату.�нового біопрепарату.� біопрепарату.�біопрепарату.�.�

�аб�иц� ��� ��� Динаміка �исельності мікроорганізмів, що вплива�Динаміка �исельності мікроорганізмів, що вплива� �исельності мікроорганізмів, що вплива��исельності мікроорганізмів, що вплива� мікроорганізмів, що вплива�мікроорганізмів, що вплива�, що вплива�що вплива� вплива�вплива�
ю�ть на роз�инність �ос�атів у про�есі вермикультивування на роз�инність �ос�атів у про�есі вермикультивуванняна роз�инність �ос�атів у про�есі вермикультивування роз�инність �ос�атів у про�есі вермикультивуванняроз�инність �ос�атів у про�есі вермикультивування �ос�атів у про�есі вермикультивування�ос�атів у про�есі вермикультивування у про�есі вермикультивуванняу про�есі вермикультивування про�есі вермикультивуванняпро�есі вермикультивування вермикультивуваннявермикультивування

Час проведення досліджень проведення дослідженьпроведення досліджень дослідженьдосліджень

Чисельність мікроорганізмів мікроорганізмівмікроорганізмів 
�млн �У�/г�млн �У�/г� �У�/г��У�/г�/г�г��

�о гідролізу�ть гідролізу�тьгідролізу�ть 
органофосфати

�о розчиня�ть розчиня�тьрозчиня�ть 
мінералофос-

фати
Початок компостування компостуваннякомпостування 4,� �,0
Через два тижні від початку два тижні від початкудва тижні від початку тижні від початкутижні від початку від початкувід початку початкупочатку 
компостування �2,� ��,�

  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ –– 40,0 �4,0
  – „ – 2 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – ��,0 24,�
  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – ��,� �6,�
  – „ – 4 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ –  
�кінець компостування�кінець компостування� компостування�компостування�� �6,2 ��,4

  – „ – 6 міс.� – „ –міс.� – „ –.�   – „ –  
�при зберіганні біогумусу�при зберіганні біогумусу� зберіганні біогумусу�зберіганні біогумусу� біогумусу�біогумусу�� �2,� �2,�

Слід зазначити, �о з точки зору кількісної характеристики зазначити, �о з точки зору кількісної характеристикизазначити, �о з точки зору кількісної характеристики, �о з точки зору кількісної характеристики�о з точки зору кількісної характеристики з точки зору кількісної характеристикиз точки зору кількісної характеристики точки зору кількісної характеристикиточки зору кількісної характеристики зору кількісної характеристикизору кількісної характеристики кількісної характеристикикількісної характеристики характеристикихарактеристики 
зазначених груп мікроорганізмів процес компостування субстрату груп мікроорганізмів процес компостування субстратугруп мікроорганізмів процес компостування субстрату мікроорганізмів процес компостування субстратумікроорганізмів процес компостування субстрату процес компостування субстратупроцес компостування субстрату компостування субстратукомпостування субстрату субстратусубстрату 
можна переривати через �-2 місяці.� Але в даному випадку форму- переривати через �-2 місяці.� Але в даному випадку форму-переривати через �-2 місяці.� Але в даному випадку форму- через �-2 місяці.� Але в даному випадку форму-через �-2 місяці.� Але в даному випадку форму- �-2 місяці.� Але в даному випадку форму-місяці.� Але в даному випадку форму-.� Але в даному випадку форму-Але в даному випадку форму- в даному випадку форму-в даному випадку форму- даному випадку форму-даному випадку форму- випадку форму-випадку форму- форму-форму-
вання мікробних угруповань не можна вважати закінченим.� �о того мікробних угруповань не можна вважати закінченим.� �о тогомікробних угруповань не можна вважати закінченим.� �о того угруповань не можна вважати закінченим.� �о тогоугруповань не можна вважати закінченим.� �о того не можна вважати закінченим.� �о тогоне можна вважати закінченим.� �о того можна вважати закінченим.� �о тогоможна вважати закінченим.� �о того вважати закінченим.� �о тоговважати закінченим.� �о того закінченим.� �о тогозакінченим.� �о того.� �о того�о того тоготого 
ж продовження вермикомпостування до стадії стиглості компосту продовження вермикомпостування до стадії стиглості компоступродовження вермикомпостування до стадії стиглості компосту вермикомпостування до стадії стиглості компостувермикомпостування до стадії стиглості компосту до стадії стиглості компостудо стадії стиглості компосту стадії стиглості компостустадії стиглості компосту стиглості компостустиглості компосту компостукомпосту 
буде сприяти, на нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло- сприяти, на нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло-сприяти, на нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло-, на нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло-на нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло- нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло-нашу думку, додатковому накопиченн� фізіоло- думку, додатковому накопиченн� фізіоло-думку, додатковому накопиченн� фізіоло-, додатковому накопиченн� фізіоло-додатковому накопиченн� фізіоло- накопиченн� фізіоло-накопиченн� фізіоло- фізіоло-фізіоло-



��0

гічно активних речовин.� активних речовин.�активних речовин.� речовин.�речовин.�.�
Ці висновки підтверджу�ться результатами обліку чисель- висновки підтверджу�ться результатами обліку чисель-висновки підтверджу�ться результатами обліку чисель- підтверджу�ться результатами обліку чисель-підтверджу�ться результатами обліку чисель- результатами обліку чисель-результатами обліку чисель- обліку чисель-обліку чисель- чисель-чисель-

ності полісахаридутвор�вальних мікроорганізмів та рівня накопи- полісахаридутвор�вальних мікроорганізмів та рівня накопи-полісахаридутвор�вальних мікроорганізмів та рівня накопи- мікроорганізмів та рівня накопи-мікроорганізмів та рівня накопи- та рівня накопи-та рівня накопи- рівня накопи-рівня накопи- накопи-накопи-
чення екзополімерів.� Так, при виготовленні біогумусу чисельність екзополімерів.� Так, при виготовленні біогумусу чисельністьекзополімерів.� Так, при виготовленні біогумусу чисельність.� Так, при виготовленні біогумусу чисельністьТак, при виготовленні біогумусу чисельність, при виготовленні біогумусу чисельністьпри виготовленні біогумусу чисельність виготовленні біогумусу чисельністьвиготовленні біогумусу чисельність біогумусу чисельністьбіогумусу чисельність чисельністьчисельність 
бактерій спочатку зростає, а в подальшому знижується в міру до- спочатку зростає, а в подальшому знижується в міру до-спочатку зростає, а в подальшому знижується в міру до- зростає, а в подальшому знижується в міру до-зростає, а в подальшому знижується в міру до-, а в подальшому знижується в міру до-а в подальшому знижується в міру до- в подальшому знижується в міру до-в подальшому знижується в міру до- подальшому знижується в міру до-подальшому знижується в міру до- знижується в міру до-знижується в міру до- в міру до-в міру до- міру до-міру до- до-до-
зрівання компосту, але накопичення речовин полісахаридної при- компосту, але накопичення речовин полісахаридної при-компосту, але накопичення речовин полісахаридної при-, але накопичення речовин полісахаридної при-але накопичення речовин полісахаридної при- накопичення речовин полісахаридної при-накопичення речовин полісахаридної при- речовин полісахаридної при-речовин полісахаридної при- полісахаридної при-полісахаридної при- при-при-
роди відбувається до повного завершення компостування �табл.� ��.� відбувається до повного завершення компостування �табл.� ��.�відбувається до повного завершення компостування �табл.� ��.� до повного завершення компостування �табл.� ��.�до повного завершення компостування �табл.� ��.� повного завершення компостування �табл.� ��.�повного завершення компостування �табл.� ��.� завершення компостування �табл.� ��.�завершення компостування �табл.� ��.� компостування �табл.� ��.�компостування �табл.� ��.� �табл.� ��.�табл.� ��.�.� ��.�

�к відомо, при виробництві гранульованих препаратів міц- відомо, при виробництві гранульованих препаратів міц-відомо, при виробництві гранульованих препаратів міц-, при виробництві гранульованих препаратів міц-при виробництві гранульованих препаратів міц- виробництві гранульованих препаратів міц-виробництві гранульованих препаратів міц- гранульованих препаратів міц-гранульованих препаратів міц- препаратів міц-препаратів міц- міц-міц-
ність гранул досягається шляхом додавання спеціальних речовин.� гранул досягається шляхом додавання спеціальних речовин.�гранул досягається шляхом додавання спеціальних речовин.� досягається шляхом додавання спеціальних речовин.�досягається шляхом додавання спеціальних речовин.� шляхом додавання спеціальних речовин.�шляхом додавання спеціальних речовин.� додавання спеціальних речовин.�додавання спеціальних речовин.� спеціальних речовин.�спеціальних речовин.� речовин.�речовин.�.� 
При гранул�ванні біогумусу вони не потрібні, адже клейкості масі, гранул�ванні біогумусу вони не потрібні, адже клейкості масі,гранул�ванні біогумусу вони не потрібні, адже клейкості масі, біогумусу вони не потрібні, адже клейкості масі,біогумусу вони не потрібні, адже клейкості масі, вони не потрібні, адже клейкості масі,вони не потрібні, адже клейкості масі, не потрібні, адже клейкості масі,не потрібні, адже клейкості масі, потрібні, адже клейкості масі,потрібні, адже клейкості масі,, адже клейкості масі,адже клейкості масі, клейкості масі,клейкості масі, масі,масі,, 
�о підлягає грануляції, нада�ть природні екзополімери субстрату.� підлягає грануляції, нада�ть природні екзополімери субстрату.�підлягає грануляції, нада�ть природні екзополімери субстрату.� грануляції, нада�ть природні екзополімери субстрату.�грануляції, нада�ть природні екзополімери субстрату.�, нада�ть природні екзополімери субстрату.�нада�ть природні екзополімери субстрату.� природні екзополімери субстрату.�природні екзополімери субстрату.� екзополімери субстрату.�екзополімери субстрату.� субстрату.�субстрату.�.� 
В цьому є значні переваги біогумусу перед відомими субстратами, цьому є значні переваги біогумусу перед відомими субстратами,цьому є значні переваги біогумусу перед відомими субстратами, є значні переваги біогумусу перед відомими субстратами,є значні переваги біогумусу перед відомими субстратами, значні переваги біогумусу перед відомими субстратами,значні переваги біогумусу перед відомими субстратами, переваги біогумусу перед відомими субстратами,переваги біогумусу перед відомими субстратами, біогумусу перед відомими субстратами,біогумусу перед відомими субстратами, перед відомими субстратами,перед відомими субстратами, відомими субстратами,відомими субстратами, субстратами,субстратами,, 
�о використову�ться при виготовленні гранульованих біопрепа- використову�ться при виготовленні гранульованих біопрепа-використову�ться при виготовленні гранульованих біопрепа- при виготовленні гранульованих біопрепа-при виготовленні гранульованих біопрепа- виготовленні гранульованих біопрепа-виготовленні гранульованих біопрепа- гранульованих біопрепа-гранульованих біопрепа- біопрепа-біопрепа-
ратів.� Ми також не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо-.� Ми також не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо-Ми також не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо- також не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо-також не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо- не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо-не викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо- викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо-викл�чаємо безпосереднього впливу екзопо- безпосереднього впливу екзопо-безпосереднього впливу екзопо- впливу екзопо-впливу екзопо- екзопо-екзопо-
лімерів на ефективність взаємодії інтродукованих мікроорганізмів на ефективність взаємодії інтродукованих мікроорганізмівна ефективність взаємодії інтродукованих мікроорганізмів ефективність взаємодії інтродукованих мікроорганізмівефективність взаємодії інтродукованих мікроорганізмів взаємодії інтродукованих мікроорганізміввзаємодії інтродукованих мікроорганізмів інтродукованих мікроорганізмівінтродукованих мікроорганізмів мікроорганізмівмікроорганізмів 
з рослино�, оскільки з літератури відомо, �о деякі з цих речовин рослино�, оскільки з літератури відомо, �о деякі з цих речовинрослино�, оскільки з літератури відомо, �о деякі з цих речовин, оскільки з літератури відомо, �о деякі з цих речовиноскільки з літератури відомо, �о деякі з цих речовин з літератури відомо, �о деякі з цих речовинз літератури відомо, �о деякі з цих речовин літератури відомо, �о деякі з цих речовинлітератури відомо, �о деякі з цих речовин відомо, �о деякі з цих речовинвідомо, �о деякі з цих речовин, �о деякі з цих речовин�о деякі з цих речовин деякі з цих речовиндеякі з цих речовин з цих речовинз цих речовин цих речовинцих речовин речовинречовин 
здатні брати участь у встановленні активних рослинно-бактері- брати участь у встановленні активних рослинно-бактері-брати участь у встановленні активних рослинно-бактері- участь у встановленні активних рослинно-бактері-участь у встановленні активних рослинно-бактері- у встановленні активних рослинно-бактері-у встановленні активних рослинно-бактері- встановленні активних рослинно-бактері-встановленні активних рослинно-бактері- активних рослинно-бактері-активних рослинно-бактері- рослинно-бактері-рослинно-бактері--бактері-бактері-
альних симбіозів [�4-�6], проте це питання потребує подальшого симбіозів [�4-�6], проте це питання потребує подальшогосимбіозів [�4-�6], проте це питання потребує подальшого [�4-�6], проте це питання потребує подальшогопроте це питання потребує подальшого це питання потребує подальшогоце питання потребує подальшого питання потребує подальшогопитання потребує подальшого потребує подальшогопотребує подальшого подальшогоподальшого 
вивчення.�.�

�аб�иц� ��� ��� �міни �исельності полісахаридутворю�вальних�міни �исельності полісахаридутворю�вальних �исельності полісахаридутворю�вальних�исельності полісахаридутворю�вальних полісахаридутворю�вальнихполісахаридутворю�вальних  
мікроорганізмів та вміст екзополімерів у вермикомпості та вміст екзополімерів у вермикомпостіта вміст екзополімерів у вермикомпості вміст екзополімерів у вермикомпостівміст екзополімерів у вермикомпості екзополімерів у вермикомпостіекзополімерів у вермикомпості у вермикомпостіу вермикомпості вермикомпостівермикомпості  

в про�есі �ого виготовлення про�есі �ого виготовленняпро�есі �ого виготовлення �ого виготовлення�ого виготовлення виготовленнявиготовлення

Час проведення досліджень проведення дослідженьпроведення досліджень дослідженьдосліджень
Чисельність мі- мі-мі-
кроорганізмів,,  

млн �У�/г �У�/г�У�/г/гг

Вміст  
екзополімерів,, 

г/�00 г біогумусу/�00 г біогумусуг біогумусу біогумусубіогумусу
Початок компостування компостуваннякомпостування �6 0,20�
Через два тижні від початку два тижні від початкудва тижні від початку тижні від початкутижні від початку від початкувід початку початкупочатку 
компостування ��� 0,�26

  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – �62 0,���
  – „ – 2 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – 2�2 0,�4�
  – „ – � міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ – ��0 0,��4
  – „ – 4 міс.� – „ –міс.� – „ –.�       – „ –  
�кінець компостування�кінець компостування� компостування�компостування�� �62 0,��0

  – „ – 6 міс.� – „ –міс.� – „ –.�   – „ –  
�при зберіганні біогумусу�при зберіганні біогумусу� зберіганні біогумусу�зберіганні біогумусу� біогумусу�біогумусу�� �4� 0,4�0

�тже, додатковим чинником позитивного впливу біогумусу, додатковим чинником позитивного впливу біогумусудодатковим чинником позитивного впливу біогумусу чинником позитивного впливу біогумусучинником позитивного впливу біогумусу позитивного впливу біогумусупозитивного впливу біогумусу впливу біогумусувпливу біогумусу біогумусубіогумусу 
як субстрату для біопрепаратів на живлення рослин та їх розвиток субстрату для біопрепаратів на живлення рослин та їх розвитоксубстрату для біопрепаратів на живлення рослин та їх розвиток для біопрепаратів на живлення рослин та їх розвитокдля біопрепаратів на живлення рослин та їх розвиток біопрепаратів на живлення рослин та їх розвитокбіопрепаратів на живлення рослин та їх розвиток на живлення рослин та їх розвитокна живлення рослин та їх розвиток живлення рослин та їх розвитокживлення рослин та їх розвиток рослин та їх розвитокрослин та їх розвиток та їх розвитокта їх розвиток їх розвитокїх розвиток розвитокрозвиток 



���

можуть бути азотфіксувальні, фосфатмобілізувальні та полісахари- бути азотфіксувальні, фосфатмобілізувальні та полісахари-бути азотфіксувальні, фосфатмобілізувальні та полісахари- азотфіксувальні, фосфатмобілізувальні та полісахари-азотфіксувальні, фосфатмобілізувальні та полісахари-, фосфатмобілізувальні та полісахари-фосфатмобілізувальні та полісахари- та полісахари-та полісахари- полісахари-полісахари-
дутвор�вальні мікроорганізми.� мікроорганізми.�мікроорганізми.�.�

При тестуванні в умовах вегетаційного досліду різних по- тестуванні в умовах вегетаційного досліду різних по-тестуванні в умовах вегетаційного досліду різних по- в умовах вегетаційного досліду різних по-в умовах вегетаційного досліду різних по- умовах вегетаційного досліду різних по-умовах вегетаційного досліду різних по- вегетаційного досліду різних по-вегетаційного досліду різних по- досліду різних по-досліду різних по- різних по-різних по- по-по-
єднань біогумусу з бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�у біогумусу з бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�убіогумусу з бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�у з бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�уз бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�у бактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�убактеріально� суспензіє� азоспірил, найви�у суспензіє� азоспірил, найви�усуспензіє� азоспірил, найви�у азоспірил, найви�уазоспірил, найви�у, найви�унайви�у 
нітрогеназну активність виявлено при вкл�ченні до експеримен- активність виявлено при вкл�ченні до експеримен-активність виявлено при вкл�ченні до експеримен- виявлено при вкл�ченні до експеримен-виявлено при вкл�ченні до експеримен- при вкл�ченні до експеримен-при вкл�ченні до експеримен- вкл�ченні до експеримен-вкл�ченні до експеримен- до експеримен-до експеримен- експеримен-експеримен-
тального препарату розведених в 4 і � разів суспензій азоспірил.� На препарату розведених в 4 і � разів суспензій азоспірил.� Напрепарату розведених в 4 і � разів суспензій азоспірил.� На розведених в 4 і � разів суспензій азоспірил.� Нарозведених в 4 і � разів суспензій азоспірил.� На в 4 і � разів суспензій азоспірил.� Нав 4 і � разів суспензій азоспірил.� На 4 і � разів суспензій азоспірил.� Наі � разів суспензій азоспірил.� На � разів суспензій азоспірил.� Наразів суспензій азоспірил.� На суспензій азоспірил.� Насуспензій азоспірил.� На азоспірил.� Наазоспірил.� На.� НаНа 
нашу думку, на її підви�ення могли вплинути не стільки кількість думку, на її підви�ення могли вплинути не стільки кількістьдумку, на її підви�ення могли вплинути не стільки кількість, на її підви�ення могли вплинути не стільки кількістьна її підви�ення могли вплинути не стільки кількість її підви�ення могли вплинути не стільки кількістьїї підви�ення могли вплинути не стільки кількість підви�ення могли вплинути не стільки кількістьпідви�ення могли вплинути не стільки кількість могли вплинути не стільки кількістьмогли вплинути не стільки кількість вплинути не стільки кількістьвплинути не стільки кількість не стільки кількістьне стільки кількість стільки кількістьстільки кількість кількістькількість 
бактеріальних клітин, скільки концентрація фітогормонів та інших клітин, скільки концентрація фітогормонів та іншихклітин, скільки концентрація фітогормонів та інших, скільки концентрація фітогормонів та іншихскільки концентрація фітогормонів та інших концентрація фітогормонів та іншихконцентрація фітогормонів та інших фітогормонів та іншихфітогормонів та інших та іншихта інших іншихінших 
фізіологічно активних речовин у культуральній рідині.� Поєднання активних речовин у культуральній рідині.� Поєднанняактивних речовин у культуральній рідині.� Поєднання речовин у культуральній рідині.� Поєднанняречовин у культуральній рідині.� Поєднання у культуральній рідині.� Поєднанняу культуральній рідині.� Поєднання культуральній рідині.� Поєднаннякультуральній рідині.� Поєднання рідині.� Поєднаннярідині.� Поєднання.� ПоєднанняПоєднання 
біогумусу з нативно� суспензіє� азоспірил спричиняє зниження з нативно� суспензіє� азоспірил спричиняє зниженняз нативно� суспензіє� азоспірил спричиняє зниження нативно� суспензіє� азоспірил спричиняє зниженнянативно� суспензіє� азоспірил спричиняє зниження суспензіє� азоспірил спричиняє зниженнясуспензіє� азоспірил спричиняє зниження азоспірил спричиняє зниженняазоспірил спричиняє зниження спричиняє зниженняспричиняє зниження зниженнязниження 
всіх досліджуваних показників, і це свідчить про передозування досліджуваних показників, і це свідчить про передозуваннядосліджуваних показників, і це свідчить про передозування показників, і це свідчить про передозуванняпоказників, і це свідчить про передозування, і це свідчить про передозуванняі це свідчить про передозування це свідчить про передозуванняце свідчить про передозування свідчить про передозуваннясвідчить про передозування про передозуванняпро передозування передозуванняпередозування 
фітогормонів, оскільки відома залежність їх впливу на розвиток, оскільки відома залежність їх впливу на розвитокоскільки відома залежність їх впливу на розвиток відома залежність їх впливу на розвитоквідома залежність їх впливу на розвиток залежність їх впливу на розвитокзалежність їх впливу на розвиток їх впливу на розвитокїх впливу на розвиток впливу на розвитоквпливу на розвиток на розвитокна розвиток розвитокрозвиток 
рослин від концентрації [��].� В даному випадку ми спостерігаємо від концентрації [��].� В даному випадку ми спостерігаємовід концентрації [��].� В даному випадку ми спостерігаємо концентрації [��].� В даному випадку ми спостерігаємоконцентрації [��].� В даному випадку ми спостерігаємо [��].� В даному випадку ми спостерігаємоВ даному випадку ми спостерігаємо даному випадку ми спостерігаємоданому випадку ми спостерігаємо випадку ми спостерігаємовипадку ми спостерігаємо ми спостерігаємоми спостерігаємо спостерігаємоспостерігаємо 
негативний ефект, зумовлений сумарно� діє� фізіологічно актив- ефект, зумовлений сумарно� діє� фізіологічно актив-ефект, зумовлений сумарно� діє� фізіологічно актив-, зумовлений сумарно� діє� фізіологічно актив-зумовлений сумарно� діє� фізіологічно актив- сумарно� діє� фізіологічно актив-сумарно� діє� фізіологічно актив- діє� фізіологічно актив-діє� фізіологічно актив- фізіологічно актив-фізіологічно актив- актив-актив-
них речовин біогумусу та культуральної рідини.� �озведена удвічі речовин біогумусу та культуральної рідини.� �озведена удвічіречовин біогумусу та культуральної рідини.� �озведена удвічі біогумусу та культуральної рідини.� �озведена удвічібіогумусу та культуральної рідини.� �озведена удвічі та культуральної рідини.� �озведена удвічіта культуральної рідини.� �озведена удвічі культуральної рідини.� �озведена удвічікультуральної рідини.� �озведена удвічі рідини.� �озведена удвічірідини.� �озведена удвічі.� �озведена удвічі�озведена удвічі удвічіудвічі 
перед грануляціє� бактеріальна суспензія нівел�є негативну ре- грануляціє� бактеріальна суспензія нівел�є негативну ре-грануляціє� бактеріальна суспензія нівел�є негативну ре- бактеріальна суспензія нівел�є негативну ре-бактеріальна суспензія нівел�є негативну ре- суспензія нівел�є негативну ре-суспензія нівел�є негативну ре- нівел�є негативну ре-нівел�є негативну ре- негативну ре-негативну ре- ре-ре-
акці� рослин на бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильно рослин на бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильнорослин на бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильно на бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильнона бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильно бактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильнобактеризаці�, а розбавлена у чотири рази сильно, а розбавлена у чотири рази сильноа розбавлена у чотири рази сильно розбавлена у чотири рази сильнорозбавлена у чотири рази сильно у чотири рази сильноу чотири рази сильно чотири рази сильночотири рази сильно рази сильнорази сильно сильносильно 
стимул�є нітрогеназну активність як у ризосферному ґрунті, так і нітрогеназну активність як у ризосферному ґрунті, так інітрогеназну активність як у ризосферному ґрунті, так і активність як у ризосферному ґрунті, так іактивність як у ризосферному ґрунті, так і як у ризосферному ґрунті, так іяк у ризосферному ґрунті, так і у ризосферному ґрунті, так іу ризосферному ґрунті, так і ризосферному ґрунті, так іризосферному ґрунті, так і ґрунті, так іґрунті, так і, так ітак і іі 
на корінні картоплі �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли- корінні картоплі �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли-корінні картоплі �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли- картоплі �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли-картоплі �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли- �табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли-табл.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли-.� 4�.� Справедливість міркувань �одо впли-Справедливість міркувань �одо впли- міркувань �одо впли-міркувань �одо впли- �одо впли-�одо впли- впли-впли-
ву фізіологічно активних речовин у тій чи іншій концентрації на фізіологічно активних речовин у тій чи іншій концентрації нафізіологічно активних речовин у тій чи іншій концентрації на активних речовин у тій чи іншій концентрації наактивних речовин у тій чи іншій концентрації на речовин у тій чи іншій концентрації наречовин у тій чи іншій концентрації на у тій чи іншій концентрації нау тій чи іншій концентрації на тій чи іншій концентрації натій чи іншій концентрації на чи іншій концентрації начи іншій концентрації на іншій концентрації наіншій концентрації на концентрації наконцентрації на нана 
прояв нітрогеназної активності підтверджує те, �о застосування нітрогеназної активності підтверджує те, �о застосуваннянітрогеназної активності підтверджує те, �о застосування активності підтверджує те, �о застосуванняактивності підтверджує те, �о застосування підтверджує те, �о застосуванняпідтверджує те, �о застосування те, �о застосуванняте, �о застосування, �о застосування�о застосування застосуваннязастосування 
нерозбавленої суспензії бактерій окремо, без біогумусу, зумовл�є суспензії бактерій окремо, без біогумусу, зумовл�єсуспензії бактерій окремо, без біогумусу, зумовл�є бактерій окремо, без біогумусу, зумовл�єбактерій окремо, без біогумусу, зумовл�є окремо, без біогумусу, зумовл�єокремо, без біогумусу, зумовл�є, без біогумусу, зумовл�єбез біогумусу, зумовл�є біогумусу, зумовл�єбіогумусу, зумовл�є, зумовл�єзумовл�є 
зростання показників азотфіксації.� Подальше розведення суспензії показників азотфіксації.� Подальше розведення суспензіїпоказників азотфіксації.� Подальше розведення суспензії азотфіксації.� Подальше розведення суспензіїазотфіксації.� Подальше розведення суспензії.� Подальше розведення суспензіїПодальше розведення суспензії розведення суспензіїрозведення суспензії суспензіїсуспензії 
для приготування препарату не приводить до підсилення нітроге- приготування препарату не приводить до підсилення нітроге-приготування препарату не приводить до підсилення нітроге- препарату не приводить до підсилення нітроге-препарату не приводить до підсилення нітроге- не приводить до підсилення нітроге-не приводить до підсилення нітроге- приводить до підсилення нітроге-приводить до підсилення нітроге- до підсилення нітроге-до підсилення нітроге- підсилення нітроге-підсилення нітроге- нітроге-нітроге-
назної активності.� активності.�активності.�.�

Аналогічна залежність простежується також при досліджен- залежність простежується також при досліджен-залежність простежується також при досліджен- простежується також при досліджен-простежується також при досліджен- також при досліджен-також при досліджен- при досліджен-при досліджен- досліджен-досліджен-
ні впливу експериментальних партій біодобрив на формування впливу експериментальних партій біодобрив на формуваннявпливу експериментальних партій біодобрив на формування експериментальних партій біодобрив на формуванняекспериментальних партій біодобрив на формування партій біодобрив на формуванняпартій біодобрив на формування біодобрив на формуваннябіодобрив на формування на формуванняна формування формуванняформування 
маси рослин картоплі.� рослин картоплі.�рослин картоплі.� картоплі.�картоплі.�.�

�тже, оптимальним у наших дослідах є розведення суспензії, оптимальним у наших дослідах є розведення суспензіїоптимальним у наших дослідах є розведення суспензії у наших дослідах є розведення суспензіїу наших дослідах є розведення суспензії наших дослідах є розведення суспензіїнаших дослідах є розведення суспензії дослідах є розведення суспензіїдослідах є розведення суспензії є розведення суспензіїє розведення суспензії розведення суспензіїрозведення суспензії суспензіїсуспензії 
��� brasil�ns� 4�0 до титру �,0 × �0до титру �,0 × �0 титру �,0 × �0титру �,0 × �0 �,0 × �0� і поєднання її з біогумусом приі поєднання її з біогумусом при поєднання її з біогумусом припоєднання її з біогумусом при її з біогумусом приїї з біогумусом при з біогумусом приз біогумусом при біогумусом прибіогумусом при припри 
грануляції.�.�

У зв�язку з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесення зв�язку з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесеннязв�язку з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесення�язку з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесенняязку з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесення з тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесенняз тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесення тим, �о кра�им у дослідах виявилося внесеннятим, �о кра�им у дослідах виявилося внесення, �о кра�им у дослідах виявилося внесення�о кра�им у дослідах виявилося внесення кра�им у дослідах виявилося внесеннякра�им у дослідах виявилося внесення у дослідах виявилося внесенняу дослідах виявилося внесення дослідах виявилося внесеннядослідах виявилося внесення виявилося внесеннявиявилося внесення внесеннявнесення 
до субстрату для гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері- субстрату для гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері-субстрату для гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері- для гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері-для гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері- гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері-гранул�вання ви�езазначеної кількості бактері- ви�езазначеної кількості бактері-ви�езазначеної кількості бактері- кількості бактері-кількості бактері- бактері-бактері-
альних клітин, з мето� збереження мікробного комплексу біогу- клітин, з мето� збереження мікробного комплексу біогу-клітин, з мето� збереження мікробного комплексу біогу-, з мето� збереження мікробного комплексу біогу-з мето� збереження мікробного комплексу біогу- мето� збереження мікробного комплексу біогу-мето� збереження мікробного комплексу біогу- збереження мікробного комплексу біогу-збереження мікробного комплексу біогу- мікробного комплексу біогу-мікробного комплексу біогу- комплексу біогу-комплексу біогу- біогу-біогу-
мусу було вирішено в подальшому використовувати не повітряно- було вирішено в подальшому використовувати не повітряно-було вирішено в подальшому використовувати не повітряно- вирішено в подальшому використовувати не повітряно-вирішено в подальшому використовувати не повітряно- в подальшому використовувати не повітряно-в подальшому використовувати не повітряно- подальшому використовувати не повітряно-подальшому використовувати не повітряно- використовувати не повітряно-використовувати не повітряно- не повітряно-не повітряно- повітряно-повітряно--
сухий вермикомпост, а вологий �вологість – на рівні 6� %�, суміш вермикомпост, а вологий �вологість – на рівні 6� %�, сумішвермикомпост, а вологий �вологість – на рівні 6� %�, суміш, а вологий �вологість – на рівні 6� %�, суміша вологий �вологість – на рівні 6� %�, суміш вологий �вологість – на рівні 6� %�, сумішвологий �вологість – на рівні 6� %�, суміш �вологість – на рівні 6� %�, сумішвологість – на рівні 6� %�, суміш – на рівні 6� %�, сумішна рівні 6� %�, суміш рівні 6� %�, сумішрівні 6� %�, суміш 6� %�, сумішсуміш 
готувати, використову�чи не розведену бактеріальну суспензі�, а, використову�чи не розведену бактеріальну суспензі�, авикористову�чи не розведену бактеріальну суспензі�, а не розведену бактеріальну суспензі�, ане розведену бактеріальну суспензі�, а розведену бактеріальну суспензі�, арозведену бактеріальну суспензі�, а бактеріальну суспензі�, абактеріальну суспензі�, а суспензі�, асуспензі�, а, аа 
нативну, поклавши в основу розрахунків баланс бактеріальних клі-, поклавши в основу розрахунків баланс бактеріальних клі-поклавши в основу розрахунків баланс бактеріальних клі- в основу розрахунків баланс бактеріальних клі-в основу розрахунків баланс бактеріальних клі- основу розрахунків баланс бактеріальних клі-основу розрахунків баланс бактеріальних клі- розрахунків баланс бактеріальних клі-розрахунків баланс бактеріальних клі- баланс бактеріальних клі-баланс бактеріальних клі- бактеріальних клі-бактеріальних клі-  клі-клі-
тин.� Такий підхід, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-.� Такий підхід, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-Такий підхід, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт- підхід, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-підхід, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-, проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-проте, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-, зовсім не викл�чає дотримання стандарт-зовсім не викл�чає дотримання стандарт- не викл�чає дотримання стандарт-не викл�чає дотримання стандарт- викл�чає дотримання стандарт-викл�чає дотримання стандарт- дотримання стандарт-дотримання стандарт-
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�аб�иц� ��� ��� Вплив експериментальних парті� біограну з різнимВплив експериментальних парті� біограну з різним експериментальних парті� біограну з різнимекспериментальних парті� біограну з різним парті� біограну з різнимпарті� біограну з різним біограну з різнимбіограну з різним з різнимз різним різнимрізним 
бактеріальним наванта�енням на нітрогеназну активність в наванта�енням на нітрогеназну активність внаванта�енням на нітрогеназну активність в на нітрогеназну активність вна нітрогеназну активність в нітрогеназну активність внітрогеназну активність в активність вактивність в вв 

кореневі� зоні картоплі та �ормування маси рослин зоні картоплі та �ормування маси рослинзоні картоплі та �ормування маси рослин картоплі та �ормування маси рослинкартоплі та �ормування маси рослин та �ормування маси рослинта �ормування маси рослин �ормування маси рослин�ормування маси рослин маси рослинмаси рослин рослинрослин

Варіанти досліду дослідудосліду

Потенційна нітрогеназ- нітрогеназ-нітрогеназ-
на активність активністьактивність Маса  

рослин,, 
в г на по- г на по-г на по- на по-на по- по-по-

судину

ризосфер-
ного ґрунту, ґрунту,ґрунту,, 
нмоль С СС2Н4/

г/год.�/год.�год.�.�

коріння,, 
нмоль 

С2Н4/г/год.�г/год.�/год.�год.�.�

�онтроль �,� ��,2 4,0
Біогумус ��,0 ��,2 4,�
Нерозбавлена суспензія суспензіясуспензія 
�zospirillum brasil�ns� 4�0 ��,� �0,0 4,6

�озбавлена удвічі удвічіудвічі �2,4 4�,� 4,6
�озбавлена в 4 рази в 4 разив 4 рази 4 разирази �,� 40,� 4,�
�озбавлена у � разів у � разіву � разів � разівразів �,2 ��,0 4,�
Біогран на основі нерозбав- на основі нерозбав-на основі нерозбав- основі нерозбав-основі нерозбав- нерозбав-нерозбав-
леної суспензії азоспірил суспензії азоспірилсуспензії азоспірил азоспірилазоспірил �,� 4,� 2,�

Біогран на основі суспензії, на основі суспензії,на основі суспензії, основі суспензії,основі суспензії, суспензії,суспензії,, 
розбавленої удвічі удвічіудвічі ��,6 44,� �,�

Біогран на основі суспензії, на основі суспензії,на основі суспензії, основі суспензії,основі суспензії, суспензії,суспензії,, 
розбавленої в 4 рази в 4 разив 4 рази 4 разирази �2,� ���,4 �,�

Біогран на основі суспензії, на основі суспензії,на основі суспензії, основі суспензії,основі суспензії, суспензії,суспензії,, 
розбавленої у � разів у � разіву � разів � разівразів 22,� ��,� �,�

НІ�0� 4,� ��,0 0,�

них підходів �одо титру бактеріальної суспензії – він повинен підходів �одо титру бактеріальної суспензії – він повиненпідходів �одо титру бактеріальної суспензії – він повинен �одо титру бактеріальної суспензії – він повинен�одо титру бактеріальної суспензії – він повинен титру бактеріальної суспензії – він повинентитру бактеріальної суспензії – він повинен бактеріальної суспензії – він повиненбактеріальної суспензії – він повинен суспензії – він повиненсуспензії – він повинен – він повиненвін повинен повиненповинен 
бути на рівні 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частини на рівні 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частинина рівні 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частини рівні 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частинирівні 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частини 4 млрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частинимлрд клітин в � мл при об�єднанні однієї частини клітин в � мл при об�єднанні однієї частиниклітин в � мл при об�єднанні однієї частини в � мл при об�єднанні однієї частинив � мл при об�єднанні однієї частини � мл при об�єднанні однієї частинимл при об�єднанні однієї частини при об�єднанні однієї частинипри об�єднанні однієї частини об�єднанні однієї частиниоб�єднанні однієї частини�єднанні однієї частиниєднанні однієї частини однієї частиниоднієї частини частиничастини 
такої суспензії з дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно з суспензії з дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно зсуспензії з дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно з з дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно зз дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно з дев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно здев�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно з�ятьма частинами вологого біогумусу �згідно зятьма частинами вологого біогумусу �згідно з частинами вологого біогумусу �згідно зчастинами вологого біогумусу �згідно з вологого біогумусу �згідно звологого біогумусу �згідно з біогумусу �згідно збіогумусу �згідно з �згідно ззгідно з зз 
балансовими розрахунками�.� При неможливості приведення титру розрахунками�.� При неможливості приведення титрурозрахунками�.� При неможливості приведення титру�.� При неможливості приведення титруПри неможливості приведення титру неможливості приведення титрунеможливості приведення титру приведення титруприведення титру титрутитру 
до ви�езазначеного в основу змін у співвідношення обох інгре- ви�езазначеного в основу змін у співвідношення обох інгре-ви�езазначеного в основу змін у співвідношення обох інгре- в основу змін у співвідношення обох інгре-в основу змін у співвідношення обох інгре- основу змін у співвідношення обох інгре-основу змін у співвідношення обох інгре- змін у співвідношення обох інгре-змін у співвідношення обох інгре- у співвідношення обох інгре-у співвідношення обох інгре- співвідношення обох інгре-співвідношення обох інгре- обох інгре-обох інгре- інгре-інгре-
дієнтів препарату має бути покладений балансовий розрахунок препарату має бути покладений балансовий розрахунокпрепарату має бути покладений балансовий розрахунок має бути покладений балансовий розрахунокмає бути покладений балансовий розрахунок бути покладений балансовий розрахунокбути покладений балансовий розрахунок покладений балансовий розрахунокпокладений балансовий розрахунок балансовий розрахунокбалансовий розрахунок розрахунокрозрахунок 
�оптимальний вміст бактеріальних клітин в одній гранулі препа-оптимальний вміст бактеріальних клітин в одній гранулі препа- вміст бактеріальних клітин в одній гранулі препа-вміст бактеріальних клітин в одній гранулі препа- бактеріальних клітин в одній гранулі препа-бактеріальних клітин в одній гранулі препа- клітин в одній гранулі препа-клітин в одній гранулі препа- в одній гранулі препа-в одній гранулі препа- одній гранулі препа-одній гранулі препа- гранулі препа-гранулі препа- препа-препа-
рату�.� Недотримання зазначених принципів може опосередковано,�.� Недотримання зазначених принципів може опосередковано,Недотримання зазначених принципів може опосередковано, зазначених принципів може опосередковано,зазначених принципів може опосередковано, принципів може опосередковано,принципів може опосередковано, може опосередковано,може опосередковано, опосередковано,опосередковано,, 
через зміни концентрації фізіологічно активних речовин �цей по- зміни концентрації фізіологічно активних речовин �цей по-зміни концентрації фізіологічно активних речовин �цей по- концентрації фізіологічно активних речовин �цей по-концентрації фізіологічно активних речовин �цей по- фізіологічно активних речовин �цей по-фізіологічно активних речовин �цей по- активних речовин �цей по-активних речовин �цей по- речовин �цей по-речовин �цей по- �цей по-цей по- по-по-
казник прямо пов�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір- прямо пов�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір-прямо пов�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір- пов�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір-пов�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір-�язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір-язаний з титром бактеріальної суспензії�, погір- з титром бактеріальної суспензії�, погір-з титром бактеріальної суспензії�, погір- титром бактеріальної суспензії�, погір-титром бактеріальної суспензії�, погір- бактеріальної суспензії�, погір-бактеріальної суспензії�, погір- суспензії�, погір-суспензії�, погір-�, погір-погір-
шити якість препарату.� якість препарату.�якість препарату.� препарату.�препарату.�.�

Перевірка ефективності експериментального препарату в ефективності експериментального препарату вефективності експериментального препарату в експериментального препарату векспериментального препарату в препарату впрепарату в  вв 



���

умовах двох дрібноділянкових польових дослідів показала його ви- двох дрібноділянкових польових дослідів показала його ви-двох дрібноділянкових польових дослідів показала його ви- дрібноділянкових польових дослідів показала його ви-дрібноділянкових польових дослідів показала його ви- польових дослідів показала його ви-польових дослідів показала його ви- дослідів показала його ви-дослідів показала його ви- показала його ви-показала його ви- його ви-його ви- ви-ви-
соку ефективність, яка, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.� ефективність, яка, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�ефективність, яка, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�, яка, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�яка, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�, втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�втім, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�, залежить від дозування �табл.� � і 6�.�залежить від дозування �табл.� � і 6�.� від дозування �табл.� � і 6�.�від дозування �табл.� � і 6�.� дозування �табл.� � і 6�.�дозування �табл.� � і 6�.� �табл.� � і 6�.�табл.� � і 6�.�.� � і 6�.�і 6�.� 6�.�

�аб�иц� ��� ��� ��ективність різних доз біограну та �ого складових��ективність різних доз біограну та �ого складових різних доз біограну та �ого складовихрізних доз біограну та �ого складових доз біограну та �ого складовихдоз біограну та �ого складових біограну та �ого складовихбіограну та �ого складових та �ого складовихта �ого складових �ого складових�ого складових складовихскладових 
для картоплі, картоплі,картоплі,, д�ібн�ді��нк��ий п��ь��ий д�с�ід�� ���� ���  п��ь��ий д�с�ід�� ���� ���п��ь��ий д�с�ід�� ���� ��� д�с�ід�� ���� ���д�с�ід�� ���� ����� ���� ��������

Варіанти досліду дослідудосліду Урожайність,  
ц/га/гага

+ до контрол�до контрол� контрол�контрол�
ц/га/гага %

�онтроль �46,� – –
Біогумус гранульований, � гранул гранульований, � гранулгранульований, � гранул, � гранулгранул ��2,0 +�,� +�,�
           – „– , �0 гранулгранул ��6,� +�,� +6,�
           – „– , 20 гранулгранул �60,0 +��,� +�,4
          – „– , 40 гранулгранул �6�,4 +��,� +��,�
Суспензія ���brasil�ns� 4�0, �� млнмлн 
клітин на рослину на рослинуна рослину рослинурослину �62,� +�6,6 +��,�

– „– , �0 млн клітин на рослинумлн клітин на рослину клітин на рослинуклітин на рослину на рослинуна рослину рослинурослину �6�,� +��,� +��,�
– „– , 4� млн клітин на рослинумлн клітин на рослину клітин на рослинуклітин на рослину на рослинуна рослину рослинурослину �6�,0 +20,� +�4,2
– „– , 60 млн клітин на рослинумлн клітин на рослину клітин на рослинуклітин на рослину на рослинуна рослину рослинурослину �6�,� +2�,6 +�4,�
Біогран, � гранул, � гранулгранул ���,� +�2,0 +2�,�
      – „–, �0 гранулгранул ��4,� +2�,� +��,0
      – „–, 20 гранулгранул �6�,� +22,2 +��,2
      – „–, 40 гранулгранул �40,0 -6,� -4,�
НІ�0� ��,0

�езультати, наведені в табл.� �, свідчать як про тенденці� при-, наведені в табл.� �, свідчать як про тенденці� при-наведені в табл.� �, свідчать як про тенденці� при- в табл.� �, свідчать як про тенденці� при-в табл.� �, свідчать як про тенденці� при- табл.� �, свідчать як про тенденці� при-табл.� �, свідчать як про тенденці� при-.� �, свідчать як про тенденці� при-свідчать як про тенденці� при- як про тенденці� при-як про тенденці� при- про тенденці� при-про тенденці� при- тенденці� при-тенденці� при- при-при-
росту, так і про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі-, так і про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі-так і про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі- і про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі-і про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі- про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі-про достовірне зростання урожайності картоплі внаслі- достовірне зростання урожайності картоплі внаслі-достовірне зростання урожайності картоплі внаслі- зростання урожайності картоплі внаслі-зростання урожайності картоплі внаслі- урожайності картоплі внаслі-урожайності картоплі внаслі- картоплі внаслі-картоплі внаслі- внаслі-внаслі-
док застосування складових біограну.� Використання в технології застосування складових біограну.� Використання в технологіїзастосування складових біограну.� Використання в технології складових біограну.� Використання в технологіїскладових біограну.� Використання в технології біограну.� Використання в технологіїбіограну.� Використання в технології.� Використання в технологіїВикористання в технології в технологіїв технології технологіїтехнології 
виро�ування картоплі експериментального препарату забезпечує картоплі експериментального препарату забезпечуєкартоплі експериментального препарату забезпечує експериментального препарату забезпечуєекспериментального препарату забезпечує препарату забезпечуєпрепарату забезпечує забезпечуєзабезпечує 
синергічний ефект від поєднання суспензії азоспірил та вермиком- ефект від поєднання суспензії азоспірил та вермиком-ефект від поєднання суспензії азоспірил та вермиком- від поєднання суспензії азоспірил та вермиком-від поєднання суспензії азоспірил та вермиком- поєднання суспензії азоспірил та вермиком-поєднання суспензії азоспірил та вермиком- суспензії азоспірил та вермиком-суспензії азоспірил та вермиком- азоспірил та вермиком-азоспірил та вермиком- та вермиком-та вермиком- вермиком-вермиком-
посту, але лише при певних дозах препарату.� �птимальним вияви-, але лише при певних дозах препарату.� �птимальним вияви-але лише при певних дозах препарату.� �птимальним вияви- лише при певних дозах препарату.� �птимальним вияви-лише при певних дозах препарату.� �птимальним вияви- при певних дозах препарату.� �птимальним вияви-при певних дозах препарату.� �птимальним вияви- певних дозах препарату.� �птимальним вияви-певних дозах препарату.� �птимальним вияви- дозах препарату.� �птимальним вияви-дозах препарату.� �птимальним вияви- препарату.� �птимальним вияви-препарату.� �птимальним вияви-.� �птимальним вияви-�птимальним вияви- вияви-вияви-
лось внесення при посадці � гранул біограну.� �вно висока кількість внесення при посадці � гранул біограну.� �вно висока кількістьвнесення при посадці � гранул біограну.� �вно висока кількість при посадці � гранул біограну.� �вно висока кількістьпри посадці � гранул біограну.� �вно висока кількість посадці � гранул біограну.� �вно висока кількістьпосадці � гранул біограну.� �вно висока кількість � гранул біограну.� �вно висока кількістьгранул біограну.� �вно висока кількість біограну.� �вно висока кількістьбіограну.� �вно висока кількість.� �вно висока кількість�вно висока кількість висока кількістьвисока кількість кількістькількість 
біограну �40 гранул� є неефективно�.� �алежність ефективності від �40 гранул� є неефективно�.� �алежність ефективності відгранул� є неефективно�.� �алежність ефективності від� є неефективно�.� �алежність ефективності відє неефективно�.� �алежність ефективності від неефективно�.� �алежність ефективності віднеефективно�.� �алежність ефективності від.� �алежність ефективності від�алежність ефективності від ефективності відефективності від відвід 
дози чітко “вписується” в фізіологічні постулати �одо особливо- чітко “вписується” в фізіологічні постулати �одо особливо-чітко “вписується” в фізіологічні постулати �одо особливо- “вписується” в фізіологічні постулати �одо особливо-вписується” в фізіологічні постулати �одо особливо-” в фізіологічні постулати �одо особливо-в фізіологічні постулати �одо особливо- фізіологічні постулати �одо особливо-фізіологічні постулати �одо особливо- постулати �одо особливо-постулати �одо особливо- �одо особливо-�одо особливо- особливо-особливо-
стей дії фітогормонів �відома закономірність “доза-ефект”�, �о дає дії фітогормонів �відома закономірність “доза-ефект”�, �о даєдії фітогормонів �відома закономірність “доза-ефект”�, �о дає фітогормонів �відома закономірність “доза-ефект”�, �о даєфітогормонів �відома закономірність “доза-ефект”�, �о дає �відома закономірність “доза-ефект”�, �о даєвідома закономірність “доза-ефект”�, �о дає закономірність “доза-ефект”�, �о даєзакономірність “доза-ефект”�, �о дає “доза-ефект”�, �о даєдоза-ефект”�, �о дає-ефект”�, �о даєефект”�, �о дає”�, �о дає�о дає даєдає 
нам підставу говорити про значне передозування в даному варіанті підставу говорити про значне передозування в даному варіантіпідставу говорити про значне передозування в даному варіанті говорити про значне передозування в даному варіантіговорити про значне передозування в даному варіанті про значне передозування в даному варіантіпро значне передозування в даному варіанті значне передозування в даному варіантізначне передозування в даному варіанті передозування в даному варіантіпередозування в даному варіанті в даному варіантів даному варіанті даному варіантіданому варіанті варіантіваріанті 
фізіологічно активних речовин.� �чевидно, �о такої залежності активних речовин.� �чевидно, �о такої залежностіактивних речовин.� �чевидно, �о такої залежності речовин.� �чевидно, �о такої залежностіречовин.� �чевидно, �о такої залежності.� �чевидно, �о такої залежності�чевидно, �о такої залежності, �о такої залежності�о такої залежності такої залежностітакої залежності залежностізалежності 
не було б помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто, було б помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто,було б помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто, б помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто,б помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто, помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто,помічено, якби препарат вносився під оранку, тобто,, якби препарат вносився під оранку, тобто,якби препарат вносився під оранку, тобто, препарат вносився під оранку, тобто,препарат вносився під оранку, тобто, вносився під оранку, тобто,вносився під оранку, тобто, під оранку, тобто,під оранку, тобто, оранку, тобто,оранку, тобто,, тобто,тобто,, 
при його рівномірному розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальне його рівномірному розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальнейого рівномірному розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальне рівномірному розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальнерівномірному розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальне розподілі в орному шарі ґрунту.� Локальнерозподілі в орному шарі ґрунту.� Локальне в орному шарі ґрунту.� Локальнев орному шарі ґрунту.� Локальне орному шарі ґрунту.� Локальнеорному шарі ґрунту.� Локальне шарі ґрунту.� Локальнешарі ґрунту.� Локальне ґрунту.� Локальнеґрунту.� Локальне.� ЛокальнеЛокальне 
внесення передбачає безпосередній вплив препарату на рослину і передбачає безпосередній вплив препарату на рослину іпередбачає безпосередній вплив препарату на рослину і безпосередній вплив препарату на рослину ібезпосередній вплив препарату на рослину і вплив препарату на рослину івплив препарату на рослину і препарату на рослину іпрепарату на рослину і на рослину іна рослину і рослину ірослину і іі 
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в цьому випадку чіткіше проявляється як стимул�вальний, так і цьому випадку чіткіше проявляється як стимул�вальний, так іцьому випадку чіткіше проявляється як стимул�вальний, так і випадку чіткіше проявляється як стимул�вальний, так івипадку чіткіше проявляється як стимул�вальний, так і чіткіше проявляється як стимул�вальний, так ічіткіше проявляється як стимул�вальний, так і проявляється як стимул�вальний, так іпроявляється як стимул�вальний, так і як стимул�вальний, так іяк стимул�вальний, так і стимул�вальний, так істимул�вальний, так і, так ітак і іі 
негативний вплив чинника на формування урожа�.� вплив чинника на формування урожа�.�вплив чинника на формування урожа�.� чинника на формування урожа�.�чинника на формування урожа�.� на формування урожа�.�на формування урожа�.� формування урожа�.�формування урожа�.� урожа�.�урожа�.�.�

Подібну залежність ефективності експериментального пре- залежність ефективності експериментального пре-залежність ефективності експериментального пре- ефективності експериментального пре-ефективності експериментального пре- експериментального пре-експериментального пре- пре-пре-
парату відмічено також і в другому досліді �табл.� 6�.� відмічено також і в другому досліді �табл.� 6�.�відмічено також і в другому досліді �табл.� 6�.� також і в другому досліді �табл.� 6�.�також і в другому досліді �табл.� 6�.� і в другому досліді �табл.� 6�.�і в другому досліді �табл.� 6�.� в другому досліді �табл.� 6�.�в другому досліді �табл.� 6�.� другому досліді �табл.� 6�.�другому досліді �табл.� 6�.� досліді �табл.� 6�.�досліді �табл.� 6�.� �табл.� 6�.�табл.� 6�.�.� 6�.�

�аб�иц� ���� ���� ��ективність біограну для картоплі зале�но від��ективність біограну для картоплі зале�но від біограну для картоплі зале�но відбіограну для картоплі зале�но від для картоплі зале�но віддля картоплі зале�но від картоплі зале�но відкартоплі зале�но від зале�но відзале�но від відвід 
дози,, д�ібн�ді��нк��ий п��ь��ий д�с�ід�� ���� ��� п��ь��ий д�с�ід�� ���� ���п��ь��ий д�с�ід�� ���� ��� д�с�ід�� ���� ���д�с�ід�� ���� ����� ���� ��������

Варіанти досліду дослідудосліду Урожайність  
картоплі, ц/га, ц/гац/га/гага

Прибавка від інокуляції від інокуляціївід інокуляції інокуляціїінокуляції
ц/га/гага %

�онтроль 202,� – –
� гранули препаратугранули препарату препаратупрепарату 2��,6 ��,� �,4
� гранул препаратугранул препарату препаратупрепарату 2��,0 �2,� �6,0
�0 гранул препаратугранул препарату препаратупрепарату 22�,� 20,6 �0,�
НІ�0� �6,2

Таким чином, поєднання біологічно активного субстрату чином, поєднання біологічно активного субстратучином, поєднання біологічно активного субстрату, поєднання біологічно активного субстратупоєднання біологічно активного субстрату біологічно активного субстратубіологічно активного субстрату активного субстратуактивного субстрату субстратусубстрату 
– біогумусу із суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до-біогумусу із суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до- із суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до-із суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до- суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до-суспензіє� азоспірил у певному співвідношенні до- азоспірил у певному співвідношенні до-азоспірил у певному співвідношенні до- у певному співвідношенні до-у певному співвідношенні до- певному співвідношенні до-певному співвідношенні до- співвідношенні до-співвідношенні до- до-до-
зволяє отримати біологічний препарат з чітко вираженим синергіч- отримати біологічний препарат з чітко вираженим синергіч-отримати біологічний препарат з чітко вираженим синергіч- біологічний препарат з чітко вираженим синергіч-біологічний препарат з чітко вираженим синергіч- препарат з чітко вираженим синергіч-препарат з чітко вираженим синергіч- з чітко вираженим синергіч-з чітко вираженим синергіч- чітко вираженим синергіч-чітко вираженим синергіч- вираженим синергіч-вираженим синергіч- синергіч-синергіч-
ним стимул�вальним впливом на ріст і розвиток рослин картоплі стимул�вальним впливом на ріст і розвиток рослин картоплістимул�вальним впливом на ріст і розвиток рослин картоплі впливом на ріст і розвиток рослин картоплівпливом на ріст і розвиток рослин картоплі на ріст і розвиток рослин картопліна ріст і розвиток рослин картоплі ріст і розвиток рослин картопліріст і розвиток рослин картоплі і розвиток рослин картопліі розвиток рослин картоплі розвиток рослин картоплірозвиток рослин картоплі рослин картоплірослин картоплі картоплікартоплі 
та формування рослинно-бактеріальної асоціації, яка характеризу- формування рослинно-бактеріальної асоціації, яка характеризу-формування рослинно-бактеріальної асоціації, яка характеризу- рослинно-бактеріальної асоціації, яка характеризу-рослинно-бактеріальної асоціації, яка характеризу--бактеріальної асоціації, яка характеризу-бактеріальної асоціації, яка характеризу- асоціації, яка характеризу-асоціації, яка характеризу-, яка характеризу-яка характеризу- характеризу-характеризу-
ється підви�ено� нітрогеназно� активніст�.� �датність вермиком- підви�ено� нітрогеназно� активніст�.� �датність вермиком-підви�ено� нітрогеназно� активніст�.� �датність вермиком- нітрогеназно� активніст�.� �датність вермиком-нітрогеназно� активніст�.� �датність вермиком- активніст�.� �датність вермиком-активніст�.� �датність вермиком-.� �датність вермиком-�датність вермиком- вермиком-вермиком-
посту до грануляції дозволяє одержати гранульований препарат без до грануляції дозволяє одержати гранульований препарат бездо грануляції дозволяє одержати гранульований препарат без грануляції дозволяє одержати гранульований препарат безгрануляції дозволяє одержати гранульований препарат без дозволяє одержати гранульований препарат бездозволяє одержати гранульований препарат без одержати гранульований препарат безодержати гранульований препарат без гранульований препарат безгранульований препарат без препарат безпрепарат без безбез 
додавання клейких речовин.� клейких речовин.�клейких речовин.� речовин.�речовин.�.�

�.� Bauer P.�, Coba De La Pena T.�, Frugier F.� et.� al.� Role of plant 
hormones and carbon/nitrogen metabolism in controlling nodule initia-
tion on alfalfa roots // Nitrogen Fixation� Fundamentals and Application� 
Proc.� of the �0th Inter.� Congr.� of Nitr.� Fixation �St.� Peterburg, May 2� – 
June �, ����� / Ed.� I.�A.� Tichonovich et.� al.� – Dordrecht/Boston/London� 
Kluwer Acad.� Publ.�, ����.� – P.� 44�-44�.�

2.� Пат.� 4��0� Україна С0�F ��/0� Спосіб одержання грану-Пат.� 4��0� Україна С0�F ��/0� Спосіб одержання грану-.� 4��0� Україна С0�F ��/0� Спосіб одержання грану-Україна С0�F ��/0� Спосіб одержання грану- С0�F ��/0� Спосіб одержання грану-С0�F ��/0� Спосіб одержання грану-0�F ��/0� Спосіб одержання грану-Спосіб одержання грану- одержання грану-одержання грану- грану-грану-
льованого біологічного препарату / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова, біологічного препарату / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,біологічного препарату / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова, препарату / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,препарату / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова, / В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,В.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,.�В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,В.� Волкогон, В.�І.� Лохова,.� Волкогон, В.�І.� Лохова,Волкогон, В.�І.� Лохова,, В.�І.� Лохова,В.�І.� Лохова,.�І.� Лохова,І.� Лохова,.� Лохова,Лохова,, 
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техн����ии и���т���ени� и п�именени� н����� би����ическ��� 
п�епа�ата би���ана�� ��ка�ан��� чт� с�четание би����ически ак�
ти�н��� субст�ата – би��умуса с суспен�ией а��спи�и�� � �п�еде�
�ённ�м с��тн�ш�ении п������ет п��учить п�епа�ат�� име�щий си�
не��ическ�е стиму�и�у�щее ��и�ние на ��ст и �а��итие �астений 
ка�т�фе����

�л�чев�е слова� би��умус�� �zospirillum brasil�nsе�� а��тфик�
саци��� эк��п��име�ы�� ��ану�и���анные п�епа�аты��
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PRODUCTION AND APPLICATION OF A NEW 
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Th� r�sults of inv�stigations about th� t�chnology �laboration of 
production and application of a n�w biological pr�paration “Biogran�’’ 
ar� r�pr�s�nt�d�� Th� int�gration of biologically activ� substratum – bio�
humus with susp�nsion of �zospirillum cultur� in appoint�d proportions 
l�t r�с�iv� a pr�paration with syn�rgistic stimulativ� �ff�ct on growth 
and d�v�lopm�nt of potato plants��
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