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ЛАБОРАТОРІЯ ЕКОЛОГІЇ 
ҐРУНТОВИХ МІКРООРГАНІЗМІВ. 

РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ

І сторія становлення лабораторії еко-
логії грунтових мікроорганізмів 
включає кілька етапів. Спочатку під-

розділ мав назву лабораторії грунтової 
мікробіології (1974-1997 рр. – керівник 
д. с-г. н., професор В. І. Канівець), потім, 
відповідно до нових завдань – біологіч-
ного фосфору (з 1998 р. по 2000 р. її ке-
рівником був доктор біол. наук, академік 
НААН В. П. Патика, а з 2000 по 2010 рр. – 
канд. с.-г. наук Л. М. Токмакова). Нову ла-
бораторію з 2010 р. по 2020 р. очолювала 
Л. М. Токмакова, а з 2021 р. і по теперіш-
ній час – канд. с.-г. наук І. М. Пищур).

Дослідження лабораторії зосеред-
жені на таких напрямах:

– проведення аналітичної се-
лекції активних штамів фосфатмо-
білізувальних бактерій та створення на їх основі 
мікробних препаратів, розробка способів їх за-
стосування в технологіях вирощування сільсько-
господарських культур;

– науково-практичне обґрунтування техно-
логії сумісного застосування мікробних препа-
ратів та протруйників насіння сільськогосподар-
ських культур; 

– розробка технологій вирощування куку-
рудзи за використання мікробних препаратів; 

– створення біопрепаратів – деструкторів 
рослинної мортмаси.

При проведенні аналітичної селекції активних 
штамів фосфатмобілізувальних бактерій одер-
жані та передані в колекцію корисних ґрунтових 
мікроорганізмів Інституту нові активні штами, 
здатні розчиняти важкодоступні мінералофос-
фати (Ca3(PO4)2, AlPO4, FePO4) та органофосфати 
(кальцій гліцерофосфат C3H5(OH)2PO4Ca) (1–2). 

У ході досліджень створено мікробні препа-
рати Альбобактерин для підвищення урожай-
ності буряків цукрових, ріпаку ярого та озимого, 

гірчиці білої і чорної; Поліміксобак-
терин для бактеризації насіння та по-
верхневої обробки вегетуючих рос-
лин зернових культур (з 2019 р. згідно 
ліцензійної угоди власником Полімік-
собактерину є ТОВ «Кернел – Трейд». 
Виробництво мікробного препарату 
проводиться в промислових умовах 
на базі «БТУ – ЦЕНТР»).

За результатами тривалих дослі-
джень співробітниками лабораторії 
обґрунтовано технологію сумісного 
застосування мікробних препаратів 
та протруйників насіння сільсько-
господарських культур. Вперше роз-
роблено спосіб бактеризації насіння 
сільськогосподарських культур (Пат. 

України №76153, 39166, 39167, 39168, 39169), що 
включає в себе завчасну обробку мікробними 
препаратами поєднано з фунгіцидами та інсек-
тицидами та технологічний процес нанесення 
мікробних препаратів на насіння цукрових бу-
ряків (СОУ 01.4–37–339), зернових та зернобобо-
вих культур (СОУ 01.11–37–782), кукурудзи (СОУ 
01.11–37–783).

Значна увага співробітників лабораторії зо-
середжена на дослідженні можливостей інтенси-
фікації органічного виробництва сільськогоспо-
дарської продукції за використання біологічних 
прийомів впливу на продукційний процес куль-
тур та родючість грунту. Згідно з офіційною точ-
кою зору IFOAM, одним із пріоритетних прин-
ципів виробництва органічної продукції є 
збереження та покращення родючості та біоло-
гічної активності ґрунтів. При цьому біологічні 
чинники оптимізації кореневого живлення рос-
лин, зокрема, мікробні препарати, сприяють під-
вищенню продуктивності агроценозів, покра-
щенню якості продукції та фітосанітарного стану 
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посівів, значній економії енергоресурсів. На дер-
ново-підзолистому ґрунті та чорноземі вилугува-
ному в умовах польових дослідів за використання 
показників стану мікробіоти нами обгрунтовано 
екологічну доцільність біологічних і абіогенних 
чинників удобрення сільськогосподарських куль-
тур, у т. ч. за органічної системи [3–13]. 

Сьогодні бактеризація насіння корисними 
ґрунтовими мікроорганізмами вважається необ-
хідним і ефективним елементом сучасних техно-
логій вирощування сільськогосподарських куль-
тур, який сприяє поліпшенню живлення рослин, 
їх захисту від захворювань, підвищенню урожай-
ності та покращенню якості продукції [25]. За-
стосування бактеріальних препаратів не втра-
чає своєї актуальності, проте, на наш погляд, 
потрібно змістити акценти в питаннях спосо-
бів їх використання. Окремі мікробні препарати, 
крім бактеріального компоненту, містять зна-
чні кількості фізіологічно активних речовин [26–
27], що дозволяє розглядати можливість вико-
ристання біопрепаратів не лише для інокуляції 
насіння, але й для нанесення їх суспензій на ве-
гетуючі рослини з метою оптимізації низки фі-
зіологічних процесів у рослинному організмі. 
У зв’язку з цим нами досліджено можливість по-
етапного застосування Поліміксобактерину (на 
основі рістстимуляторної бактерії Paenibacillus 

polymyxa КВ) при вирощуванні кукурудзи, що 
включає бактеризацію насіння та обприскування 
рослин під час вегетації водною суспензією пре-
парату У ході досліджень розроблено відповідний 
ефективний спосіб застосування препарату в тех-
нологіях вирощування кукурудзи (пат. України 
99009, 138579). Зазначений агроприйом сприяє 
зростанню в кореневій зоні рослин чисельності 
бактерій, які розчиняють мінеральні та органо-
фосфати ґрунту, підвищенню фосфатазної актив-
ності та ступеню рухомості фосфатів, при цьому 
спостерігається посилення засвоєння фосфору. 
Поліміксобактерин також впливає на фізіоло-
гічний стан рослин, стимулює їх ріст та розви-
ток. Урожайність зерна підвищується до 2,4 т/га 
(28,6 %) у порівнянні з контролем (8,4 т/га), вміст 
білка у зерні збільшується від 8,7 % (у контролі) 
до 10,1 %, та крохмалю від 59,8% (у контролі) до 
68,027-68,7 %. При цьому у вегетативній масі рос-
лин кукурудзи вміст загального Рибофлавіну (ві-
тамін B2) підвищується на 64,9% у порівнянні 
з контрольним варіантом. Використання розро-
бленого агроприйому є дієвим засобом підви-
щення економічної та біоенергетичної ефектив-
ності виробництва [28–35].

Значні зусилля колективу лабораторії еко-
логії грунтових мікроорганізмів зосереджені на 
пошуку мікроорганізмів, які характеризуються 

Життєздатність клітин бактерій Paenibacillus 
polymyxa КВ у суспензії з фунгіцидом 
Дивіденд Стар  

Розчинення трикальційфосфату метаболітами 
бактерій Paenibacillus polymyxa КВ на агаризованому 
середовищі Муромцева
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високою целюлозолітичною активністю, здат-
ністю до колонізації рослинної мортмаси і обме-
ження розвитку шкідливих бактерій і мікромі-
цетів у грунтах агроценозів [36]. При проведенні 
селекції штамів целюлозоруйнівних мікроорга-
нізмів нами відібрано активні бактерії, які проду-
кують ферменти целюлозолітичного комплексу: 
-глюкозидазу (целобіазу), екзоглюканазу та ен-
доглюканазу, а також мають антифунгальну ак-
тивність щодо низки фітопатогенних мікроміце-
тів. На чорноземі вилуженому в умовах польових 
дослідів при вирощуванні кукурудзи в коротко-
ротаційній сівозміні (соя – кукурудза на зерно – 
гречка – соя) та пшениці озимої в коротко-рота-
ційній сівозміні (соя – пшениця озима – гречка 
– люпин) досліджено мікробіологічні процеси, 
які протікають при мінералізації рослинних ре-
шток за використання селекціонованих штамів 
целюлозоруйнівних бактерій. Встановлено, що 
протягом вегетаційного періоду в кореневій зоні 
рослин гречки (пряма дія) та в кореневій зоні 
рослин люпину та сої (післядія) збільшується 
чисельність целюлозолітичних мікроорганізмів 
відносно контролю, зростає ферментативна ак-
тивність: целюлазна, переоксидазна та поліфено-
локсидазна. Показники біохімічного коефіціенту 
накопичення гумусу за Муромцевим свідчать 
про підсилення інтенсивності розкладу органіч-
ної речовини при внесенні рослинних решток ра-
зом з селекціонованими бактеріями у порівнянні 
з контрольними варіантами [37, 35].

Проблема підвищення доступності культур-
ним рослинам фосфору добрив і фосфоров-
місних сполук ґрунту потребує уваги вчених 
і практиків сільськогосподарського виробництва 
[38–39]. Ефективна родючість ґрунтів обмеж-
ується недостатньою кількістю фосфору, який 
може засвоюватись рослинами, оскільки його до-
ступність знижується через швидке формування 
нерозчинних комплексів із катіонами CaO, Fe, Al 
та ін. [40–41]. Тому вирішення проблеми фос-
фору постає як збільшення доступності його спо-
лук для рослин, зростання їх рухомості, тобто пе-
ретворення їх з нерозчинних форм у розчинні 

з наступним переходом у ґрунтовий розчин [42]. 
Одним із шляхів вирішення питань оптиміза-
ції фосфорного живлення є використання таких 
прийомів і методів, що дозволили б активізувати 
діяльність ґрунтової мікробіоти, якій належить 
головна роль у трансформації фосфоровмісних 
сполук ґрунту та добрив. Завдяки високій швид-
кості розмноження і зміни популяцій мікроор-
ганізми залучають до біологічного колообігу ве-
лику кількість елементів, у тому числі й фосфор 
[43–48]. У зв’язку з цим, проведення селекції фос-
фатмобілізівних мікроорганізмів та створення на 
їх основі мікробних препаратів для покращення 
фосфорного живлення рослин є актуальним пи-
танням у землеробстві. Особливою мірою це сто-
сується кукурудзи. При виконанні досліджень 
нами одержано нові штами асоціативних фос-
фатмобілізівних бактерій, які здатні трансфор-
мувати важкорозчинні органічні та мінеральні 
сполуки фосфору ґрунту у форми, що легко за-
своюються рослинами та вивчено характер жит-
тєдіяльності бактерій інокулюму на поверхні на-
сіння і в зоні коріння рослин кукурудзи. Серед 
селекціонованих бактерій особливою активністю 
відрізняється штам фосфатмобілізувальних бак-
терій Agrobacterium radiobacter – продуцент кар-
бонових кислот, ферментів, екзополісахаридів – 
амілопектину та левану, що сприяє розчиненню 

Розвиток кореневої системи за впливу мікробного 
препарату Поліміксобактерину (зліва — без обробки, 
справа - за обробки Поліміксобактерином)
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важкодоступних для рослин мінеральних й ор-
ганічних фосфатів ґрунту, та продукує речовини 
ауксинової, гіберелінової і цитокінінової при-
роди, які стимулюють ріст та розвиток рослин 
(пат. України №138255).

Застосування мікробних препаратів для по-
кращення фосфорного живлення рослин у техно-
логіях вирощування сільськогосподарських куль-
тур потребує паралельного вирішення питання 
оптимальності мінеральних агрофонів, оскільки 
за збільшення рухомості фосфатів у грунті є мож-
ливість зменшення норм фосфорних добрив. 
У ході досліджень обгрунтовано доцільність за-
стосування A. radiobacter при вирощуванні ку-
курудзи на чорноземі вилуженому за норм туків, 
що не перевищують N90P90K90. За цих умов під-
вищується винос фосфору з урожаєм культури 
від 51,2 до 83,4 кг/га, а ефективність фосфорного 
живлення рослин складає 62,9 %. Урожайність 

зерна кукурудзи від дії Агробактерину підвищу-
ється на 1,4 т/га (21,7 %) у порівнянні з контролем 
(7,8 т/га), вміст білка в зерні на 1,5 % [49].

Сьогодні співробітники лабораторії еколо-
гії грунтових мікроорганізмів проводять дослі-
дження зі створення мікробного препарату для 
покращення засвоєння рослинами соняшнику 
поживних речовин; продовжується робота з мі-
кроорганізмами-деструкторами рослинної морт-
маси.

Лабораторія пройшла сертифікацію на від-
повідність вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Сис-
темаи керування вимірюваннями. Вимоги до 
процесів вимірювання та вимірювального облад-
нання» (Свідоцтво № 36/2021 від 30.06.2021 р.).

У штаті лабораторії працюють:
- завідувач, кандидат сільськогосподарських 

наук, старший науковий співробітник Іван Мико-
лайович Пищур;

Колектив лабораторії екології ґрунтових мікроорганізмів (зліва направо): Пищур І. М., канд. с.-г. наук, с.н.с., 
завідувач лабораторії; Трепач А. О., канд. с.-г. наук,  старший науковий співробітник; Токмакова Л. М., канд. 
с.-г. наук, с.н.с., провідний науковий співробітник; Сапон А. Ю., лаборант-мікробіолог; Гурин Л. І., лаборант-
мікробіолог; Гончаренко Л. В., лаборант-мікробіолог
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- провідний науковий співробітник, кандидат 
с.-г. наук, старший науковий співробітник Любов 
Миколаївна Токмакова;

- старший науковий співробітник, кандидат с.-
г. наук Алла Олексіївна Трепач;

- лаборант-мікробіолог Людмила Іванівна Гу-
рин;

- лаборант-мікробіолог Лідія Василівна Гонча-
ренко;
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