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Досліджено влив біопрепарату поліфункціональної дії  «Фосфоентерин» 
на ріст та розвиток рослин люцерни. При використанні препарату 
Фосфоентерин відмічено збільшення довжини кореневої системи рослин, 
відповідно зростання урожаю зеленої  маси. 

Ключові слова: люцерна, біопрепарат, урожайність, інокуляція, коренева 
система.  

Табл. 4. Літ.5. 

Постановка проблеми. Люцерна – королева трав, є лідером за вмістом 
мінералів, протеїнів та хлорофілу (поступається лише водоростям). Люцерна 
містить білки (до 21%) і вільні амінокислоти. Крім того, до складу білків 
входять майже всі незамінні амінокислоти, які забезпечують нормальний 
розвиток клітин та життєві потреби уже сформованих і старіючих клітин 
організму людини [1]. 

В умовах посилення екологічної кризи та проблеми забезпечення людства 
продуктами харчування, одним з найважливіших завдань сільськогосподарської 
науки є вирішення проблеми отримання більш якісної та екологічно-безпечної 
продукції. [2] Перспективними напрямками вирішення цієї проблеми є 
застосування нових комплексних біологічних препаратів, які включають 
ефективні штами  мікроорганізмів і виявляють поліфункціональні властивості: 
сприяють покращенню мінерального живлення рослин, накопиченню 
біологічного азоту, інтенсифікують ріст і розвиток рослин, знижують 
розповсюдження і розвиток хвороб, підвищують якість продукції, приріст 
врожайності [3].  

Серед актуальних проблем сільськогосподарського виробництва, що не 
вирішені до цього часу, однією із головних є проблема мінерального, зокрема 
фосфорного, живлення рослин. Застосування фосфорних мінеральних добрив 
не повністю вирішує проблеми дефіциту фосфору тому, що коефіцієнт його 
використання з добрив не перевищує 20% і в умовах економічної кризи 
мінеральні добрива недоступні виробнику сільськогосподарської продукції із-за 
їх дорожнечі. [4] 
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Формування цілей статті полягає у встановленні впливу на ріст і 
розвиток люцерни сортів Надія та Віра передпосівної обробки насіння 
біопрепаратом «Фосфоентерину». 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили в 2014-2015 роках, 
в умовах ПрАТ Зернопродукт МХП, яке знаходиться в м. Липовець Вінницької 
області. Закладку польових  дослідів, спостереження та облік проводили у 
відповідності до методик проведення польових досліджень. 

Схема досліду включала вивчення двох факторів: А) насіння люцерни 
посівної сортів Віра і Надія; В) передпосівну обробку насіння проводили 
біопрепаратом Фосфоентерин. 

1 варіант – сорт люцерни Надія, без інокуляції (контроль); 
2 варіант  – сорт люцерни Надія, інокуляція біопрепаратом; 
3 варіант  –  сорт люцерни Віра, без інокуляції (контроль); 
4 варіант  –  сорт люцерни Віра, інокуляція біопрепаратом.  

Дослідження проводили в 4-х разовій повторності з обліковою площею 
ділянки 40 м2. 

Дослідні дані, отриманні в ході оцінок та досліджень піддавались 
статистичній обробці з використанням дисперсійного аналізу та персонального 
комп’ютера з використанням прикладних програм в форматі Exсel.  

Під час вегетації проводились фенологічні спостереження, за "Методикою 
державного сортовипробування сільськогосподарських культур". З метою 
виявлення ознак прояву ефективності біопрепарата проводились виміри висоти 
рослин і на основі цього робили висновок про порівняльну інтенсивність 
наростання зеленої маси сортів рослин. 

Бальну оцінку проводили за 3-х бальною шкалою ураженості люцерни 
аскохітозом і жовтою плямистістю. 

Переважаючий тип ґрунтів у господарстві типовий для даної зони – сірі 
лісові. За механічним складом вони середньо-суглинкові. 

За результатами останнього агрохімічного обстеження вміст гумусу в 
ґрунтах становить 2,16%, вміст рухомих форм азоту становить 10 мг на 100 г 
грунту, рухомих форм фосфору міститься 13 мг на 100 г ґрунту, реакція 
грунтового розчину до нейтральної: рН 5,5-6,0. 

Кліматичні умови зони де розміщене господарство ПрАТ «Зернопродукт 
МХП» є досить сприятливим для формування високих урожаїв основних 
сільськогосподарських культур. 

Вплив біопрепарату «Фосфоентерину» на ріст і розвиток здійснювали при 
передпосівній обробці насіння люцерни сортів Надія та Віра. 

Сорт люцерни Надія належить до синьо-гібридної групи. Він є 
національним стандартом України. Занесений в реєстр сортів України з 1982 
року. Підходить для всіх кліматичних зон. 
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Сорт люцерни Віра, занесений до Державного реєстру сортів рослин 
України в 1999 році, рекомендований для вирощування в зоні Степу та 
Лісостепу. Належить до люцерни мінливої, групи синьо-гібридної.  

Препарат «Фосфоентерин» призначений для передпосівної обробки 
насіння сільськогосподарських культур з метою покрашення фосфорного 
живлення рослин, сприяє активізації ростових процесів, посилює імунітет 
рослин. 

Препаратом поліфункціональної дії є «Фосфоентерин» – виробник: 
Південна дослідна станція Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН 
України, біоагентами препарату є симбіотичні азотофіксатори і 
фосформобілізуючі мікроорганізми, бульбочкові бактерії, які вступають з 
рослиною в симбіоз і здійснюють фіксацію атмосферного азоту, з іншої 
сторони, препарат включає штам фосфатмобілізувальних бактерій (бактерії 
Enterobacter nimipressuralis 32-3), які спроможні переводити нерозчинні 
мінеральні та органічні фосфати в доступний для рослин стан. 

Фосфоентерин покращує розвиток рослин також завдяки виділення в ґрунт 
природних стимуляторів росту і вітамінів. Рослини оброблені Фосфоентерином 
краще переносять несприятливі погодні умови завдяки більш розвиненій 
кореневій системі. Застосування фосфоентерину значно збільшує коефіцієнт 
використання рослинами сполук фосфору з мінеральних добрив. 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами наших 
дослідів встановлено, що позитивний вплив досліджуваного препарату на ріст і 
розвиток рослин люцерни відмічено вже в період проростання насіння.  

Аналіз біометричних показників рослин люцерни в фазі 5-6 листків 
показав, що обробка насіння перед сівбою препаратом Фосфоентерин на основі 
фосфор мобілізуючих бактерій сприяла посиленню розвитку кореневої системи.  

По відношенню до контролю найбільш розвинені рослини люцерни були у 
варіантах з обробкою насіння Фосфоентерином, особливо  при порівнянні 
розмірів та ступеня розгалуження кореневої системи.  

Таблиця 1 
Вплив передпосівного обробітку насіння люцерни на формування 

кореневої системи рослин (2014-2015 рр.) 

Сорти Варіант 
Довжина кореневої 

системи,см 
Повітряно-суха маса 

кореня, мг 

Контроль 11,62 ± 0,7 60,11  ± 5,7 
Надія 

Фосфоентерин 13,19  ±  1,1 100,00  ± 6,9 

Контроль 11,08  ±  0,6 83,82  ± 5,9 
Віра 

Фосфоентерин 12,78  ± 1,1 106,22  ± 7,1 

http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bmanufacturer%5d=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%9D+%D0
http://pesticidov.net/index.php?option=com_chemicals&task=search&search%5bmanufacturer%5d=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%9D+%D0
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Оцінюючи дані табл. 1. можна зробити наступні висновки, що при 
використанні препарату фосфоентерин помітно суттєве збільшення довжини 
кореневої системи у сорту Надія на 1,57 см порівняно з контролем, де перед 
обробкою не проявлялось. У сорту Віра збільшення кореневої системи на 1,7 см 
порівняно з контролем. Отже, отримані дані вказують на доцільність 
використання даного препарату, тому що він сприяє розвитку кореневої 
системи, що в подальшому дасть змогу формувати кращу продуктивність 
рослин. 

Провівши оцінку повітряно-сухої маси кореня досліджуваних рослин, слід 
відмітити що при використанні препарату Фосфоентерин при обробці насіння 
сорту Надія повітряно-суха маса кореня становила 100,00 мг. На контролі 
спостерігались суттєві відмінності порівняно з препаратом даний показник 
становив 60,11 мл. Сорт Віра при обробці препаратом порівняно з контролем 
показує вищі показники 106,22 мл і на контролі 83,82 мл. 

Отримані дані табл. 1 свідчать про те, що при обробці насіння перед сівбою 
препаратом фосфоентерин у сортів Надія і Віра спостерігається покращення 
розвитку кореневої системи, що проявляється збільшенням довжини і 
повітряно-сухої маси коренів. 

Технологічність того чи іншого сорту, з-поміж інших показників, залежить 
і від висоти рослин. Висота рослин у різні періоди вегетації має особливе 
значення для подальшого формування продуктивності.  

Як видно з наведених результатів (табл. 2.), використання біопрепарату 
мало значний позитивний вплив на розвиток вегетативної маси рослин люцерни 
в перший рік вирощування, де приріст рослин по висоті стебла становив сорту 
Надія 6,97 см, що на – 0,74 см більше у порівнянні до контролю. У сорту Віра 
також помітні збільшення висоти стебел рослин на – 0,56 см при обробці 
насіння біопрепаратом у порівнянні з результатами отриманими на контролі де 
інокуляція не проводилась. 

Таблиця 2 
Вплив препарату Фосфоентерин на формування надземної частини рослин 

люцерни посівної (2014-2015 рр.) 

Сорти Варіант 
Висота стебла 
рослин, см 

Повітряно-суха 
маса надземної 

частини рослин, мг
Контроль (без 
обробки) 

6,23 ± 0,5 67,73 ± 4,2 
Надія 

Фосфоентерин 6,97 ± 0,4 102,82 ± 9,8 

Контроль 6,05 ± 0,5 87,82 ±7,8 
Віра 

Фосфоентерин 6,61 ± 0,4 111,90± 9,1 
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Таким чином, використання біопрепарату на основі фосформобілізуючих 
мікроорганізмів при обробці насіння у дослідних варіантах зумовило 
формування  більшої зеленої маси рослин. Найкращі результати отримано у 
разі застосування  бактеріального препарату. 

З отриманих даних видно що сорт Надія на контролі по висоті стебел 
перевищував сорт Віра на 0,18 см, при обробці біопрепаратом Фосфоентерин 
Сорт Надія також вирізнявся кращими показниками по висоті стебел порівняно 
з сортом Віра на 0,36 см. Дана відмінність по сортам оцінюючи повітряно-суху 
масу рослин надземної частини сорт Надія не суттєво переважав сорт Віру як 
на контролі так і при використанні препарату. Найважливішою передумовою 
формування високопродуктивних агрофітоценозів є забезпечення рослин усіма 
необхідними елементами живлення. Управління продуцкійним процесом у 
польових умовах дозволяє  реалізувати генетичний потенціал сорту у фенотипі. 

Встановлено позитивну дію фосформобілізуючих бактеріальних препаратів 
на ґрунтове живлення і ріст люцерни посівної. Внесення бактерій у ризосферу 
сприяло збільшенню розмірів та сухої маси  рослини. Відповідно, з табл. 3 
помітно зростання урожаю зеленої маси на ділянках де застосовували препарат 
перед початком обробки насіння люцерни.  

Таблиця 3 
Вплив передпосівного обробітку насіння люцерни на урожайність зеленої 

маси першого року вирощування, 2015 р. 
Приріст 

Сорти Варіант 
Урожайність 

зеленої маси,т/га т/га % 
Контроль 23,0 - -

Надія 
Фосфоентерин 26,5 3,5 15,2
Контроль 23,4 - -

Віра 
Фосфоентерин 26,2 2,8 12,0

НІР05 
А-1,36 
В-1,36 
АВ-1,93 

Аналіз результатів досліджень показав, що вплив біопрепарату на ріст і 
розвиток рослин був різним і змінювався залежно від використання 
біопрепарату  та сортових особливостей культури. Ефект від їх застосування в 
середньому в досліді становив 12-15,2 %. Перед початком обробки насінням 
біопрепаратом дало можливість отримати урожайність сорту Надія на 3,5 т/га 
більше порівняно з контролем, де інокуляція не проводилася у порівняні з 
отриманим результатом на контрольних ділянках. 

Виявлено кращу чутливість рослин сорту Надія до застосування 
біопрепарату Фосфоентерину, у результаті чого урожайність зеленої маси 
зросла на 7 ц/га порівняно з передпосівною обробкою насіння сорту Віра. 
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Важливим у насінництві люцерни є створення для рослин оптимальної 
площі живлення, при якій більше утворилося квіток, бобів і формувався більш 
високий урожай насіння. 

Значно підвищують насіннєву продуктивність люцерни достатнє 
забезпечення фосфорними сполуками. Фосфор позитивно впливає на ріст 
кореневої системи, розвиток надземної маси, сприяє формуванню більшої 
кількості генеративних стебел, квіток, бобів і підвищує зимостійкість. 

Дані наукових установ і практика господарств, де вирощують люцерну на 
насіння, свідчать про те, що найбільш високий урожай насіння дають травостої 
люцерни першого року користування. 

Таблиця 4 
Вплив передпосівного обробітку насіння люцерни на урожайність 

 насіння,  2015 р. 
Приріст 

Сорти Варіант 
Урожайність 
насіння, т/га т/га % 

Контроль 0,45 - -
Надія 

Фосфоентерин 0,66 0,21 46,6
Контроль 0,47 - -

Віра 
Фосфоентерин 0,61 0,14 29,8

НІР05 
А-0,015 
В-0,015 
АВ-0,021 

Отримані дані урожайності насіння люцерни (табл. 4), свідчать про те, що 
використання препарату Фосфоентерин сприяє зростанню урожайності насіння 
люцерни посівної в залежності від сорту від 29,8% до 46,6 %.  

Сформована урожайність сорту Надія на контролі становила 0,45 т/га у 
варіанті з використанням препарату урожайність збільшилась на 0,21 т/га, і 
становила 0,66 т/га. У сорту Віра також спостерігалось збільшення 
продуктивності насіння люцерни на контролі було отримано урожайність 0,47 
т/га а у варіанті з використанням препарату 0,61 ц/га, що перевищив контроль 
на 0,14 т/га. Аналізуючи отримані дані можна сказати, що найкраща позитивна 
реакція на інокуляцію спостерігалась у сорті Надія.  

При дослідженні впливу біопрепарату на розвиток хвороб отримані 
наступні результати (табл. 5): сорт Надія на контролі рівень ураженості рослин 
Аскохітозом склав 19%, у варіанті з використанням препарату 15,5% на 3,5 % 
менше у порівнянні до контролю, а ураженість жовтою плямистістю на 2,5% 
була нижчою у варіанті з використанням біопрепарату порівняно з контролем, 
де обробка не проводилося. У сорту Віра ураженість рослин аскохітозом у 
варіанті при використанні біопрепарату на 4,2% була нижчою, у порівняні до 
контролю, а жовтою плямистістю на 2 % відповідно у порівняні до контролю. 
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Таблиця 5 
Вплив передпосівної обробки насіння люцерни на ураженість рослин 

аскохітозом і жовтою плямистістю (20142-2015 рр.) 
Аскохітоз Жовта плямистість 

Сорти Варіант Ураженість, 
% 

Бальна 
оцінка 

Ураженість, 
% 

Бальна 
оцінка 

Контроль 19 2 17 2
Надія 

Фосфоентерин 15,5 1 14,5 1 
Контроль 20,7 2 17,1 2 

Віра 
Фосфоентерин 16,5 2 15,1 1 

З отриманих даних можна зробити висновок, що кожен сорт, завдяки своїм 
сортовим особливостям, по-різному може уражуватись хворобами і мати певну 
стійкість проти ураження, але при використанні препарату Фосфоентерин 
відмічається суттєве зменшення ураженості хворобами рослин, що також 
підтверджує доцільність його застосування. 

Висновки 
1. При використанні препарату Фосфоентерин помітно суттєве

збільшення довжини кореневої системи у сорту Надія на 1,57 см, а у сорту Віра 
на - 1,7 см порівняно з контролем, де перед обробкою не проявлялось. Отже, 
отримані дані вказують на доцільність використання даного препарату, тому 
що він сприяє розвитку кореневої системи, що в подальшому дасть змогу 
формувати кращу продуктивність рослин. 

2. Використання біопрепарату на основі фосформобілізуючих
мікроорганізмів при обробці насіння у дослідних варіантах зумовило  
формування  більшої зеленої  маси  рослин.  Сорт Надія на контролі по висоті 
стебел перевищував сорт Віра на 0,18 см, при обробці біопрепаратом 
Фосфоентерин сорт Надія також вирізнявся кращими показниками по висоті 
стебел порівняно з сортом Віра на 0,36 см.  

3. Виявлено кращу чутливість рослин сорту Надія до застосування
біопрепарату Фосфоентерину, у результаті чого урожайність зеленої маси 
зросла на 7 ц/га порівняно з передпосівною обробкою насіння сорту Віра. 

4. Урожайність сорту Надія на контролі становив 0,45 т/га у варіанті з
використанням препарату урожайність збільшилась на 0,11 т/га, і становила 
0,66 т/га. У сорту Віра також спостерігалось збільшення продуктивності 
насіння люцерни на контролі було отримано урожайність 0,47 т/га, а у варіанті 
з використанні препарату 0,61 т/га, що перевищив контроль на 0,14 т/га. 

5. Дослідженні впливу препарату на розвиток хвороби отримані
наступні результати: Сорт Надія на контролі рівень ураженості рослин 
Аскохітозом склав 19,0 %, у варіанті з використанням препарату 15,5 % на 3,5 
% менше, ураженість жовтою плямистістю на 3,5% була нижчою у варіанті з 
використанням препарату порівняно з контролем. У   сорту   Віра      ураженість  
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аскохітозом у варіанті при використанні препарату на 4,2% була нижчою, а 
жовтою плямистістю на 2 % нижчою. 
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АННОТАЦИЯ 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ 

БИОПРЕПАРАТОМ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НА 
УРОЖАЙНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ / КОВАЛЕНКО Т.М., ВЕРГЕЛЕС П.Н. 

Исследовано влияние биопрепарата полифункционального действия 
«Фосфоентерин» на рост и развитие растений люцерны. При использовании 
препарата Фосфоентерин отмечено увеличение длины корневой системы 
растений, соответственно рост урожая зеленой массы. 

Ключевые слова: люцерна, биопрепарат, урожайность.  
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ANNOTATION 
THE INFLUENCE OF PRE-INOCULATION BIOLOGIC 

MULTIFUNCTIONAL ACTION ON THE YIELD OF ALFALFA / 
KOVALENKO T.М., VERHELES P.M. 

The influence of the biological product of multifunctional action 
"Fosfoenterin" on the growth and development of the alfalfa plant. Is studied when 
using the Fosfoenterin it is marked thet increase in the length of the root system of 
plants, respectively, the growth of the green mass yield. 

Key words: alfalfa, biological product, yield, pre-inoculation, root system. 
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