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Анотація: Проведено передпосівну обробку насіння робочими розчинами 

препаратів Ендофіт-L1 (0,01 л/т) та Біоінокулянт (2 л/т),  а контроль – водою. 

Досліджено, що найвища інтенсивність повного набубнявіння насіння гороху 

озимого спостерігалась за використання стимулювального препарату Ендофіт-

L1. У період гетеротрофного живлення на процеси проростання гороху озимого 

найбільший вплив мав препарат Ендофіт-L1. Під час переходу рослин до 

автотрофного живлення зменшувалася сира маса сім'ядолі за використання 

стимулювального препарату Ендофіту-L1, що у свою чергу, супроводжується 

активізацією ростових процесів в коренях і проростках і збільшенням їх маси та 

лінійних розмірів. Це засвідчує наявність рістстимулювального ефекту у 

препарату Ендофіт-L1.  

Передпосівна обробка насіння гороху озимого стимулювальним та 

мікробним препаратами призводила до збільшення енергії проростання на 3,9-

5,6 % у порівнянні з контролем. Застосовані препарати підвищували 

лабораторну схожість насіння на 1,6-2,3 %. 

Ключові слова: стимулювальні та мікробні препарати, схожість та 

енергія проростання, проросток, корінь, горох озимий. 

 

В Україні значно зменшуються посівні площі гороху ярого, проте 

відбувається впровадження сортів гороху озимого, технологія вирощування 
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яких практично не вивченна. Тому дослідження спрямовані на вивчення сорту 

гороху озимого НС Мороз з метою розробки агротехнологічних прийомів 

інтенсифікації біологічної фіксації азоту, що відіграє важливе значення для 

підвищення урожайності культури. 

В сучасному рослинництві перед сівбою масово застосовують активні 

штами азотфіксаторів з метою підвищення симбіотичної та асоціативної 

азотфіксації [1]. У літературних джерелах вказується позитивна дія 

бульбочкових бактерій на бобові культури не лише, як азотфіксаторів, але й як 

продуцентів різних фізіологічно активних речовин, що сприяють процесам 

онтогенезу рослин [2]. Препарати рістрегулювальної дії є екологічно 

безпечними [3–5] і широко використовуються для активації процесів росту, що 

у кінцевому результаті призводить до підвищення урожайності 

сільськогосподарської продукції [6–8], зменшують щкодочину дію різних 

фітопатогенів [9–11]. Досліджена ефективність використання передпосівної 

обробки насіння препаратами рістрегулювальної дії на різних бобових 

рослинах: бобах кормових [12–18], квасолі [19–23], сої [24], сочевиці [25]. 

Існують подинокі роботи щодо впливу даних препаратів та горосі ярому [26], 

проте відсутні дослідження щодо гороху озимого. Тому нами розпочато серію 

дослідів відносно даної культури на основі яких вийшли певеі публікації [27–

30]. 

Для покращення якості товарної продукції і фітосанітарного стану посівів 

ватро застосовувати комплексне внесення рістрегулювальних препаратів та 

інокулянтів, оскільки перші здійснюють вплив на формування та 

функціонування симбіотичних систем бобових культур і призводять до 

підвищення їх продуктивності.  

У літературних джерелах відсутні дані щодо комплексного застосування 

інокулянтів і рістрегулювальних препаратів на проростання гороху озимого і їх 

впливу на початковий ріст проростків та коренів, що є досить актуальним для 

отримання дружних сходів у непередбачуваних гідротермічних умовах 

Лісостепу Правобережного. 



919 

Мета досліджень полягала у виявлені впливу мікробного (Біоінокулянта) 

та стимулювального препаратів (Ендофіт-L1) на процеси проростання насіння 

гороху озимого сорту Нс Мороз і його початкові етапи росту. 

Лабораторний дослід проводили в лабораторії землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії Вінницького національного аграрного університету 

протягом 2019-2020 рр. на насінні гороху озимого сорту НС Мороз. Насіння 

обробляли робочими розчинами препаратів за схемою: 1 – контроль без 

обробки, 2 – інокуляція Біоінокулянтом (2 л/т), 3 – інкрустація Ендофіт-L1 (0,01 

л/т) із розрахунку 20 л робочого розчину на 1 т насіння. Повторність досліду 

шестикратна. Пророщування насіння здійснювали в контейнерах з піском в 

термостаті при температурі 20±2 С до стадії розвитку BBCH 08 без світла, далі 

– при освітленні. На ранніх стадіях розвитку гороху озимого BBCH (00, 03, 05, 

08, 12, 13, 14, 15) ваговим методом визначали маси органів і проводили 

вимірювання морфометричних показників надземної та підземної частин 

рослини.  

Дослідження початкових стадій проростання насіння та онтогенезу 

проростків є основним етапом для визначення якості і можливостей формувати 

повноцінні та рівномірні сходи в польових умовах. Високу продуктивність 

можуть забезпечувати посіви з дружніми сходами та високим виживанням 

рослин. Висока схожість насіння при цьому відігражє вирішальну роль для 

забезпечення даних показників. 

Фаза набубнявіння розпочинається при досягненні насінням вологості 

вище критичної. За рахунок надходження вологи активізується життєдіяльність 

клітин, ферментативна система переходить в активний стан, посилюються 

гідролітичні процеси, перебудовуються колоїди, сильно збільшується 

коефіцієнт дихання. Тому інтенсивність набубнявіння насіння може вказувати 

на швидкість проходження подальших етапів органогенезу, зокрема, росту і 

розвитку коренів і паростків. За обробки насіння рістрегулювальним 

препаратом Ендофіт-L1 та Біоінокулянтом виявлено підвищення інтенсивності 

повного набубнявіння насіння (BBCH 03). За використання препарату Ендофіт-
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L1 сира маса сім'янки збільшувалася на 5,8 %, обробка Біоінокулянтом 

призводила до підвищення даного показника на 3,8 %. Показник сирої маси 

сім'янки гороху озимого зменшувався на стадії прокльовування зародкового 

корінця (BBCH 05), що пов'язано з інтенсифікацією метаболізму. Так, за 

обробки препаратом Ендофіт-L1 показник зменшувався на 0,8 %, за 

використання Біоінокулянта – на 1,1 %. Активізація процесу проростання у 

більшій мірі відбувалася за використання препарату Ендофіт-L1, що 

проявляються у збільшенні показника сирої маси корінця на 26,6 %. 

Мікробний препарат та регулятор росту не суттєво підвищували показник 

довжини головного кореня. Так, за використання Біоінокулянта головний 

корінь подовжувався на 6,7 %, а за дії Ендофіту-L1 – на 1,8 %. 

Відомо, що під час процесу проростання на ріст проростків та коренів 

затрачається суха речовина сім'янки. Встановлено, що на стадії росту 

гіпокотиля (BBCH 08) за передпосівної обробки насіння стимулювальним 

препаратом Ендофіт-L1 зменшувалася сира маса сім'янки на 6,8 %, тоді як за 

здійснення інокуляції насіння Біоінокулянтом виявлені протилежні зміни – 

збільшення на 2,9 %. На нашу думку, це пов'язано з руйнуванням насіннєвої 

оболонки гороху озимого бактеріями і підвищенням поглинання води. 

Виявлено, що на стадії розвитку BBCH 08 застосування обох препаратів 

викликало стимулюючий ефект росту коренів гороху озимого. Відмічено 

підвищення сирої маси коренів на 57,7 % за обробки насіння Біоінокулянтом, 

на 46,9 % – за дії Ендофіту-L1. На даній стадії розвитку ріст кореня у довжину 

збільшувався у всіх дослідних варіантах, проте найвищий показник виявлено за 

використання Ендофіту-L1: головний корінь подовжувався на 56,2 %, тоді як за 

використання Біоінокулянта – лише на 22 %. 

За інокуляції насіння гороху озимого Біоінокулянтом значно 

уповільнювався ріст проростка у довжину (16,6 %). Тому слід відмітити, що на 

процеси проростання гороху озимого сорту НС Мороз, у період гетеротрофного 

живлення, значний вплив мав препарат Ендофіт-L1. 
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На стадії BBCH 12 відбувається перехід до автотрофгого живлення. У 

обох дослідних варіантах на цій стадії спостерігається зменшення сирої маси 

сім'ядолі. Так, за обробки Біоінокулянтом даний показник зменшується на 3,4 

%, за впливу стимулювального препарату Ендофіту-L1 – на 3,6 %. 

У всіх дослідних варіантах відмічено приріст сирої маси кореня гороху 

озимого, проте найістотніше впливав мікробний препарат. За використання 

мікробного препарату сира маса кореня збільшувалася на 17,3 %, у порівняні з 

контролем. При цьому істотний вплив на довжину головного кореня виявлений 

за використання регулятора росту. Відмічено достовірне збільшення довжини 

головного кореня за дії препарату Ендофіту-L1 на 56 % порівняно з контролем. 

На стадії другого справжнього листка з прилистками не виявлено впливу 

досліджуваних препаратів на ріст проростків. 

На стадії розвитку ВВСН 13 відмічено зменшення сирої маси насінини на 

8,2 % лише за використання мікробного препарату Біоінокулянта. У всіх 

досліджуваних варіантах спостерігавась активація ростових процесів у коренях 

гороху озимого. У порівнянні з необробленим насіння найбільший приріст 

сирої маси коренів виявлений за використання Ендофіту-L1 (68,8 %). За 

обробки мікробним препаратом даний показник збільшувався на 46,6 %. Також 

у обох варантах досліду відмічено збільшення довжини головного кореня, 

проте найкращий ефект спостерігався за обробки ренгулятором росту (на 20,8 

%). 

На стадії BBCH 14 (стадія чотирьох справжніх листків з прилистками) 

спостерігається значна витрата поживних речовин сім'ядолей гороху зимого у 

варіантах за використання стимулювального препарату та його суміші з 

Біоінокулянтом, що що підтверджується активізацією ростових процесів в 

коренях і паростках. Варто звернути увагу на те, що вплив застосованих 

препаратів на зміну сирої маси коренів виявлено лише за використання 

Біоінокулянта, причому процеси формування коренів у даному дослідному 

варіанті істотно уповільнювались. Істотний вплив на ріст головного кореня в 
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довжину відмічено при застосуванні стимулювального препарату Ендофіт-L1 

(збільшувалася на 22,8 %) порівняно з контролем  

При застосуванні стимулювального препарату Ендофіт-L1 виявлено 

найбільш інтенсивний лінійний ріст проростків та накопичення їх сирої маси. 

Так, довжина проростка збільшувалася на 16,6 %, а сира маса – на 30 %, у 

порівнянні з контролем. Суттєвих змін у рості проростків за у варіанті з 

інокульованим насінням лише активним штамом ризобій не виявлено.  

У всіх дослілжуваних варіантах на стадії ВВСН 15 (стадія розвитку п'яти 

справжніх листків) спостерігається сповільнення кореневого росту, що 

пов'язано з підготовкою до формування бульбочок, тобто зі зміною перебігу 

мікробіологічних процесів у ризосфері коренів рослин. Отже, істотно 

збільшувалася сира маса коренів гороху озимого у досліджувних варіантах, які 

містили стимулювальний препарат Ендофіт-L1. Однак, у паростках 

інтенсивність перебігу метаболічних процесів посилювалася, тому суттєво 

збільшувалася їх маса сирої речовини. Найістотніший вплив на приріст сирої 

маси проростка був виявлений за використання регулятора росту Ендофіт-L1 

(збільшувалася на 3,5 %). 

Таким чином, сира маса сім'ядолі істотно зменшується за використання 

стимулювального препарату Ендофіту-L1, що у свою чергу, супроводжується 

активізацією ростових процесів в коренях і проростках і збільшенням їх маси та 

лінійних розмірів. Це засвідчує наявність рістстимулювального ефекту у 

препарату Ендофіт-L1.  

Виявлено, що за період дослідження істотний вплив на показники 

довжини та маси кореня проявляли стимулювальний препарат Ендофіт-L1. Дія 

мікробного препарату на ростові процеси кореня не суттєва. Найбільший вплив 

на ріст проростка у довжину та його масу проявляв стимулювальний препарат. 

Дія препарату Біоінокулянт на ріст проростка не суттєва. 

Встановлено, що передпосівна обробка насіння гороху озимого 

стимулювальним та мікробним препаратом до збільшення енергії проростання 
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на 3,9-5,6 % у порівнянні з контрольним варіантом. Досліджувані препарати 

підвищували лабораторну схожість насіння на 1,6-2,3 %. 
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