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Постановка проблеми. Для підвищення продуктивності зернобобових культур 

застосовують передпосівну бактеризацію насіння селекційними активними штамами 

бульбочкових бактерій[1]. При цьому формується бобово-ризобіальний симбіоз, завдяки 

якому рослини, шляхом біологічної азотфіксації, засвоюють з атмосфери за період вегетації 

достатню кількість нітрогену, що дозволяє забезпечуючи без застосування мінеральних 

азотних добрив високу прибавку врожаю [2]. Проте, використання біопрепаратів на основі 

специфічних бульбочкових бактерій часто призводить до утворення місцевих конкуренто-

спроможних спонтанних популяцій ризобій, які можуть стати потенційним бар’єром для 

інтродукції нових високоефективних штамів в агроценози [3]. За такої ситуації ефективним 

може виявитися застосування біопрепаратів комплексної дії та регуляторів росту рослин. 

Метою нашого дослідження було  встановити вплив природних і синтетичних 

біологічно активних речовин антистресової дії та мікроорганізмів на ріст, розвиток, 

ефективність симбіотичної азотфіксації та продуктивність гороху посівного сорту Глянц. 

Основні матеріали дослідження. Нами встановлено, що використання 

рістрегулюючих препаратів природного і синтетичного походження для інкрустації насіння 

та позакореневої обробки рослин гороху сприяє формуванню більшої на 33% листкової 

поверхні та збільшенню ЧПФ на 18,7% порівняно до контролю. Біологічно активні речовини 

стимулюють нагромадження сухої речовини в рослинах гороху. Більш екстренну 

антистресову дію виявив синтетичний препарат АКМ, проте тривалішу пролангованність – 

препарат на основі природних гуматів. Використання регуляторів росту на основі торфових 

біологічно активних речовин і АКМ для передпосівної обробки насіння гороху сприяло 

підвищенню ефективності бобово-ризобіального симбіозу, що в свою чергу призвело до 

збільшення вмісту азоту в рослинах на 53,3% та насінні – на 16,5% порівняно з контролем. 

Активізація роботи азотфіксуючих бактерій сприяла більшому нагромадженню 

легрогідралізованого азоту в ґрунті, що дозволяє значно знизити внесення азотних добрив 

під наступну культуру сівозміни. Наші дослідження показали, що в умовах польового 

досліду у варіантах з використанням регуляторів росту була отримана достовірна прибавка 

врожаю 0,69-0,76 т/га. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження було встановлено, що 

використання  природних гуматів і синтетичних біологічно активних речовин для 

передпосівної обробки насіння та вегетуючих рослин гороху забезпечує достовірну прибавку 

врожаю, та отримання високоякісного зерна гороху посівного. 
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