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Summary: I t has been established that use o f growth regulators and biopreparations fo r  
pre-sowing seed treatment increases the content, the correlation and photosynthetic performance 
o f plastidic pigments, and the productivity o f photosynthesis in the seed o f pea peas.
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Потенційні можливості у формуванні біологічної продуктивності 
зернобобових культур значною мірою залежать від потужності 
асиміляційного апарату та особливостей формування пігментного комплексу 
фотосинтезуючих рослин в процесі онтогенезу [1]. Проте, вміст і 
співвідношення пігментів (хлорофілів а та b) та каротиноїдів у листі є досить 
чутливими показниками фізіологічного стану рослин, їх фотосинтетичного 
апарату, направленості адаптивних реакції при дії абіотичних та біотичних 
стресових факторів навколишнього середовища [2]. Тому, виникає 
необхідність у застосуванні регуляторів росту рослин (РРР) антистресової дії, 
які підвищуватимуть стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля 
та позитивно впливатимуть на врожайність і якість продукції зернобобових 
культур.

Численними дослідженнями доведено, що фізіологічно активні 
речовини, що входять до складу РРР стимулюють наростання листкового 
апарату, впливають на біосинтез хлорофілів, формування хлоропластів, 
транспорт фотоасимілянтів та інтенсивність фотосинтезу [3]. Проте, їх вплив 
вивчався, зокрема, в умовах біотичного та хімічного стресів.
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Тому, метою наших досліджень було обґрунтування впливу регулятора 
росту АКМ та мікробного препарату Ризобофіт на вміст, співвідношення і 
продуктивність пластидних пігментів у листі гороху посівного (Pisum sativum 
L.) при вирощуванні в умовах гідротермічного стресу.

Методика досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі НДІ 
агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного 
університету в 2015-2017 р.р. У польовому досліді використовували насіння 
гороху сорту Отаман. Насіння обробляли робочими розчинами регулятора 
росту АКМ (0,3 л/ т) та мікробного препарату Ризобофіт (0,5 л/т).

Для оцінки реакції пігментного комплексу рослин гороху на дію РРР і 
мікробного препарату визначали вміст хлорофілів a і b та каротиноїдів у 
активно функціонуючих прилистках у фазу 2-3 пари прилистків, 5-6 пари 
прилистків, бутонізації, цвітіння і формування бобів. Вміст пігментів в мг/г 
сухої речовини (СР) визначали в ацетонових витяжках 
спектрофотометричним методом при довжині хвилі 662 нм і 644 нм 
(хлорофіли a і b) і 470 нм (каротиноїди). Масу сухої речовини, площу 
прилистків та чисту продуктивність фотосинтезу визначали за 
загальноприйнятими методиками.

В ході проведено дослідження було встановлено, що найбільший 
стимулюючий вплив на пігментний комплекс мала передпосівна обробка 
насіння регулятором росту рослин АКМ та його сумішшю з мікробним 
препаратом Ризобофіт що сприяло достовірному підвищенню вмісту 
пластидних пігментів на 17 -20 % порівняно до контролю та збільшенню в 
1,3 рази хлорофільного індексу (a/b).

Використання АКМ для інкрустації насіння сприяє підвищенню 
продуктивності хлорофілів на 13-15 % відповідно до контролю, проте 
застосування бактеризації насіння гороху сумісно з РРР забезпечувало більш 
стабільний ефект.

Застосування АКМ сумісно з Ризобофітом для інкрустації насіння 
суттєво перевищувало чисту продуктивність фотосинтезу у порівнянні з 
контролем на 25 -  35 % у фазу інтенсивного росту рослин та на 30-32% в 
репродуктивний період розвитку - лише за використання РРР.

Висновки. Таким чином, в ході проведеного дослідження було 
встановлено, що у вегетативний період розвитку досліджуваний регулятор 
росту рослин стимулює фотосинтетичну активність і забезпечує збільшення 
біологічної продуктивності гороху за рахунок підвищення, як вмісту 
хлорофілів, так і їх продуктивності, а в репродуктивний - в основному 
завдяки підвищенню продуктивності хлорофілів.
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Постановка проблеми. В останні роки у сільськогосподарському 
виробництві в області очищення зерна від сторонніх домішок 
використовуються процеси, в яких зерновий матеріал (ворох) знаходиться у 
псевдозрідженому стані.

Основною властивістю компонентів зернового матеріалу є коефіцієнт 
аеродинамічного опору, величина якого залежить від форми і розмірів 
частинок, їх маси, стану поверхні, розташування частинки в повітряному 
потоці і режимів його роботи [1].

Тому для більш точного визначення умов переходу зернового вороху в 
псевдозріджений стан потрібен аналіз параметрів, режимів та критеріїв 
оцінки якості роботи пневморешітного сепаратора.

Основні матеріали дослідження. Для переводу зернового матеріалу в 
псевдозріджений стан під лоток-інтенсифікатор подається стиснене повітря 
при визначеній подачі Q і тиску Р (Рис. 1). Зернова суміш рухається із 
середньою швидкістюVc і вишиною h. Поверхня лотка-інтенсифікатора 
нахилена до горизонталі під кутом а [2].

При псевдозрідженні зернових сумішей на процес розшарування і 
сепарації впливають фізико-механічні властивості вихідного матеріалу: 
сипкість; натура; засміченість; вологість; коефіцієнти внутрішнього і 
зовнішнього тертя часток; розходження компонентів по розмірах; 
співвідношення кількості легких, дрібних і великих домішок; розходження
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