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Abstract. The features of the dynamics of the number of active nodules for-

mation and accumulation of wet weight depending on the processing of biological 
products of modern seed varieties of peas. In our study the number and weight 
of crude active nodules was highest in the phases of budding and flowering, then 
these figures significantly decreased. 

Application Rhizobofit increased number of nodules in Tsarevych grade com-
pared to the control at 7,2 pc./plant at flowering stage. Application seed complex 
biological products provide the best conditions for the formation of symbiotic ap-
paratus in class Tsarevych, especially in the flowering stage the number of active 
nodules grew by 1,0 pc./plant compared to using only Rhizobofit. We obtained 
the evidence suggests that the bacteria Paenibacillus polymyxa 6M in prepara-
tion Biopolitsyd not inhibit the growth of bacteria of the genus Rhizobium, em-
bedded in preparation Rhizobofit. The best in terms of weight accumulation in 
nodules was sort of Ulus particular region. The largest mass of active nodules in 
the experiment was a seed treatment Rhizobofit grade Ulus, Fosfoenteryn and 
Biopolitsyd – 0,167 g/plant. Quality Otaman formed symbiotic apparatus similar 
to other varieties of experience, and numbers of active nodules based on the use 
of biologics were greater than grade prince, but lower compared to varieties Ulus 
and Chekbek. 

Among the studied varieties on the version without the use of biologics 
maximum yield was at 3,89 t/ha in class Otaman. Application seeds Rhizobofit 
contributed to the growth rate of productivity and variety Tsarevych to 0,32 t/ha 
compared to the control. But the best level of productivity in this version was 
recorded in a variety Chekbek and was 4,04 t/ha, which was at 0,41 t/ha more 
than the control. The highest levels of productivity in the experiment provide seed 
treatment Rhizobofit, Fosfoenteryn and Biopolitsyd. Yes, yield grade Tsarevych 
was 3,91 t /ha or 0.28 t/ha compared with version control. The maximum yield 
in seed treatment was indicated in pea varieties Chekbek and Otaman and was 
respectively 4,11 and 4,10 t/ha. It was established that the combined use of drugs 
from microorganisms, providing revenues of nitrogen, phosphorus and plant 
protection from diseases increased productivity varieties of peas on 5,4-7,2%.
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вплив біопрепаратів на роЗвиток  
бульбочкових бактеріЙ і Зернову 

продуктивність сортів гороху
Показано особливості динаміки формування кількості активних буль-

бочок та накопичення їх сирої маси залежно від обробки біопрепаратами 
насіння сучасних сортів гороху. Встановлено, що сумісне застосування пре-
паратів на основі мікроорганізмів, що забезпечують надходження азоту, 
фосфору та захист рослин від хвороб, збільшувало продуктивність сортів 
гороху на 5,4-7,2%.

Ключові слова: горох, сорт, кількість та сира маса активних бульбо-
чок, урожайність

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасне 
виробництво азотних добрив забезпечує не більше 1/3 сумарної 
потреби світового рослинництва в цьому елементі, і відповідно, 
основну його кількість сільськогосподарські рослини одержують 
з азотного резерву ґрунту, який створений і підтримується діяль-
ністю мікроорганізмів-азотфіксаторів [3]. Широке викорис-
тання симбіотичної фіксації азоту є важливим фактором стри-
мування зростаючої залежності від мінеральних азотних добрив 
і реальним внеском у сталий розвиток сільськогосподарського 
виробництва [10]. Горох є однією з культур, здатних до ефек-
тивної симбіотичної фіксації азоту [9]. Тому вивчення впливу 
різних факторів на формування симбіотичного апарату та 
зернової продуктивності гороху є актуальним в умовах південної 
частини Лісостепу західного. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання даної проблеми. Відомо, що внесення під горох 
мінеральних азотних добрив знижує симбіотичну азотфіксацію 
[11]. У той же час інокуляція насіння гороху активними селек-
ційними штамами ризобій підвищує азотфіксувальну функцію 
симбіозів на 15-50% [4]. Застосування ризоторфіну підвищувало 
кількість бульбочок на одній рослині гороху з 18 до 42 шт. [1]. 
Крім того, застосування біопрепаратів підвищує урожайність 
гороху. Зокрема, в умовах північного Степу обробка насіння 
гороху сорту Царевич Ризогуміном підвищувала урожайність на 
0,13-0,21 т/га [2].
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постановка завдання. Завданням наших досліджень було 

визначення впливу обробки насіння Ризобофітом, Фосфоенте-
рином та Біополіцидом на формування симбіотичного апарату 
та зернову продуктивність сортів гороху.

Матеріали і методика проведення досліджень. Дослідження 
проводили впродовж 2011-2014 рр. у кормовій сівозміні дослід-
ного поля Подільського державного аграрно-технічного універ-
ситету. Ґрунт дослідного поля – чорнозем вилугуваний глибокий 
малогумусний важкосуглинковий на лесовидних суглинках. 
Дослідна ділянка має такі агрохімічні показники (в шарі ґрунту 
0-30 см): вміст гумусу – 4,34%; рН – 6,8; азоту, що легко гідролізу-
ється – 124 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору – 86; обмінного калію 
– 167 мг/кг ґрунту. Клімат зони помірний, сума активних темпе-
ратур в середньому складає 2765оС. Кількість опадів в регіоні 
коливається в межах 495-645 мм. 

Посівна площа загальної ділянки складала 45,0, облікової – 
25,2 м2 при  чотириразовому повторенні. Предметом досліджень 
були районовані сорти гороху Царевич, Чекбек, Улус та Отаман. 
Технологія підготовки ґрунту, сівби та догляду за посівами була 
загальноприйнятою для зони Лісостепу, окрім досліджуваних 
факторів. На всіх варіантах досліду вносили мінеральні добрива 
в дозі N30Р60К60. Визначення кількості і маси бульбочок проводили 
методом монолітів, накладанням рамки розміром 300 × 167 мм 
(0,05 м2) так, щоб у рамку потрапили два рядки гороху. Знаючи 
площу моноліту і середню густоту рослин, визначали кількість і 
масу бульбочок на одній рослині [7].

виклад основного матеріалу дослідження. У гороху візуально 
бульбочки стають помітні на корінні у період формування 
першого трійчастого листка. Процес азотфіксації в молодих 
бульбочках починається рано і триває аж до старіння рослин. 
У початкові фази азотфіксація відбувається повільно, потім 
активність її різко зростає, досягаючи свого максимуму під час 
цвітіння і утворення бобів, після чого знижується [5]. У наших 
дослідженнях кількість і сира маса активних бульбочок макси-
мальною була у фазах бутонізації та цвітіння, потім ці показники 
суттєво знижувалися. Тобто, у гороху період життєдіяльності 
бульбочкових бактерій відносно короткий. Так, на контролі 
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(сорт Царевич, обробка насіння водою) максимальна кількість 
активних бульбочок під час цвітіння складала 18,4 шт./рослину 
(табл. 1).

Таблиця 1
динаміка кількості активних бульбочок залежно  

від бактеризації насіння сучасних сортів гороху, шт./рослину  
(середнє за 2011-2014 рр.)

Сорт Удобрення

Фази росту і розвитку рослин
третій 

трійчастий 
листок

буто-
ніза-
ція

цвітін-
ня

налив 
насіння

Царе-
вич

Контроль (обробка насіння 
водою) 6,2 17,6 18,4 7,3

Ризобофіт 7,5 23,3 25,6 10,3
Ризобофіт + Фосфоентерин 
+ Біополіцид 5,1 26,2 26,6 12,5

Чек-
бек

Контроль (обробка насіння 
водою) 8,1 20,9 19,8 8,1

Ризобофіт 9,9 28,6 28,7 12,5
Ризобофіт + Фосфоентерин 
+ Біополіцид 10,2 27,8 30,9 14,1

Улус

Контроль (обробка насіння 
водою) 8,4 22,0 23,9 10,4

Ризобофіт 11,3 31,8 36,3 16,2
Ризобофіт + Фосфоентерин 
+ Біополіцид 12,7 35,4 39,0 19,5

Ота-
ман

Контроль (обробка насіння 
водою) 7,9 18,7 19,5 9,6

Ризобофіт 9,1 26,2 29,1 11,9
Ризобофіт + Фосфоентерин 
+ Біополіцид 8,4 27,5 33,4 13,7

Застосування Ризобофіту підвищувало кількість бульбочок 
у сорту Царевич порівняно з контролем на 7,2 шт./рослину в 
фазі цвітіння. Бактеризація насіння комплексом біопрепа-
ратів забезпечувала кращі умови формування симбіотичного 
апарату у сорту Царевич, зокрема у фазі цвітіння кількість 
активних бульбочок зросла на 1,0 шт./рослину порівняно з 
використанням лише Ризобофіту. Одержані нами результати 
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підтвердили дані інших дослідників [6] про те, що бактерії 
Paenibacillus polymyxa 6М у препараті Біополіцид не пригні-
чували ріст бактерій роду Rhizobium, на основі яких виробля-
ється препарат Ризобофіт.

Така тенденція впливу Ризобофіту, Фосфоентерину та Біопо-
ліциду на формування симбіотичного апарату спостерігалася і в 
інших сортів, що вивчались в досліді, але в кількісному значенні 
кожен із сортів мав свої особливості утворення активних буль-
бочок на коренях рослин. Так, у сорту Чекбек без бактеризації 
насіння під час цвітіння утворювалося 19,8 шт./рослину активних 
бульбочок. Але найбільшою кількість бульбочок без бактеризації 
була у сорту Улус – 23,9 шт./рослину. Сорт Отаман формував 
симбіотичний апарат аналогічно іншим сортам досліду, а показ-
ники кількості активних бульбочок залежно від використання 
біопрепаратів були більшими, ніж у сорту Царевич, але меншими 
порівняно з сортами Улус та Чекбек.

Для більш детальної візуальної характеристики симбіотич-
ного апарату необхідно враховувати сиру масу активних буль-
бочок. Нами було встановлено, що і найбільша маса бульбочок 
у досліді також була в фазах бутонізації та цвітіння. Проте 
залежно від факторів, що вивчалися, нагромадження маси буль-
бочок мало свої особливості на кожному із варіантів досліду. 
Так, на контролі (сорт Царевич, обробка насіння водою) маса 
активних бульбочок під час цвітіння становила 0,096 г/рослину. 
При обробці насіння сорту Царевич Ризобофітом сира маса 
активних бульбочок зросла на 0,039 г/рослину. Бактеризація 
насіння комплексом біопрепаратів підвищила цей показник ще 
на 0,008 г/рослину. 

У сорту Чекбек визначена маса бульбочок була більшою за 
відповідні показники контролю на 0,003 г/рослину. При вико-
ристанні Ризобофіту та комплексу біопрепаратів у сорту Чекбек 
сира маса активних бульбочок зросла на 0,010 та 0,011 г/рослину 
порівняно з контролем. 

Кращим за рівнем нагромадження маси бульбочок виявився в 
умовах регіону сорт Улус. Найбільша ж маса активних бульбочок 
в досліді була при обробці насіння сорту Улус Ризобофітом, 
Фосфоентерином та Біополіцидом – 0,167 г/рослину (табл. 2). 
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Таблиця 2
нагромадження сирої маси активних бульбочок  

залежно від бактеризації насіння сучасних сортів гороху,  
г/рослину (середнє за 2011-2014 рр.)

Сорт Удобрення
Фази росту і розвитку рослин
третій 

трійчастий 
листок

буто-
нізація

цвітін-
ня

налив 
насін-

ня

Царе-
вич

Контроль (обробка насіння 
водою) 0,034 0,084 0,096 0,045

Ризобофіт 0,041 0,108 0,135 0,066
Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 0,032 0,122 0,143 0,071

Чек-
бек

Контроль (обробка насіння 
водою) 0,039 0,092 0,099 0,044

Ризобофіт 0,048 0,121 0,145 0,070
Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 0,047 0,126 0,154 0,067

Улус

Контроль (обробка насіння 
водою) 0,041 0,096 0,113 0,061

Ризобофіт 0,054 0,136 0,172 0,098
Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 0,056 0,145 0,167 0,095

Ота-
ман

Контроль (обробка насіння 
водою) 0,038 0,091 0,103 0,049

Ризобофіт 0,044 0,115 0,126 0,073
Ризобофіт + Фосфоентерин + 
Біополіцид 0,045 0,107 0,119 0,068

В умовах проведення досліджень в середньому за чотири роки 
урожайність гороху на контролі (сорт Царевич, обробка насіння 
водою) становила 3,63 т/га (табл. 3).

Таблиця 3
урожайність насіння сортів гороху залежно від використання 

біопрепаратів, т/га (середнє за 2011-2014 рр.)

Удобрення (фактор В) Сорти (фактор А)
Царевич Чекбек Улус Отаман

Контроль (обробка насіння водою) 3,63 3,87 3,65 3,89
Ризобофіт 3,95 4,04 3,79 4,02
Ризобофіт + Фосфоентерин + Біо-
поліцид

3,91 4,11 3,86 4,10

НІР05 А – 0,10   В – 0,08   АВ – 0,14
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Проте це був не кращий показник і серед досліджуваних 

сортів на варіанті без застосування біопрепаратів максимальною 
урожайність була на рівні 3,89 т/га у сорту Отаман. Бактеризація 
насіння Ризобофітом сприяла зростанню показника урожайності 
і у сорту Царевич на 0,32 т/га порівняно з контролем. Але кращий 
рівень урожайності на цьому варіанті відзначений у сорту Чекбек 
і становив 4,04 т/га, що було на 0,41 т/га більше, ніж на контролі. 
Найвищі показники урожайності в досліді забезпечувала обробка 
насіння Ризобофітом, Фосфоентерином та Біополіцидом. Так, 
урожайність сорту Царевич становила 3,91 т/га або на 0,28 т/га 
більше порівняно з варіантом контролю. Максимальна урожай-
ність при зазначеній обробці насіння була у гороху сортів Чекбек 
та Отаман і становила відповідно 4,11 та 4,10 т/га.

висновки. Кращі показники симбіотичного апарату забез-
печила обробка насіння гороху сорту Улус Ризобофітом, Фосфо-
ентерином і Біополіцидом: кількість активних бульбочок у фазі 
цвітіння 39 шт. і їх маса 0,167 г/рослину.

При застосуванні комплексу біопрепаратів максимальну 
урожайність в умовах південної частини Лісостепу західного 
забезпечили сорти гороху Отаман та Чекбек – 4,10 та 4,11 т/га 
відповідно. 
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Аннотация. Показаны особенности динамики формирования коли-
чества активных клубеньков и накопления их сырой массы в зависимости 
от обработки биопрепаратами семян современных сортов гороха. Установ-
лено, что совместное применение препаратов на основе микроорганизмов, 
обеспечивающих поступление азота, фосфора и защиту растений от 
болезней, увеличивало урожайность сортов гороха на 5,4-7,2%.

Ключевые слова: горох, сорт, количество и сырая масса активных 
клубеньков, урожайность


