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Анотація. Впровадження у виробництво гороху озимого є приорітетним 

напрямком у галузі рослинництва. 

Метою роботи було висвітлення результатів досліджень впливу 

стимулюючих препаратів на якісні характеристики насіння гороху озимого. 

Дослідження проводили на культурі гороху озимого сорту НС Мороз. 

Проведено передпосівну обробку насіння водними розчинами препаратів Марс 

(0,2 %) та Ендофіт-L1 (0,2 %), а контроль – водою. У процесі досліджень 

визначено енергію проростання та лабораторну схожість насіння. 

Встановлено, що препарати Марс і Ендофіт-L1 підвищують показники 

лабораторної схожості та енергії проростання насіння. За використання 

препарату Ендофіт-L1 показник енергії проростання підвищувався на 12 %, а 

лабораторна схожість насіння – на 8,6 %. Обробка препаратом Марс 

підвищувала енергію проростання насіння на 15 %, а схожість – на 8,6 %. 

Ключові слова: регулятори росту рослин, схожість та енергія 

проростання, горох озимий. 

 

Одним із можливих напрямів сільськогосподарського виробництва та 

удосконалення технології підвищення врожайності сільськогосподарських 

культур є застосування хімічних засобів управління біологічними процесами за 

допомогою регуляторів росту рослин. Застосування цих речовин у наш час дає 

змогу вирішувати доволі багато завдань у практиці рослинництва. Здійснюється 
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ряд агротехнічних прийомів і технологій вирощування окремих культур, на 

основі чого різко, іноді в декілька разів, скорочуються витрати та зростає 

продуктивність праці, тобто за допомогою регуляторів росту можна 

перетворити сільське господарство у більш інтенсивне [1–4]. 

Відомо, що стимулювальні препарати досить широко застосовують для 

покращення процесів активації онтогенезу рослин, що в кінцевому результаті 

призводить до підвищення урожайності сільськогосподарських культур [5–8]. 

У зв'язку із зростаючим дефіцитом білка необхідно привернути увагу до 

зернобобових культур. Цінність цих культур полягає в тому, що вони не тільки 

збільшують ресурси продовольчого і кормового зерна, але й підвищують 

родючість ґрунту та урожайність у сівозміні [9–11]. 

Однією із нових зернобобових культур на Україні є горох озимий. На 

Україні вирощують іноземні сорти гороху озимого. Це сорт НС Мороз. 

(оригінатор Сербія), який у 2016 році був внесений до Реєстру сортів рослин 

України, та сорт Ендуро (оригінатор компанія OSEVA, Чехія). 

Окрім рослинних білкових ресурсів, горох виконує роль найкращого 

попередника для багатьох сільськогосподарських культур, зокрема для пшениці 

озимої. Це типовий азотфіксатор, який характеризується здатністю коренів 

використовувати малорозчинні та важкодоступні для злаків мінеральні сполуки 

з орного шару ґрунту з більш глибинних шарів. Встановлено, що після 

вирощування гороху у ґрунті залишається понад 100 кг на га зв’язного азоту, 

зменшується мінералізація гумусу та посилюється родючість ґрунту. 

В Україні площі посіву гороху ярого інтенсивно скорочуються і 

складають 40 тис. га. Проте в останні роки здійснюється впровадження сортів 

гороху озимого, що володіють рядом переваг над ярим, а саме: сталим урожаєм 

зерна та зеленої маси; захистом ґрунту від вітрової та водної ерозії; ефективним 

використанням промірних температур або вологи пізньо осіннього та 

ранньовесняного періодів. 

У озимого сорту є певні морфологічні особливості. На відміну від ярого 

він здатний утворювати два стебла у фазу кущіння і часті міжвузля, що є 



ефективним проти вилягання культури і сприяє збільшенню потенційної 

урожайності культури. Висівання гороху озимого здійснювали традиційними 

сівалками з міжряддями 15 см. Проте, слід зазначити, що враховуючи здатність 

гороху озимого до гарного галуження його можна висівати і з шириною 30 см, 

оскільки культура достатньо ефективно використовує площу, і як правило, 

серед посівів не утворюються пусті місця. Ряд аграріїв вказують, що єдиним 

недоліком вирощування озимого гороху є нерівномірність його дозрівання. 

Частина сходів з’являється восени, а частина – навесні. 

У зв’язку з широким вивченням дії регуляторів росту та розвитку на 

різних сільськогосподарських рослинах: цукровому буряку [12–15], томатах 

[16], льоні олійному [17-19], макові олійному [20], пшениці [21], огірках [22, 

23], редисі [24], було б доцільно вивчити та порівняти вплив цих препаратів на 

насіннєву продуктивність гороху озимого сорту НС Мороз.  

У ряді літературних джерел вказується про позитивний вплив 

використання передпосівної обробки насіння різних бобових культур 

препаратами стимулювальної дії. Так, за використання препаратів бурштинова 

кислота, Гетероауксин, Реастим, Епін-екстра підвищувалася інтенсивність 

проростання квасолі [25, 26]. Аналогічні результати відмічені на рослинах 

квасолі за використання рістрегулюючих препаратів (хлормекватхлориду, 

тебуконазолу та есфону) [27–29]. Передпосівна обробка насіння рослин гороху 

сорту Альфа препаратами стимулювальної дії Івіном і Гетероауксином 

підвищувала лабораторну схожість та збільшувала відсоток нормально 

розвинених проростків з довжиною 0,5–1,0 см [30].  

Серед препаратів, які є екологічно безпечними біостимуляторами росту 

рослин широкого спектру дії і дозволені для застосування на бобових 

культурах є Марс та Ендофіт-L1. 

Ендофіт-L1 – високоефективний препарат, продукт біотехнологічного 

вирощування нового штаму грибів коренів женьшеню, що містить продукти 

метаболізму: ауксини, цитокініни, гібберіліни, ненасичені жирні кислоти, 

вітаміни (переважно групи В), амінокислоти, ферменти, ліпіди, філоксіни, 



пігменти та інші фізіологічні речовини, які в першу чергу стимулюють 

розвиток кореневої системи, а надалі забезпечують збалансоване живлення 

сільськогосподарських культур [31]. 

Даний препарат підвищує енергію проростання і польову схожість 

насіння, стійкість рослин до хвороб та стресових факторів (високих і низьких 

температур, посухи, фітотоксичної дії пестицидів), підвищує урожай і його 

якість. 

За своєю біологічною ефективності препарат перевищує існуючі, так 

звані «українські» еталони на 10-30 % в залежності від оброблюваних культур 

[32]. Препарат сумісний з будь-якими пестицидами. 

Марс-EL – плівкоформуючий біостимулятор, який прискорює ріст 

рослин. При використанні комплексно з гербіцидами або інсектицидами, 

сприяє збільшенню проникливої здатності в стебла і листя. Доведено, що так 

можна заощадити до 40% від можливої кількості ЗЗР. Даний препарат 

одночасно виступає прилипачем, стимулятором і регулятором росту, а також 

кріопротектором і адаптогеном, не має аналогів серед хімічних засобів для 

рослин. Враховуючи щорічне підвищення середньої річної температури, 

здатність препарату блокувати випаровування вологи з рослин дає йому 

додаткові ресурси для виживання в посуху. Кріопротектор захищає сік рослин в 

заморозки, тому ранім посівам вони не зашкодять [33]. 

Мета роботи – висвітлення результатів досліджень впливу 

рістрегулювальних препаратів на лабораторну схожість насіння та 

морфометричні показники проростків гороху озимого сорту Мороз НС.  

Досліди було закладено у 2018–2019 рр. на насінні гороху озимого сорту 

НС Мороз. Насіння дослідних варіантів замочували (впродовж 4-6 год.) у 

водних розчинах препаратів Марс (0,2 %) і Ендофіт-L1 (0,2 %). Насіння 

контрольного варіанту замочували у водопровідній воді. Пророщування 

насіння здійснювали у термостаті за постійної температури 20 С у чашках 

Петрі на фільтрувальному папері [34]. Визначали енергію проростання 



(четверта доба) та лабораторну схожість насіння (шоста доба). Повторюваність 

досліду чотириразова.  

Статистичне опрацювання результатів дослідження проводили методом 

одно факторного дисперсного аналізу з використанням Microsoft Eхell 2010. 

Показник, який вказує на кількість схожого насіння у % від загальної 

маси називається схожістю насіння. Відомо, що всіх 

сільськогосподарських культур, які висіваються у господарствах 

визначення схожості та енергії проростання насіння є важливими 

показниками. Високу продуктивність сільськогосподарської культури можуть 

забезпечувати посіви з дружніми сходами. 

Встановлено, що застосовані нами препарати Марс (0,2 %) і Ендофіт-L1 

(0,2 %) ефективно впливали на процеси інтенсивності проростання насіння 

рослин гороху озимого  сорту НС Мороз (рис. 1). 
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Рис. 1. Інтенсивність проростання насіння гороху озимого сорту Мороз НС 

за діі препаратів Ендофіт-L1 і Марс  



За використання обох досліджуваних препаратів збільшувалися 

показники лабораторної схожості насіння гороху озимого. Передпосівна 

обробка стимулюючими препарати (Марс та Ендофіт-L1) зумовлювала 

підвищення показника енергії проростання насіння.  

За використання препарату Ендофіт-L1 показник енергії проростання 

підвищувався на 12 %, а лабораторна схожість насіння – на 8,6 %. Обробка 

препаратом Марс була більш ефективнішою, оскільки енергія проростання в 

цьому дослідному варіанті підвищувалася на 15 %, а схожість насіння – на 

8,6 %. 

Таким чином, препарати стимулюючої дії Марс і Ендофіт-L1 підвищують 

показники лабораторної схожості та енергії проростання насіння гороху 

озимого сорту НС Мороз і можуть застосовуватися для підвищення 

інтенсивності проростання культури. 
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