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Постановка проблеми. Горох посівний посідає 

чільне місце у структурі посівів зернобобових куль-
тур України, що зумовлюється насамперед його 
здатністю до формування високих і сталих урожаїв 
за короткий період вегетації. Зерно гороху містить 
білок, повноцінний за амінокислотним складом, 
вуглеводи, жири, зольні елементи. Ця культура є 
незамінною у вирішенні проблеми забезпечення 
тваринництва повноцінними високобілковими 
кормами. До того ж, як і всі зернобобові, рослини 
гороху здатні фіксувати азот атмосферного повітря 
і збагачувати ним ґрунт. Симбіотична фіксація 
атмосферного азоту дозволяє суттєво зменшити 
норми внесення азотних добрив, за що горох вва-
жають одним із кращих попередників для зернових 
культур [1; 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зага-

льновідомо, що до 95% сухої речовини врожаю ви-
рощуваних сільськогосподарських культур створю-
ється за рахунок фотосинтезу – надзвичайно склад-
ного процесу синтезу органічних сполук із вуглекис-
лого газу та води з використанням сонячної енергії за 
участю фотосинтетичних пігментів. Ці органічні спо-
луки становлять найбільш цінну частину врожаю, а 
тому врожайність усіх культур значною мірою зумов-
люється розміром асиміляційного апарату та трива-
лістю активної діяльності листків [3]. 

Позитивний вплив передпосівної обробки на-
сіння мікроелементами та біологічними препара-
тами на формування і наростання площі асиміля-
ційної поверхні рослин встановлено у дослідах із 
сортами гороху безлисточкового напівкарликового 
типу Модус, Дамир 2, середньорослого звичайного 
типу Елегант, Світязь, Харківський 320 [4]. 

Формування оптимальних параметрів фотосин-
тетичної та зернової продуктивності сортів гороху 
Чекбек, Улус і Клеопатра в умовах північної части-

ни Лісостепу України визначені за дії мінеральних 
добрив та інокуляції насіння [5]. Отже, для форму-
вання максимальної зернової продуктивності горо-
ху потрібно створити оптимальні параметри площі 
листкової поверхні, що забезпечить ефективну 
роботу асиміляційного апарату і підвищить фото-
синтетичну активність посіву. Тому вивчення впли-
ву передпосівної обробки насіння на формування 
асиміляційної поверхні листків гороху в умовах 
Півдня України є актуальним питанням, яке потре-
бує подальшого наукового обґрунтування. 

Матеріали і методи дослідження. Мета дослі-

джень – встановити фотосинтетичну діяльність 
рослин гороху посівного залежно від технологічних 
прийомів вирощування в умовах Південного Степу 
України. 

Дослідження проводили на дослідному полі НДІ 
агротехнологій та екології Таврійського державно-
го агротехнологічного університету впродовж 
2015–2017 рр. Ґрунт дослідного поля – чорнозем 
південний середньосуглинковий. Вміст гумусу (за 
Тюріним) становить 2,8%. Уміст сполук азоту, що 
легко гідролізуються (за Корнфілдом), становить 
72 мг/кг (дуже низький), рухомого фосфору (за 
Чириковим) – 138 мг/кг (підвищений), обмінного 
калію (за Чириковим) – 180 мг/кг (високий). 

Дослід двофакторний. Фактор А – середньостиг-
лі сорти гороху посівного (Pisum sativum L.): Девіз, 

Глянс, Отаман. Фактор В – оброблення насіння: 
контроль (обробка водою), інокуляція Ризобофітом 
(Rhizobium, штам 261-Б, титр бульбочкових бактерій 
5–6 млрд./мл) – 0,5 л/т, інкрустація АКМ (Патент 
України № 8501) – 0,3 л/т, обробка АКМ (0,3 л/т) + 
Ризобофіт (0,5 л/т ). Насіння обробляли із розрахун-
ку 20 л робочого розчину на тонну. Сівбу проводили 
у третій декаді березня. Норма висіву – 116 схожих 
насінин на м

2
. У фазу 2–3 прилистків формували 
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густоту стояння рослин (95 шт./м
2
). Площу листко-

вої поверхні, чисту продуктивність фотосинтезу, 
масу сухої речовини рослин визначали за загально-
прийнятими методиками [6]. Дисперсійний аналіз 
виконували за методикою Б.О. Доспєхова [7] з ви-
користанням програми «Statistika-6». 

Результати досліджень. Дослідженнями 

встановлено, що дія та взаємодія факторів, які 
були поставлені на вивчення, сприяла збіль-
шенню площі листкової поверхні рослин гороху 
від сходів до формування зерна (табл. 1).  

Таблиця 1 – Площа листкової поверхні рослин гороху залежно від сортового складу  
та інокуляції насіння, см

2
/рослину(середнє за 2015–2017 рр.) 

Сорт  
(фактор А) 

Оброблення насіння 
(фактор В) 

Фаза розвитку  

2–3 
прилис-

тки 

3–4 
прилис-

тки 

5–6 
прилис-

тків 

бутоні-
зація 

цвітіння 
форму-
вання 
зерна 

Девіз 

Контроль (вода) 19,3 48,7 100,0 151,1 155,2 160,7 

Ризобофіт 20,6 53,0 119,3 169,7 171,5 182,2 

АКМ 22,2 57,4 114,4 177,9 176,4 199,5 

АКМ + Ризобофіт  23,6 58,0 134,3 189,2 193,3 213,3 

Глянс 

Контроль (вода) 18,7 44,3 103,8 145,8 146,1 154,5 

Ризобофіт 20,8 44,2 132,2 153,9 160,2 185,8 

АКМ 23,0 54,9 108,3 169,1 163,9 196,9 

АКМ + Ризобофіт  23,8 58,0 136,5 178,5 173,4 205,7 

Отаман 

Контроль (вода) 16,0 40,0 89,5 141,9 146,2 148,6 

Ризобофіт 17,8 43,6 101,3 151,6 158,0 166,7 

АКМ 18,8 46,4 106,2 165,8 170,8 175,9 

АКМ + Ризобофіт  19,5 48,9 112,7 170,5 177,1 190,1 

НІР05, 
см

2
/рослину 

А 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 

В 0,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0,6 

 

Потім до фази фізіологічної стиглості відбулося 
різке зменшення показника, пов’язане з біологічними 
особливостями культури. Спостерігали відмирання 
листків у нижніх ярусах рослин, що зумовило пере-
міщення елементів живлення з листків до генератив-
них органів, незважаючи на те, що процеси розвитку 
рослин ще продовжувалися. 

Мінімальну площу листкової поверхні усі сорти 
гороху, які вирощували у досліді, сформували у 
контрольному варіанті з обробкою насіння водою. 
Інокуляція ефективним штамом ризобій, інкрустація 
АКМ та їх поєднання збільшили площу листкової 
поверхні у фазу 2–3 прилистків на посівах гороху 
сорту Девіз на 1,3–4,3, Глянс – 2,1–5,1, Отаман – 

1,8–2,5 см
2
/рослину. Найбільшу різницю між варіан-

тами досліду за даним показником визначено у фазу 
формування зерна – 21,5–52,6; 31,3–51,2 і  
18,1–41,5 см

2
/рослину. 

Незалежно від фази росту й розвитку максималь-
ну площу листкової поверхні формували рослини 
всіх досліджуваних сортів гороху за поєднання інкру-
стації АКМ та інокуляції Ризобофітом. Дещо нижчі 
показники асиміляційного апарату забезпечила ін-
крустація насіння АКМ. 

Якщо порівнювати між собою вирощувані у дослі-
ді сорти, слід зазначити, що мінімальною площею 
листкової поверхні в усі строки визначення характе-
ризувався сорт Отаман (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Площа листкової поверхні середньостиглих сортів гороху посівного,  
см

2
/рослину (середнє за 2015–2017 рр.) 
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Сорт Глянс мав деяку перевагу у перші три строки 
визначення, а починаючи з початку репродуктивної 
стадії розвитку рослин (фази бутонізації) і до періоду 
формування зерна він поступався сорту Девіз. 

Результатами проведених нами досліджень 
встановлено, що інокуляція ефективним штамом 

ризобій, інкрустація АКМ та їх суміщення збільшу-
вали чисту продуктивність фотосинтезу у всі між-
фазні періоди визначення (табл. 2). Мінімальною 
вона визначена у період 2–3 прилистки – 3–4 при-
листки, максимальною – у період цвітіння – фор-
мування зерна. 

Таблиця 2 – Чиста продуктивність фотосинтезу рослин гороху, г/м
2
 сухої маси за добу  

(середнє за 2015–2017рр.) 

Сорт  
(фактор А) 

Оброблення насін-
ня(фактор В) 

Міжфазний період  

2–3 прилистки – 
3–4 прилистки 

5–6 прилистків – 
бутонізація 

цвітіння – форму-
вання зерна 

Девіз 

Контроль (вода) 6,3 12,3 18,9 

Ризобофіт 7,2 12,1 18,8 

АКМ 8,3 15,1 20,3 

АКМ + Ризобофіт 8,7 15,0 21,2 

Глянс 

Контроль (вода) 5,3 11,3 18,3 

Ризобофіт 6,5 10,1 17,3 

АКМ 7,8 15,5 19,7 

АКМ + Ризобофіт  8,3 14,4 20,1 

Отаман 

Контроль (вода) 5,9 11,3 14,8 

Ризобофіт 6,2 11,1 16,1 

АКМ 7,3 12,4 19,0 

АКМ + Ризобофіт  7,6 12,3 19,3 

НІР05, г/м
2
 

А 0,2 0,1 0,2 

В 0,2 0,2 0,3 

 
Максимальні значення чистої продуктивності 

фотосинтезу у всіх сортів, які вирощували у досліді, 
у міжфазні періоди 2–3 прилистки – 3–4 прилистки і 
цвітіння – формування зерна визначені у варіанті 
поєднання інкрустації АКМ та інокуляції Ризобофі-
том, у міжфазний період 5–6 прилистків – бутоніза-
ція за інкрустації насіння розчином АКМ і за поєд-
нання інкрустації АКМ та інокуляції мікробним пре-

паратом Ризобофіт. Мінімальні показники чистої 
продуктивності фотосинтезу у рослин гороху визна-
чені у сорту Отаман, максимальні – у сорту  
Девіз (рис. 2). Для формування зернової продуктив-
ності важливе значення відіграє розподіл сухої 
речовини в органах рослин упродовж вегетаційного 
періоду, який тісно пов’язаний зі швидкістю руху 
асимілятів. 

 

 
 

Рис. 2. Чиста продуктивність фотосинтезу середньостиглих сортів гороху,  
г/м

2
 сухої маси за добу (середнє за 2015–2017 рр.) 

 
Проведеними розрахунками визначено, що за дії 

інокуляції Ризобофітом, інкрустації розчином АКМ і їх 
поєднання показники сухої маси рослин усіх вирощу-
ваних у досліді сортів гороху зростали (табл. 3).
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Таблиця 3 – Суха маса однієї рослини гороху посівного, г (середнє за 2015–2017 рр.) 

Сорт  
(фактор А) 

Оброблення насіння  
(фактор В) 

Фаза розвитку  

2–3 
прилис-

тки 

3–4 
прилис-

тки 

5–6 
прилис-

тків 

бутоні-
зація 

цвітіння 
форму-
вання 
зерна 

Девіз 

Контроль (вода) 0,134 0,243 0,763 1,547 1,689 3,187 

Ризобофіт 0,141 0,274 0,810 1,697 2,006 3,689 

АКМ 0,147 0,312 0,816 1,949 2,048 4,072 

АКМ + Ризобофіт 0,149 0,327 0,876 2,118 2,262 4,442 

Глянс 

Контроль (вода) 0,130 0,214 0,722 1,434 1,714 3,091 

Ризобофіт 0,150 0,257 0,919 1,648 1,701 3,202 

АКМ 0,148 0,299 0,782 1,861 2,022 3,788 

АКМ + Ризобофіт 0,150 0,320 0,957 2,089 2,251 4,158 

Отаман 

Контроль (вода) 0,103 0,186 0,628 1,286 1,576 2,663 

Ризобофіт 0,116 0,212 0,704 1,405 1,596 2,901 

АКМ 0,120 0,238 0,768 1,610 1,790 3,450 

АКМ + Ризобофіт 0,133 0,263 0,823 1,692 2,080 3,869 

НІР05, г 
А 0,002 0,005 0,003 0,007 0,005 0,005 

В 0,004 0,005 0,004 0,007 0,005 0,007 

 
Максимальними в усі фази росту й розвитку 

рослин вони визначені за поєднання інкрустації 
розчином АКМ та інокуляції мікробним препаратом 
Ризобофіт. Найменшу кількість сухої речовини 
накопичували рослини гороху сорту Отаман – 
3,221 г/рослину у фазу формування зерна в сере-
дньому за фактором В, максимальну – рослини 
сорту Девіз – 3,848 г/рослину. Сорт Глянс дещо 
поступався сорту Девіз за цим показником, крім 
фази 5–6 прилистків. 

Висновки. Встановлено, що у середньостиглих 

сортів гороху посівного Девіз, Глянс, Отаман пло-
ща листкової поверхні, чиста продуктивність фото-
синтезу і нагромадження сухої речовини істотно 
залежали від інокуляції мікробним препаратом 
Ризобофіт, інкрустації розчином АКМ і їх поєднан-
ня. Інокуляція збільшила площу листкової поверхні 
у фазу 2–3 прилистків на посівах гороху сорту 
Девіз на 1,3–4,3, Глянс – 2,1–5,1, Отаман – 1,8–
2,5 см

2
/рослину. Мінімальні показники чистої про-

дуктивності фотосинтезу у рослин гороху визначе-
ні у сорту Отаман, максимальні – у сорту Девіз. 
Максимальна кількість сухої речовини накопичува-
ли рослини гороху у фазу формування зерна сорту 
Девіз – 3,848 г/рослину. Сорт Глянс дещо поступа-
вся сорту Девіз за цим показником, крім фази  
5–6 прилистків. 
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