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Постановка проблеми. Вирощування олійних 

культур – один з основних і традиційних напрямів 
сільськогосподарського виробництва в Україні. 
Посівні площі олійних культур поступаються за 
обсягом лише зерновим, пшениці та ячменю. Ос-
нову олійної сировинної бази становлять однорічні 
олійні рослини: соняшник, ріпак, соя, рицина, льон 
олійний, гірчиця, рижій та ін. Льон – одна з основ-
них технічних культур і основна прядивна культура 
України, яка розвивається у двох напрямах: на 
Поліссі в основному сіють льон-довгунець, у насін-
ні якого міститься до 40% олії, а в південних райо-
нах – сорти льону олійного для отримання олії, 
вміст якої досягає 44–50% [1]. 

У всьому світі зріс інтерес до використання 
лляної олії в їжу у зв’язку з її лікувальними власти-
востями, зумовленими високим вмістом лінолено-
вої кислоти. Лляна олія сприяє виведенню з орга-
нізму холестерину, поліпшенню обміну білків і  
жирів, нормалізації артеріального тиску, зменшен-
ню вірогідності утворення тромбів і пухлин, значно 
знижує ризик серцево-судинних і ракових захво-
рювань та зменшує алергічні реакції. Настій із 
насіння льону застосовують для лікування опіків, а 
також у разі гастритів, диспепсії й ентероколітів [2].  

Вимогливість льону олійного до родючості 
ґрунту зумовлена слабким розвитком і значно 
нижчою здатністю його кореневої системи засво-
ювати поживні речовини в порівнянні із зернови-
ми культурами. Льон олійний споживає поживні 
речовини протягом усього вегетаційного періоду, 
хоча і нерівномірно. Від сходів до бутонізації він 
використовує відносно невелику їх кількість: при-
близно 30% азоту і 15% фосфору від максималь-
ного його вмісту в урожаї. Найбільш інтенсивно 
процес накопичення відбувається в період утво-
рення репродуктивних органів і цвітіння, коли за 
короткий період від початку до масового цвітіння 
споживання азоту досягає 90% і більше, а фос-
фору до кінця цвітіння – 50% [3]. 

В Україні вирощування льону олійного базуєть-
ся на широкому використанні органічних, мінера-
льних і бактеріальних добрив, стимуляторів росту, 
хімічних засобів захисту рослин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом у світі спостерігається тенденція 

вирощування сільгоспкультур за методами еколо-
гічного землеробства, адже інтенсивне застосу-
вання пестицидів й агрохімікатів не лише хімізує 
сільськогосподарську продукцію, а й призводить 
до забруднення довкілля, появи стійких штамів, 
популяцій патогенів і шкідників, частота виник-
нення яких випереджає створення хімічних пре-
паратів. Також внаслідок застосування інтенсив-
них технологій: оранки і розпушування ґрунтів, 
відбувається деградація ґрунтів, вони втрачають 
свої родючі властивості. Передусмі це відобрази-
лося на зменшенні кількості корисних мікроорга-
нізмів у ґрунті. Втрата родючості також відобра-
жається на опірності вирощуваних рослин до 
хвороб і шкідників, під дію яких потрапляють 
ослаблені рослини, які ростуть на виснаженому 
ґрунті. Тому основним способом захисту рослин є 
відновлення родючості ґрунту, а саме профілак-
тика і максимальне використання методів, спря-
мованих на підвищення родючості ґрунту і захист 
рослин. Головний спосіб підвищення родючості – 
це внесення у ґрунт органіки у вигляді гною, со-
ломи, мульчі, посіву сидератів. Нині на допомогу 
приходять мікробіологічні добрива, які у своєму 
складі мають корисні мікроорганізми [4; 5]. 

Мікробіологічні добрива – це комплекс живих 
мікроорганізмів, присутність яких у ґрунті сприяє 
швидкому постачанню рослинам поживних речо-
вин. Залежно від типу мікроорганізмів, включених 
у добриво, активізуються різні природні процеси. 
Ці добрива поділяють на азотфіксуючі, фосфат-
мобілізуючі та каліймобілізуючі, а також деструк-
тори стерні. Для профілактики і лікування рослин 
від хвороб і комах використовують біопрепарати 
для захисту рослин – біофунгіциди та біоінсекти-
циди [6; 7].  

Мікробіологічні препарати натепер найбільш 
потужні, але ще недостатньо досліджені чинники 
регулювання біотичних відносин у ґрунтовій еко-
системі. 

Зараз, коли землеробство України функціонує в 
умовах від’ємного балансу гумусу, а також фосфо-
ру, азоту й інших поживних речовин, широке засто-
сування біопрепаратів, створених вітчизняними 
мікробіологами, є істотним ресурсом підвищення 
продуктивності рослинництва. Перелік біотехноло- 
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гічних продуктів – мікробних препаратів для рос-
линництва останніми роками значно розширився і 
включає створені на основі вільноживучих, асоціа-
тивних, симбіотрофних азотфіксуючих, фосфатмо-
білізуючих мікроорганізмів, а також препаратів 
бінарної дії поєднанням різних мікроорганізмів або 
бактерій і ендомікоризних грибів [8; 9; 10].  

Мікробіологічні препарати призначені для об-
робки насіння перед посівом та для позакоренево-
го підживлення в період вегетації сільськогоспо-
дарських культур, як-от ярий і озимий ріпак,  соня-
шник, зернобобові культури, бобові трави, льон-
довгунець, льон олійний. 

Мета статті. Аналіз вивченої інформації зі 

впливу мікробіологічних препаратів дає підставу 
для вибору ефективних для застосування на льоні 
олійному в умовах Півдня України.  

Результати досліджень. Є ціла низка прикла-

дів впливу біопрепаратів асоціативної дії на проце-
си живлення рослин; їх внесення дозволяє здійсни-
ти часткову заміну мінеральних добрив або знизити 
дозу їх застосування та збільшити коефіцієнт вико-
ристання рослинами. Під час проведення дослідів 
було встановлено, що ризосферні мікроорганізми 
можуть впливати на сільськогосподарські рослини 
не тільки внаслідок забезпечення їх «біологічним» 
азотом і мобілізованим фосфором, а й іншими 
шляхами. Ризосферні мікроорганізми продукують 
також фізіологічно активні речовини (ауксини, цито-
кініни, гібереліни, вітаміни, антибіотики), які засво-
юються кореневою системою і впливають на ріст і 
розвиток польових культур [11; 12]. 

Такі мікробіологічні препарати, як Триходермін, 
Ековітал, Планриз БТ, мають антимікробні та ріст-
стимулюючі властивості, сприяють формуванню 
потужного азотфіксуючого апарату на коренях, 
інтенсифікації розвитку рослин, захисту їх від за-
хворювань, підвищенню врожаю і якості рослинної 
продукції, а також сприяють стабілізації агроекоси-
стеми і підвищенню родючості ґрунтів. Сферою 
застосування є передпосівна обробка насіння 
зернових, зернобобових, овочевих культур, бульб 
картоплі, а також препарат застосовуються для 
обприскування в період вегетації зернових і зерно-
бобових культур, овочевих, плодових культур, 
винограду, суниці [13].  

Використання мікробіологічного добрива Ембі-
онік-У дозволяє знизити ризик зараження насіння 

хворобами в початковий період зростання і розви-
тку рослин. Передпосівна обробка насіння цим 
препаратом не тільки знезаражує насінини від 
патогенної мікрофлори, а й значно підвищує їхню 
схожість. Отже, у початковий період вегетації 
рослини швидше розвиваються: раніше 
з’являються бокові пагінці та репродуктивні органи, 
вони більш стійкі до заморозків за сівби насіння у 
ґрунт одразу ж після обробки. Воно не повинно 
після цього зберігатися більше 3-х діб. На насінні 
після обробки Ембіонік-У поселяються живі мікро-

організми, здатні не тільки знезаразити насіння, а 
й стимулювати його схожість та знищити патогенні 
мікроорганізми у ґрунті [14].  

Застосування біостимуляторів прискорює ріст і 
розвиток посівів соняшнику, а також сприяє росту 
продуктивності. Насіння соняшнику, оброблене 
біостимуляторами Марс ЕL, Ендофітом L1 та їх 

комплексним застосуванням, дає дружні сходи, 
рослини більш однорідні за морфологічними озна-
ками, спостерігалося швидше достигання. Наявна 
позитивна дія біостимуляторів росту на листкову 
поверхню рослин соняшнику. Листкова поверхня 
на ділянках, оброблених біостимуляторами росту 
Марс EL + Ендофіт L1, була більш розвиненою, що 
сприяло формуванню потужної надземної маси 
рослин соняшнику. Маса 1 000 насінин була біль-
шою на 4–6 г порівняно з контролем. Обробка 
насіння біостимуляторами сприяла суттєвій при-
бавці врожаю [15]. 

У дослідженнях, проведених на посівах гороху 
сорту Оплот, за застосування біостимуляторів 
Стимпо та Регоплант, спостерігалося збільшення 
кількості бобів на рослині. У 2016 р. кількість бобів 
збільшилась на 22,5 та 34,4% відповідно, а у 
2017 р. зафіксовано збільшення кількості бобів на 
одній рослині на 21,0 та 8,0% порівняно з контро-
лем. Біостимулятори Стимпо та Регоплант за умов 
передпосівного та позакореневих обробіток гороху 
збільшували чисельність кореневих бульбочок 
протягом вегетації в 1,3–1,7 рази порівняно з конт-
ролем. Позакореневі обробки біостимуляторами 
Стимпо та Регоплант покращували параметри та 
функціонування фотосинтетичного апарату рослин 
гороху, на що вказує зростання індексу листової 
поверхні в різних фазах вегетації та в різні роки 
дослідження в 1,56 рази і в 1,37 рази відповідно та 
порівняно з контрольними значеннями. Отримані 
дані підтверджують перспективність подальшого 
дослідження та розкриття механізмів їхнього впли-
ву на продукційний процес, особливо в посушли-
вих умовах Південного Степу України [16].  

Багатьма дослідниками встановлено, що іноку-
ляція насіння сої високоефективними штамами 
бульбочкових бактерій сприяє підвищенню рівня 
врожайності цієї культури на 10–15%, а в нових 
районах, де відсутні аборигенні популяції азотфік-
суючих бактерій, – на 25–30%, водночас значно 
збільшується вміст білка в зерні [17].  

Екофосфорин – високоефективний бактеріаль-
ний препарат на основі рістстимулюючих азотфік-
суючих і фосфатмобілізуючих ґрунтових бактерій 
для підвищення продуктивності злакових (озимої 
та ярої пшениці, ячменю й ін.), технічних і овоче-
вих культур. Ефективність препарату визначається 
здатністю бактерій, на основі яких він виготовле-
ний, фіксувати азот атмосфери та мінералізувати 
органічні фосфоровмісні сполуки, покращувати 
мінеральне живлення рослин, стимулювати їх ріст 
і розвиток завдяки забезпеченню біологічно актив-
ними речовинами (вітаміни, фітогормони, аміноки-
слоти й ін.), підвищувати стійкість рослин до фіто-
патогенів і стресів, збільшувати врожай і якість 
зерна. Препарат призначений для передпосівної 
обробки насіння злакових (озимої та ярої пшениці, 
ячменю й ін.), технічних і овочевих культур [18].  

Випробування Екофосфорину на посівах пше-
ниці озимої сорту Подолянка показали його стиму-
лювальну дію на розвиток фотосинтетичного апа-
рату та формування врожаю. Обробка насіння 
істотно впливала на наростання площі листкової 
поверхні. У фазі молочної стиглості рослини пере-
важали за площею листової поверхні рослини 
контрольного варіанта (на 1 рослину – на 13–21%, 
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на 1 га посівів – на 21–33%). Накопичення хлоро-
філу відбувалося активно як у фазу виходу у труб-
ку, так і у фазу молочної стиглості, водночас най-
більшу його кількість у листі зазначено у варіанті з 
Екофосфорином. Найкращі показники чистої про-
дуктивності фотосинтезу у фазу виходу у трубку 
спостерігали за обробки насіння Екофосфори- 
ном – 10,6 г/м

2
 на добу, або 130,9% порівняно з 

контролем. Варто відзначити стабільну стимулюю-
чу дію Екофосфорину за умов посухи. Незважаючи 
на посуху, було отримано достовірну прибавку 
врожаю 2,2 ц/га. Обробка насіння Екофосфорином 
сприяла зростанню стійкості пшениці до фузаріоз-
но-гельмінтоспоріозної кореневої гнилі [19].  

Для обробки насіння просапних культур, як-от 
кукурудза, соняшник, сорго, цукровий буряк і ріпак, 
використовують Binok TK – комплексний сухий 
інокулянт на основі тальково-графітної суміші. У 
разі використання препарату спостерігається під-
вищення схожості на 10–20% і енергія проростан-
ня насіння навіть у стресових ситуаціях, а також 
швидке формування потужної кореневої системи, 
формуються ризосфери з корисної мікрофлори. 
Водночас відбувається пригнічення ґрунтових 
збудників бактеріальних і грибних хвороб протягом 
всього періоду вегетації, антистресова дія за за-
стосування ґрунтового гербіциду. Урожайність 
культур підвищується на 5–20%. 

Азофосфорин – високоефективний бактеріаль-
ний препарат на основі рістстимулюючих азотфік-
суючих і фосфатмобілізуючих ґрунтових бактерій 
для підвищення продуктивності овочевих, техніч-
них, злакових, ягідних і квіткових культур. Ефекти-
вність препарату визначається здатністю бактерій, 
на основі яких він виготовлений, фіксувати азот 
атмосфери та мінералізувати органічні фосфоро-
вмісні сполуки, покращувати мінеральне живлення 
рослин, стимулювати їх ріст і розвиток завдяки 
забезпеченню біологічно активними речовинами 
(вітаміни, фітогормони, амінокислоти, антибіотичні 
речовини й ін.), підвищувати стійкість рослин до 
фітопатогенів і стресів [18]. 

Органічне добриво «Біо-гель» застосовують як 
природний адаптоген, стимулятор росту, для прис-
корення коренеутворення, стимуляції росту та 
розвитку, підвищення стійкості до несприятливих 
умов навколишнього середовища, посилення 
імунної системи, життєздатності та збільшення 
врожайності сільськогосподарських культур. Доб-
рива виробляюся на сировині 100% природного 
походження (торф, біогумус), є ефективним нату-
ральним засобом для відновлення родючості ґрун-
тів.  Науково доведено, що органічне добриво 
«Біо-гель» знижує фунгіцидне та гербіцидне нава-
нтаження на рослини та довкілля в середньому на 
15–30%, а показники врожайності становлять 
приріст 5–15%. Використання добрива «Біо-гель» 
зумовлює позитивні зміни у вегетативному розвит-
ку культур, а саме: посилення ростових процесів, 
формування сильної кореневої системи, зокрема і 
вторинної. За умов посушливого клімату «Біо-
гель» сприяє накопиченню вологи в рослинах [18].  

Виявлено позитивну дію добрива органічного 
«Біо-гель» на формування продуктивності рослин 
та рівень врожайності зерна пшениці озимої. Досто-
вірну прибавку врожаю зерна отримано за однора-

зової вегетаційної обробки посівів пшениці озимої 
на початку фази трубкування препаратом «Біо-
гель». Застосування органічного добрива «Біо-гель» 
у системі живлення рослин пшениці озимої сприяло 
підвищенню показників структури врожаю. З метою 
підвищення продуктивності пшениці озимої варто 
застосовувати вегетаційне обприскування посівів у 
фазу трубкування культури препаратом «Біо-гель», 
нормою витрат 1,5 л/га (концентрація розчину 
0,75%), бажано одночасно з хімічними препаратами 
(фунгіцидами), для зменшення витрат, які застосо-
вуються для контролю розвитку комплексу хвороб 
пшениці озимої у фазу трубкування рослин [20]. 

Висновки. Мікробіологічні препарати нині є 

одним із найбільш потужних чинників регулювання 
біотичних відносин у ґрунтовій екосистемі. Викори-
стання мікробних препаратів забезпечує форму-
вання біоти корисних мікроорганізмів у потрібній 
кількості та в потрібний час. Сучасні мікробні пре-
парати також мають у своєму складі фізіологічно 
активні речовини бактеріального походження (сво-
єрідні стимулятори росту), активно впливають на 
розвиток кореневої системи, формування більшої 
адсорбуючої поверхні, що, загалом, сприяє зрос-
танню ступеня використання добрив рослинами. 
Виходячи з вивченої інформації, дослідження 
впливу мікробіологічних препаратів на ріст, розви-
ток, продуктивність і урожайність рослин льону 
олійного в Умовах Півдня України є актуальним.  
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Постановка проблеми. Одним із важливих еле-

ментів продуктивності рослин кукурудзи, що впливає 
на формування потенційної та фактичної врожайнос-
ті, є «маса 1 000 зерен». Тому вивчення прояву цієї 
ознаки, мінливості та зв’язків з іншими ознаками в 
ліній та гібридів має велике практичне значення для 
визначення пріоритетних параметрів добору під час 
селекції нового покоління високоврожайних біотипів 
для конкретних агроекологічних зон вирощування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

групі показників, що характеризують якість насіння, 
особливе місце посідає його крупність. Вона має 
велике значення у процесах післязбиральної обро-
бки і зберігання насіннєвого матеріалу та є основ-
ним показником товарності зерна. У крупного насін-
ня великий зародок і значно більше поживних речо-
вин в ендоспермі, тому воно забезпечує вирівняні 
та дружні сходи, оскільки первинні (зародкові) коре-
ні і перший листок формуються лише завдяки запа-
сам зернівки [1; 2]. М. Кирпа, С. Скотар зазначають, 
що крупна та середня фракції насіння кукурудзи 
мають найкращі посівні якості та врожайні власти-
вості, а дрібна – найнижчі [3]. Деякі вчені вважають, 
що потенційна продуктивність, яку можна отримати 
традиційним селекційним шляхом, уже практично 
реалізована в сучасних гібридах [4]. Відомо, що 
формування елементів продуктивності визначають 
більш пластичні ознаки (довжина качана, кількість 

зерен у ряду), тоді як консервативніші (кількість 
рядів зерен і маса 100 зерен) гарантують отримання 
певного рівня врожайності [5]. Маса 1 000 зерен є 
важливою ознакою під час розроблення моделі 
гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах 
Південного Степу України [6]. Ознака маса 
1 000 зерен піддається впливу погодних умов, але 
визначальну роль в її вираженні має спадковість 
гібрида чи лінії [7]. Мінливість маси 1 000 насінин у 
низці років може характеризувати біологічну плас-
тичність гібрида й адаптивність його до умов відпо-
відного регіону. Прояв цієї ознаки на 80–90% зале-
жить від генетичних особливостей генотипу і пози-
тивно корелює з урожайністю [8]. У результаті про-
ведення аналізу літературних даних можна зробити 
висновок, що гетерозис, характер успадкування 
кількісних ознак і появ трансгресії показника «маса 
1 000 зерен» залежать як від генетичних властивос-
тей батьків, так і від умов вирощування. Тому у 
процесі створення нового селекційного матеріалу 
для конкретного регіону велике значення має знан-
ня закономірностей успадкування основних ознак 
кукурудзи з урахуванням взаємозв’язків між ними. 

Мета статті. Встановити прояв і мінливість ма-

си 1 000 зерен у ліній – батьківських компонентів 
та гібридів кукурудзи за використання різних гене-
тичних плазм і визначити рівень гетерозису в но-
востворених тесткросів в умовах зрошення.  




