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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ á³îëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â íà âðîæàéí³ñòü ³ ïîñ³âí³ ÿêîñò³ íàñ³ííÿ 
ïøåíèö³ ì’ÿêî¿ îçèìî¿. Ìåòîäè. Ëàáîðàòîðíèé (âèçíà÷åííÿ ìàñè 1000 íàñ³íèí, àêòèâ-
íîñò³ ê³ëü÷åííÿ, åíåðã³¿ ïðîðîñòàííÿ, ëàáîðàòîðíî¿ ñõîæîñò³, ê³ëüêîñò³ çàðîäêîâèõ êî-
ð³íö³â ³ äîâæèíè êîëåîïòèëå), âèì³ðþâàëüíî-âàãîâèé (óðîæàéí³ñòü), ìàòåìàòè÷íî¿ ñòà-
òèñòèêè (îö³íêà äîñòîâ³ðíîñò³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü). Ðåçóëüòàòè. Äîñë³äæåííÿìè 
âñòàíîâëåíî, ùî çà âíåñåííÿ á³îäîáðèâ ó ïåð³îä âåñíÿíî-ë³òíüî¿ âåãåòàö³¿ âðîæàéí³ñòü 
ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè, Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà, Íàòàëêà, Þâ³ëÿð 
Ìèðîí³âñüêèé ï³äâèùóâàëàñü íà 0,28–0,37 ò/ãà, ìàñà 1000 íàñ³íèí çá³ëüøóâàëàñü íà 
1,3–1,5 ã. Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò îòðèìàíî íà âàð³àíò³ çàñòîñóâàííÿ á³îäîáðèâà Á³îêîìï-
ëåêñ ÁÒÓ (VIII å.î.) ç íîðìîþ âèòðàòè 500 ìë/ãà. Çà âíåñåííÿ íà ïîñ³âàõ ïøåíèö³ îçèìî¿ 
á³îëîã³÷íîãî äîáðèâà Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè (1 ë/ãà) ï³äâèùóâàëèñü 
óðîæàéí³ñòü (íà 0,22–0,45 ò/ãà), âèõ³ä êîíäèö³éíîãî íàñ³ííÿ (íà 3–8 %) òà ìàñà 1000 
íàñ³íèí (íà 1,3–2,0 ã). Íàéâèùó âðîæàéí³ñòü ó ñîðò³â Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà (5,50 ò/ãà) òà 
Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà (6,05 ò/ãà) îòðèìàíî çà âíåñåííÿ Ì³êðîá³îëîã³÷íîãî êîìïîíåíòó 
êóëüòóðè íà III å.î., IV å.î. ³ VIII å.î. Íà âàð³àíòàõ âíåñåííÿ á³îäîáðèâà ñïîñòåð³ãàëè òåí-
äåíö³þ äî çðîñòàííÿ àêòèâíîñò³ ê³ëü÷åííÿ, åíåðã³¿ ïðîðîñòàííÿ, ëàáîðàòîðíî¿ ñõîæîñò³ 
íàñ³ííÿ, äîâæèíè êîëåîïòèëå òà ê³ëüêîñò³ çàðîäêîâèõ êîð³íö³â ïîð³âíÿíî ç êîíòðîëåì. 
Âèñíîâêè. Íà îñíîâ³ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â âèÿâëåíî ï³äâèùåííÿ âðîæàéíîñò³, ïîñ³â-
íèõ ÿêîñòåé òà á³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ó íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿, âèðîùåíîãî çà îáðîá-
êè íàñ³ííºâèõ ïîñ³â³â á³îäîáðèâàìè. Äëÿ âïðîâàäæåííÿ ó âèðîáíèöòâî ðåêîìåíäóºìî 
ïðîâîäèòè îáïðèñêóâàííÿ íàñ³ííºâèõ ïîñ³â³â ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä âåãåòàö³¿ á³îïðå-
ïàðàòàìè Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ ³ Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ îçèìà, íàñ³ííÿ, á³îëîã³÷í³ äîáðèâà, óðîæàéí³ñòü, ïîñ³âí³ 
ÿêîñò³
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Вступ. Сучасні тенденції у сільськогосподарському секторі більшості 
розвинених країн спрямовані на розвиток виробництва та використання бі-
ологічних добрив. Біодобрива являють собою збалансовану форму пожив-
них речовин, не містять солей та синтетичних компонентів важких металів, 
їхня післядія триває 3–4 роки, тобто мікро- і макроелементи живлення по-
вністю засвоюються рослиною в міру необхідності. Мікроорганізми біодо-
брив мають здатність переводити органічну речовину у форми, що доступні 
для живлення рослин сільськогосподарських культур. 

На відміну від хімічних пестицидів, мікробні препарати містять зна-
чну кількість таких фізіологічно активних речовин, як ауксини, цитокініни, 
гібереліни, вітаміни, що продукують біоагенти препаратів. Відповідно, ці 
речовини стимулюють ріст рослин та підвищують продуктивність і якість 
продукції. Так, в умовах демонстраційного досліду з озимою пшеницею по-
казано, що застосування комплексу препаратів Гаубсин та Триходермін у 
фазі появи прапорцевого листка забезпечило приріст урожайності 4 ц/га 
порівняно з контролем. Крім того, у дослідному варіанті отримали зерно 
3-го класу, тоді як у варіанті з використанням лише хімічних пестицидів – 
фуражне [1].

Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Біологічні добрива 
сьогодні стають ледь не єдиною противагою руйнівному для ґрунтової біо-
ти впливу мінеральних добрив. Їх застосовують для збагачення ризосфери 
корисними мікроорганізмами, які відповідають за ефективне забезпечення 
рослин поживними елементами з ґрунту, що залежить від домінування того 
чи іншого виду мікроорганізмів у ризосфері. Заселяючи прикореневу зону, 
мікроорганізми переводять недоступні для рослини форми азоту, фосфо-
ру та калію ґрунту в доступні; стримують розвиток та знищують патогенну 
мікрофлору (збудників хвороб); продукують фітогормони, які безпосеред-
ньо впливають на ріст та розвиток рослин, стійкість до зовнішніх стресів, а 
отже, й урожайність [2]. 

Ретьман С.В. та інші вказують [3], що триразове обприскування посівів 
пшениці озимої біопрепаратами знижувало ураженість рослин борошнис-
тою росою на 40–50 %, кореневими гнилями на ранніх етапах органогенезу 

– на 60–75 %, на пізніх – на 20–30 %. 
Авраменко С. із співавторами констатують [4], що застосування біо-

логічного стимулятора росту в умовах 2010–2011 рр. забезпечило істотне 
збільшення врожайності пшениці озимої на різних фонах живлення та за 
різних способів обробітку ґрунту. Найбільшим приріст урожайності був на 
фоні без добрив, коливаючись залежно від способу застосування препарату 
від 0,38 до 0,63 т/га, або від 18,5 до 30,7 % порівняно з чистим контролем, та 
від 0,21 до 0,46 т/га, або від 9,5 до 20,7 % порівняно з протруєним контролем. 

Науковці Інституту сільського господарства Карпатського регіону 
НААН стверджують [5], що від застосування біодобрив показники якості 
зерна суттєво не змінювались, зокрема маса 1000 зерен була в межах 38,3–
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39,0 г, натура зерна – 761–767 г/л. Розрахунок економічної ефективності по-
казав, що застосування у технології вирощування пшениці озимої біологіч-
них препаратів забезпечує високий прибуток (4491–4659 грн/га), зокрема на 
варіанті поєднання обробки насіння діазофітом (0,4 л/т) та позакореневого 
підживлення азотофітом (0,6 л/га) на IV етапі органогенезу з додатковим 
внесенням до зазначеної комбінації біопрепарату біосил (20 мл/га). Рівень 
рентабельності становив 115–135 %. 

Отже, для отримання високих урожаїв oзимої пшениці важливою скла-
довою сучасних інтенсивних технологій вирощування є застосування біоло-
гічно активних сполук, здатних впливати на інтенсивність фізіологічних про-
цесів та відповідним чином забезпечувати продукційний процес сільськогос-
подарського виробництва [2, 6–8]. Біологічні препарати на основі цих сполук 
посилюють обмінні процеси в рослинних організмах, підвищують їх стійкість 
до несприятливих погодних умов, додатково сприяють реалізації закладеного 
в рослинах потенціалу врожайності та поліпшенню якості продукції [9–11]. 

У насінництві, як і в інших галузях рослинництва, все гострішою стає 
проблема виробництва сільськогосподарської продукції високої якості. 
Розв’язання її можливе, зокрема, шляхом розробки регіонально адаптова-
них ресурсозберігаючих технологій вирощування нових сортів озимої пше-
ниці для конкретних ґрунтово-кліматичних зон і мікрозон з використан-
ням сучасних засобів екологізації, що давали б змогу реалізовувати гене-
тичні можливості нових сортів [12]. Тому актуальними є дослідження щодо 
впливу біологічних добрив на врожайність та посівні якості насіння нових 
сортів пшениці озимої.

Мета досліджень – вивчити вплив біологічних добрив на врожайність 
та посівні якості насіння пшениці м’якої озимої.

Матеріал і методика. Дослідження проводили у 2013–2016 рр. у відділі 
насінництва Миронівського інституту пшениці на посівах сортів пшениці 
озимої Колос Миронівщини, Миронівська сторічна, Наталка, Ювіляр Миро-
нівський, оброблених у період весняно-літньої вегетації біологічними добри-
вами (Біокомплекс БТУ, Мікробіологічний компонент культури). Визначали 
врожайність, посівні якості та деякі біологічні показники вирощеного насіння 
пшениці озимої. Активність кільчення насіння визначали за методикою М. М. 
Макрушина [13], енергію проростання, лабораторну схожість, масу 1000 на-
сінин − за ДСТУ 4138:2002 [14]. Польові досліди проводили відповідно до ме-
тодики державного сортовипробування [15] на ділянках 10 м2 у чотириразовій 
повторності. Агротехніка в дослідах загальноприйнята для умов Правобереж-
ного Лісостепу України. Урожай збирали комбайном «Сампо-130» з наступ-
ним перерахунком на стандартну (14 %) вологість зерна. Математичну оброб-
ку експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу [16]. 

Обговорення результатів. При внесенні біодобрив у період весняно-
літньої вегетації озимої пшениці підвищувалась урожайність сортів Колос 
Миронівщини (на 0,33−0,37 т/га), Миронівська сторічна (на 0,32−0,35 т/га), 
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Наталка (0,28−0,34 т/га), Ювіляр Миронівський (0,34−0,36 т/га) та збільшу-
валась маса 1000 насінин (відповідно на 3,3−3,8 г, 3,2–3,5 г, 1,3−2,3 г, 1,9−2,2 г) 
(табл. 1). Найкращий результат отримано при застосуванні біодобрива Біо-
комплекс БТУ (VIII е.о.) з нормою витрати 500 мл/га. 

За внесення біодобрива виявлено тенденцію до зростання активності 
кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості насіння, довжини 
колеоптиле та кількості зародкових корінців порівняно з контролем.

Òàáëèöÿ 1. Óðîæàéí³ñòü, ïîñ³âí³ ÿêîñò³ òà á³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè âèðîùåíîãî 
íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿ çàëåæíî â³ä âíåñåííÿ á³îäîáðèâà Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 
ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä (Ì²Ï, 2013–2014 ðð.)
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Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 5,15 43,0 64 96 97 7,0 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, ²V å.î. 5,49 44,5 65 97 98 7,2 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, VIII å.î. 5,48 44,8 67 97 98 7,2 3,2
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, ²V å.î. 5,49 44,7 65 97 98 7,1 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, VIII å.î. 5,52 44,9 68 97 98 7,1 3,2

Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 4,82 39,5 45 93 95 6,7 3,2
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, ²V å.î. 5,14 40,9 47 94 96 6,7 3,3
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, VIII å.î. 5,14 41,0 48 95 96 6,7 3,3
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, ²V å.î. 5,16 41,2 49 96 97 6,8 3,3
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, VIII å.î. 5,17 41,3 48 95 97 6,8 3,4

Íàòàëêà
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 4,25 37,7 41 96 97 7,0 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, ²V å.î. 4,53 39,1 42 96 97 7,1 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, VIII å.î. 4,57 39,5 43 97 98 7,2 3,1
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, ²V å.î. 4,55 39,3 43 96 98 7,3 3,2
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, VIII å.î. 4,59 39,7 43 97 98 7,3 3,2

Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 5,69 47,6 53 91 93 8,9 3,4
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, ²V å.î. 6,03 49,5 54 92 94 9,0 3,5
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 250 ìë/ãà, VIII å.î. 6,05 49,8 57 92 95 8,9 3,6
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, ²V å.î. 6,04 49,6 55 93 95 9,0 3,5
Á³îêîìïëåêñ ÁÒÓ 500 ìë/ãà, VIII å.î. 6,05 49,8 56 92 94 8,9 3,6
Í²Ð

05
0,15 1,2 5,0 3,0 3,0 0,30 0,20

За внесення на посівах пшениці озимої біологічного добрива Мікро-
біологічний компонент культури (1 л/га) підвищувалась урожайність (на 
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0,22–0,45 т/га), вихід кондиційного насіння (на 3–8 %) та маса 1000 насінин 
(на 1,3–2,0 г) (табл. 2).

Найвищу врожайність у сортів Горлиця миронівська (5,50 т/га) та Гос-
подиня миронівська (6,05 т/га) отримано у варіанті із застосуванням біоло-
гічного добрива на III, IV і VIII етапах органогенезу. Показники активності 
кільчення, енергії проростання, лабораторної схожості  насіння, зібраного 
з цих варіантів, мали тенденцію до зростання (на 2 %, які знаходились в ме-
жах НІР 05, порівняно з варіантами без обробки).

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü òà ïîñ³âí³ ÿêîñò³ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿ çàëåæíî 
â³ä çàñòîñóâàííÿ íà ïîñ³âàõ á³îäîáðèâà Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò 
êóëüòóðè (Ì²Ï, 2015–2016 ðð.)
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Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 5,13 67 41,8 74 93 95
Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III å.î.

5,35 70 43,1 77 94 95

Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III + IV å.î. 5,40 72 43,3 78 94 95

Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III + IV + VIII å.î. 5,50 74 43,6 78 95 97

Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà
Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè) 5,60 75 49,5 78 95 96
Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III å.î.

5,89 79 50,9 80 96 96

Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III + IV å.î. 5,99 81 51,1 82 96 97

Ì³êðîá³îëîã³÷íèé êîìïîíåíò êóëüòóðè, 1 ë/ãà 
íà III + IV + VIII å.î. 6,05 83 51,5 82 97 98

Í²Ð
05

0,21 2,5 1,2 4,0 3,0 3,0

       
Висновки. На основі проведених досліджень виявлено підвищення вро-

жайності, посівних якостей та біологічних показників у насіння пшениці 
озимої, вирощеного за обробки посівів біодобривами. Для впровадження 
у виробництво рекомендуємо обприскування насіннєвих посівів пшениці 
озимої у весняно-літній період вегетації  біопрепаратами Біокомплекс БТУ 
та Мікробіологічний компонент культури.
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1000 ñåìÿí, àêòèâíîñòè íàêëåâûâàíèÿ, ýíåðãèè ïðîðàñòàíèÿ, ëàáîðàòîðíîé âñõîæå-
ñòè, êîëè÷åñòâà çàðîäûøåâûõ êîðåøêîâ è äëèíû êîëåîïòèëå); èçìåðèòåëüíî-âåñîâîé 
(óðîæàéíîñòü); ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè (îöåíêà äîñòîâåðíîñòè ðåçóëüòàòîâ èñ-
ñëåäîâàíèé). Ðåçóëüòàòû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè âíåñåíèè áèîóäîáðåíèé â ïåðèîä 
âåñåííå-ëåòíåé âåãåòàöèè ïøåíèöû îçèìîé óðîæàéíîñòü ñîðòîâ Êîëîñ Ìèðîí³âùèíè, 
Ìèðîí³âñüêà ñòîð³÷íà, Íàòàëêà, Þâ³ëÿð Ìèðîí³âñüêèé ïîâûøàëàñü íà 0,28–0,37 ò/ãà, 
ìàññà 1000 ñåìÿí óâåëè÷èâàëàñü íà 1,3–1,5 ã. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ïîëó÷åí ïðè ïðèìå-
íåíèè áèîóäîáðåíèÿ Áèîêîìïëåêñ ÁÒÓ íà VIII ýòàïå îðãàíîãåíåçà ñ íîðìîé ðàñõîäà 
500 ìë/ãà. Ïðè âíåñåíèè íà ïîñåâàõ îçèìîé ïøåíèöû áèîëîãè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ 
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò êóëüòóðû (1 ë/ãà) ïîâûøàëèñü óðîæàéíîñòü (íà 0,22–
0,45 ò/ãà), âûõîä êîíäèöèîííûõ ñåìÿí (íà 3,0–8,0 %) è ìàññà 1000 ñåìÿí (íà 1,3–2,0 
ã). Ìàêñèìàëüíàÿ óðîæàéíîñòü ó ñîðòîâ Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà (5,50 ò/ãà) è Ãîñïîäèíÿ 
ìèðîí³âñüêà (6,05 ò/ãà) ïîëó÷åíà ïðè âíåñåíèè Ìèêðîáèîëîãè÷åñêîãî êîìïîíåíòà 
êóëüòóðû íà III, IV è VIII ýòàïàõ îðãàíîãåíåçà. Íà âàðèàíòàõ âíåñåíèÿ áèîóäîáðåíèé âû-
ÿâëåíà òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ ïîêàçàòåëåé àêòèâíîñòè íàêëåâûâàíèÿ, ýíåðãèè ïðî-
ðàñòàíèÿ, ëàáîðàòîðíîé âñõîæåñòè ñåìÿí, äëèíû êîëåîïòèëå è êîëè÷åñòâà çàðîäûøå-
âûõ êîðåøêîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì. Âûâîäû. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ 
âûÿâëåíî ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè, ïîñåâíûõ êà÷åñòâ è áèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ó 
ñåìÿí ïøåíèöû îçèìîé, âûðàùåííûõ ïðè îáðàáîòêå ïîñåâîâ áèîóäîáðåíèÿìè. Äëÿ 
âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî ðåêîìåíäóåì ïðîâîäèòü îïðûñêèâàíèå ñåìåííûõ ïîñåâîâ 
â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä âåãåòàöèè áèîïðåïàðàòàìè Áèîêîìïëåêñ ÁÒÓ è Ìèêðîáèî-
ëîãè÷åñêèé êîìïîíåíò êóëüòóðû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà îçèìàÿ, ñåìåíà, áèîëîãè÷åñêèå óäîáðåíèÿ, óðîæàé-
íîñòü, ïîñåâíûå êà÷åñòâà

Greening winter wheat seed crops 
Siroshtan A. A.1, Candidate of Agricultural Sciences
Kavunets V. P.1, Candidate of Agricultural Sciences
Tsentylo L. V.2, Candidate of Agricultural Sciences
1The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS 
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, Ukraine, 08853
e-mail: siroshtanandriy@gmail.com
2LLC “Agrofirma Kolos”
Pustovarivka village, Skvyra district, Kyiv region, Ukraine, 09051
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Purpose. To study the influence of biological preparations on yield and seed quality of 
bread winter wheat. Methods. Laboratory (evaluating 1000 seed weight, activity of seed 
sprouting, seed vigor, laboratory germination, number of embryonic roots and coleoptile 
length); measuring and weight (yielding capacity); mathematical statistics (to assess the 
validity of research results). Results. It was established that when treating winter wheat 
crops with biofertilizers during spring and summer vegetation, the yields of the cultivar 
Kolos Myronivshchyny, Myronivska storichna, Natalka, Yuviliar Myronivskyi increased by 
0.28–0.37 t/ha, the 1,000 seed weight increased by 1.3–1.5 g. The best result was obtained 
with the use of biofertilizer “Biokompleks BTU” in the VIII stage of organogenesis at the rate 
of 500 ml/ha. Spraying winter wheat crop with “Microbiological component of culture” (1 l/ha) 
resulted in increase of the yield (by 0.22–0.45 t/ha), output of conditioned seeds (by 
3.0–8.0 %) and 1,000 seed weight (by 1.3–2.0 g). The highest yield for varieties Horlytsia 
myronivska (5.50 t/ha) and Hospodynia myronivska (6.05 t/ha) was obtained by application 
of the fertilizer “Microbiological component of culture” on the III, IV and VIII stages of 
organogenesis. In the case of application of the biofertilizers, a tendency has been found 
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to increase indices of seed sprouting activity, seed vigor, laboratory germination, coleoptile 
length and number of embryonic roots in comparison with the control. Conclusions. Based 
on the results obtained, increase in the yields, sowing qualities and biological indices of 
winter wheat seeds produced on crops treated with the biofertilizers was revealed. To be 
adopted into production it is recommended to carry out spraying seed crops in spring-
summer period of vegetation with the biofertilizers “Biokompleks BTU” and “Microbiological 
component of culture”.

Key words: winter wheat, seeds, biological fertilizers, yield, seed quality


