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Annotation. Stevia seeds soaking in solutions of biopreparations does not increase its germination. However, inoculation of seeds with the microorganisms included in their composition positively affects futher development of seedlings
Стевія – багаторічна рослина родини Asteraceae, що походить з Південної Америки та відома як природний підсолоджував. В аптеках стевія представлена у формі сушених листків (Наказ МОЗ № 601, 2016). Вплив біопрепаратів на рослини стевії полягає у їх захисті від збудників захворювань, замінюючи пестициди хімічної походження, та збільшенні у ґрунті кількості доступних мінеральних сполук, виступаючи у ролі мікробіологічних добрив. Передпосівна обробка насіння здійснювалася в наступних варіантах замочування: 1 – Контроль (вода); 2 – Мікохелп: 1,5 мл / 100 мл (гриби роду Trichoderma, бактерій Bacillus subtilis, Azotobacter, Enterobacter); 3 – Фітохелп: 1 мл / 100 мл (бактерій Васіllus); 4 – Азотофіт-Р: 2 мл / 100 мл (бактерії Azotobacter chroococcum та їх активні вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речовини, макро- і мікроелементи). Пророщування насінин здійснювалося у вологих камерах.
Найвищі показники схожості насіння були виявлені у варіантах Контролю (70 %) та за використання Азотофіту-Р (69,3). У варіантах використання препаратів Мікохелп та Фітохелп показник схожості становить 52,6 і 56 %, відповідно. Істотна різниця між значеннями вказує на інгібуючий вплив цих препаратів на схожість насіння стевії. 
Під час культивування рослин в контейнерах, з торф’яним субстратом, спостерігалися відмітності у розвитку рослин. Через 20 діб верхівки окремих рослин, вирощених з насіння контрольного варіанту, набували хлоротичного забарвлення. Після аналізу індукції флуоресценції хлорофілу було виключено інфекційну передумову цього явища. Тому, зважаючи на відсутність подібних ознак на рослинах інших варіантів, ймовірною причиною хлорозу верхівкових листків стевії було азотне голодування.
Для отримання садивного матеріалу стевії з насіння розсадним способом доцільно замочити посівний матеріал у воді для підвищення схожості та енергії проростання. Щоб задовольнити потребу рослин у поживних речовинах варто на початкових етапах органогенезу здійснювати їх обробку мікробіологічними препаратами.

