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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У 

РОСЛИННИЦТВІ 

 

Підвищення чисельності населення вимагає розробок нових 

ефективних способів та технологій покращення врожаю важливих 

сільськогосподарських культур. На сучасному етапі вирішення цього 

завдання неможливе без широкого застосування регуляторів росту рослин.  

Регулятори росту – це природні або синтетичні гормоноподібні 

препарати, які в дуже малих дозах впливають на прискорення росту, розвитку, 

підвищення продуктивності та поліпшення якості продукції 

сільськогосподарських рослин. Проникаючи в рослини, вони включаються в 

обмін речовин, активізують біологічні процеси, підвищують рівень 

життєдіяльності рослин. Регулятори впливають на систему гормональної 

регуляції, що визначає характер найважливіших фізіологічних процесів, 

зокрема прискорює утворення нових органів рослин та початок цвітіння і 

дозрівання [16, 21]. За механізмом впливу більшість синтетичних 

регуляторів росту рослин об’єднують у групи [17]: а) препарати, пов’язані з 

метаболізмом ауксинів та реалізацією їхньої фізіологічної активності 

(аналоги ауксинів, антиауксини, інгібітори транспорту); б) препарати, 

пов’язані з метаболізмом та реалізацією фізіологічної активності гіберелінів 

(аналоги, інгібітори синтезу і транспорту); в) препарати, пов’язані з обміном 

етилену (етиленпродуценти); г) цитокінінові регулятори росту і розвитку 

рослин; д) активатори та інгібітори метаболізму (стимулятори дихання, 

фотосинтезу, синтезу каротиноїдів та хлорофілів тощо). Стимулятори росту 

рослин – це природні фітогормони або їх синтетичні аналоги, що здатні 



ініціювати зміни у онтогенезі рослин, результатом яких є оптимізація 

продуктивності рослин [1].  

У практиці сільського господарства широко використовуються 

ретарданти, зокрема четвертинні амонієві сполуки, триазолпохідні 

препарати, етиленпродуценти [1]. Ретарданти володіють високою 

специфічністю дії залежно від виду, сорту, органу та стадії розвитку рослин. 

Саме такі препарати надають можливість використовувати їх на олійних [7, 

18, 19], овочевих [9], бобових [2], технічних культурах [12, 14, 15, 20, 22, 23, 

25]. У разі застосування синтетичних регуляторів росту рослин важливим є 

вивчення токсикологічних властивостей препаратів, можливості забруднення 

ними об’єктів зовнішнього середовища, характер і ступінь міграції 

препаратів із грунту в грунтові і поверхневі води, стабільності препаратів у 

водному середовищі, грунті і прогнозування поширення цих забруднень з 

урахуванням токсикологічного ризику [8, 13, 24, 26]. 

Відомо, що росторегулюючі речовини ендогенного походження 

проявляють свою ефективність через дію на фітогормональний комплекс, а 

потім і фотосинтетичну систему рослин. Гіберелінвмісні препарати беруть 

участь в регуляції утворення стебла. Вплив гіберелінів на розтягування 

пов'язаний з утворенням білка клітинної стінки екстенсину та підвищенням 

активності ферментів [4]. Препарати на основі ауксинів стимулюють ріст 

розтягуванням і клітинні поділи, за рахунок явища апікального домінування 

регулюють пересування речовин по рослині, є обов'язковим елементом 

координації процесів морфогенезу [17]. Стимулятори цитокінінового ряду 

зумовлюють поділ і диференціацію клітин. Поряд із ауксинами та 

гіберелінами вони є одним із компонентів поживних середовищ у 

біотехнології, необхідні для індукції органогенезу при вирощуванні рослин у 

культурі тканин [17]. 

Препарати, які створені на основі брасиностероїдів також є одними з 

важливих регуляторів онтогенезу рослин. Відомо, що брасини (подібно до 

ауксинів) впливають на проростки, посилюючи розтягнення, яке зумовлене 



активацією ферментів, які при взаємодії з ксилоглюканами розм’якшують 

матрикс клітинної стінки. Сучасні препарати є комплексними та становлять 

собою збалансовані композиції природних та синтетичних фітогормонів, 

органічних кислот, мікроелементів, які активізують основні фізіологічні 

процеси у рослинах [17]. 

В літературних джерелах вказується, що за дії різних регуляторів росту 

підвищується продуктивність рослин томатів [3], редису [6, 10], огірка [11], 

гороху [5].  

Таким чином, регулятори росту і розвитку рослин відрізняються за 

хімічним складом та механізмом впливу, але їх дія на рослини пов’язана із 

уповільненням або стимуляцією проліферативної активності 

меристематичних клітин за рахунок змін у гормональному комплексі 

рослини, що позитивно впливає на продуктивність різних 

сільськогосподарських культур. 
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