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Тенденції розвитку світового рослинництва передбачають використання 

синтетичних регуляторів росту рослин, що є одним із центральних напрямів забезпечення 

глобальної потреби людства у підвищенні урожайності та якості продукції 

сільськогосподарських культур. Серед синтетичних регуляторів росту рослин особливе 

значення мають ретарданти. Використання цієї групи сполук дає можливість генерувати 

напрямок мобілізації потенційних можливостей рослинного організму на різних етапах 

онтогенезу, що впливає на гормональний статус рослини, вуглеводний і азотний обмін, 

підвищуючи стійкість до дефіцитних станів, екстремальний умов середовища, покращуючи 

стійкість до фітопатогенів. Встановлено, що дія на рослини ретардантів як препаратів 

антигіберелінового впливу реалізує перебудову характеру донорно-акцепторних відносин 

внаслідок регуляції ростових процесів, атрагуючої активності «стоку» та донорної 

активності листка, перерозподілу потоків асимілятів та елементів мінерального живлення 

як між вегетативними, так і генеративними органами рослини через зміни гормональної 

регуляції морфогенезу, особливостей накопичення, тимчасового депонування і розподілу 

асимілятів між конкуруючими процесами. За механізмом впливу на рослину діючі 

речовини, які входять до складу ретардантів, умовно можна поділити на дві групи. Одні 

активно впливають на екзогенні (синтезовані рослиною) регулятори росту шляхом 

інгібування біосинтезу гібереліну, змінюючи при цьому активність ауксину і паралельно 

збільшуючи активність абсцизової кислоти та цитокініну. Інші змінюють баланс у бік 

посилення синтезу етилену, який активізує процеси руйнування клітинних структур і 

прискорює старіння клітин. Окрім того встановлено,що застосування ретардантів та 

стимуляторів росту може бути ефективним засобом підвищення харчової цінності та 

регулювання процесів метаболізму на різних стадіях онтогенезу, враховуючи формування 

унікального за своїм біохімічний складом та співвідношенням поживних речовин урожаю. 

Ключові слова: класифікація, ретарданти, антигіберелінова дія, морфогенез, 

продуктивність, елементи живлення. 

 

Trends in the world of vegetation show the usage importance of synthetic plant growth 

regulators, which are the main global need area for humankind to increase the yield and quality of 

crops. Among synthetic plant growth regulators, retardants are of particular importance. The usage 

of this group of compounds makes it possible to generate the direction of mobilization of plant 

organism potentials at different stages of ontogeny, which affects the hormonal status of the plant, 

carbohydrate, and nitrogen metabolism, increasing resistance to deficient states, extreme 

environmental conditions, and improving the resistance. It is established that the effect on the 

plants of retardants as drugs of anti-gibberellin effect realizes the restructuring of the nature of 

"source-sink" relations due to regulation of growth processes, the trading activity of 'sink' and 

donor activity of leaf, redistribution of streams of assimilates and elements of minerals of 

vegetative genera Changes in the hormonal regulation of morphogenesis, features of accumulation, 

temporary deposition and distribution of assimilates between competing processes. According to 

the mechanism of influence on the plant, the active substances that are part of the retardants can 

be divided into two groups. Some actively influence endogenous (plant-synthesized) growth 

regulators by inhibiting gibberellin biosynthesis, thereby altering auxin activity and in parallel 
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increasing abscisic acid and cytokinin activity. Others shift the balance toward enhancing ethylene 

synthesis, which activates cellular destruction processes and accelerates cellular aging. In addition, 

it has been established that the use of retardants and growth promoters can be an effective means 

of increasing nutritional value and regulating metabolism at different stages of ontogeny, given 

the formation of a unique biochemical composition and nutrient ratio of the crop. 

Key words: classification, retardants, antihiberal influence, morphogenesis, productivity, 

nutrients. 

 

Вступ. Багаторічний досвід оптимізації рослинництва та осмислення його 

головної мети, а саме підвищення продуктивності культур зумовили необхідність 

впливати на інтенсивність та спрямованість фізіологічних процесів, врожайність, 

якість продукції тощо. 

Ретарданти сьогодні використовують з метою впливу на гормональний статус 

рослини, вуглеводний і азотний обмін та підвищення стійкості до дефіцитних станів, 

фітопатогенів, екстремальний умов середовища [13]. 

На сучасному етапі ретардантні властивості встановлені для п’яти груп 

сполук, які відрізняються хімічною будовою, однак проявляють чітку 

антигіберелінову дію [47]:  

- гідразидпохідні препарати – гідразид малеїнової кислоти (ГМК, МГнатрій), 

N,N-диметилгідразид бурштинової кислоти (ДЯК, В-9, алар-85, кілар-85);  

- тріазолпохідні препарати – паклобутразол, уніконазол, тебуконазол, 

пиридазин (ВАS –111), азовіт, амідол;  

- четвертинні амонієві сполуки (онієві) – АМО-1618, фосфон Д, морфол, пікс, 

хлормекватхлорид (хлорхолінхлорид, ССС), бромхолінхлорид (ВСС);  

- ізобутирати – ДХІБ, ФВ-450, МЕНДОК;  

- етиленпродуценти – 2-ХЕФК, етефон, гідрел, дигідрел, кампозан М, 

декстрел. 

Використання деяких препаратів, таких як ГМК та інших гідразидпохідних 

препаратів залишаються у минулому, оскільки встановлено їх значну мутагенну і 

канцерогенну дію на тваринні організми, тому препарати цієї групи не 

використовуються для виробництва продуктів харчування рослинного походження, 

хоча перспективним є їх застосування у декоративному садівництві, квітникарстві 

[33,35]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Важливою особливістю дії 

ретардантів є здатність їх впливати на характер перерозподілу асимілятів в рослині. 

Основною фізіологічною дією ретардантів є гальмування ростових процесів рослин 

і, відповідно, зменшення атрагувальної активності «стоку» асимілятів. Доцільним є 

застосування їх в якості активного зовнішнього фактору впливу на рослину при 

вивченні закономірностей функціонування рослинного організму як системи 

«джерело–стік» замість розповсюджених хірургічних способів змін співвідношення 

потужностей «джерела» і «стоку» (стерилізація, дефоліація, деризоїдація тощо) або 

введення екзогенних гормонів [7, 82]. 
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Оскільки обробка рослин одним гормоном призводить до змін синтезу і 

метаболізму інших [25], екзогенне застосування фітогормонів для цієї мети не є 

доцільним, а співвідношення компонентів гормонального комплексу може 

призводити до змін морфологічних і фізіологічних програм [38]. Достатньо 

інформативним вважають підхід «від протилежного» – обробка рослин інгібіторами 

дії тих чи інших фітогормонів з наступним вивченням ролі екзогенного 

гормонального комплексу в регуляції фотосинтетичної і ростової функцій, що 

забезпечується застосуванням ретардантів [80]. 

У дослідженні різниці обробки зерна кукурудзи двома шляхами, а саме 

замочуванням та протруюванням насінин паклобутразолом були виявлені наступні 

зміни: зменшення довжини міжвузля, збільшення частки механічних волокон при 

основі вузла за рахунок накопичення лігніну, збільшення вмісту ферментів та 

затримку періоду плодоношення [54]. Це підтверджує, що я під впливом ретардантів 

може відкладатися надлишок асимілятів не лише у вигляді крохмалю, але й у вигляді 

структурних полісахаридів та лігніну, що пов’язано з посиленням утворення 

механічних і провідних тканин [10]. Обробка саліциловою кислотою також сприяла 

формуванню вкорочених стебел у кукурудзи, підвищуючи холодостійкість за 

екзогенного впливу [81]. 

Однак, при розробці загальної схеми дії ретардантів недостатньо вивченим 

залишається питання про особливості їх впливу на маргінальні меристеми, 

функціонування яких визначає розміри і форму листка і, відповідно, загальну площу 

асиміляційної поверхні рослини [47]. В ряді випадків зменшення площі і маси 

листкових пластинок під впливом ретардантів не супроводжувалося зменшенням 

розмірів клітин мезофілу. Вважають, що це пов’язане із зменшенням частоти 

антиклінальних поділів і загальним інгібуванням активності маргіналів, внаслідок 

чого відбувається зменшення накопичення сухої маси органів [6,80]. 

Ретарданти значно інгібують апікальне домінування [69]. За дії 

паклобутразолу інгібування лінійного росту ріпаку озимого супроводжувалося 

існотним посиленням галуження стебла і утворенням додаткових гілочок першого 

порядку. За дії препарату кількість додаткових пагонів першого порядку зростала на 

15%, кількість стручків на рослині на 20%, а кількість насінин в стручку – на 20%. В 

результаті технічна урожайність зростала на 20% [19]. 

Існують аналогічні данні про зміну перерозподілу асимілятів, що відбувалася 

у напрямку до зонтиків першого та другого порядку, зумовлюючи при цьому 

вкорочення парціальних зонтичків. Також спостерігали посилення інтенсивності 

синтезу пероксидази, каталази та антиоксидантів за дії ряду інгібіторів оксидаз та 

підвищення урожайності і якості насіння моркви. [65,71]. 

Значного ефекту щодо якості продукції вдається досягти, інгібуючи ріст 

апікальних тканин у промислових масштабах. Так, в умовах промислового 

вирощування ягід Годжі експериментальне використання 28 різних комбінацій та 

концентрацій регуляторів росту стимулювали запасання у ягодах ванілової кислоти 
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та рутину [55]. Також, обробка манго на ранніх етапах онтогенезу дозволяла 

отримувати урожай не в сезон та/або двічі на сезон через перерозподіл ростових 

потенціалів від апікальних бруньок, не спричиняючи накопичення фенолів, 

кристалів оксалату кальцію чи ліпофілів в мезофілі листя [72]. У випадку 

промислового вирощування манго паклобутразол використовували для блокування 

впливу ГК3, що знижувала кількість квітів. У якості додаткової переваги обробки 

ретардантом відзначали інтенсивніше накопичення цукрів у плодах [42]. 

Застосування регуляторів росту таких як ССС, паклобутразол та даменозиду 

покращувало резистентність стевії до недостатнього зволоження, підвищувало вміст 

антиоксидантів та цукристість листя, зменшуючи довжину листя та стебла, масу 

сухої речовини листя [65]. Застосування паклобутразолу на озимій пшениці 

стимулювало опірні властивості рослин до паразитичних інвазій та знижувало 

фітовірулентність, що підвищувало урожайність та якість врожаю [88]. 

Покращення якості сировини, антиоксидантних властивостей та активності 

ферментативного синтезу спостерігали у результаті обробки інгібіторами росту 

гірчиці, у якій попередньо виявляли солі кадмію та уран [43,44]. Аналогічна обробка 

чайних плантацій суттєво знижувала накопичення кадмію, що в контрольних 

варіантах досліду розташовувався градієнтно від коренів до молодих листків. Таким 

чином зберігалися не лише біохімічні властивості, але й смак, якість, економічна 

цінність та безпечність продукту [85,86]. 

Збільшення питомої ваги листка та зменшення площі листкової пластинки є 

основною причиною підвищення інтенсивності фотосинтезу на одиницю площі 

листкової поверхні при обробці рослин ретардантами [47, 83]. Позитивна кореляція 

між інтенсивністю фотосинтезу і цим показником пояснюється збільшенням 

концентрації основних структурних елементів, при безпосередній участі яких 

здійснюється асиміляція СО2 [34]. 

Встановлено, що ретарданти сприяють продовженню життя листків, оскільки 

скорочуються витрати асимілятів на новоутворення листків, а надлишок пластичних 

речовин використовується на накопичення маси коренеплодів [22]. 

У рослин кеш’ю обприскування паклобутразолом покращувало асиміляційні 

показники та підвищувало вміст хлорофілу, схильність до ранньої бутонізації, що 

позитивно корелювало із врожайністю горіхів [67]. 

Застосування ССС на рослинах огірків покращувало якість плодів 

партеногенетичних рослин та збільшувало кількість плодів на кожному кущі. 

Натомість використання етилену у період бутонізації запускає програму розвитку 

двостатевих квітів, що зумовлювало негативні тенденції продуктивності культури 

кабачків (Cucurbita pepo var. Giraumontia) [48,78]. 

У досліджені комплексного застосування суміші фітогормонів для 

обприскування персику у фазу бутонізації збільшувалася концентрація власне 

синтезованого етилену, що призводило до пришвидшення дозрівання, пігментації та 

мацерації плодів, однак, додаючи препарат АКК вдалося нівелювали синтез 
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екзогенного гормону стресу [62]. 

В умовах вегетаційного досліду у ендемічних видів звіробою після обробки 

жасминовою кислотою максимізувалися показники, формування кореневої системи 

та бруньок, кількості вторинних метаболітів, що може в цілому посприяти 

збереженню рослин-ендеміків [46]. Застосування ССС та метилжасмонату 

призводило до зменшення висоти пагонів, однак збільшувалися сира та суха маса 

органів у соняшнику [37,58]. В результаті обробки тебуконазолом також відзначено 

значне підвищення коефіцієнту маси сухої речовини коренів та коефіцієнту 

використання маси сухої речовини сім’ядолей бобів лише на світлі в результаті 

обробки гібереліном [8,9,60]. 

Обробкою рослин сої ретардантами у фазу бутонізації експериментально 

вдається змінити функціонування донорно-акцепторної системи (ДАС), покращення 

азотного живлення, спрямування асимілятів у бік формування генеративних органів 

– бобів. Застосування 0,05%-го паклобутразолу на рослинах сої призводило до 

зменшення активності вільної форми гіберелінів у листках та підвищення вмісту 

вільних і зв’язаних форм абсцизової кислоти [2,3]. 

Ретарданти дають змогу корегувати вирощування не лише 

сільськогосподарських, але й ягідних культур, що дозволяє оптимізувати процес та 

економічну рентабельність. 

Основною проблемою механічного культивування винограду є пізнє 

формування суцвіть та плодів, знижена здатність до виживання молодих рослин 

через виснаженість кореневої системи. Підвищення акумуляції цукрів у місцях 

прикріплення бруньок, а отже перерозподіл поживних речовин у системі можливий 

лише за комплексного використання таких регуляторів росту як стимулюючої (АВТ 

№2, гіберелінова кислота), так й інгібуючої дії (хлорпрофам (СPIC)) [89]. 

Застосування ретардантів у фазу затухання росту аґрусу призводило до 

зниження запиту на асиміляти і початку відкладання запасних вуглеводів у 

пагонах  [29,59]. 

У малини спостерігалося збільшення вмісту кальцію під впливом 

хлорхолінхлориду, що може бути пов’язане із накопиченням біополімерів клітинних 

стінок внаслідок перерозподілу асимілятів при штучному гальмуванні росту, більш 

раннім та інтенсивним формуванням механічних та провідних тканин. Проведені на 

листках малини електронно-мікроскопічні дослідження клітин мезофілу рослин, 

оброблених хлорхолінхлоридом, свідчать про те, що препарат викликав у частини 

хлоропластів різноманітні пошкодження, аж до повного їх розпаду. При цьому 

руйнувалася ламелярна структура, хлоропласти розбухали, з’являлася велика 

кількість осміофільних глобул. Встановлено, що збільшення об’єму асиміляційних 

клітин листків малини у варіантах із застосуванням різних типів ретардантів не 

супроводжувалося адекватним збільшенням числа хлоропластів – воно було на рівні, 

або нижче контрольного варіанту [7, 29]. Оскільки хлоропластогенез знаходиться 

під гормональним контролем, а за дії ретардантів зменшувалася концентрація 
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гіберелінів і цитокінінів в клітинах, автором зроблено висновок, що зменшення 

кількості хлоропластів і відношення «кількість хлоропластів/об’єм клітини» 

визначалося збільшенням концентрації абсцизової кислоти [7]. 

Існують випадки коли фізіологічний ефект на культуру відрізняється від 

очікуваної. Так, у полуниці (Fragaria anannassa) застосування паклобутразолу не 

мало впливу на рослини, так само як обробка ГК3. Натомість синтетичний ауксин та 

1-нафталенооцтова кислота (НОК) діяли як інгібітор [52]. Закономірність зміни 

рівня гормонів відрізняється від тих, які були зареєстровані на культурі винограду. 

Однак, єдиної послідовної картини зміни гормонів залежно від стадії та під час 

дозрівання не виявлено [41,52]. 

Відомо, що гормональна система рослин значною мірою впливає на 

поглинання, рух і включення в обмінні процеси елементів мінерального 

живлення  [1, 4, 11]. 

Слід підкреслити, що вплив ретардантів на надходження і перерозподіл азоту, 

калію, фосфору та інших елементів живлення в органах рослин не отримав 

однозначної оцінки у різних джерелах. 

Загалом, на вміст і перерозподіл елементів мінерального живлення за дії 

ретардантів суттєво впливають тип препарату, особливості культури, погодні умови 

вегетації. Співвідношення елементів мінерального живлення є необхідною умовою 

нормального росту і розвитку рослин. Оскільки ретарданти є модифікаторами 

гормонально-інгібіторного балансу в рослині, виникає питання про зміни у 

надходженні і перерозподілу елементів мінерального живлення між органами при 

ретардантних ефектах. Трофічне забезпечення при штучному гальмуванні росту 

ретардантами визначається не лише надходженням асимілятів, а й засвоєнням 

елементів. За умов дефіциту будь-якого елементу мінерального живлення зазнають 

змін метаболізм та надходження чи перерозподіл інших елементів. 

Зокрема, за дії різних за хімічною будовою ретардантів на ранніх етапах 

вегетації відмічався підвищений вміст азоту, фосфору та калію в усіх органах рослин 

картоплі. Зменшення вмісту калію в листках і стеблах картоплі за дії ретардантів на 

кінець вегетації свідчить про уповільнення транспортування асимілятів від місць 

синтезу до бульб, причому на фоні більш посушливих умов вегетації дія ретардантів 

на надходження та перерозподіл елементів живлення була менш 

ефективною  [25,  27]. 

Вивчення вмісту мінеральних речовин у пагонах чорноплідної горобини під 

впливом ретардантів свідчить про зменшення вмісту фосфору та калію в стеблах і 

листках у період активного росту пагонів. Після закінчення плодоношення вміст цих 

елементів збільшувався в листках, що пояснюється депонування елементів 

мінерального живлення в листках внаслідок завершення періоду росту та 

формування плодів [7]. 

Рослини томату, оброблені хлормекватхлоридом, містили більше азоту, 

кальцію, магнію. У сильнорослого винограду у фазі активної вегетації під впливом 
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ССС вміст кислоторозчинного органічного фосфору зменшувався [57]. Підвищення 

інтенсивності надходження азоту і фосфору при обробці хлорхолінхлоридом 

відбувалося у картоплі, а поглинання цих елементів і кальцію рослинами гарбуза 

пригнічувалося [1]. 

Під впливом хлорхолінхлориду спостерігалося зменшення калію в листках 

вики, сочевиці та машу і збільшення вмісту цього елементу в стеблах. Ретардант 

викликав зміни в кількості і перерозподілі кальцію, магнію, марганцю, міді, заліза та 

натрію в стеблах, листках та плодах вики., збільшення кількості та розмірів квітів 

сочевиці та машу. Однак механізм дії деяких ретардантів може бути неоднаковим 

або неефективним залежно від групи та культури, що спонукає до більш детального 

вивчення механізмів впливу. Зокрема, існують дані про збільшення вмісту марганцю 

й заліза в стеблах і листках квасолі та коренях ярої пшениці за дії даного препарату 

[64,66,88]. Однак, обробка озимої пшениці ССС призводила до збільшення кількості 

кальцію у листках та стеблі і зменшення у колосі, збільшення поглинання коренями 

кукурудзи фосфору та рубідію [53,74]. Тебуконазол бере участь в формуванні 

резистентності до низьких температур озимої пшениці [56], підвищуючи 

водоутримуючу здатність тканин. Аналогічно за допомогою тебуконазолу, замість 

класичної обробки ІОК імбиру покращуються здатність утримувати воду 

економічно цінними органами цієї лікарської рослини, що за звичайних умов можуть 

втрачати до 10% ваги на добу, впливаючи на фізіологічні та біосинтетичні 

показники, активність РНК [61]. 

Потрібно зауважити, що механізм дії ретардантів змінюється залежно від 

умов програм та фази онтогенезу. Досліди з обробки триазолпохідним ретардантом 

паклобутразолом концентрацією 17 моль/л, ефективно знижує енергію проростання 

та витончення гіпокотилів 6-денних проростків квасолі в умовах ското- та 

фотоморфогенезу. Обробка паклобутразолом збільшує кількість клітин в 

трансверсійних секціях гіпокотилів. Діаметр гіпокотилю був змінений в 

етіольованих рослин, але в рослин, що зростали на світлі встановлено додаткову 

експансію клітин при основі [49]. Однак індуковані розчином 1-аміноциклопропан-

1-карбонової кислоти (АКК) концентрацією 10 моль/л проростки квасолі (Phaseolus 

vulgaris L.) не мали латерального розширення гіпокотилю лише на світлі. У той 

самий час, обробка паклобутразолом індукує схожий ефект для проростків 

отриманих в умовах вегетаційного досліду на світлі та посилює ефект світла 

секрецією етилену в 6-денних проростків [40]. Рівень AКК, проміжного попередника 

етилену, був суттєво вищим в оброблених гіпокотилях порівняно з контролем, що 

частково спричинене зниженням малоніляції. 

Вплив паклобутразолу на гіпокотилі та первинні листки бобів, оброблених під 

час формування коріння, стебла та листових пластинок інтактних рослин у 

порівнянні з контролем демонструє підвищення вмісту гормонів в базальних 

ділянках, яке є ефективним для підвищення інтенсивності розвитку кореневої 

системи та стебла, є сприятливим для укорінення [68]. 
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Передпосівне застосування ГК3 призвело до формування більшої кількості 

додаткових коренів. що корелювало з концентрацією ГК. Інші зрізи були оброблені 

індолбутеровою кислотою, паклобутразолом або сахарозою відзначилися 

позитивним ефектом лише малою мірою, що співзвучно з розвитком більшої 

кількості коренів через збільшення відповідних тканин проростка [35]. Збільшення 

вмісту етилену не спостерігали в етіольованих рослин, а також суттєво не 

відрізнялися параметри діаметру кореню. Однак у фотоморфних рослин, що 

демонстрували зменшення етиленового градієнту змінювалися суттєво усі 

показники крім потовщення базальної частини.  

Метилжасмонат та паклобутразол зумовлювали зміни вже через 48 годин 

після проростання стевії, що супроводжувалося увімкненням інтенсивних програм 

синтезу глікозидів, в тому числі ент-кауреноїдів [63]. 

Обробка бульб картоплі ретардантами в період виходу зі спокою призводила 

до уповільнення проростання бульб, зменшення витрат резервних вуглеводів на 

процеси уросту та розщеплення крохмалю в бульбах за рахунок інгібування 

активності амілазного комплексу, що значно покращувало господарсько-цінні 

властивості в період зберігання [23, 27, 28]. У фазу росту обробка призводила до 

більш ранньої закладки бульб, збільшувалася їх кількість в кущі, що робить 

перспективним застосування ретардантів у насінництві даної культури [17,24, 25]. 

При цьому зменшувався індекс листкової поверхні і утворення біомаси надземної 

частини, однак посилювалися темпи росту бульб. За дії паклобутразолу відбувалося 

посилення відтоку асимілятів до бульб з листків, стебел, столонів і коренів картоплі 

як при вирощуванні в тропіках [23], так і в умовах центральної України [25]. 

За дії ретардантів відбувалося зменшення листкової поверхні рослин картоплі, 

цукрового буряку, озимого ріпаку, що частково компенсувалося перебудовою 

асиміляційного апарату листків. Зокрема, обробка ретардантами призводила до 

потовщення листків за рахунок розростання стовпчастої паренхіми, яка є основною 

фотосинтезуючою тканиною листка [19, 28, 31]. Обробка цукрового буряка 

ретардантами у період утворення 14-16 і 38-40 листків знижувала співвідношення 

мас сухих речовин гички до коренеплоду, що свідчить про перерозподіл асимілятів 

на користь росту маси коренеплоду і підвищення показника господарської 

ефективності урожаю. При цьому застосування 0,05%-го паклобутразолу в 

оптимальні періоди розвитку підвищувало урожайність коренеплодів на 22%, а 

цукристість на 1,3% у порівнянні з контролем [30, 31, 79]. 

Відомо, що запасні речовини різних типів відіграють роль буферу між 

фотосинтезом як «джерелом» асимілятів і ростом структурної речовини 

вегетативних, запасаючих і репродуктивних органів як «стоком» асимілятів, що і 

визначає до певної міри незалежність ростових процесів від фотосинтезу, а також 

фотосинтезу від росту при зміні умов зовнішнього середовища [21, 39]. В зв’язку з 

цим слід відзначити, що масштабність і значення донорних і акцепторних 

властивостей клітинних оболонок під впливом ретардантів потребують більш 
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детального вивчення, оскільки структурні полісахариди становлять основну масу 

рослини і в критичні періоди росту і розвитку можуть частково включатися в обмін, 

забезпечуючи незалежний від фотосинтезу потік цукрів до атрагувальних 

центрів  [5,15,45]. 

Уповільнення росту стебла ріпаку озимого під впливом різних за механізмом 

дії ретардантів – паклобутразолу, декстрелу і хлормекватхлориду призводило до 

перерозподілу потоків асимілятів у бік формування стручків, що визначало 

підвищення урожайності культури і збільшення вмісту олії в насінні [19]. 

Наявність сигнальних зв’язків у системі «рослина» підтверджує вплив 

синтезованих молекул цитокінінів у коренях, що, рухаючись до надземних органів, 

забезпечує опірність рослини до умов значного затінення та опадання листя у спеку, 

оскільки підвищує фотосинтетичну активність хлорофілів у листі та стеблі 

незалежно від типу обробки томатів [36,51], баклажану [16, 76], перцю [20]. 

Різне навантаження озимого ріпаку урожаєм у контролі і за дії ретардантів 

впливало на інтенсивність відтоку асимілятів з вегетативних органів: депонування 

вуглеводів у вегетативних органах при застосуванні паклобутразолу і 

хлормекватхлориду протягом періоду росту забезпечувало приріст урожаю цієї 

культури у порівнянні з контролем [16,18]. За дії паклобутразолу зменшувався вміст 

амінокислот в насінні ріпаку озимого, що супроводжувалося зростанням вмісту 

вищих жирних кислот [19]. 

Так, хлорхолінхлорид гальмує ріст і накопичення вегетативної маси 

надземними органами пшениці і одночасно посилює наростання маси коренів [36], 

що супроводжується підвищенням зернової продуктивності рослин [50]. 

Укорочування соломини у пшениці під впливом етефону і бромистого 

етилсульфонію супроводжувалося посиленням росту колосу і наливу зерна [14]. 

Для однодольних, зокрема лілій паклобутразол виявився детермінантою, що 

зумовлювала підвищення маси цибулини на 77,07%, знижувала ріст листя та 

коренів, а також сприяла накопиченню крохмалю та цукрів у 2,5 рази більше ніж у 

контрольному варіанті, що корелювало зі вмістом амілази [83]. 

За дії піксу відмічалося збільшення активності ферментів, що регулюють 

процес формування волокон бавовнику – глюкансинтетази і пероксидази, внаслідок 

чого прискорювався процес формування волокон [12]. Процес накопичення цих 

речовин протилежний дії ауксинів і гіберелінів, які викликають розпушення 

клітинної стінки за рахунок активації ферментів, що розщеплюють 

полісахариди  [73]. 

Встановлено, що під впливом ССС посилюється дезамінування ароматичних 

амінокислот за рахунок посилення активності фенілаланін- і тирозин-амоній-ліаз. 

Тим самим попереджається включення цих амінокислот в білки, що спрямовує їх 

обмін у бік утворення фенольних попередників лігніну [32]. 

Гальмування наростання маси структурної речовини одних органів може 

супроводжуватися накопиченням резервних речовин в інших органах і тканинах. На 
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ранніх етапах розвитку картоплі за дії ретардантів в листках дослідних рослин 

відбувалося збільшення вмісту основної транспортної форми цукрів – сахарози – 

внаслідок зменшення атрагувальної активності ростових центрів [25]. 

Посилений синтез крохмалю в картоплі за дії ретардантів реалізується, 

ймовірно, через підвищення вмісту АБК в бульбах: встановлено стимулюючий 

ефект екзогенної абсцизової кислоти на швидкість включення 14С-глюкози в 

крохмаль на етапі його активного відкладання у запас і встановлена кореляція між 

вмістом екзогенної АБК в бульбах і швидкістю синтезу крохмалю [17,26,49,75]. За 

дії хлормекватхлориду у таро (Colacasia esculеnta L.) відбувалося суттєве зменшення 

інтенсивності вегетативного росту, яке супроводжувалося накопиченням 

редукуючих та нередукуючих цукрів, крохмалю [71]. 

За дії декстрелу, паклобутразолу збільшувався вміст білкового і зменшувався 

вміст небілкового азоту в листках цукрового буряку на кінець вегетації, а в 

коренеплодах відбувалися протилежні зміни [31]. Збільшення вмісту білкового азоту 

під впливом хлорхолінхлориду відмічалося для яблуні, картоплі [1], сої [77,82]. Як 

показали результати ряду досліджень, зміни у вмісті білку під впливом ретардантів 

супроводжуються, як правило, суттєвими змінами вмісту вільних амінокислот в 

рослинах. З’ясовано, що хлорхолінхлорид впливає на амінокислотний склад білків 

пшениці, підвищує вміст вільних амінокислот в надземній частині рослини [4]. 

Висновки. Таким чином, аналіз сучасної літератури свідчить, що застосування 

ретардантів є ефективним механізмом для спрямування, регуляції та корекції 

вирощування економічно цінних культур, що здійснюється в першу чергу через 

затримку проліферації меристематичних клітин, перерозподіл асимілятів та 

системні зміни функціонування ДАС. 
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