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Проведено порівняльний аналіз впливу гібереліну та ретардантів на продуктивність 

та якість продукції томатів гібриду Солероссо. При застосуванні препаратів достовірно 

збільшувалася загальна кислотність у всіх дослідних варіантах, при цьому підвищувався 

вміст цукрів та зменшувався вміст аскорбінової кислоти під впливом тебуконазолу та 

гібереліну і відбувалося зниження вмісту цукрів за дії есфону у порівнянні з 

контролем.З’ясовано, що у польових умовах обробка насаджень томатів 0,025 %-им 

тебуконазолом зумовлювала зростання врожайності культури за рахунок збільшення маси 

одного плоду, тоді за дії гібереліну та есфону врожайність дослідних рослин була близька 

до контролю. В умовах вегетаційного досліду, за рахунок стабільного водного режиму, 

найбільш ефективним було застосування гібереліну. 

Ключові слова: томати (Solanum lycopersicum L.), гібереліни, ретарданти, якість 

продукції, продуктивність 

  

 It has been carried out a comparative analysis of gibberellin and retardants application on 

the productivity and product quality of tomatoes hybrid Solerosso. The total acidity in all 

experimental variants was significantly increased, the sugar content increased and the content of 

ascorbic acid decreased under tebuconazole and gibberellin treatment, and the sugar content 

decreased under esphon compared to control. It was found in the field conditions, the 0,025 % 

tebuconazole treatment of tomatoes caused an increase in crop yield due to an increase in the 

weight of one fruit, whereas the yield of research plants was close to control under influence of 

gibberellin and esphon. In the conditions of vegetative experience, due to a stable water regime, 

application of gibberellin was most effective. 

Keywords: tomatoes (Solanum lycopersicum L.), gibberellins, retardants, product 

quality, productivity 

  

 Ключову роль у формуванні продуктивності рослин відіграють процеси 

росту, фотосинтезу і відкладання речовин у запас, тому особливості формування і 

функціонування донорно-акцепторної системи сільськогосподарських рослин при 

екзогенній регуляції ростових процесів є надзвичайно важливими. У літературі 

міститься інформація про застосування гібереліну та антигіберелінових препаратів 

з метою підвищення врожайності культури шляхом анатомо-морфологічних та 

фізіолого-біохімічних змін у зернових [4, 6, 64, 39, 49], бобових [2, 21, 58], олійних 

[27, 28, 55], овочевих [1, 5, 17, 19, 22], технічних [30, 35, 41], декоративних [50, 65, 

67], ягідних [43, 44] та інших сільськогосподарських рослин [45, 47, 48, 51].  

 Отримані нами дані свідчать про значну роль морфологічної та 
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мезоструктурної складових донорно-акцепторної системи рослин томатів за дії 

гібереліну та ретардантів різних типів. Зокрема, застосування триазолпохідного 

препарату тебуконазолу призводило до більш значимих анатомо-морфологічних 

змін при формуванні листкового апарату: показники кількості листків, маси, площі 

листкової поверхні та листковий індекс у цьому варіанті досліду були більш 

високими [7, 12, 16]. Аналогічно змінювалися і мезоструктурні показники листків ‒ 

товщина листка, основної фотосинтетичної тканини хлоренхіми, розміри 

асиміляційних клітин стовпчастої та губчастої паренхіми за дії тебуконазолу 

збільшуються [8, 14, 15]. Аналіз депонувальних можливостей вегетативних органів 

рослин у період плодоношення свідчить, що обробка рослин томатів 0,005 %-им 

гібереліном та 0,025 %-им тебуконазолом у порівнянні з 0,05 %-им есфоном 

сприяла формуванню більш потужної донорної сфери рослин томатів, посиленню 

фотосинтетичної активності як одиниці площі листків, так і рослини в цілому, 

збільшенню депонування фотоасимілятів та елементів мінерального живлення у 

вегетативних органах рослини з наступною активною реутилізацією цих речовин 

на потреби карпогенезу [9, 10, 11, 13, 18]. 

 Аналіз дії регуляторів росту різних типів на продуктивність насаджень 

томатів свідчить, що обробка томатів триазолпохідним препаратом тебуконазолом 

зумовлювала підвищення врожайності культури внаслідок збільшення середньої 

маси одного плоду (табл. 1.).  

Таблиця 1. 

Вплив гібереліну та ретардантів на урожайність та якість продукції  томатів в 

умовах польового досліду 

Показники контроль 
0,05 %-ий 

есфон 

0,025%-ий 

тебуконазол 

0,005 %-ий 

гіберелін 

Продуктивність, т/га 68,16±1,71 67,01±1,51 *87,78±1,69 69,03±1,07 

Маса плодів з одного куща, кг 1,61±0,03 1,57±0,03 *2,08±0,04 1,62±0,04 

Кількість плодів на одному кущі, шт. 35,41±1,07 33,48±1,24 36,41±1,29 *40,79±1,09 

Маса одного плоду, г 41,54±1,05 43,33±1,18 *51,15±1,21 37,16±1,93 

Вміст аскорбінової кислоти, мг/100 г 26,38±0,82 26,59±0,73 *22,95±0,58 *21,32±0,63 

Титрована кислотність, мг/100 г 0,58±0,02 *0,69±0,02 *0,81±0,02 *0,77±0,02 

Відновлюючі цукри, % на масу сирої 

речовини
 0,95±0,02 *1,13±0,03 *1,27±0,03 *1,02±0,02 

Сахароза, % на масу сирої речовини
 

0,68±0,01 *0,35±0,01 0,69±0,02 *0,75±0,01 

Сума цукрів, % на масу сирої 

речовини
 1,65±0,03 *1,49±0,04 *1,94±0,05 *1,79±0,03 

Примітка. * – різниця достовірна при р 0,05. 

  

Нами встановлено, що продуктивність рослин томатів оброблених гібереліном 

значною мірою визначається умовами водозабезпечення. Дослідження проведені в 

умовах вегетаційного досліду свідчать, що обробка томатів різнонаправленими 

регуляторами росту викликала аналогічні анатомо-морфологічні зміни показників 
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листка та стебла у порівнянні з отриманими значеннями у польових умовах. Так, в 

умовах вегетаційного досліду у порівнянні з контролем та тебуконазолом 

найбільший приріст врожаю був отриманий саме за дії гібереліну – маса плодів з 

одного куща збільшувалася (табл. 2.). 

Таблиця 2. 

Вплив тебуконазолу та гібереліну на урожайність томатів в умовах 

вегетаційного досліду 

Показники контроль 
0,025%-ий 

тебуконазол 

0,005 %-ий 

гіберелін 

Маса плодів з одного куща, г 1666,01 ± 64,65 *2074,62 ± 57,15 *2400,17 ± 52,83 

Кількість плодів на одному кущі, шт. 27,51 ± 0,51 *31,51 ± 0,45 *34,51 ± 1,01 

Маса одного плоду, г 60,56 ± 1,59 *65,84 ± 1,61 *69,55 ± 1,78 

Вміст аскорбінової кислоти, мг/100 г 20,05 ± 0,58 *31,05 ± 0,75 *17,55 ± 0,32 

Титрована кислотність, мг/100 г 0,41 ± 0,01 *0,43 ± 0,01 *0,38 ± 0,01 

Відновлюючі цукри, % на масу сирої 

речовини
 1,31 ± 0,04  *1,26 ± 0,03 *1,51 ± 0,06  

Сахароза, % на масу сирої речовини
 

0,42 ± 0,01 *1,09 ± 0,03 *0,96 ± 0,02 

Сума цукрів, % на масу сирої речовини
 

1,81 ± 0,02 *2,41 ± 0,07 *2,61 ± 0,09 

Примітка. * – різниця достовірна при р 0,05. 

  

Збільшення врожайності в цих умовах у порівнянні з посушливими 

польовими умовами років дослідження визначається, на нашу думку, стабільністю 

водного режиму, коли вологість ґрунту в посудинах підтримували на рівні 60 % від 

повної вологоємності. В умовах польового досліду, за дії стимулятора росту 

гібереліну врожайність дослідних рослин була близька до контролю – середня маса 

одного плоду зменшувалася з одночасним збільшенням кількості плодів на одному 

кущі. Застосування етиленпродуценту есфону у стадію бутонізації було 

неефективним, урожайність томатів зменшувалася як за умов польового, так і за 

умов вегетаційного досліду. 

  Слід відмітити, що при застосуванні препаратів достовірно збільшувалася 

загальна кислотність у всіх дослідних варіантах, при цьому підвищувався вміст 

цукрів та зменшувався вміст аскорбінової кислоти під впливом тебуконазолу та 

гібереліну і відбувалося зниження вмісту цукрів за дії есфону у порівнянні з 

контролем (табл. 1.). Тоді як, за рахунок підтримання умов достатньої зволоженості 

ґрунту, вміст аскорбінової кислоти та загальна кислотність за дії триазолпохідного 

препарату тебуконазолу у вегетаційному досліді збільшується, а за дії гібереліну 

дані показники зменшуються у порівнянні з контролем (табл. 2.). Разом з тим, 

коливання вмісту якісних показників томатів під впливом препаратів знаходяться в 

межах типових для даної культури значень, що не призводило до суттєвих змін у 

якості продукції [26, 52]. 

Концепцією функціонування донорно-акцепторної системи [32, 42, 54, 56] 

передбачається, що активізація фотосинтетичних процесів значною мірою 
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визначається «запитом» на асиміляти з боку акцептора. Отримані нами результати 

дослідження свідчать, що ємність акцепторної зони томатів під впливом 

тебуконазолу в порівнянні з контролем, есфоном та гібереліном зростала (рис. 1.). 

Рис. 1. Співвідношення мас сухої речовини органів томатів за дії гібереліну та 

ретардантів: А – контроль, Б – 0,05 %-ий есфон, В – 0,025 %-ий тебуконазол,  Г – 0,005 

%-ий гіберелін.   – корінь;   – стебло;  – листя;  – плід 

 

Так, аналіз даних отриманих за умов польового досліду свідчить, що на 

стадії бурого ступеня стиглості плоду за дії триазолпохідного препарату 

збільшується активність фотосинтетичного апарату – відмічалося підвищення 

чистої продуктивності фотосинтезу в 1,4 рази [53]. Також посилюється транспорт 

асимілятів на формування плодів, де у варіанті із застосуванням тебуконазолу 

відсоток масової частки плодів до вегетативних органів був найвищим. За дії 

гібереліну та есфону даний показник був меншим у порівнянні з контролем, що 

узгоджується із зменшенням чистої продуктивності фотосинтезу на стадії бурого 

ступеня стиглості плоду.  

Аналіз динаміки вмісту вуглеводів у плодах дослідних рослин протягом 

періоду дозрівання свідчить, що від стадії формування плодів до стадії зеленого 

ступеня стиглості у варіанті із застосуванням гібереліну та ретардантів у 

порівнянні з контролем відбувається достовірне збільшення вмісту крохмалю і 

суми цукрів (табл. 3.).  
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Таблиця 3. 

Динаміка накопичення вуглеводів плодами томатів за дії гібереліну та 

томатів гібриду Солероссо, % на масу сухої речовини  

(середні значення за 2015 -2017 р.р.) 

Показники Контроль 0,05 %-ий есфон 
0,025%-ий 

тебуконазол 
0,005 %-ий гіберелін 

Стадія формування плодів 

відновлюючі 

цукри, % 
12,21±0,15 *13,71±0,35 12,78±0,38 *13,14±0,21 

сахароза, % 4,78±0,09 *4,31±0,08 *3,13±0,04 *3,54±0,07 

сума цукрів, % 17,04±0,18 *17,82±0,15 *15,57±0,32 16,39±0,45 

крохмаль, % 9,74±0,09 10,03±0,28 *15,33±0,45 *13,59±0,33 

неструктурні 

вуглеводи, % 
26,78±0,27 27,85±0,43 *30,90±0,77 *29,98±0,78 

Стадія плодоношення (зелений ступінь стиглості) 

відновлюючі 

цукри, % 
15,11±0,38 15,76±0,34 *17,78±0,64 *18,37±0,66 

сахароза, % 5,48±0,14 *6,07±0,13 *6,26±0,16 5,26±0,17 

сума цукрів, % 20,38±0,53 21,51±0,55 *23,58±0,62 *23,79±0,61 

крохмаль, % 8,02±0,21 *9,87±0,19 *12,34±0,32 *10,13±0,29 

неструктурні 

вуглеводи, % 
28,40±0,74 *31,98±0,74 *35,92±0,94 *33,93±0,90 

Стадія плодоношення (бурий ступінь стиглості) 

відновлюючі 

цукри, % 
19,99±0,52 *17,71±0,45 *21,91±0,54 20,47±0,55 

сахароза, % 6,84±0,18 *7,99±0,25 7,03±0,12 *6,32±0,09 

сума цукрів, % 27,18±0,64 *25,33±0,55 28,27±0,47 26,22±0,39 

крохмаль, % 8,59±0,25 *7,64±0,09 *6,31±0,19 *6,63±0,12 

неструктурні 

вуглеводи, % 
35,77±0,89 *32,97±0,64 34,58±0,66 *32,85±0,51 

Примітка. * – різниця достовірна при р 0,05.  

 

На стадії бурого ступеня стиглості вміст неструктурних вуглеводів 

(крохмаль + цукри) зменшується, причому не за рахунок зменшення вмісту 

відновлюючих цукрів, а за рахунок зменшення вмісту крохмалю, де внаслідок 

інтенсивного гідролізу даний показник за дії тебуконазолу зменшувався в 1,96 

рази. Аналогічний вплив здійснювали ретарданти на вміст різних форм цукрів у 

вегетативних органах картоплі [20, 24, 37, 40], ріпаку [38], маку [34, 57], льону [55] 

соняшнику [23, 25, 61], сої [3, 60], цукрового буряку [33, 46, 63] та інших культур [ 

36, 59, 62].  

Нами встановлено, що застосування препаратів впливало на вміст елементів 

мінерального живлення у генеративних органах томатів. Отримані результати 

свідчать, що від стадії формування плодів до стадії зеленого ступеня стиглості 

вміст азоту в плодах дослідних рослин зменшується, а вміст калію за дії гібереліну 

та ретардантів збільшується. На кінець плодоношення застосування стимулятора 
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росту гібереліну та антигіберелінових препаратів тебуконазолу та есфону суттєво 

не впливало на вміст сполук азоту та калію у плодах рослин (рис. 2.). 

 

Аналіз вмісту сполук фосфору свідчить, що від стадії формування плодів до 

стадії бурого ступеня стиглості (періоду інтенсивного росту та дозрівання плодів) 

під впливом тебуконазолу та гібереліну достовірно зменшувався вміст фосфору в 

плодах томатів. На нашу думку таке зменшення вмісту елемента можна пояснити 

біорозбавленням внаслідок зростання врожайності плодів [29].  

 Таким чином, застосування гібереліну та ретардантів призводить до 

перебудови донорно-акцепторної системи рослини, формуванню більш потужного 

фотосинтетичного апарату, перерозподілу потоку асимілятів на процеси росту 

плодів, більш інтенсивного використання резервних сполук з вегетативних органів 

на потреби карпогенезу, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення 

врожайності культури [31]. Найбільш ефективним для підвищення продуктивності 

насаджень томатів у польових умовах виявився триазолпохідний препарат 

тебуконазол. Тоді як за дії стимулятора росту гібереліну максимальне значення 

цього показника було за умов вегетаційного досліду, що свідчить про залежність 

дії цього препарату від достатнього водозабезпечення. За умов польового досліду, 

врожайність оброблених гібереліном рослин була близькою до контролю. 

Застосування етиленпродуценту в якості ретарданту з метою підвищення 

урожайності було неефективним як за умов польового, так і за умов вегетаційного 

досліду. 
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Рис. 2. Вміст елементів мінерального живлення в плодах томатів гібриду Солероссо: 

1 – стадія формування плодів; 2 – стадія зеленого ступеня стиглості плоду; 3 – стадія 

бурого ступеня стиглості плоду.   – контроль;   – 0,05 %-ий есфон;  – 0,025 %-

ий тебуконазол;   – 0,005 %-ий гіберелін  
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