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зменшення атрагувальної активності новоутворених органів бульб. Зокрема при застосуванні 1-

НОК вміст білкового азоту збільшувався на 5%. За дії ГК3 показники зростав на 13%, а після 

обробки 6-БАП на 7% у порівнянні з контролем. 

Результати наших досліджень свідчать, що застосування 1-НОК та 6-БАП 

обумовлювали зростання вмісту небілкового азоту у бульбах картоплі протягом усієї вегетації. 

Обробка 6-БАП суттєво зменшувала вміст небілкового азоту. 

Таким чином, швидке перетворення небілкового азоту у білковий та використання 

білкового азоту для формування бульб може мати позитивний вплив на продуктивність 

культури картоплі сорту Санте.  

 Позитивною була і динаміка формування бульб картоплі за дії стимуляторів росту. На 

40-й день після обробки при застосуванні 1-НОК кількість бульб в одному корчі перевищувала 

контрольний варіант на 14%. Після обробки ГК3 кількість бульб в корчі зростала на 18%. 6-БАП 

підвищував кількість бульб на 8%. 

Таким чином, посилене навантаження рослин урожаєм під впливом стимуляторів росту 

інтенсифікувало гідроліз білків та відтік азотмістких сполук з вегетативних органів рослини до 

плодів, що формуються. Найбільш ефективним в даному випадку виявилося застосування 

гіберелової кислоти.  
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА БОБОВІ РОСЛИНИ 

 

В Україні та світі впроваджуються нові технології, які дають можливість підвищити 

врожайність та зменшити собівартість отриманої продукції. Одним зі шляхів вирішення цього 

питання є використання регуляторів росту рослин [1, 8, 9]. 

Регулятори росту рослин призводять до гармонізації біологічних процесів в рослині, що 

зумовлено певним співвідношенням різних типів ендогенних фітогормонів на відповідних 

етапах росту. Вони дають можливість реалізувати програми розвитку закладені в геномі 

рослини природою або ж селекційними процесами. Враховуючи, що селекційний процес 

тривалий, а умови розкриття потенційних можливостей сорту не в змозі реалізуватися в 

повному обсязі через цілий ряд несприятливих природно-кліматичні умови, пестицидного 

навантаження, антропогенних факторів, тому в цих умовах є необхідність пошуку регуляторів, 
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близьких за властивостями до природних фітогормонів, які б проявляли регуляторну функцію 

як адаптогени [8, 10, 12].  

Однією з головних проблем аграрного сектору країни залишається істотне збільшення і 

стабілізація виробництва зерно-бобових культур, які є основним джерелом збалансованого за 

амінокислотним складом й вмістом екологічно чистого білка. З цією метою використовують 

регулятори росту рослин [4, 6, 13]. 

Літературні дані із аналізу дослідників різних наукових установ, свідчать, що найбільш 

ефективним є поєднання мікробних препаратів із регуляторами росту рослин для обробки як 

насіння, так і посівів сої. Зокрема, при застосуванні Ризогуміну отримано збільшення урожаю 

порівняно до контролю у межах 2,0 ц/га, при застосуванні Біолану – 2,2 ц/га. Найбільший 

приріст спостерігався при сумісному застосуванні препаратів перед посівом сої (прибавка 

урожаю становила 4,0 ц/га). На урожайність сої впливала обробка насіння Ризогуміном, а 

посівів Біоланом, що забезпечило приріст урожаю до 3,3 ц/га. Автори також відмічають, що 

сумісне застосування Біоагростиму-екстра або Агроемістиму-екстра з біопрепаратом 

Ризоторфін призводить до суттєвого збільшення урожаю сої [6]. 

При спільному застосуванні на насінні сої ризогуміну й емістиму С збільшувалися 

показники урожайності: кількість бобів на рослині 18,1 шт., насінин на одну рослину – 31,9 шт., 

маса насіння з однієї рослини – 5,21 г; маса 1000 насінин – 160 г, висота прикріплення нижніх 

бобів – 16,3 см. Регулятори росту позитивно впливали висоту рослин та розвиток рослин сої – 

відбувалося збільшення висоти рослин, площі листкової поверхні, фотосинтетичного 

потенціалу. При обробці насіння сої перед сівбою регуляторами підвищувалася польова 

схожість насіння на 1,5-3,7%. Найкращі показники спостерігали при використанні суміші 

препаратів [5]. 

Серед зернобобових культур однією із найпоширеніших на території України є зернова 

квасоля. Популярність її пов’язана із збалансованим амінокислотним складом, здатністю до 

високого ступеня засвоєння організмом людини і, що важливо, доступності за ціновою 

політикою [2].  

Так, Краєвська Л. С., досліджуючи вплив інокуляції разом із препаратом Регоплант і 

прилипачем ЕПАА на структурні показники посівів квасолі звичайної, доводить їх позитивну 

дію. При обробці насіння квасолі звичайної сорту Славія штамами мікроорганізмів та 

біопрепаратами Регоплант + ЕПАА відбувалося підвищення утворення кількості бобів (на 0,87–

1,15 г/рослину) та кількості насіння (на 4,25–7,16 г/рослину). Автор відмічає позитивний ефект 

щодо маси, а це в свою чергу призводило до збільшення показника загальної врожайності у 

межах 0,77–2,74 г/рослину. Багаторічні дослідження свідчать, що найвищий рівень урожайності 

спостерігали у 2016 р. у всіх варіантах дослідів, що пояснюють сприятливими кліматичними 

умовами, відповідною вологістю та температурою впродовж вегетаційного періоду. Краєвська 

Л. С. вказує, що дослідження впливу різних штамів Rhizobium phaseoli дало змогу виділити 

найефективніші – обробка насіння перед сівбою штамом азотфіксуючих бактерій Rhizobium 

phaseoli, Ф-16 [3]. 

При дослідженні впливу регуляторів росту інгібуючої дії – хлормекватхлориду та 

паклобутразолу на початкові етапи росту рослин Phasoleus vulgaris L. сорту Перлина в умовах 

вегетаційного досліду, встановлено, що за дії ретардантів відбувалося сповільнення росту. 

Триазолпохідний препарат, викликав потовщення листкової пластинки, розростання 

стовпчастої паренхіми. Обидва регулятори росту зумовлювали збільшення кількості продихів 

та їх площі на листку, що позитивно впливає на проходження процесів газообміну в рослинах 

квасолі [7].  

Ю. М. Шкатула із співавторами вказують, що при поєднанні гербіциду Пульсар та 

біостимулятора росту Емістиму С на рослинах квасолі відбувалося покращення показників 

симбіотичного апарату, росту і розвитку рослин та зменшувалася негативна дія гербіцидів. 

Зокрема, кількість бульбочок у фазу бутонізації після обробки препаратами становила 12 

шт./рослину, а їх маса – 0,19 г. Урожайність зросла у порівнянні з контролем на 1,53 т/га [14].  
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Шевчук О. А. та співавторами встановлено, що за передпосівної обробка насіння квасолі 

сорту Галактика препаратами стимулюючої дії (бурштинова кислота, реастим, гетероауксин, 

епін) відбувалося підвищення інтенсивності проростання та схожості насіння. Вчені 

відмічають, що найкращий ефект був за дії бурштинової кислоти (1 г/л). Довжина гіпокотелей 

за дії гетероауксину (0,2 г/л) та реастиму (1 г/л) зменшувалася на 64% та 65% відповідно у 

порівняні з контролем, а за дії епіну (1 мл/л) – збільшувалася на 41% [11].  

Отже, аналіз літературних джерел свідчить про використання регуляторів росту рослин 

на бобових культурах з метою оптимізації виробництва й підвищення їх продуктивності. 
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