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ПРОДУКТИВНІСТЬ НАСІННЯ ПОЛУНИЦІ САДОВОЇ ЗА ДІЇ 

БІОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

Новим елементом технології є впровадження у виробництво регуляторів 

росту рослин з метою стабілізації та підвищення продуктивності рослинництва 

[1–4], овочівництва [5–11] тощо. Однак, використання біостимулюючих 

препаратів у садівництві вивченні не достатньо. 

Традиційна технологія виробництва посадкового матеріалу суниці має ряд 

істотних недоліків, які знижують конкурентоспроможність культури в сучасних 

умовах виробництва і не забезпечують реалізацію потенційної продуктивності.  

Один із шляхів збільшення виходу посадкового матеріалу суниці – 

позакореневе підживлення рослин мінеральними добривами і стимуляторами 

росту. Тому метою нашої роботи було вивчення регуляції ростових процесів та 

продуктивності рослин полуниці садової сортів Альбіон, Флоренс та Полка під 

впливом регуляторів росту рослин Гетероауксину (0,2 г/л) та Епіну-екстра 

(0,025 г/л). Насіння перед посівом замочували у розчинах: Епін-екстра та 

Гетероауксин протягом 6-ти годин. Повторність варіантів 4-кратна. 

Вимірювання довжини стебла і обсягу кореневої системи проводили по 

Сабініну-Колосову. 

Нами виявлена позитивна дія досліджуваних регуляторів росту рослин на 

схожість насіння та біометричні показники: збільшувалися лінійні розміри 

рослин та об’єм кореневої системи. Відмічена сортова залежність полуниці 

садової на дію регуляторів росту рослин. Так, у рослин полуниці садової 

середньопізнього сорту Полка були виявлені найбільші показники висоти 

рослин за використання обох препаратів: за дії Гетероауксину даний показник 

підвищувався на 20 %, а за обробки Епін-екстра – на 30 %. Використання 



препаратів на ремонтантному сорті Альбіон також призводило до збільшення 

висоти рослин полуниці садової, але ще дещо менше. Так, за дії Гетероауксину 

показник підвищувався на 11 %, а за обробки Епін-екстра – на 19 %. У культури 

пізньостиглого сорту Флоренс за використання регуляторів росту висота 

рослин збільшувалась ще менше, у порівняні з двома попередніми сортами. 

Так, обробка Епін-екстра призводила до підвищення на 8 %, а за використання 

Гетероауксину– на 11%. 

Встановлено, що застосовані регулятори росту рослин збільшували об’єм 

кореневої системи полуниці садової у всіх досліджуваних сортів. Так, у рослин 

сорту Альбіон за дії Гетероауксину показник підвищувався на 12 %, за 

використання Епін-екстра – на 112 %; у сорту Флоренс – на 43 % (за дії 

Гетероауксину) та на 100 % (за обробки Епін-екстра); у сорту Полка – на 44 % 

(за дії Гетероауксину) та на 33 % (за обробки Епін-екстра). Сходи із насіння 

різних сортів рослин полуниці садової, яке було оброблене препаратом Епін-

екстра з’являлися раніше контрольного варіанту на 5 днів, а за використання 

Гетероауксину – на 7 днів. 

Таким чином, найбільш високорослими були рослини полуниці садової за 

використання препарату Епін-екстра. Схожість насіння полуниці садової 

підвищувалася у середньому на 29 %. 
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