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Інокуляція дерев черешні ендомікоризою: на ділянці природних трав 

суттєво збільшувала ступінь зав’язування плодів (на 50 %), що відбилося на 

збільшенні врожаю у 2 раза (порівняно з ділянкою без інокуляції дерев); 

на ділянці гісопу лікарського – суттєво збільшило масу плоду (на 38 %), 

що збільшило врожайність на 57 % (порівняно з ділянкою гісопу без 

інокуляції дерев). 

Інокуляція дерев черешні ендо-ектомікоризою: на ділянці природних 

трав суттєво збільшило масу плоду (на 20 %), що, відповідно, збільшило 

врожайність у 2,2 раза (порівняно з ділянкою без інокуляції дерев); 

на ділянці гісопу лікарського – істотно зменшувало площу листків 

(у 2,1 раза), але суттєво збільшувало кількість квітів (у 2,9 раза), що, 

відповідно, відбилося на збільшенні врожаю у 2,7 раза. 
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ВПЛИВ РІСТРЕГУЛЮЮЧИХ РЕЧОВИН 

НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

 

Одним важливих з питань фітофізіології та рослинництва є можливість 

регуляції розвитку рослин та тривалості окремих етапів онтогенезу з метою 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Застосування 

рістрегулюючих речовин дозволяє цілеспрямовано впливати на морфогенез 

рослин, реалізувати потенційні можливості сортів та  гібридів, посилювати 

окремі ознаки в рамках норми реакції та підвищувати стійкість рослин до дії 

чинників середовища [1]. За своєю дією та біохімічним складом регулятори 

росту включають аналоги фітогормонів або модифікатори їх дії. До сучасних 

препаратів належать нативні фітогормони, їх синтетичні аналоги або 

композиційні препарати, які містять збалансований комплекс 

фіторегуляторів, біологічно активних речовин, мікроелементів, що активно 

долучаються до обміну речовин, призводять до змін у рості і розвитку, 

сприяють підвищенню біологічної та господарської ефективності 

рослинництва. Механізм впливу препаратів нового покоління пов’язаний 

з активізацією реакцій клітинного дихання, ферментних систем, 

збільшенням швидкості мембранного транспорту, процесів мінерального 

живлення, внаслідок чого зростає біологічна ефективність способів 

вирощування рослин [2]. 

Посилений розвиток асиміляційного апарату призводить до 

інтенсифікації синтезу органічних речовин, які використовують для потреб 
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формування та наливу генеративних органів, що є важливою запорукою 

збільшення врожайності культури [3]. 

Прийнято ототожнювати регулятори росту рослин зі стимуляторами, 

проте в рослинництві провідну роль часто відіграють фізіологічно активні 

препарати інгібуючої дії: гербіциди, дефоліанти, препарати для пролонгації 

зберігання, ретарданти. Зокрема, ретарданти – це синтетичні інгібітори росту 

рослин антигіберелінового механізму дії, які на фоні змін донорно-

акцепторних відносин у рослині уповільнюють процеси росту 

і перерозподіляють потоки пластичних речовинах у бік господарсько 

важливих органів [4]. 

На сьогодні в Україні дозволено до використання ретардант 

хлормекватхлорид. Препарат не має канцерогенних властивостей, 

не накопичується в організмі та виводиться протягом двох діб, а в ґрунті 

розпадається на холінхлорид, холін та бетаїн, які є природними продуктами 

метаболізму. Серед сучасних стимуляторів росту рослин широко 

використовують також препарат з цитокініновою і ауксиновою активністю 

трептолем – комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксиду, бурштинової кислоти 

та Емістиму С, що являє собою комплекс фітогормонів та метаболітів 

ендомікоризних грибів з кореневої системи женьшеню та обліпихи [5]. 

Дуже тривалий час провідною олійною культурою в Україні є 

соняшник, меншою мірою ріпак. Однак їх посіви занадто виснажують ґрунт, 

що призводить до порушення мінерального забезпечення, змін 

мікробіологічного фону. Можливою альтернативою є льон олійний – цінна 

рентабельна культура, гарний попередник для багатьох 

сільськогосподарських рослин. Короткий вегетаційний період та 

посухостійкість льону дозволяють розширити посіви, збільшити 

виробництво рослинних олій без погіршення стану земель. Біологічна 

цінність лляної олії зумовлена високим умістом моно- та поліненасичених 

жирних кислот, зокрема лінолевої та ліноленової, які є незамінними для 

людини. Насіння льону-кучерявцю містить значну кількість найважливіших 

елементів та вітамінів. Продукти льонопереробки використовують 

у харчовій, фармацевтичній, хімічній, легкій, електротехнічній 

промисловості, як сировинну базу біопалива. 

У ринкових умовах розвиток галузі льонарства неможливий без 

виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції, що визначає 

необхідність оптимізації технології вирощування та використання 

регуляторів росту рослин. Саме тому метою нашої роботи було з’ясувати 

вплив ретарданту групи четвертинних амонієвих сполук хлормекватхлориду 

та композиційного стимулятора росту з ауксиновою та цитокініновою 

активністю трептолему на продуктивність рослин льону олійного. 

Експеримент проводили на рослинах льону олійного на посівах 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України. Площа 
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ділянки становила 10 м
2
, повторність досліду п’ятикратна. Агротехнічні 

прийоми та заходи при вирощуванні льону олійного застосовували згідно 

технологічної карти за стандартною технологією. Рослини льону олійного 

сорту Орфей одноразово обробляли водним розчином хлормекватхлориду 

(0,5 %) та трептолему (0,03 мл/л) у фазу бутонізації.  

Загальний вміст олії в насінні визначали методом екстракції в апараті 

Сокслета. Як органічний розчинник використовували петролейний ефір 

з температурою кипіння 40–65 °С. Вміст залишкової кількості 

хлормекватхлориду визначали методом тонкошарової хроматографії на 

пластинках марки «Silufol UV-254» фірми «Kavalier» (Чехія). Визначення 

залишкової кількості трептолему проводили методом високоефективної 

газорідинної хроматографії на хроматографі «Кристалл 2000М» компанії 

СКБ «Хроматэк». 

Відомо, що регулятори росту рослин перерозподіляють потоки 

асимілятів в бік господарсько цінних органів, що призводить до зростання 

продуктивності культури, а також збільшення вмісту резервних сполук 

у насінні. Так, встановлено зростання продуктивності льону олійного під 

впливом хлормекватхлориду і трептолему. Зокрема, за обробки ретардантом 

врожайність насіння льону становила 21,3±0,5 ц/га в середньому за роки 

досліджень, за дії стимулятора росту – 19,4±0,26 ц/га; тоді як в контролі 

18,8±0,6 ц/га. 

Під час формування та наливу насіння льону як резервна сполука 

накопичується олія, яка цінна високим умістом ненасичених жирних кислот. 

Виявлено, що підвищення врожаю насіння льону в разі використання 

хлормекватхлориду супроводжувалося збільшенням умісту олії в ньому. 

У насінні контрольних рослин уміст олії становив 36,5±0,6 %, тоді як у 

варіанті з ретардантом – 39,3±0,8 %. Зважаючи на збільшення врожаю 

насіння та його олійності під впливом регулятора росту, вихід олії становив 

8,3 ц/га проти 6,8 ц/га у контролі. Застосування стимулятора росту 

трептолему призводило до формування олійності насіння льону на рівні 

38,3±0,7 %. 

З врахуванням вимог екологічної безпеки в разі застосування 

синтетичних та комплексних регуляторів росту рослин необхідною умовою є 

дослідження токсикологічного ризику та контроль вмісту залишкових 

кількостей препаратів у готовій продукції. Відповідно до 

ДСанПіН. 8.8.1.2.3.4.-000-2001 залишкова кількість хлормекватхлориду 

в насінні не має перевищувати 0,1 мг/кг. У зразку насіння льону сорту 

Орфей, обробленого цим ретардантом, концентрація препарату 

становить 0,042 мг/кг. Залишковий вміст трептолему в насінні льону 

сорту Орфей становить 0,0073 мг/кг, що не перевищує норми 

ДСанПіН. 8.8.1.2.3.4.-000-2001 для насіння льону 0,03 мг/кг. 
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Таким чином, застосування антигіберелінового інгібітора росту 

хлормекватхлориду та комплексного стимулятора росту трептолему 

призводило до збільшення врожайності насіння льону та підвищення вмісту 

олії в ньому. Залишковий вміст регуляторів росту в насінні не перевищував 

гранично-допустимих концентрацій, встановлених токсиколого-гігієнічними 

нормативами. 
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ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНО 

БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Органічне землеробство − це землеробство, яке об’єднує всі 

сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно, соціально 

та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції [1]. 
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