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Анотація 

Передпосівна обробка насіння сої сорту Мілленіум препаратами рістрегулюючого типу Гулівер Сти-

мул та Стимпо підвищує якісні показники насіння і ростові процеси рослин, здійснює стимуляцію нако-

пичення мас вегетативних та генеративних органів, сприяє формування асиміляційної поверхні листків у 

фазу цвітіння, а також чинить позитивний вплив на формування зернової продуктивності культури в ґру-

нтово-кліматичних умовах Вінницької області. 

Насіннєва продуктивність сої при застосуванні препаратів Гулівер Стимул та Стимпо підвищується 

за рахунок біологічного врожаю надземної маси на 14 % та 9 %, а також виражається у збільшенні кількості 

бобів, кількості і маси насінин на одній рослині – на 7, 12 і 16 % та 6, 8 і 15 % відповідно. 

Препарати рістрегулюючої дії призводять до інтенсивного формування та функціонування спонтан-

ного соєво-ризобіального симбіозу. Виявлено, що за обробки насіння сої перед посівом препаратами Гу-

лівер Стимул і Стимпо на коренях формується більша кількість бульбочок на 20 і 26 % та зростає маса їх 

сирої та сухої речовин на 17 і 19 % та 13 і 20 % відповідно. За використання препарату Гулівер Стимул 

маса однієї сухої бульбочки підвищується на 24,5, а за дії Стимпо – на 28,3 %. 

Abstract 

The pre-sowing treatment of soybean seeds of Millennium variety with growth regulators Gulliver Stimulus 

and Stimpo increases the seed quality and improves plant growth processes. The applying of drugs stimulates the 

accumulation of vegetative and generative organs, leads to the formation of assimilation surface of leaves in the 

flowering phase, and has a positive effect on crop production in soil and climatic conditions of Vinnytsia region. 

The use of Gulliver Stimulus and Stimpo influences on soybean seed productivity. Crop productivity in-

creases due to the biological yield of aboveground mass by 14 % and 9%, as well as by increasing the number of 

beans, the number and weight of seeds per plant - by 7, 12, 16 % and 6, 8, 15 % severally. 
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Growth-regulating drugs cause the intensive formation and functioning of spontaneous soy-rhizobial symbi-

osis. It was found that pre-sowing treatment of soybean seeds with Gulliver Stimulus and Stimpo causes a larger 

number of nodules on the roots by 20 and 26 % compared to the control. It was established that the processing of 

soybean seeds with preparations increases the mass of raw and dry matter of the nodules by 17, 19 % and 13, 20 

% respectively. The mass of dry matter of one nodule increases by 24,5 % under the influence of the Gulliver 

Stimulus, and by 28,3 % under the action of Stimpo. 

Ключові слова: Регулятори росту рослин, продуктивність, бобово-ризобіальний симбіоз, асиміля-

ційна поверхня, морфогенез, соя культурна. 

Keywords: Plant growth regulators, productivity, bean-rhizobial symbiosis, assimilation surface, morpho-

genesis, soybean cultural. 

 

Перспективним та таким, що швидко розвива-

ється, є напрямок сучасного сільського господарс-

тва із застосування рістрегулювальних препаратів. 

Регуляторами росту рослин є спеціальні органічні 

речовини натурального або синтетичного похо-

дження, призначені для такого стимулювання (або 

інгібування) росту і розвитку рослин, яке не приз-

водить до їх загибелі [3, 7, 8, 10, 20]. У сільському 

господарстві регулятори росту сприяють підви-

щенню врожайності, поліпшенню якості сільсько-

господарської продукції, скороченню термінів до-

зрівання, підвищенню у фруктових, зернових і ово-

чевих культур стійкості до різного характеру 

захворювань і комах-шкідників [9, 11, 12, 14, 15, 

24]. 

У низці джерел вказується про підвищення 

продуктивності бобових культур за використання 

регуляторів росту рослин [6, 13, 16–19, 21–23, 25]. 

Забезпечення населення України продовольст-

вом є суттєвою проблемою сільськогосподарського 

виробництва. Швидким шляхом вирішення продо-

вольчої проблеми, а саме ресурсів рослинного білка 

і олії, є підвищення виробництва культури сої. Це 

універсальна культура, яку використовують з кор-

мовою, харчовою та медичною ціллю [2]. Тому до-

слідження даної культури з метою збільшення її 

врожайності є актуальною проблемою сьогодення. 

Формування цілей статті полягає у вивченні 

регуляції продуктивності рослин сої сорту Мілле-

ніум під впливом препаратів регулюючого типу. 

Польові досліди закладалися впродовж 2018-

2020 рр на сірих лісових грунтах дослідних полів 

Вінницького національного аграрного універси-

тету. Технологія вирощування сої сорту Мілленіум 

загальноприйнята для Лісостепу України: поперед-

ник – кукурудза, строк сівби – перша декада травня, 

норма висіву – 0,7 млн насінин/га, спосіб – широко-

рядний із міжряддям 45 см, глибина загортання на-

сіння – 3 см. Передпосівну обробку насіння здійс-

нювали шляхом поверхневого зволожування вод-

ним розчином з розрахунку 2 % його маси 

(контроль) та розчинами Гулівер Стимул (ТУ У 

20.2-31168762-006:2012) – 15 мл/л і Стимпо (ТУ У 

20.2- 31168762-005:2012) – 2,5 мл/л протягом 4 го-

дин [4]. Площа посівної ділянки складала 30,0 м2, 

облікової – 25,2 м2. Повторення – чотириразове.  

Під час вегетаційного періоду культури дослі-

джували морфометричні показники, польову схо-

жість, площу асиміляційної поверхні методом висі-

чок, маси сирої і сухої речовини органів за загаль-

ноприйнятими методиками [1]. Методом рамкового 

виймання ґрунту підраховували кореневі бульбо-

чки [5]. Статистичний аналіз результатів дослі-

дження проводили за використанням t-критерію 

Ст'юдента. 

Встановлено, що комплексні препарати здійс-

нювали стимулюючу дія на проростання насіння 

сої культурної сорту Мілленіум. За роки дослі-

джень підвищувалися показники польової схожості 

у середньому на 1,0-1,5 % у порівняні з контроль-

ним варіантом (89,4±2,2 %). Найкращий ефект був 

виявлений при застосуванні препарату Стимпо. 

Підвищення схожості насіння у цьому варіанті дос-

ліду пояснюється тим, що біостимулятор із групи 

полікомпонентних препаратів Стимпо володіє як 

стимулювальними властивостями, так і біозахис-

ними, завдяки наявності у його складі аверсектину. 

Синергічна взаємодія складових даного препарату 

призводить до підвищення інсектицидної, акарици-

дної та нематоцидної дії [4]. 

Передпосівна обробка насіння водними розчи-

нами стимулюючих препаратів Гулівер Стимул та 

Стимпо призводила до підвищення показників ро-

сту у різні фази вегетаційного періоду (рис. 1). До-

сліджено, що за використання препарату Гулівер 

Стимул відбувалася інтенсифікація ростових про-

цесів у середньому від формування четвертого 

справжнього листка і до повної стиглості насіння 

сої на 4,6–7,6, а за обробки препаратом Стимпо – на 

3,5–5,0 %. 
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Рис. 1. Динаміка росту культури сої сорту Мілленіум за використання препаратів Гулівер Стимул (1) і 

Стимпо (2) (в середньому за два роки) 

 

Важливим показником продуктивності сільсь-

когосподарських рослин є накопичення сухої речо-

вини. На рослинах сої сорту Мілленіум встанов-

лено, що за дії препаратів рістрегулювального типу 

суттєво підвищувалися показники мас різних орга-

нів, відбувалося стимулювання асиміляційної пове-

рхні листків (табл. 1). Встановлено, що у період 

фази цвітіння маса сирої речовини надземної час-

тини культури сої за використання Гулівер Стимул 

підвищувалася на 24,4, а за дії Стимпо – на 38 % у 

порівнянні із контролем. Застосовані препарати збі-

льшували кількість та масу сирої речовини листків. 

Так, за дії Гулівер Стимул дані показники збільшу-

вались відповідно на 18,9 і 32,2 %, за впливу Сти-

мпо – на 21 і 28 %. 

Таблиця 1 

Вплив препаратів рістрегулюючого типу на морфометричні показники сої  

сорту Мілленіум у фазу цвітіння 

Показники  Контроль Гулівер Стимул Стимпо 

Маса сирої речовини надземної частини, г 20,5±0,6 25,5±0,8* 28,3±1,0* 

Кількість листків на одній рослині, шт. 9,0±0,2 10,7±0,2* 10,9±0,4* 

Маса сирої речовини листків, г 8,2±0,2 10,9±0,2* 10,5±0,4* 

Площа листкової поверхні, см2 489,2±22,3 630,3±21,2* 628,3±22,5* 

Маса сухої речовини стебла (без листків), г 2,3±0,1 2,9±0,1* 2,9±0,1* 

Маса сухої речовини кореня, мг 568,2±20,6 715,6±28,6* 700,5±26,3* 

Примітка:* – різниця достовірна при Р<0,05 

 

Завдяки збільшенню кількості та розмірів лис-

тків, за використання препаратів, відбувалося під-

вищення площі листкової поверхні у дослідних ро-

слин. Так, за впливу Гулівер Стимул загальна 

площа підвищувалася на 28,8 %, а за дії Стимпо – 

на 28,4 % у порівняні з контролем. Обидва препа-

рати призводили до накопичення сухих речовин 

стебл і коренів. Так, за дії Гулівер Стимул ці показ-

ники підвищувалися на 26 і 25,9 %, а за викорис-

тання Стимпо – на 26 і 23,3 % відповідно. 

Гулівер Стимул і Стимпо – препарати, які во-

лодіють біозахисними властивостями, що сприяє 

формуванню і функціонуванню симбіозу між дос-

лідним рослинним організмом та ґрунтовими попу-

ляціями ризобій (табл. 2). Виявлено, за обробки на-

сіння сої перед посівом препаратами рістрегулюю-

чого типу Гулівер Стимул і Стимпо на коренях фо-

рмувалась більша кількість бульбочок на 20 і 26 % 

та зростали маси їх сирої та сухої речовин на 17 і 19 

% та 13,4 і 19,9 % відповідно. Слід відмітити, що 

підвищення маси симбіотичних утворень було ви-

кликане не лише формуванням більшої їх кількості, 

але й збільшенням розмірів. За використання пре-

парату Гулівер Стимул маса однієї сухої бульбочки 

підвищувалася на 24,5, а за дії Стимпо – на 28,3 % 

у порівняні з контролем. До складу більшості су-

часних препаратів рістрегулюючого типу входять 

збалансовані комплекси біоактивних речовин, що 

дає їм змогу керувати ростовими процесами рос-

линного організму і сприяти ефективній реалізації 

потенційних можливостей сортів. 
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Таблиця 2 

Вплив препаратів рістрегулюючого типу на бобово-ризобіальний симбіоз сої  

сорту Мілленіум у фазу цвітіння 

Показники  Контроль Гулівер Стимул Стимпо 

Кількість бульбочок, шт./рослину 27,9±2,0 33,5±2,3 35,2±2,6 

Маса сирої речовини бульбочок, мг/рослину 571,8±15,6 670,2±13,7* 682,3±18,5* 

Маса сухої речовини бульбочок, мг/рослину 168,2±4,5 190,8±2,0* 201,6±5,2* 

Маса сухої речовини однієї бульбочки, мг 5,3±0,3 6,6±0,2* 6,8±0,2* 

Примітка:* – різниця достовірна при Р<0,05 

 

Нами був здійснений аналіз врожаю сої сорту 

Мілленіум за використання препаратів рістрегулю-

ючого типу (табл. 3). Досліджено, що насіннєва 

продуктивність сої сорту Мілленіум при застосу-

ванні препарату Гулівер Стимул підвищувалася за 

рахунок біологічного врожаю надземної маси на 

13,7 %, а також за рахунок збільшення кількості бо-

бів, кількості та маси насінин на одній рослині – на 

7, 12 та 16 % відповідно. У дослідних рослин під час 

збирання врожаю була більша густота рослин на 5,2 

% у порівнянні з контролем. Препарат стимулював 

ріст боба. Даний показник зростав на 16,7 %. За ви-

користання препарату Стимпо збільшувалися гус-

тота рослин на 5 %, біологічний врожай надземної 

маси (без листків) – на 9 %, маса зерна на одній ро-

слині – на 15 %. Також препарат стимулював ріст 

бобів у довжину на 19 %. Регулятор росту підвищу-

вав показники кількості бобів і насінин на одній ро-

слині – на 5,6 % і 8,4 % відповідно. Слід відмітити, 

що за дії обох досліджуваних препаратів виявлене 

підвищення маси 1000 насінин. Так, за впливу пре-

парату Гулівер Стимул даний показник збільшува-

вся на 17 %, а за обробки препаратом Стимпо – на 

15 %.  

Відомо, що стабільною та генетично детермі-

нованою ознакою бобових рослин є озернення бо-

бів. Це твердження доведене і у наших дослідах, 

оскільки за використання рістрегулюючого препа-

рату Гулівер Стимул кількість насінин у одному 

бобі не змінювалася, а за дії препарату Стимпо – 

зменшувалася на 5,6 % у порівнянні з контролем. 

Таблиця 3 

Показники продуктивності сої сорту Мілленіум за впливу препаратів рістрегулюючого типу  

Показники  Контроль Гулівер Стимул Стимпо 

Густота рослин, тис. шт./га 540,5±10,3 568,6±6,2 569,2±6,0 

Біологічний урожай надземної маси рослин (без 

листків), ц/га 

42,4±1,6 48,2±1,2* 46,2±1,3* 

Кількість бобів на одній рослині, шт. 18,0±0,5 19,3±0,5 19,0±0,4 

Довжина боба, см 3,6±0,02 4,2±0,02* 4,3±0,02* 

Кількість насінин на одній рослині, шт. 33,2±1,0 37,2±0,8* 36,0±0,6* 

Маса насінин на одній рослині, г 5,3±0,2 6,2±0,2 6,1±0,2 

Кількість насінин в одному бобі, шт. 1,8±0,03 1,8±0,04 1,7±0,03 

Маса 1000 насінин, г 134,3±1,6 140,2±1,5 138,2±1,5 

Біологічний урожай зерна, ц/га 24,3±1,0 28,2±0,8 27,6±0,5 

Примітка:* – різниця достовірна при Р<0,05 

 

Встановлені особливості формування елемен-

тів урожаю сої за використання досліджуваних пре-

паратів рістрегулюючого типу з урахуванням ґрун-

тово-кліматичних чинників та агротехнічних при-

йомів доводять їх позитивний вплив і ефективність. 

Експериментальними дослідженнями підтвер-

джено, що передпосівна обробка насіння сої сорту 

Мілленіум препаратами рістрегулюючого типу Гу-

лівеер Стимул та Стимпо підвищує якісні показ-

ники насіння і ростові процеси рослин, здійснює 

стимуляцію накопичення мас вегетативних та гене-

ративних органів, сприяє формування асиміляцій-

ної поверхні листків у фазу цвітіння, а також чинять 

позитивний вплив на формування зернової продук-

тивності культури в ґрунтово-кліматичних умовах 

Вінницької області. Препарати рістрегулюючої дії 

призводять до інтенсивного формування та функці-

онування спонтанного соєво-ризобіального симбі-

озу. 
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