
 



 

ДОПОВІДЬ 

НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 

РІСТРЕГУЛЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ 

ВЕРГЕЛІС ВІКТОРІЯ ІГОРІВНА 

 
Основним завданням сучасного аграрного виробництва є пошук ефективних 

методів покращення продуктивності сільськогосподарських культур. Аналіз 

тенденцій розвитку світового рослинництва свідчить, що одним із шляхів вирішення 

проблеми високих та стабільних врожаїв є застосування новітніх технологій з 

використанням синтетичних регуляторів росту рослин. Дана група сполук дає 

можливість спрямовано регулювати окремі етапи онтогенезу з метою мобілізації 

потенційних можливостей рослинного організму, що впливає на урожайність та 

якість сільськогосподарської продукції. 

У теперішній час для збільшення врожайності велике значення надається новим 

прийомам передпосівної обробки насіння фізіологічно активними речовинами, які 

сприяють підвищенню врожайності і якості насіння, відрізняються екологічною 

безпекою, технологічністю і економічністю . 

Активні метаболічні процеси у насінні розпочинаються після їх потрапляння в 

сприятливі для проростання умови. Існує безліч прийомів передпосівної обробки 

насіння, рекомендованих для практичного використання і, безсумнівно, які 

призводять до позитивного впливу на ростові і формоутворюючі процеси. Діючі 

фактори дуже різноманітні, а викликаний ними ефект має багато спільних рис, в 

основі яких лежать загальні фізіологічні процеси. Всі використовувані фактори 

діють як фонові подразники живої протоплазми, що підвищують активність 

життєдіяльності, проникність протоплазми, активність ферментів, що мобілізуються 

запасних речовин тощо. 

Застосування біологічно активних речовин на ранніх стадіях онтогенезу 

шляхом передпосівної обробки насіння дозволяє підвищити інтенсивність обмінних 

процесів при проростанні і більш ефективно використовувати запасні речовини 

насіння. В результаті активується ріст проростків: їх розвиток, підвищується 

життєздатність і, як наслідок, продуктивність рослин. 



 

Вивчення в лабораторних умовах рістрегулюючою активності екзогенних 

регуляторів росту на початкових етапах розвитку рослин дозволяють визначити 

ефективність їх впливу на посівні якості насіння, знизити рівень перешкод 

створюваних екологічної дисперсією. 

В останні роки все більшу увагу дослідників-аграрників привертає вивчення 

регуляторів росту рослин, виявлення одержуваних від їх застосування різних 

ефектів, корисних для сільськогосподарської практики. Особливий інтерес при 

вивченні регуляторів росту за останні 10-15 років викликає встановлення специфіки 

їх антистресового впливу. До теперішнього часу накопичений значний матеріал про 

позитивний вплив різних ФАР на зернові, зернобобові, овочеві та інші 

сільськогосподарські культури в стресових умовах – посухи, низьких температур, 

перезволоженні, засоленні тощо. 

Однією важливих проблем сільськогосподарського виробництва є забезпечення 

населення України продовольством. Збільшення виробництва сої – це найбільш 

швидкий шлях вирішення продовольчої проблеми, підвищення культури 

землеробства, формування ресурсів рослинного білка і олії. Соя зарекомендувала 

себе як універсальна культура, її використовують на кормові, харчові, медичні цілі. 

В арсеналі світових рослинних ресурсів соя переважає інші культури за 

здатністю синтезувати за вегетаційний період велику кількість цінних органічних 

речовин та формувати два повноцінні врожаї. Соя займає важливе місце в структурі 

посівів, зерновому, кормовому, харчовому, балансах. Вивчення оптимальних 

способів посіву культури з метою збільшити її врожайність – актуальна проблема 

сьогодення. 

У зв’язку з широким вивченням дії регуляторів росту та розвитку на різних 

сільськогосподарських рослинах: пшениці, льоні олійному, квасолі, бобах кормових 

та гороху було б доцільно вивчити та порівняти вплив цих препаратів на насіннєву 

продуктивність сої. 

Відсутність даних про вплив регуляторів росту нового покоління на ростові 

процеси і продуктивність рослин сої сприяє розвитку і впровадження нових 

технологій із застосування даних препаратів при вирощуванні сучасних сортів 

культури. Тому мета нашої роботи полягала в науковому обґрунтуванні 



 

використання стимуляторів росту рослин, як елемента технології вирощування сої, 

виявлення їх дії на насіннєву продуктивність. 

Проведені нами дослідження впливу препаратів стимулюючої дії на енергію 

проростання та схожість насіння сої сорту Міленіум свідчать, що насіння оброблене 

різними регуляторами росту відрізнялося інтенсивністю проростання. 

Лабораторна схожість і енергія проростання є одним з найважливіших 

показників, за якими прийнято судити про якість посівного матеріалу. У наших 

дослідженнях вивчався вплив  стимулюючих препаратів на насіннєву продуктивність 

(енергію проростання та схожість насіння) культури сої. 

Нами досліджено, що дія стимулюючих препаратів призводила до підвищення 

насіннєвої продуктивності рослин сої сорту Міленіум (рис. 1). 

 

 

 

У всіх досліджуваних варіантах підвищувалася як енергія проростання, так і 

схожість насіння культури. Так, за використання препаратів: Корневін (0,5 г/л) 

енергія проростання насіння сої підвищувалося на 5%, Рівал (1 мл/л) – на 7,5 %, Епін-

екстра (0,025 г/л) та Агоростимулін (1 мл/л) – на 12,5 % відповідно. Найкращий 

ефект даного показника виявлений за використання стимулюючих препаратів Епін-

екстра та Агоростимулін. 



 

Схожість насіння у всіх дослідних варіантах достовірно збільшувала за 

контроль. Обробка насіння рослин сої сорту Міленіум стимулятором Корневін (0,5 

г/л) збільшувала параметр даного показника на 2 %, за використання препарату 

Рівал (1 мл/л) схожість насіння підвищувалася на 7 %, а за дії препаратів Епін-екстра 

(0,025 г/л) та Агоростимулін (1 мл/л) – на 9% відповідно.  

Таким чином, стимулюючі препарати – Корневін, Рівал, Епін-екстра та 

Агоростимулін є ефективними для передпосівної обробки насіння культури сої сорту 

Міленіум, оскільки їх використання призводить до підвищення посівних якостей 

насіння. Встановлено, що найбільш ефективними препаратами для підвищення 

енергії проростання та схожості насіння культури сої є Епін-екстра (0,025 г/л) та 

Агоростимулін (1 мл/л). 
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Рис. 1. Название рисунка 

 

От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все рисунки в тексте 

должны быть ссылки (рис. 1). 
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Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими цифрами. 
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название таблицы – на следующей строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом. 
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Таблица 1 

Название таблицы 

   

   

 

Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется сверху и 

снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть ссылки (табл. 1). 
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СЕКЦИЯ 22. Филологические науки. 

СЕКЦИЯ 23. Философские науки. 

СЕКЦИЯ 24. Экономические науки. 

СЕКЦИЯ 25. Юридические науки. 

Страна и дата научной конференции 

- При оставлении данного поля пустым статья будет опубликована в 

сборнике ближайшей научной конференции 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

С информационными сообщениями по другим конференциям можно ознакомиться на 

нашем сайте  

www.sci-conf.com.ua 

ОРГКОМИТЕТ 

Научно-издательского центра 

«Sci-conf.com.ua» 

sofia@sci-conf.com.ua  

http://www.sci-conf.com.ua/
mailto:sofia@sci-conf.com.ua
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