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УДК 631.8:633.854.78
1ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

РОСЛИН ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ 
НАСІННЯ СОНЯШНИКУ ГІБРИДУ АРМАДА

Л. А. Покопцева*, кандидат сільськогосподарських наук
О. А. Єременко, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів та природокористування 
України
Д. В. Булгаков*, магістр
*Таврійський державний агротехнологічний університет

Досліджено вплив передпосівної обробки насіння соняшнику ре-
гуляторами росту рослин (РРР) АКМ і Емістим С на продуктивність 
соняшнику гібриду Армада в умовах Південного Степу України. Вста-
новлено, що інкрустація насіння соняшнику регуляторами росту Еміс-
тим С і АКМ стимулює проростання, що засвідчує збільшення польової 
схожості на 1,5-4,8 в.п. відносно контролю. Використання РРР спри-
яє потовщенню стебел рослин соняшнику гібриду Армада на 7-18%, 
збільшенню маси насіння з одного кошику до 20%, порівняно з контр-
олем. В цілому досліджувані фактори суттєво змінюють кількісний і 
якісний врожай соняшнику, але частка впливу водного дефіциту року 
дослідження (56,9%) значно перевищує частку впливу РРР  (21,9%).

Ключові слова: передпосівна обробка насіння,  регулятори рос-
ту рослин, ріст,  розвиток, соняшник, продуктивність.

Постановка проблеми. Основною олійною культурою в 
Україні є соняшник. Однією з причин низької реалізації гене-
тичного потенціалу нових гібридів соняшнику є недостатня 
обґрунтованість технічних заходів адаптації рослин до неспри-
ятливих умов вирощування, що поглиблюється існуючим про-
тиріччям між вартістю енергетичних засобів (палива, добрив, 
пестицидів) та необхідності подальшого росту та продуктивнос-
ті культури [1]. 

Вирішення цієї проблеми можливе шляхом удосконалення 
існуючих елементів технології вирощування соняшнику, в тому 
числі і за рахунок застосування регуляторів росту рослин (РРР) [2, 
3]. Відомо, що під їх впливом відбуваються морфо-фізіологічні 
та біохімічні зміни в рослинному організмі. Зокрема змінюють-
ся лінійні розміри стебла і будова листкового апарату, розвиток 
механічних тканин та провідної системи, підвищується стійкість 
рослин проти несприятливих чинників середовища [4]. 

© Покопцева Л.А., Єременко О.А., Булгаков Д.В., 2015
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Аналіз актуальних досліджень. Протруювання насіння є 
одним із запобіжних заходів розвитку хвороб у період появи 
сходів. Через насіння передається понад 30% збудників небез-
печних хвороб, які знижують посівні властивості сільськогос-
подарських культур. Тому, протруєння є найбільш економічно 
вигідним та екологічно безпечним заходом захисту посівів від 
хвороб і шкідників [5]. 

Проте останнім часом дедалі більшого значення набуває 
розвиток екологічного землеробства, зокрема створення бако-
вих сумішей для протруювання насіння (поєднання протруйни-
ка з регуляторами росту рослин). 

Дослідженнями більш ніж 30-ти науково-дослідних установ 
виявлено широку позитивну дію регуляторів росту рослин. До-
ведено, що нові регулятори росту вітчизняного виробництва за 
своєю ефективністю відповідають кращим світовим препара-
там, а за технологічними показниками і рівнем вартості мають 
значні переваги [6].

Позитивний спектр дії РРР дуже широкий, насамперед це 
регуляція ростових і репродуктивних процесів рослин на різних 
етапах онтогенезу, підвищення урожайності, покращення якос-
ті зерна, підсилення стійкості рослин до несприятливих факто-
рів середовища, нівелювання пестицидного навантаження [7].

Так, створивши захисну оболонку насіння шляхом передпо-
сівної обробки РРР, забезпечуються більш сприятливі умови для 
початкового росту рослин – підвищення енергії проростання і 
польової схожості, сили початкового росту, ефективний захист 
від шкодо чинних факторів.

Не менш важливим є вплив регуляторів росту рослин і 
протягом вегетації рослин – в період формування листково-
го апарату та репродуктивних органів. Вчасне застосуван-
ня визначених заходів дозволяє підвищити кількість і якість 
одержаної продукції [8]. У цілому, під впливом РРР повніше ре-
алізується генетичний потенціал рослин, створений природою 
та селекційною роботою.  

На сьогодні вплив регуляторів росту на посівні якості на-
сіння, ріст, розвиток і структуру врожаю гібриду соняшнику 
Армада вивчений недостатньо.
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Метою роботи було вивчення впливу різних регуляторів 
росту рослин на ріст, розвиток і урожайність соняшнику гібри-
ду Армада в умовах недостатнього зволоження Південного Сте-
пу України. 

Дослідження проводили у 2013-2015 рр. у ФГ «Булгаков»  
Веселівського району Запорізької області і в лабораторії моні-
торингу якості ґрунтів та продукції рослинництва НДІ Агротех-
нологій та екології Таврійського державного агротехнологічного 
університету.  

Ґрунти дослідних ділянок – чорноземи звичайні з рН сольо-
вої витяжки ґрунтового розчину 7,1, середньозваженим вміс-
том гумусу 3,5%, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) 
– 91 мг/кг, рухомого фосфору (за Чириковим) – 112 мг/кг і об-
мінного калію (за Чириковим)  – 168 мг/кг ґрунту. 

Умови зволоження ґрунту упродовж 2014-2015 років суттє-
во не різнилися як за кількістю опадів, так і за рівномірністю 
їх випадання. Гідротермічний коефіцієнт становив 0,70-0,81, а 
2013 рік був дуже посушливим (ГТК = 0,40).

Вплив регуляторів росту рослин Емістим С [9] і АКМ [10] 
(фактор А) і гідротермічних умов року (фактор В) на формуван-
ня структури врожаю соняшнику вивчали на польовому досліді 
за схемою, наведеною в таблиці 1. Обробку насіння проводили 
за 1-2 доби до сівби методом інкрустації з розрахунку 10 л ро-
бочого розчину на 1 т насіння.

Насіння гібриду Армада висівали в третій декаді квіт-
ня з нормою 55 тис. шт./га, з шириною міжрядь – 70 см. По-
передник – озима пшениця. Догляд за посівами, обліки та 
спостереження за ростом і розвитком рослин, формування 
структури врожаю соняшнику проводили відповідно до «Мето-
дики полевых опытов по изучению агротехнических приемов 
возделывания подсолнечника» [11-13].
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Таблиця 1
Схема польового досліду

Варіант Препарат, норма витрати, л/т Концентрація д.р. в робочому 
розчині, г/л

1 (К) Вода -

2 Емістим С, 0,20
Комплекс фізіологічно активних 
сполук у 60 % етиловому спирті

3 АКМ, 0,330 Іонол і диметилсульфоксид, 0,015 

Математичну обробку отриманих результатів проводили за 
критерієм Стьюдента [14] та комп’ютерною програмою Agrostat. 

Виклад основного матеріалу. Проростання насіння є 
одним із найбільш критичних етапів у житті рослинного ор-
ганізму. В польових умовах вплив РРР на польову схожість 
залежить від гідротермічних умов року, особливо від кількос-
ті опадів на стадії проростання насіння. Дуже мала кількість 
опадів у 2013 році (4,4 мм) на стадії проростання насіння обу-
мовила зниження польової схожості необробленого РРР насін-
ня на 8,6 в.п. відносно оптимального за зволоженням 2014 
року (табл. 2). Регулятори росту рослин в обох дослідних варі-
антах збільшували польову схожість протягом усіх досліджу-
ваних років. 

Ріст і розвиток відображають усю сукупність процесів вза-
ємодії організму з факторами зовнішнього середовища. Засто-
совуючи ті чи інші агротехнічні прийоми, ми змінюємо умови 
життя рослин, тому вивчення впливу різного сполучення агро-
технічних прийомів представляє великий теоретичний і прак-
тичний інтерес [12].

Для формування високого врожаю сільськогосподарських 
рослин необхідна висока інтенсивність накопичення органіч-
ної речовини, яка залежить від величини листової поверхні. 
Потужність асиміляційного апарату і тривалість його роботи є 
вирішальним фактором продуктивності фотосинтезу, який зу-
мовлює кількісні та якісні показники врожаю.

Загальна фітомаса залежить переважно від висоти рос-
лини, діаметра стебла і розміру кошика. Форми, що мають 
масивне стебло з крупним кошиком, є потенційно більш про-
дуктивними. Збільшення фітомаси призводить до активізації 
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фотосинтезуючого апарату і, відповідно, впливає на формуван-
ня урожайних властивостей соняшнику. Накопичення органіч-
ної речовини врожаю в результаті фотосинтетичної діяльності 
рослин на посівах насамперед визначається розміром поверхні 
фотосинтезуючих органів, головним чином -листків [13].

Таблиця 2
 Показники росту і розвитку рослин соняшнику за 

передпосівної обробки насіння регуляторами росту

РРР 
(фактор 

А)

Рік 
(фактор 

В)

Польова 
схожість, 

%

Висота 
рослин, м

Діаметр 
стебла, 

см

Кількість 
листків, 

шт./росл.

Площа 
листкової 
поверхні, 
см2/росл.

Без РРР 2013 70,6 1,67 2,1 18,2 294,6

2014 79,2 1,81 2,3 22,6 367,5

2015 76,1 1,79 2,2 23,4 371,9

Емістим С 2013 72,1 1,69 2,2 23,4 384,7

2014 80,3 1,87 2,4 24,1 421,6

2015 85,3 1,91 2,3 25,7 436,6

АКМ 2013 75,6 1,71 2,3 25,3 401,5

2014 79,1 1,88 2,6 27,3 452,0

2015 89,3 1,86 2,5 26,9 476,2

НІР05  А

В

0,14

0,05

0,2 

0,1

0,8 

0,6

8,1 

5,6

За результатами досліду встановлено, що використан-
ня регуляторів росту рослин (Емістим С та АКМ) сприяє на-
ростанню вегетативної маси. Так, площа листкової поверхні 
у дослідних варіантах збільшується в 1,2-1,4 рази порівняно 
з контролем. Слід зазначити, що варіант з обробкою рослин 
соняшнику РРР АКМ мав найвищу площу листкової поверхні, 
порівняно з іншими варіантами досліду (табл. 2). Слід зверну-
ти увагу на той факт, що збільшення площі листкової поверхні 
у варіанті з використанням регулятора росту рослин АКМ мак-
симальний (більший в 1,4 рази за контроль) у 2013 році, коли 
кількість опадів за вегетаційний період була мінімальною. Це 
вказує на прояв антиоксидантних властивостей препарату. 
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Збільшення площі листкової поверхні відбувалося і за ра-
хунок збільшення кількості листків на рослинах у дослідних 
варіантах, порівняно з контролем.

Також з'ясовано, що використання РРР сприяє потовщен-
ню стебел рослин соняшнику гібриду Армада на 7-18%, по-
рівняно з контролем. При цьому у варіанті з використанням 
регулятора росту рослин  АКМ формувалися більш міцні сте-
бла, що важливо для Південного Степу України, де часто зу-
стрічаються сильні пориви вітру.

Використання регуляторів росту рослин впливає на ве-
личину діаметру кошика соняшнику, порівняно з контролем 
(табл. 3). 

Таблиця 3 
Структура врожаю соняшнику за дії регуляторів 

росту залежно від гідротермічних умов року

РРР 
(фактор 

А)

Рік 
(фактор 

В)

Густота стояння 
рослин, тис. 

шт./га

Діаметр 
кошика, см

Маса 
насіння в 
кошику, г

Біологічна 
врожайність, 

т/га

Без РРР 2013 38,8 16,5 53,9 2,1

2014 43,6 17,3 58,4 2,5

2015 41,9 17,8 60,1 2,5

Емістим С 2013 39,7 16,8 57,6 2,3

2014 44,2 17,8 69,4 3,1

2015 46,9 18,6 74,6 3,5

АКМ 2013 41,6 17,3 58,4 2,4

2014 43,5 17,9 61,9 2,7

2015 49,1 18,1 71,5 3,5

НІР05  А

В

0,4 

0,6

0,3 

0,3

1,1 

0,8

0,1 

0,1

Однією з основних структурних одиниць урожаю соняш-
нику є маса насінин в одному кошику. Нами встановлено, що 
маса насіння з одного кошику у дослідних  варіантах  була  до-
стовірно  вищою за контроль у середньому на 20%. У варіанті 
з використанням РРР Емістим С маса насіння в кошику є не-
достовірно більшою за варіант з використанням АКМ. 
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Зазначені вище показники сприяли збільшенню урожаю 
соняшнику гібриду Армада у варіантах досліду з використан-
ням регуляторів росту рослин. 2013 рік був несприятливим 
для вирощування соняшнику через недостатню кількість опа-
дів за вегетаційний період. Тому врожайність у всіх варіантах 
була меншою за врожайність у 2014 та 2015 роках. 

Отже, ефективність АКМ як антистресового препарату є 
більшою, ніж у Емістим С. У цілому обидва досліджувані фак-
тори суттєво впливають на врожайність соняшнику (рис. 1), 
але частка впливу водного дефіциту року дослідження  (фак-
тор В) (56,9%)  значно перевищує частку впливу РРР (фактор А) 
(21,9%). Це слід враховувати під час розробки антистресових 
прийомів у технологіях вирощування соняшнику в Степовій 
зоні України

Рис. 1. Частка впливу факторів на формування врожайності соняшнику, %

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
1. В умовах Південного Степу України найкращі показни-

ки росту, розвитку та врожайності рослин соняшнику можна 
отримати за рахунок передпосівної обробки насіння регулято-
рами росту. 

2. Встановлено, що інкрустація насіння соняшнику регу-
ляторами росту Емістим С і АКМ стимулює проростання, що 
засвідчує збільшення польової схожості на 1,5-4,8 в.п. віднос-
но контролю. 
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3. Використання РРР сприяє потовщенню стебел рослин 
соняшнику гібриду Армада на 7-18%, порівняно з контролем. 

4. Маса насіння з одного кошику у дослідних  варіантах  
була  достовірно  вищою за контроль у середньому на 20%. У ва-
ріанті з використанням РРР Емістим С маса насіння в кошику є 
недостовірно більшою за варіант з використанням АКМ. 

5. У цілому обидва досліджувані фактори суттєво вплива-
ють на врожайність соняшнику, але частка впливу водного 
дефіциту року дослідження (фактор В) (56,9%) значно переви-
щує частку впливу РРР (фактор А) (21,9%).

Враховуючи, що регулятор росту рослин АКМ проявив і 
антистресові властивості, то дослідження його впливу на фор-
мування врожаю та підвищення якості насіння соняшнику 
необхідно поглибити і продовжити.
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Л. А. Покопцева, О. А. Еременко, Д. В. Булгаков. Использование регу-
ляторов роста растений для предпосевной обработки семян подсол-
нечника гибрида Армада.

Исследовано влияние предпосевной обработки семян подсолнечника  ре-
гуляторами роста растений (РРР) АКМ і Эмистим С на продуктивность подсол-
нечника гибрида Армада в условиях Южной Степи Украины. Установлено, что 
инкрустация семян подсолнечника регуляторами роста Эмистим С и АКМ стиму-
лирует прорастание, что обуславливает увеличение полевой схожести на 1,5-
4,8 в.п. относительно контроля. Использование РРР приводит к увеличению 
диаметра ствола растений подсолнечника гибрида Армада на 7-18%, массы 
семян с одной корзинки до 20%, относительно контроля. В целом исследуемые 
факторы существенно изменяют количественный и качественный урожай под-
солнечника, но доля влияния водного дефицита года исследования (56,9%) 
значительно превышает долю влияния РРР (21,9%).

Ключевые слова: предпосевная обработка семян,  регуляторы роста 
растений, рост, развитие, подсолнечник, продуктивность.

L. Pokoptseva, O. Eremenko, D. Bulgakov. Аpplication of plant growth 
regulators for pre-sowing treatment of Аrmada hybrid sunfl ower seeds.

The effect of the pre-processing of sunfl ower seeds plant growth regulators 
(PGR) AKM and Emistim C on sunfl ower of hybrid Armada’s  productivity in 
conditions of the South Steppe of Ukraine is investigated. It has been established 
that the encrustation of sunfl ower growth regulators Emistim C and AKM stimulates 
germination, which results in an increase in the fi eld on the similarity of 1.5 - 4.8 
relative to a control. Using PPP increases the diameter of the trunk  of Armada 
hybrid of sunfl ower plants  up to 7 - 18%  and the weight of seeds  to 20%, relative 
to control. In general, the studied factors signifi cantly change the quantity and 
quality of sunfl ower crop, but the proportion of the infl uence of water scarcity 
(56.9%) is signifi cantly higher than the impact of PPP (21.9%). 

Keywords: pre-sowing seed treatment, plant growth regulators, growth, 
development, sunfl ower, yield. 
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