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Rostlinná výroba, chov a semenářství 

 
 

 
Ходаніцька О.О., к.с.-г.н.; Колісник О.М., к.с.-г.н. 

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

Вінницький національний аграрний університет 

ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ РОЗВИТКУ В ПРАКТИЦІ 
РОСЛИННИЦТВА 

 

Питання високої врожайності сільськогосподарських культур різного напрямку 

використання та стабільної продуктивності рослин при змінах 

агрометеорологічних умов вирощування є пріоритетним напрямком сучасного 

рослинництва та фітофізіології [5, 9]. Проте інтенсифікація сільсько- 

господарського виробництва за рахунок внесення мінеральних добрив, зміни 

агротехнічних прийомів посилює негативний антропогенний вплив на структуру 

та мікрофлору ґрунту [8]. Застосування регуляторів росту та розвитку рослин 

дозволяє впливати на процеси формування врожайності рослин, уникаючи 

збільшення хімічного навантаження на агроценози [3]. 

Сучасна агробіологія володіє значним арсеналом препаратів рістрегулюючої дії. 

Залежно від напрямку впливу серед регуляторів росту можна виділити: 

стимулятори росту на основі фітогормонів та їх аналогів; інгібітори росту на 

основі антагоністів фітогормонів та модифікаторів їх дії; комплексні препарати 

з додаванням мікроелементів, амінокислот, органічних кислот і т.д. [7]. 

Препарати нового покоління викликають значний практичний інтерес, оскільки 

дають можливість спрямовано впливати на тривалість і перебіг окремих етапів 

онтогенезу, мобілізувати генетичний потенціал сортів та гібридів, змінювати 

направленість донорно-акцепторних взаємозв’язків у рослинному організмі [12]. 

В основі механізму дії регуляторів розвитку лежать процеси активізації 

тканинного дихання, підвищення швидкості трансмембранного переносу 

речовин, мінерального живлення, продуктивності фотосинтезу, внаслідок чого 

зростає біологічна ефективність технологій вирощування рослин [10]. Аналоги 

фітогормонів та модифікатори їх дії посилюють проліферацію, пришвидшують 

процеси диференціації клітин, що забезпечує формування більш потужної 

кореневої  системи,  наростання  листкової  поверхні.  Крім  того використання 
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регуляторів росту рослин сприяє підвищенню стійкості до хвороб та шкідників 

[1, 2]. Покращення розвитку фотосинтетичного апарату впливає на синтез 

пластичних речовин, які використовуються для потреб карпогенезу, що є 

важливою запорукою покращення врожайності культури [4]. 

Ефективність практичного застосування синтетичних стимуляторів росту і 

розвитку рослин визначається тим, що вони структурно схожі з нативними 

фітогормонами, проявляють аналогічну дію, однак не ідентичні їм, тому більш 

стабільні в рослинному організмі і характеризуються пролонгованою в часі дією 

[11]. Фізіологічна дія фітогормональних препаратів залежить від їх концентрації, 

співвідношення, строків та способів внесення, видових та сортових 

особливостей культури. 

В основі механізму дії стимуляторів росту рослин лежать особливості впливу 

превалюючого у препараті нативного фітогормону або його синтетичного 

аналогу [6]. Зокрема, гіберелінвмісні препарати (наприклад, ГК3, гіберсиб, 

гібрелат, активол) беруть участь в регуляції утворення стебла. В основі цього 

ефекту лежить активація гіберелінами поділу та розтягування клітин. Тому на 

практиці гіберелінові препарати використовують для підвищення врожаю 

зеленої маси. Дія аналогів гіберелінів супроводжується різними фенотиповими 

проявами – цвітіння рослин довгого дня в умовах короткого дня, утворення 

партенокарпічних плодів та їх ріст (для рослин винограду, томату, цитрусових, 

груші), порушення стану спокою та проростання бульб, синхронне проростання 

насіння злакових культур. 

Препарати на основі ауксинів (зокрема, гетероауксин, 2,4- 

дихлорфеноксимасляна кислота (2,4-Д), індолілоцтова (ІОК) та нафтилоцтова 

кислоти (НОК)) стимулюють ріст розтягуванням і клітинні поділи, за рахунок 

явища апікального домінування регулюють пересування речовин по рослині, є 

обов'язковим елементом координації процесів морфогенезу. На даний час 

найбільш широкого використання синтетичні ауксини набули при 

вегетативному розмноженні культур, що важко вкорінюються, та для 

відновлення кореневої системи при пересадці великих рослин завдяки здатності 

посилювати коренеутворення. Ауксинвмісні препарати впливають на 

сексуалізацію квітів, затримку цвітіння. Зовнішнє внесення ауксинів попереджує 

раннє опадання плодів, запобігає утворенню відокремлювального шару у 

плодоніжках. Крім цього, їх застосовують для отримання партенокарпічних 
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плодів, проріджування квіток і зав’язей у плодових. Незначні концентрації 

ауксинів прискорюють ріст рослин, проте високий вміст препаратів гальмує 

збільшення лінійних розмірів, зокрема 2,4-Д може застосовуватися як гербіцид 

селективної дії. 

Стимулятори цитокінінового ряду (наприклад, кінетин, 6-бензиламінопурин (6- 

БАП), цитодеф, бензимідазол) зумовлюють поділ і диференціацію клітин. Поряд 

із ауксинами та гіберелінами вони є одним із компонентів поживних середовищ 

у біотехнології, необхідні для індукції органогенезу при вирощуванні рослин у 

культурі тканин. За допомогою цих сполук можна впливати на формування 

органів та цвітіння рослин в умовах несприятливого фотоперіодичного режиму. 

За допомогою цитокінінових регуляторів росту зменшується апікальне 

домінування, в результаті чого різко зростає ступінь галуження, кущіння рослин. 

Синтетичні аналоги використовують з метою затримки старіння листків, до яких 

спрямовується потік метаболітів, що сприяє уповільненню розпаду хлорофілів 

та білків у старіючих листках. Регулятори цитокінінової природи підвищують 

стійкість зернових культур до посухи, захворювань і низьких температур, 

здійснюють захисний вплив на апарат білкового синтезу. Практичне 

використання синтетичних аналогів цитокінінів пов’язане із індукцією цвітіння 

і зсувом вираженості статі рослин з утворенням більшої кількості жіночих 

квіток. 

Брасиностероїди (наприклад, епібрасинолід, гомобрасинолід, епін) впливають 

на розвиток проростків, посилюючи ріст розтягненням, однак їх вплив на роботу 

Н+-помпи більш уповільнений та триваліший порівняно з ауксинами. Залежно 

від концентрації брасиностероїди здатні активізувати або уповільнювати ростові 

процеси, а також підвищувати стійкість рослин до низьких і високих температур. 

Вони змінюють в рослинах баланс фітогормонів, підвищують врожайність 

культур у стресових ситуаціях, їхню стійкість до хвороб, знижують поглинання 

рослинами радіонуклідів. Стійкість рослин до несприятливих факторів 

середовища за дії епібрасиноліду пов’язують з накопиченням в точках росту 

гормону стресу – абсцизової кислоти. 

Таким чином, застосування регуляторів розвитку рослин стимулюючого 

напрямку дії впливає на розвиток вегетативних органів, формування елементів 

врожаю, підвищує стійкість рослин до несприятливих факторів середовища, а 

також створює технологічні переваги при зборі врожаю. Регуляція росту рослин 
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за рахунок екзогенного внесення стимуляторів розвитку є перспективним 

шляхом підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. 
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