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ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН  
ТА МІКРОДОБРИВА ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Огурцов Ю.Є. – к.с.-г.н., ст.н.с.,  
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 
 

Постановка проблеми. Проблема підвищення врожайності сільського-
сподарських культур – одна з найважливіших в агропромисловому комплексі. 
Як в Україні, так і за кордоном ведуться пошуки удосконалення агротехноло-
гічного процесу вирощування основних сільськогосподарських культур, зок-
рема альтернативи надмірної хімізації в сільському господарстві.  

На сьогодні перспективним у цьому напряму є впровадження у вироб-
ництво регуляторів росту рослин – це природні або синтетичні гормоноподібні 
препарати. Вони в дуже малих дозах сприяють прискоренню росту, розвитку, 
підвищенню продуктивності та поліпшенню якості продукції с.-г. рослин, по-
силюють їх адаптаційну здатність до стресових чинників навколишнього сере-
довища. Проникаючи в рослини вони включаються в обмін речовин, активізу-
ють біохімічні процеси, підвищують рівень життєдіяльності рослин. Регулято-
ри впливають на систему гормональної регуляції, що визначає характер най-
важливіших фізіологічних процесів, зокрема, прискорює утворення нових 
органів рослин та початок цвітіння і достигання [1-3]. В цілому, під впливом 
регуляторів росту повніше реалізується генетичний потенціал рослин, створе-
ний природою та селекційною роботою [4]. 

Але, в умовах кризового стану вітчизняного сільльсько-господарського 
виробництва питання використання біостимуляторів в нашій країні ще не до-
сягло належного розуміння. НААН України звертає увагу на необхідність ви-
вчення впливу біостимуляторів для прискорення результативності селекційної 
роботи, підвищення гетерозису гібридів, удосконалення первинного насінниц-
тва с.-г. культур та поліпшення посівних якостей посівного матеріалу [5].  

Стан вивчення проблеми. Науково-дослідними установами доведено, 
що регулятори росту рослин, створені в Україні за ефективністю не поступа-
ються кращим іноземним аналогам, а за економічними та екологічними показ-
никами значно перевищують закордонні [4]. 

Численні дослідження та науково-виробничі перевірки свідчать, що за-
стосування регуляторів росту рослин та мікродобрив є важливим елементом 
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екологічно безпечних ресурсозберігаючих технологій вирощування пшениці 
озимої, який сприяє прискоренню біохімічних процесів в рослинах та більш 
інтенсивному росту рослин, зокрема підвищенню польової схожості, більш 
ранній появі сходів, потовщенню стебел на 15-20 %, збільшенню кількості 
клітин у листі в 1,4 рази і як результат – площі листя та у 1,6 разів інтенсивно-
сті фотосинтезу рослин,  збільшенню кількості продуктивних стебел на 16,1-
17,1 %, що зумовлює зростання урожайності зерна на 0,20–0,92 т/га або від 4 
до 22 % і поліпшення його якості, зокрема підвищення вмісту сирого протеїну 
на 2-4 % [6-8]. 

Завдання і методика досліджень. Завданням наших досліджень 2011-
2013 рр. було вивчити вплив сучасних регуляторів росту рослин Регоплант, 
Стимпо, Демос та Вимпел К та мікродобрива Квантум-зернові на ріст, розви-
ток, урожайність та економічну ефективність вирощування пшениці озимої.  

Дослідження проводили на полях лабораторії насінництва та насіннє-
знавства ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН на сортах пшениці озимої Розкішна і До-
сконала, норма висіву 4,5 млн. шт. на 1 га, попередник – чорний пар. Обприс-
кування проводили за допомогою заплічних обприскувачів при нормі витрати 
робочої рідини 300 л/га. Площа облікової ділянки становила 20 м2, повторність 
чотирьохразова.  

Обліки фітосанітарного стану посівів визначено згідно методичних вка-
зівок [9]. Облік урожаю суцільний, поділянковий. Збирання комбайном 
“Sampo 130”. Урожайні дані оброблені за методом дисперсійного аналізу [10].  

Результати досліджень. Стримуючим фактором підвищення врожайно-
сті пшениці озимої є паразитарні захворювання, серед яких особливо шкідливі 
кореневі гнилі. Причинами захворювання якими може бути надмірна та недо-
статня забезпеченість рослин елементами живлення, низький рівень агротехні-
ки [11]. 

За результатами наших досліджень 2011–2013 рр. встановлено, що най-
більшу ефективність у знижені поширеності та розвитку кореневих гнилей по 
сорту Розкішна на 2,4–4,2 % та на 0,5–1,8 % відповідно, при 5,8 % та 2,4 % на 
контролі, отримано у варіантах передпосівної обробки насіння препаратами 
Регоплант та Деймос, а також при подвійному застосуванні (обробка насіння 
та обприскування рослин) регуляторів росту рослин Регоплант, Стимпо, Дей-
мос та Вимпел К, як окремо, так і в поєднанні з мікродобривом Квантум-
зернові. 

По сорту Досконала зниження поширеності та розвитку кореневих гни-
лей на 0,8–1,8 % та на 0,1–0,4 % відповідно, при 3,4 % та 1,0 % на контролі, 
отримано у варіанті передпосівної обробки препаратом Демос та подвійного 
застосування регуляторів росту рослин Регоплант, Деймос та Вимпел К. 

В свою чергу, зменшення поширеності та розвитку кореневих гнилей від 
застосування регуляторів росту рослин, біопрепаратів та мікродобрив супро-
воджувалось більшими надбавками урожаю пшениці озимої. 

Всі роки проведення досліджень в цілому були сприятливими для роз-
витку рослин пшениці озимої. При цьому, по сорту Розкішна найбільш ефек-
тивним препаратом у підвищенні урожайності, як для передпосівної обробки 
насіння так і при подвійному застосуванні, виявився Стимпо, надбавка 0,29 
т/га (табл. 1). Передпосівна обробка регуляторами росту рослин Регоплант, 
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Демос та Вимпел К також сприяла підвищенню урожайності на 0,19; 0,25 та 
0,22 т/га, а за подвійного застосування на 0,25; 0,24 та 0,25 т/га відповідно. 
Обприскування рослин мікродобривом Квантум-зернові забезпечило підви-
щення урожайності на 0,26 т/га. Застосування мікродобрив при обприскуванні 
рослин регуляторами росту не сприяло подальшому збільшенню урожайності. 

Таблиця 1 – Урожайність пшениці озимої залежно  
від сорту та способу застосування регуляторів росту рослин  

та мікродобрива, 2011-2013 рр., т/га 
Сорти (А) 

Передпосівна  
обробка насіння (Б) 

Обприску-вання 
рослин (Б) Розкішна ± до 

контролю 
Доско
нала ± до конт-

ролю 
Контроль, без обробки 6,16 – 5,95 – 

Вітавакс 200 ФФ − 6,35 0,19 6,07 0,12 
Регоплант − 6,35 0,19 6,17 0,22 

Стимпо − 6,45 0,29 6,10 0,15 
Деймос − 6,41 0,25 6,13 0,18 

Вимпел К + Вітавакс 200 ФФ − 6,38 0,22 6,18 0,23 
Регоплант Регоплант 6,41 0,25 6,17 0,22 

Стимпо Стимпо 6,45 0,29 6,12 0,17 
Деймос Деймос 6,40 0,24 6,11 0,16 

Вимпел К + Вітавакс 200 Вимпел К 6,41 0,25 6,16 0,21 
Без обробки Квантум 6,42 0,26 6,13 0,18 
Регоплант Регоплант  

+ Квантум 6,37 0,21 6,18 0,23 
Стимпо Стимпо + Квантум 6,44 0,28 6,12 0,17 
Деймос Деймос 

 + Квантум 6,42 0,26 6,23 0,28 

Вимпел К + Вітавакс 200 ФФ Вимпел К  
+ Квантум 6,37 0,21 6,23 0,28 

НІР 05 для факторів: А – 0,05; Б – 0,15; АБ – 0,21 
 

При вирощуванні пшениці озимої сорту Досконала найбільшу ефектив-
ність при передпосівній обробці насіння отримано за використання препаратів 
Регоплант та Вимпел К, надбавка 0,22–0,23 т/га, а при подвійному застосуван-
ні препаратів Деймос та Вимпел К у поєднанні з мікродобривом Квантум-
зернові, надбавка по 0,28 т/га. Обприскування рослин мікродобривом Квантум 
- зернові забезпечило підвищення урожайності на 0,18 т/га. 

Застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив сприяли отри-
манню додаткового прибутку при вирощуванні пшениці озимої (табл. 2). 

Так, підвищення урожайності сорту Розкішна від 0,19 т/га до 0,29 т/га за 
передпосівної обробки насіння та обприскування рослин регуляторами росту 
рослин дозволяє отримати додатковий прибуток від 594 грн./га до 1024 грн./га, 
а збільшення урожайності сорту Досконала від 0,15 т/га до 0,28 т/га сприяє 
отриманню додаткового прибутку від 376 грн./га до 723 грн./га. При цьому, по 
сорту Розкішна найбільший додатковий прибуток отримано за передпосівної 
обробки насіння препаратом Стимпо (1024 грн/га), а по сорту Досконала за 
передпосівної обробки насіння препаратом Регоплант та за подвійного засто-
сування препарату Вимпел К у поєднанні з мікродобривом (702–723 грн/га).   

Отже, застосування регуляторів росту рослин та мікродобрив у техноло-
гіях вирощування пшениці озимої економічно виправдане і вигідне, оскільки 
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вартість одержаних надбавок набагато перевищує вартість препаратів і витра-
ти на обробки, особливо коли регулятори росту та мікродобрива застосовують 
одночасно з протруюванням насіння або обприскуванням рослин гербіцидами, 
та має стати важливим елементом сучасних технологій вирощування пшениці 
озимої. 

Таблиця 2 – Економічна ефективність застосування регуляторів росту 
рослин та мікродобрив при вирощуванні пшениці озимої, 2011-2013 рр. 

Сорт 
Розкішна Досконала 

Передпосівна обро-
бка насіння  

Обприску-
вання рослин 

ур
ож

ай
ні

ст
ь,

 
т/

га
 

ви
тр

ат
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на
 

об
ро
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/г
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гр

н.
/г

а 

Контроль, без обро-
бки  6,16 – 22176 – 5,95 – 21420 – 

Вітавакс 200 ФФ − 6,35 280 22860 404 6,07 280 21852 152 
Регоплант − 6,35 90 22860 594 6,17 90 22212 702 

Стимпо − 6,45 20 23220 1024 6,10 20 21960 520 
Деймос − 6,41 20 23076 880 6,13 20 22068 628 

Вимпел К + Вітавакс 
200 ФФ − 6,38 305 22968 487 6,18 305 22248 523 

Регоплант Регоплант 6,41 162 23076 738 6,17 162 22212 630 
Стимпо Стимпо 6,45 93 23220 951 6,12 93 22032 519 
Деймос Деймос 6,40 200 23040 664 6,11 200 21996 376 

Вимпел К + Вітавакс 
200 Вимпел К 6,41 362 23076 538 6,16 362 22176 394 

Без обробки Квантум 6,42 85 23112 851 6,13 85 22068 563 

Деймос Деймос  
+ Квантум 6,42 285 23112 651 6,23 285 22428 723 

Вимпел К + Вітавакс 
200 ФФ 

Вимпел К + 
Квантум 6,37 447 22932 309 6,23 447 22428 561 

Вартість урожаю зерна пшениці озимої 3600 грн./т 
 

Висновки: 1. Застосування регуляторів росту рослин та мікродобрива в 
технологіях  вирощування пшениці озимої сприяє зниженню поширеності та 
розвитку збудників кореневих гнилей.  

2. При вирощуванні сорту Розкішна обов’язковим елементом повинна 
бути передпосівна обробка насіння та обприскування рослин препаратом Сти-
мпо (надбавка 0,29 т/га або 5 %, додатковий прибуток 1024 грн/га). При виро-
щувані сорту Досконала необхідно застосовувати препарат Регоплант для об-
робки насіння (надбавка 0,22 або 4 %, додатковий прибуток 702 грн/га), або 
Деймос у поєднанні з мікродобривом Квантум-зернові для подвійного застосу-
вання (надбавка 0,28 т/га або 5 %, прибуток 723 грн/га). 
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Постановка проблеми. Системи обробітку ґрунту були і залишаються 
серед основних ланок землеробства. Їх подальший розвиток тісно пов'язаний з 
загальними змінами в цій галузі, характером використання земельних ресурсів, 


