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Анотація. Наведено результати досліджень впливу регуляторів росту 

рослин на посівні якості насіння та стан проростків помідора гібрида Скарб 

F1 залежно від концентрації. 
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Abstract. The results of researches of influence of growth factors of plants on 

seeds sowing qualities and conditions of tomato sprouts of a hybrid Skarb F1 

depending on concentration are shown. 
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Одним з ефективних агрозаходів, спрямованих на підвищення виходу й 

покращення якості продукції помідора – використання на науковій основі 

фізіологічно активних речовин, до яких належать регулятори росту рослин 

(РРР). 

РРР – це синтетичні або натуральні препарати. Потрапляючи у рослину, 

безпосередньо беруть участь в обміні речовин, у результаті чого змінюється 

напрям біохімічних процесів. Це сприяє підвищенню життєдіяльності  

рослин [1]. 



Останнім часом поширюється застосування регуляторів росту шляхом 

передпосівного замочування насіння. Такий агрозахід дає змогу спрямувати 

основні фізіологічні процеси у рослинних організмах на повнішу реалізацію 

потенційних можливостей овочевих культур [2]. 

Мета досліджень. Відомо, що з підвищенням концентрації РРР 

стимулюючий ефект перетворюється у пригнічуючий. З цього випливає 

необхідність пошуку оптимальних концентрацій діючих речовин (так званих 

«доза-ефект») [3]. Тому метою наших досліджень було оцінити ефективність 

досліджуваних препаратів і визначити оптимальні концентрації для їх 

застосування. 

Методика досліджень. Об'єктом дослідження було насіння помідора 

індетермінантного типу гібрида Скарб F1 української селекції. 

Лабораторний дослід проводили згідно з технічними умовами визначення 

посівних якостей насіння, встановлених ДСТУ 2240 – 93 (ГОСТ 12039 – 82; 

ГОСТ 12038 – 84) [4]. 

Для визначення енергії проростання та схожості насіння використовували 

чашки Петрі й фільтрувальний папір. Безпосередньо перед розкладанням 

насінин на пророщування фільтрувальний папір замочували в розчинах 

регуляторів росту або у воді. В кожну чашку Петрі клали по 100 насінин і 

пророщували у термостаті при температурі +22 0С. 

У процесі дослідження вивчали дію чотирьох регуляторів росту рослин –

івін, біолан (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України), реастим 

(Науково-виробничий центр „Реаком”, Україна), та імуноцитофіт 

(агропромислова компанія „Гінкго”, Україна). Як контроль використовували 

насіння цього ж гібрида, замочене у дистильованій воді. Дослід проводили у 

чотирикратній повторності. 

Згідно з вимогами державних стандартів енергію проростання визначали 

на 5-й день, а схожість насіння – на 10-й після замочування. На десяти 

проростках у чотирикратній повторності вимірювали довжину стебла і корінця, 



а також визначали їхню масу зважуванням на електричних вагах із точністю до 

0,01 г. 

Результати досліджень. Нами встановлено, що РРР найбільше 

підвищували посівні якості насіння за таких концентрацій: івін – 0,01 %;  

біолан – 0,005; реастим – 0,005; імуноцитофіт – 0,005 %. 

Енергія проростання при замочуванні насіння в івіні та реастимі 

зазначених концентрацій сягала 93,8 і 91 %, що перевищувало контрольний 

варіант відповідно на 14 і 11,2 %.  

Показники схожості насіння за оптимальних концентрацій (івін – 0,01 %, 

біолан – 0,005, реастим – 0,005, імуноцитофіт – 0,005 %) переважали контроль, 

який становив 89,5 %. Найкращу схожість одержано при використанні біолану, 

яка на 8 % була вищою від контролю і сягала 97,5 %. 

Позитивно на ріст проростків помідора впливали біолан та івін. Найкращі 

варіанти цих препаратів переважали контроль за довжиною стебла на 6,82 і 

4,07 мм, а корінця відповідно на 14,5 та 10,6 мм. 

У ході дослідження було встановлено, що корінці проростків помідора 

дещо відрізнялися за зовнішнім виглядом. Так, під дією біолану в 

концентраціях 0,01 і 0,02 % вони виявилися коротшими порівняно з 

контрольним варіантом на 11,7 і 13,28 мм, але більш опушеними і товстішими. 

При замочуванні насіння у реастимі (0,02 %) корінці були гачкоподібно зігнуті. 

Це свідчить, що механізм дії різних РРР на проростки насіння дещо відрізнявся. 

З аналізу результатів досліду видно, що маса десяти проростків 

збільшувалася відповідно із зростанням довжини корінця і стебла. Так, 

найбільшу масу мали проростки під дією біолану (0,005 %) – 0,40 г та івіну 

(0,01 %) – 0,45 проти контролю – 0,36 г. 

Висновки. 

У результаті вивчення дії РРР на посівні якості насіння встановлено: 

1. Оптимальна концентрація для івіну – 0,01 %, біолану – 0,005, реастиму – 

0,005, імуноцитофіту – 0,005 %. 



2. Найвища енергія проростання насіння при замочуванні в івіні (0,01 %) – 

93,8 %. 

3. Обробка насіння біоланом підвищувала схожість насіння на 8 %. 

4. За показниками маси і розміру проростків виділено дію біолану 

(0,005 %) та івіну (0,01 %). 
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