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Вступ

Важливою для сучасного сільськогосподарського 
виробництва є розробка доступних високоефекти-
вних сполук з ретардантними та антистресовими 
властивостями, що підвищують стійкість рослин 
до вилягання і до критичних несприятливих умов 
вирощування [2, 3, 7]. Відомо, що такі препарати 
ретардантної дії як (ССС, Терпал, Пікс та ін.) ефе-
ктивно застосовуються у сільському господарстві 
для попередження вилягання зернових культур 
(пшениця, ячмінь, жито). При несприятливих умо-
вах вирощування – перезволоження, посуха, засо-
леність та ін. застосування ретардантів запобігає 
значним втратам врожаїв зернових, які інколи пе-
ревищують 50 %. Подібні проблеми часто вини-
кають і в зелених господарствах міських комуна-
льних служб при озелененні газонів та парків. 
Особлива увага надається підтриманню доброякіс-
ного стану декоративних рослин та газонів, квіт-
ників на території усіх районів столиці. У той же 
час існує проблема надмірного переростання рос-
лин і пов’язаного з нею полягання злакових газо-
нних трав, особливо в умовах надмірної вологості, 
або, навпаки, посухи, пов’язаними з нестабільни-
ми кліматичними умовами. Вирощування насіннє-
вого матеріалу, регулярне засівання та підсівання 
газонів насінням трав після зимівлі, формування 
якісних яскраво-зелених газонних трав та декора-
тивних рослин, полив та догляд за газонами вима-
гають значних матеріальних витрат. 

Розробка екологічно безпечних препаратів, які 
дозволяють запобігати поляганню газонних трав, 
знижує негативні наслідки вивітрювання природ-
них та штучних схилів, підвищуює посухостій-
кість, зменшує кількість укосів трав протягом се-
зону, забезпечує зовнішній привабливий зелений 

вигляд газонів, укріплює кореневу систему рослин 
і їх довговічність, може відігравати неабияку роль 
в справі озеленення міст та покращення екологіч-
ного стану в місцях масового проживання та від-
починку населення [3, 4]. 

Відома висока ретардантна активність на зер-
нових культурах нових препаратів, розроблених в 
Інституті органічної хімії Національної академії 
наук України [4-6, 9]. Ретардантна дія Ретаму 
встановлена в дослідах на ячмені (ярому та озимо-
му), пшениці, житі. Застосовується Ретам в фазі 
початку виходу рослин у трубку шляхом обприс-
кування рослин водними розчинами (250 л/га) з 
нормами витрат 1,2 – 1,4 кг/га за діючою речови-
ною. 

Відома рістрегулююча активність івіну, α-
нафтилоцтової кислоти, індолілоцтової кислоти, 
індолілмасляної кислоти та ін. [7]. Показано також 
наявність високої рістрегулюючої активності у ди-
карбонових кислот та їх похідних, зокрема янтар-
ної кислоти. Більш високою активністю володіє 
похідне норборнану, норборн-5-єн-2-карбокси-3-
карбоксилат 1-оксид-2,6-диметилпіридину (Іві-
нор), що виявляє рістрегулюючу активність [9]. 

Недоліком наведених вище фізіологічно актив-
них похідних карбонових кислот є їх недостатня 
ефективність і значна залежність прояву біологіч-
ної дії від факторів навколишнього середовища. 

Реалізувати потенційні біологічно важливі мо-
жливості різних видів рослин, досягти найбільшо-
го відгуку на дію відомих та нових РРР можливо 
лише за рахунок оптимізації усіх факторів навко-
лишнього середовища, передусім режиму живлен-
ня. Слід очікувати високої ефективності РРР за 
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умов вирощування, в яких присутні необхідні для 
рослини елементи.  

Вдосконалення засобів для формування висо-
коякісних газонів нерозривно пов’язано з вивчен-
ням взаємодії злакових трав з компонентами пере-
важно мінерального та, певною мірою, органічно-
го живлення.  

Щоб забезпечити високу якість газонних трав, 
необхідно дбати про відповідні умови для виро-
щування основних компонентів газону – злакових 
трав. Найважливішими з них є створення високого 
належного агрофону і сприятливих умов для росту 
і розвитку рослин. 

Раціональне застосування добрив сприяє під-
вищенню кущистості, щільності дерну. Порушен-
ня оптимального співвідношення між елементами 
живлення або нестача якогось із них спричинюють 
послаблення газону, зменшення стійкості до стре-
сових факторів антропогенного навантаження міс-
та та зниженують його якість. Вивчення реакцій 

злакових трав на різні дози елементів мінерально-
го живлення з метою отримання газонів високої 
якості є актуальним і перспективним. 

Виходячи з цього метою нашої роботи було ви-
значення впливу основних макро- та мікроелемен-
тів на ефективність нових регуляторів росту рос-
лин.  
 

Умови та методи досліджень 

Досліди проводили в лабораторних та вегетацій-
них умовах. Об’єктами досліджень були овес сор-
ту Астор, пшениця озима сорту Подолянка, а та-
кож суміші трав Лізуна (LISUNA) універсального 
застосування. Норма висіву 100 г на 3-4 м2. Виро-
бник “DSV” Німеччина. Склад суміші: 12,5% па-
житниця пасовищна; 12,5% пажитниця багаторіч-
на; 20% костриця червона колосовидна; 25% кост-
риця червона; 30% тонконіг луговий. 

 
 

Таблиця 1. Визначення ефективності регуляторів росту рослин з властивостями ретардантів та коренеутворювачів на 
вівсі (% змін маси сухої речовини) 

Овес Варіанти досліду Доза, мг/л 

Корінь Надземна частина 
контроль - 100 100 
α-нафтилоцтова кислота  100 51 93 
α-нафтилоцтова кислота 10 73 94 
α-нафтилоцтова кислота 1 98 107 
α-нафтилоцтова кислота 0,1 105 110 
Ретам 100 67 77 
Ретам 10 71 96 
Ретам 1 110 101 
Ретам 0,1 118 103 
Івінор 100 95 79 
Івінор 10 100 103 
Івінор 1 115 107 
Івінор 0,1 131 112 
НІР 05 7 8 
 
 

Таблиця 2. Визначення ефективності регуляторів росту рослин з властивостями ретардантів та коренеутворювачів на 
пшениці озимій (% змін маси сухої речовини) 

Пшениця озима Варіанти досліду Доза, мг/л 

Корінь Надземна частина 
контроль - 100 100 
α-нафтилоцтова кислота  100 72 91 
α-нафтилоцтова кислота 10 84 99 
α-нафтилоцтова кислота 1 91 104 
α-нафтилоцтова кислота 0,1 102 101 
Ретам 100 65 79 
Ретам 10 79 98 
Ретам 1 105 101 
Ретам 0,1 109 107 
Івінор 100 93 83 
Івінор 10 101 104 
Івінор 1 111 107 
Івінор 0,1 109 102 
НІР 05 7 8 
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Таблиця 3. Визначення впливу основних макро- та мікроелементів на ефективність регуляторів росту рослин з влас-
тивостями ретардантів та коренеутворювачів (% змін маси сухої речовини) 

Овес Варіанти досліду Доза, мг/л 

Корінь Надземна частина 
Контроль - 100 100 
α-нафтилоцтова кислота  1 98 107 
α-нафтилоцтова кислота + Омега 1+ 10 120 110 
α-нафтилоцтова кислота + Омега 1 + 100 157 121 
Ретам 1 110 101 
Ретам + Омега 1+10 230 109 
Ретам + Омега 1+100 244 120 
Івінор 1 115 107 
Івінор + Омега 1+10 198 114 
Івінор + Омега 1+100 221 121 
НІР 05 8 8 
 
 

Таблиця 4. Визначення впливу регулятора росту рослин Івінору та добрива Омега на ряд показників росту і розвито-
ку трави газонної ЛІЗУНА (LISUNA) універсального застосування (вегетаційний дослід, облік у фазу прапорцевого 
листка). 

№/№ Кількість 
рослин на м2, 

шт. 

Енергія 
кущіння 

(кількість 
стебел), шт. 

Висота 
рослин, 

см 

Маса сирої 
речовини 
надземної 
частини 1 
рослини, г 

Довжина 
кореня, 

см 

Маса сирої 
речовини 
кореня 1 
рослини, г 

1 370 2,7 17,5 4,0 7,9 2,0 
2 375 4,0 12,1 6,2 14,1 5,5 
3 425 5,0 12,2 11,7 23,7 22,8 
4 755 6,2 11,9 16,5 21,0 30,0 
НІР05 15 0,5 1,0 1,0 1,0 2,4 

Варіанти досліду: 1 – контроль; 2 – Івінор, 1 мг/л; 3 – Івінор, 1 мг/л + Омега, 10 мг/л; 4 – Івінор, 1 мг/л + Омега, 
100 мг/л. 
 
 

Таблиця 5. Вплив регулятора росту рослин Івінору та добрива Омега на густоту та висоту рослин трави газонної ЛІ-
ЗУНА (LISUNA) універсального застосування (облік у фазу колосіння) 

Густота стеблестою, шт./м2 Висота рослин, см Варіанти 
Середнє із 4-х 
повторностей 

% до 
контролю 

Середнє із 4-х 
повторностей 

% до 
контролю 

Контроль 726 100 56,4 100 
Контроль +2 укоси 778 107 41,9 74 
Івінор, 0,1 кг/га 774 107 43,9 78 
Івінор, 0,1 кг/га + Омега, 5 кг/га 890 123 60,1 107 
Івінор, 0,1 кг/га + Омега, 5 кг/га 1032 142 62,7 111 
 
 

У дослідах визначали ефективність рістрегу-
люючої дії препаратів α-НОК, Ретаму та Івінору 
(синтезовані в Інституті органічної хімії НАН 
України) та вплив основних компонентів мінера-
льного живлення злакових видів рослин на опти-
мізацію прояву активності препаратів. Макро- та 
мікроелементи застосовували у вигляді добрива 
«Омега». Комплексне добриво «Омега» розробле-
но в Інституті фізіології рослин і генетики НАН 
України і застосовується на посівах злакових видів 
рослин шляхом обприскування 0,1-1 % водним 
розчином з розрахунку на 1 га 1-6 кг препарату.  

Обприскування газонних трав проводили у фа-
зу кущіння. 

Повторність дослідів – 4-5-кратна. Результати 
статистично оброблені [1, 8] в Eхel. 
 

Результати та обговорення 

При аналізі отриманих даних (табл. 1 і 2) можна 
виділити наступні залежності: 

— Для усіх досліджених регуляторів росту ро-
слин в умовах лабораторних дослідів спостеріга-
ється чітка концентраційна залежність; на перева-
жній більшості варіантів відмінності між варіан-
тами є статистично достовірними. 

— Досліджені регулятори росту рослин про-
явили коренеутворюючу дію і тому є перспектив-
ними для подальшого вивчення з метою застосу-
вання у рослинництві та у зелених господарствах 
міст. 

— Коренестимулююча дія Ретаму та Івінору 
проявляється більш виразно на однорічних злако-
вих рослинах (овес), ніж на озимих видах (озима 
пшениця). 
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— Визначено статистично достовірний вплив 
комплексного добрива «Омега» на ефективність 
прояву коренеуворюючої дії досліджених регуля-
торів росту рослин. Дана залежність проявляється 
як в умовах лабораторних (табл. 3), так і вегета-
ційних дослідів (табл. 4). Слід відзначити, що вне-
сення різних доз регулятору росту Івінор практич-
но не позначилось на проходженні фенологічних 
фаз рослин злакової суміші. 

Показана висока ефективність дії добрива «Оме-
га» та регулятора росту рослин Івінор (табл. 5). За-
стосування добрива посилює дію регулятора росту 
рослин і суттєво покращує стан газонів. Густота сто-
яння рослин газонної суміші під впливом препара-
тів зростає при збільшенні дози Івінору та добри-
ва. Очевидно, що регулятор росту та добриво не-
обхідно вносити у фазу кущення або відростання й 

утворення бокових пагонів до початку фази вихо-
ду в трубку. Добриво «Омега», Ретам та Івінор мо-
жуть бути рекомендовані для виробничих випробу-
вань. 
 

Висновки 

У лабораторних та вегетаційних дослідf[ вивчена 
рістрегулююча та коренестимулююча дія α-
нафтилоцтової кислоти, Ретаму та Івінору та ви-
значено вплив комплексного добрива «Омега» на 
їх біологічну активність. Встановлена висока ефе-
ктивність cумішевих препаратів α-нафтилоцтової 
кислоти, Ретаму та Івінору з комплексним добри-
вом «Омега». Добриво «Омега», Ретам та Івінор мо-
жуть бути рекомендовані для виробничих випробу-
вань. 
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