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ОБРОБІТОК РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ НАСІННЯ ГОРОХУ
ОВОЧЕВОГО (PISUM SATIVUM L., SUBSPECIUM COMMUNE GOV)
В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Анотація
Впровадження сучасних технологій, орієнтованих на максимальне використання біологічного
потенціалу рослин – один з напрямків підвищення врожайності й якості вирощуваних гороху овочевого.
Важлива роль в цьому належить регуляторам росту рослин.
Під впливом регуляторів росту розвивається розгалужена коренева система із симбіотичною
мікрофлорою, яка дозволяє рослині краще засвоювати елементи живлення, особливо з’єднання фосфору,
покращується робота фотосинтетичного апарату, підвищується вміст хлорофілу. Крім стимуляції
росту і розвитку рослин, регулятори росту можуть стимулювати природні захисні реакції, тобто
викликати неспецифічну стійкість їх до багатьох хвороб, а також несприятливих факторів
оточуючого середовища.
При вирощуванні гороху овочевого застосування таких елементів технології ще недостатньо
вивчені, тому є перспективними. Звідси метою досліджень було вивчити оптимальні норми
застосування регулятора росту рослин при обробці насіння шляхом передпосівного обробітку в системі
технології вирощування гороху овочевого і вплив його на ріст, розвиток, урожайність і якість зерна.
Фенологічні, біометричні та біохімічні дослідження проводили за методиками Г.Л. Бондаренка,
К.І. Яковенка, В.Ф. Мойсейченка. Матеріал досліджень: грунт дослідного поля чорнозем вилугуваний,
мало гумусний, середньо суглинковий на лесовидних суглинках. Об’єкт досліджень: закономірності
формування врожаю та якісних показників зерна сорту Гермес гороху овочевого за різних норм
регуляторів росту. Дослідження проводились на дослідному полі Подільського державного аграрнотехнічного університету впродовж 2008-2011 і 2013-2016 рр.
В статі наведені результати досліджень з передпосівного обробітку насіння регуляторами
росту сорт гороху овочевого Гермес (Pisum sativum L., subspecium commune Gov) на врожайність зерна,
вміст сухої речовини, вітаміну С і цукрів. Норма внесення регуляторів росту Марс-ELBI і Марс EL
(террастим) відповідно 250-350 мл/т і 0,150-0,200 л/т; в цих варіантах урожайність зерна становила
відповідно 2,94-3,12 і 3,19-3,01 т/га.
Представлені результати досліджень є важливими і актуальними для науки і виробництва.
Ключові слова: горох овочевий, сорт Гермес, суха речовина, вміст білку, вміст цукрів.

Вступ. Горох овочевий важлива білкова культура. Вона містить 20-22% сухої
речовини, 6-7% білку, 5-7% цукрів, 2-4% крохмалю. За вістом білку він займає провідне
місце серед овочевих культур. Біологічну цінність білка визначають його легка
засвоюваність організмом людини, склад незамінних амінокислот: лізину (1,52 м%),
триптофану (0,25%), треоніну (0,84%) та ін. [2]. Крім того, зелений горошок містить
значну кількість ряду біологічно активних компонентів: холін (263 мг%), інозіт
________________
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(160 мг%), тіамін (0,5 мг%), піридоксин (1 мг%), рибофлавін (0,1 мг%), фолієва кислота
(0,13 мг%). Зібране у молочно-восковій стиглості зерно зеленого горошку містить
вітаміни А (170 мг%) і С (30-40 мг%) та майже всі вітаміни групи В (В1-340 мг%, В2-150
мг%) і поряд зі шпинатом і брюссельською капустою воно найбагатше на залізо. До
складу зеленого горошку входять також мінеральні речовини (0,5-0,7%): залізо, кальцій,
калій, фосфор [3].
Сучасним напрямом підвищення врожайності і якості гороху овочевого є
впровадження енергозберігаючих технологій із застосуванням регуляторів росту рослин
[1].
Аналіз останніх досліджень публікацій. Своїми дослідженнями вчені
підтверджують, що для рослин дуже важливим є забезпечення їх мікроелементами і
біологічно активними речовинами, що надходять до них разом із мікродобривами та
регуляторами росту рослин, які нині вже є невід'ємною частиною сучасних технологій
вирощування сільськогосподарських культур, особливо при впровадженні нових
високопродуктивних сортів гороху овочевого, що вимагають збалансованого рівня
живлення [11, 12].
Сьогодні у зв'язку з високою вартістю мінеральних добрив система підживлення в
основному звелась до двох її елементів: припосівної інкрустації насіння та
позакореневого підживлення рослин. Навіть припосівне удобрення використовують у
технологіях вирощування рослин не всі господарства. Тому виникла необхідність у
зосередженні уваги і на цьому напрямку досліджень [18, 19].
Інтенсифікація обмінних процесів (гормональної та ферментативної активності) в
рослинній клітині, викликана дією даних препаратів, зростає. Слід відзначити, що в
обмін речовин клітин включаються і продукти розпаду ПЕО, які згодом
використовуються рослиною як елементи живлення. Наслідком цих процесів є зростання
інтенсивності проростання насіння та стимуляція початкового росту рослин. Науковий
досвід і практика показують, що зміни, які відбулися в метаболізмі рослин під впливом
цього чинника, в подальшому зберігають свій позитивний вплив впродовж тривалого
часу. Це дає змогу аграріям навіть при невисоких витратах коштів досягати бажаних
результатів [9].
Своїми дослідженнями вчені підтверджують, що синтетичні стимулятори росту
рослин сприяють проростанню насіння, фотосинтезу, транспорту речовин,
формоутворюючим процесам (покращення виповненості та розміру плодів), стійкості
рослин до абіотичних (нестача води, низька або висока температура повітря) і біотичних
факторам (шкідливі організми) [13].
Також, фундаментальними дослідженнями встановлено, що спільне застосування
регуляторів росту рослин з гербіцидами, інсекто-фунгіцидами дозволяє зменшити на 2025 % норми застосування пестицидів на гектар посівів без зниження захисного ефекту
[14].
В Україні та ряді інших країн останнім часом створені біостимулятори росту
рослин
нового
покоління,
здатні
підвищувати
врожайність
основних
сільськогосподарських культур на 20-30% з поліпшенням якості вирощуваної продукції
[16].
Тривалими дослідженнями доведено, що ряд вітчизняних біостимуляторів за
ефективністю не поступаються відомим закордонним, а за технологіями застосування
перевищують їх. Так, за результатами багаторічної перевірки кращих українських
біостимуляторів у Китаї, Росії, Німеччині, Казахстані та Білорусі, вони визнані,
порівняно з іноземними, більш ефективними. Тому в цих країнах після відповідної
реєстрації розпочалося їх впровадження [6].
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За дослідженнями О.С. Болотських, В.В. Хареби та інших вчених [10], обробка
регуляторами росту насіння овочевих рослин, а саме огірків, капусти, томатів,
баклажанів, солодкого перцю, моркви, столового буряку, цибулі, кавуна, дині та інших
підвищує енергію проростання і польову
схожість їх, сприяє появі дружніх сходів. Прискорюється ріст і розвиток рослин в
початковий період: посилюється ріст зачаткового кореня і бокових пагонів, збільшується
площа листової поверхні, вміст хлорофілу в листках, стимулюються фізіологічні
процеси.
Також доведено, що при обробці рослин стимуляторами росту прискорюється
цвітіння, збільшується кількість квіток і зав’язей, прискорюється достигання плодів [7,
8].
Встановлено позитивний вплив регуляторів росту на життєдіяльність ґрунтових
мікроорганізмів, у тому числі посилення розвитку фосфор мобілізуючих бактерій,
бульбочкових бактерій, симбіотичних грибів, збільшення фосфатної активності та
антибіотичного потенціалу ґрунту.
Одним
із
важливих
елементів
у
технології
збільшення
врожаю
сільськогосподарської продукції є застосування регуляторів росту та розвитку рослин, які
в дуже малих дозах здатні значно підвищувати рівень життєдіяльності рослин,
посилювати їхню стійкість до хвороб, шкідників, несприятливих умов довкілля і тим
самим сприяти збільшенню продуктивності та поліпшенню якості врожаю [15].
Фундаментальними дослідженнями показано, що спільне застосування регуляторів
росту рослин із сучасними гербіцидами та інсектофунгіцидами дає можливість зменшити
на 20-25 % норму використання пестицидів на 1 гектар посівів, без зниження захисного
ефекту [6].
Отже, застосування регуляторів росту рослин для обробки посівного матеріалу та
рослин під час вегетації є надійним фактором поліпшення біологічних властивостей
насіння та продуктивності посівів. Цей елемент технології доцільно включати як
обов’язковий елемент у технологію вирощування овочевих культур [5].
Мета досліджень – виявити вплив передпосівного обробітку насіння регуляторами
росту рослин сортів гороху овочевого на врожайність зерна, вміст сухої речовини,
вітаміну С і цукрів.
Методологія дослідження. Дослідження проводились на дослідному полі
Подільського державного аграрно-технічного університету впродовж 2008-2011 і 20132016 рр.
Матеріал досліджень: грунт дослідного поля
чорнозем вилугуваний, мало
гумусний, середньо суглинковий на лесовидних суглинках. Вміст гумусу в шарі ґрунту 030 см (за Тюріним) – 3,86-4,11%. Вміст азоту, що легко гідролізується, (за Корнфілдом)
високий – 111-121 мг/кг, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чіріковим) відповідно
90 і 179 мг/кг ґрунту (середній і високий.). Ємність поглинання ґрунту
коливається в межах 33-36 мг-екв /100 г. Гідролітична кислотність становить 0,76-0,87
мг-екв /100 г ґрунту, ступінь насичення основами 94,7 %. Водно-фізичні властивості
ґрунту: щільність твердої фази 2,58 г/см3, щільність будови 1,14-1,25 г/см3, загальна
шпаруватість
52-59 %. Максимальна гігроскопічність ґрунту 5,2%; найменша
вологоємність 23,4%, повна польова 41,2 %.
Об’єкт досліджень: закономірності формування врожаю та якісних показників
зерна сорту Гермес гороху овочевого за різних норм регуляторів росту Марс-ELBI і Марс
EL. Площа облікової ділянки – 50 м2, повторність – чотириразова, розміщення варіантів у
повторенні – систематичне. На кожній обліковій ділянці маркували 10 дослідних рослин.
Напрям розміщення рядків – з півночі на південь
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Фенологічні, біометричні та біохімічні дослідження проводили за методиками Г.Л.
Бондаренка, К.І. Яковенка, В.Ф. Мойсейченка [4,17].
Результати. Регулятори росту і норми їх внесення для обробки насіння за
біометричними показниками характеризуються певними відмінностями (табл. 1).
Таблиця 1. Вплив регуляторів росту на біометричні показники рослин гороху
овочевого сорту Гермес (середнє 2013-2016 рр.)
Регулятор росту

Варіант обробки насіння
Без обробки
200
250
300
350
400
Без обробки
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300

Марс-ELBI,
мл/т

Марс EL
(террастим)
л/т
НІР05 =

Висота
рослин,
см
72,7
73,6
74,2
75,8
75,2
75,0
72,7
73,4
75,6
76,4
76,3
76,0
0,6

Біометричні показники
Кількість
Кількість
Маса
міжвузлів до
бобів,
бобів,
1-го бобу,
шт.
г
шт.
14,4
13,9
74,3
15,7
14,6
75,1
16,3
14,9
76,4
17,7
15,8
77,7
17,2
15,7
77,2
17,0
15,2
77,0
14,4
13,9
74,3
15,7
14,1
75,6
16,8
14,8
76,9
18,0
15,1
78,1
17,9
15,0
78,0
18,0
15,0
77,8
1,2
0,6
0,4

Кількість
насінин
в бобі,
шт.
6,4
6,8
7,3
8,2
8,2
8,1
6,4
7,2
8,0
8,8
8,6
8,5
0,3

Під впливом регуляторів росту найбільша висота рослин гороху овочевого сорту
Гермесбула у варіантах передпосівної обробки насіння препаратами Марс-ELBI нормою
300 мл/т і Марс EL (террастим) – 0,200 л/т – відповідно 75,8 та 76,3 см.
Кількості міжвузлів до першого бобу гороху овочевого залежно від норми обробки
насіння регулятором росту Марс-ELBI зросла з 15,7 до 17,7, а Марс EL (террастим) − з
15,7 до 18,0 міжвузлів.
Кількість бобів на рослині і їх маса залежно від норми внесення регуляторів росту
із застосуванням Марс-ELBI коливаються від 14,6 до 15,8 шт. на рослині, а маса бобів −
відповідно від 75,1 до 77,7 г. У варіанті застосування регулятора росту Марс EL
(террастим) кількість бобів на рослині і їх маса коливалися відповідно від 14,1 до 15,1
шт. і від 75,6 до 78,1 г.
Кількість насінин в бобі від обробки насіння регулятором росту Марс-ELBI
нормою 300 мл /т порівняно з варіантом без обробки збільшилася на 1,8 шт., а
стимулятором росту Марс EL (террастим) – на 2,4 шт.
Тривалість вегетаційного періоду в кращих варіантах скоротилася відповідно на 5
і 6 діб.
Найвищу врожайність зерна гороху овочевого сорту Гермес отримали у варіантах
обробки насіння регуляторами росту Марс-ELBI і Марс EL (террастим) нормами
відповідно 250-350 мл/т і 0,150-0,200 л/т насіння; в цих варіантах урожайність зерна
становила відповідно 2,94-3,12 і 3,19-3,01 т/га (табл. 2).
Вміст сухої речовини у фазі технічної стиглості від передпосівної обробки насіння
регулятором росту Марс-ELBI нормами 250 і 300 мл/т порівняно з контролем без
обробки насіння збільшувався відповідно до 22,9 і 22,8 %; регулятор росту Марс EL
(террастим) у варіантах з нормами витрати препарату 150 і 200 л/т збільшував вміст сухої
речовини відповідно до 22,3 і 22,4 %.
Найвищий вміст білка в зерні гороху овочевого був у варіанті обробки насіння

90
Випуск 28. 2018
Сільськогосподарські науки

Issue 28. 2018
Agricultural sciences

регулятором росту Марс-ELBI нормою 200 мл/т, а регулятором росту Марс EL
(террастим) − 0,100 л/т; в цих варіантах вміст білка в зерні збільшувався до 5,8 %, що
більше контролю відповідно на 0,4 і 0,3%.
Таблиця 2. Вплив регуляторів росту на врожайність зерна гороху овочевого сорту
Гермес, т/га
Норма
регулятору
росту

Роки
2013

Без обробки
200 мл/т
250 мл/т
300 мл/т
350 мл/т
400 мл/т
НІР05 =

2,64
2,78
2,81
2,93
2,85
2,62
0,16

Без обробки
0,100 л/т
0,150 л/т
0,200 л/т
0,250 л/т
0,300 л/т
НІР05 =

3,16
3,15
3,27
3,26
2,96
2,73
0,17

2014

2015

2016

Регулятор росту Марс-ELBI,
2,82
2,66
2,74
3,33
2,75
2,94
3,05
3,23
2,88
3,24
3,12
3,18
3,16
2,92
2,84
2,84
2,73
2,83
0,21
0,17
0,19
Регулятор росту Марс EL (террастим)
3,12
2,24
3,14
3,13
2,44
3,17
3,55
2,84
3,24
3,36
2,93
3,19
3,17
2,62
3,28
2,92
2,34
2,76
0,23
0,17
0,20

Середнє

2,72
2,95
2,99
3,12
2,94
2,76
0,18
2,92
2,97
3,23
3,19
3,01
2,69
0,19

Вміст вітаміну С в зерні гороху овочевого при обробці насіння регулятором росту
Марс-ELBI нормою 300 мл /т підвищувався до 29,8 мг%, а Марс EL (террастим) нормою
0,250 л/т − до 29,7 мг%.
Якість сировини гороху овочевого залежить від вмісту цукрів в зерні.
Підвищений вміст цукрів в зерні спостерігався на варіантах обробки насіння
регулятором росту Марс-ELBI нормою 250 і 300 мл/т; в цих варіантах вміст цукрі був у
межах 7,0 %. Застосування регулятора росту Марс EL (террастим) нормою 0,150 л/т
сприяло підвищенню вмісту цукрів в зерні гороху овочевого до 7,1 %.
Висновки і перспективи. На підставі комплексних досліджень в умовах західного
Лісостепу України обробку насіння гороху овочевого сорту Гермес регуляторами росту
Марс-ELBI і Марс EL (террастим) проводити нормами відповідно 250-350 мл/т і 0,1500,200 л/т; в цих варіантах урожайність зерна становила відповідно 2,94-3,12 і 3,19-3,01
т/га.
Регулятори росту Марс-ELBI нормою 300 мл/т і Марс EL (террастим) – 0,200 л/т
сприяли збільшенню висоти рослин гороху овочевого сорту Гермес відповідно до 75,8 та
76,3 см; кількості міжвузлів до першого бобу відповідно з 15,7 до 17,7 із 15,7 до 18,0;
кількості бобів на рослині і їх маси відповідно від 14,6 до 15,8 шт. і від75,1 до 77,7 г та
від 14,1 до 15,1 шт. і від 75,6 до 78,1 г. Кількість насінин в бобі від обробки насіння
регулятором росту Марс-ELBI нормою 300 мл/т порівняно з варіантом без обробки
збільшилася на 1,8 шт., а стимулятором росту Марс EL (террастим) – на 2,4 шт.
У фазі технічної стиглості за обробки насіння регулятором росту Марс-ELBI
нормами 250 і 300 мл/т вміст сухої речовини збільшувався відповідно до 22,9 і 22,8 %, а
Марс EL (террастим) за нормами витрати препарату 150 і 200 л/т - відповідно до 22,3 і
22,4 %.
Найвищий вміст білка в зерні гороху овочевого був у варіанті обробки насіння
регулятором росту Марс-ELBI нормою 200 мл/т, а регулятором росту Марс EL
(террастим) − 0,100 л/т; в цих варіантах вміст білка в зерні збільшувався до 5,8 %, що
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більше контролю відповідно на 0,4 і 0,3%.
Вміст вітаміну С в зерні гороху овочевого при обробці насіння регулятором росту
Марс-ELBI нормою 300 мл/т підвищувався до 29,8 мг%, а Марс EL (террастим) нормою
0,250 л/т − до 29,7 мг%.
Підвищення вмісту цукрів в зерні спостерігався у варіантах обробки насіння
регулятором росту Марс-ELBI нормою 250 і 300 мл/т до 7,0 %, а регулятором росту Марс
EL (террастим) нормою 0,150 л/т -до 7,1 %.
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TREATMENT OF VEGETABLE PEAS SEEDS (PISUM SATIVUM L.,
SUBSPECIUM COMMUNE GOV) WITH GROWTH REGULATORS
IN THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE
Abstract
The introduction of modern technologies aimed at maximizing the use of biological potential of plants is
one of the areas of increasing the yield and quality of cultivated vegetable peas.
A branched root system with symbiotic microflora is developed It allows the plants to absorb nutrients,
especially phosphorus compounds, to improve the work of the photosynthetic apparatus, to increase the content
of chlorophyll. In addition to the growth stimulation and development of plants, growth regulators can stimulate
natural protective reactions, that is, cause non-specific resistance to many diseases, as well as adverse
environmental factors.
When vegetable peas are used, such elements of technology are not yet sufficiently researched, so they
are promising. Hence the purpose of the study was to study the optimal use of plant growth regulator in seed
treatment by presowing treatment in the vegetable peas growing technology and its impact on growth,
development, yield and quality of the grain.
Phenological, biometric and biochemical studies were carried out on the basis of G.L. Bondarenko, K.I.
Yakovenko, V.F. Moiseychenko methods. Material of research is the soil of the experimental field (black soil,
leached, little humus, medium loamy on loess loam). Object of research are regularities of crop formation and
quality indicators of grain of the Hermes variety of vegetable peas under different norms of growth regulators.
The results of the research on presowing cultivation of seeds of vegetable peas variety Hermes (Pisum sativum
L., subspecium commune Gov) by growth regulators are shown on grain yield, dry matter content, vitamin C and
sugars. The norm of application of the growth regulators Mars-ELBI and Mars EL (terrastim) respectively 250350 ml / t and 0,150-0,200 l / ton; in these variants the grain yield was 2.94-3.12 and 3.19-3.01 t / ha,
respectively.
The presented research results are important and relevant for science and production.
Key words: vegetable peas, Hermes variety, dry matter, protein content, sugar content.
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