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The aim of the study was to determine the influence of plant growth regulators on the productivity of 

spring barley in the production conditions of Poltava region. The evaluation of the effectiveness of using 
plant growth regulators and the natural mineral bischofite was conducted on the basis of experimental data. 
The experimental work was carried out in production conditions of “Gorobets S. G.” farm in Poltava region. 
Zircon and Epin-Extra growth regulators and 1 % solution of the natural mineral bischofite were used for 
crop treatment. Indicators of photosynthetic potential and net productivity of photosynthesis were deter-
mined by the calculation method according to generally accepted techniques. As a result of five-year studies, 
the influence dynamics of plant growth regulators and bischofite natural mineral on net photosynthesis 
productivity, photosynthetic potential and leaf area duration were determined. It was found that for 3 years 
of experimental observations at treating with the above-mentioned growth regulators, stem elongation oc-
curred 1–3 days earlier than in the control variant (without applying regulators). In 2017–2019, on the ex-
perimental plot, plantlets of Helios variety were observed most rapidly after the treatment with Zircon stimu-
lator, while in the control plantlets were observed 3 days later. Spring barley tillering of Helios variety and 
stem elongation was the fastest under the action of 1 % bischofite solution, and under the action of other 
stimulants (Epin-extra, Zircon) plantlets and full ripeness were recorded 3 days later. The application of 
Zircon stimulant and 1 % bischofite solution (for Helios and Parnassus varieties) accelerated the beginning 
of coming into ear phase by 2–4 days, while at using Epin-extra – only by 1–2 days. On the average, during 
the studies, the duration of development phases of spring barley plants, treated with stimulants, decreased by 
1–4 days as compared with the control variant. When using growth regulators, the leaf area duration of 
spring barley crops increased in comparison with the control, which enables the most complete using of re-
gional soil and climatic resources and get the maximum effect from the techniques of agro-technical effect. 
The proposed technological models allow reduce the duration of the growing season of spring barley crops 
without using desiccation. When treating crops with growth stimulants Epin-Extra, Zircon and 1 % bis-
chofite solution in the tillering phase, the growing season is reduced by 2–4 days at cultivating spring barley 
on sod-podzolic soils; Epin-Extra stimulant and 1 % bischofite solution increase the assimilation leave sur-
face of spring barley plants by 8.5 and 11.1 %, respectively, the potential of photosynthetic process – by 
5.7 % and net photosynthesis productivity – by 3 and 10 %. 
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ОНТОГЕНЕЗ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
 
М. В. Горобець, П. В. Писаренко, Т. О. Чайка, О. В. Міщенко, В. Ю. Крикунова 
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 

 
Мета статті – визначити вплив регуляторів росту рослин на продуктивність ячменю ярого у 

виробничих умовах Полтавської області. Оцінювання ефективності використання регуляторів рос-
ту рослин та природного мінералу бішофіт виконано на базі експериментальних даних. Експериме-
нтальну роботу проведено у виробничих умовах на базі ФГ «Горобець С. Г.» Полтавської області. 
Для обробки посівів використовували регулятори росту Циркон та Епін-екстра, а також, 1 % роз-
чин природного мінералу бішофіт. Показники фотосинтетичного потенціалу та чистої продуктив-
ності фотосинтезу визначено розрахунковим методом за загальноприйнятими методиками. За да-
ними п’ятирічних досліджень визначено динаміку впливу регуляторів росту рослин та природного 
мінералу бішофіт на чисту продуктивність фотосинтезу, фотосинтетичний потенціал та площу 
листкової поверхні. Установлено, що за 3 роки проведення експериментальних спостережень при 
обробці нашими регуляторами росту вихід у трубку стався на 1–3 дні раніше, ніж у контрольному 
варіанті (без використання регуляторів). На дослідній ділянці 2017–2019 рр. найскоріше сходи спос-
терігались у сорту Геліос при обробці стимулятором Циркон, тоді як у контролі сходи зафіксовані 
на 3 дні пізніше. Кущіння ячменю ярого сорту Геліос та вихід у трубку відбувалось найшвидше при 
дії 1 % розчину бішофіту, а при дії інших стимуляторів (Епін-екстра, Циркон) сходи та повна стиг-
лість фіксувалися на 3 дні пізніше. Застосування стимуляторів Циркон і 1 % розчин бішофіту (для 
сортів Геліос та Парнас) прискорило настання фази колосіння на 2–4 дні, Епін-екстра – тільки на 
1–2 дні. У середньому за час проведення досліджень тривалість фаз розвитку рослин ячменю ярого, 
оброблених стимуляторами, зменшилася на 1–4 дні порівняно з контрольним варіантом. При вико-
ристанні регуляторів росту збільшилася площа листкової поверхні у посівів ячменю ярого порівняно 
з контролем, що дає змогу найбільш повно використовувати ґрунтово-кліматичні ресурси регіону й 
отримати максимальний ефект від прийомів агротехнічного впливу. Запропоновані моделі техноло-
гій дають змогу без застосування десикації зменшити тривалість вегетаційного періоду в посівах 
ячменю ярого. При обробці посівів у фазі кущіння стимуляторами росту Епін-Екстра, Циркон і 1 % 
розчином бішофіту скорочується період вегетації на 2–4 дні при вирощуванні ячменю ярого на дер-
ново-підзолистих ґрунтах; стимулятор Епін-Екстра і 1 % розчин бішофіту збільшують асиміляцій-
ну поверхню листя в рослин ячменю ярого на 8,5 і 11,1 % відповідно, потенціал фотосинтетичного 
процесу – на 5,7 % і чисту продуктивність фотосинтезу на 3 і 10 %. 

Ключові слова: ячмінь ярий, регулятори росту рослин, площа листкової поверхні, фотосинтети-
чна активність, фотосинтетичний потенціал, чиста продуктивність фотосинтезу. 

 
Вступ  
У сучасних технологіях обробітку ярого ячменю для збільшення врожайності велике значення на-

дається різним прийомам обробки як насіння, так і рослин екологічно безпечними препаратами ново-
го покоління. Одним із найбільш перспективних напрямів сучасних технології виробництва продукції 
рослинництва є використання стимуляторів росту рослин [1, 2, 3, 4]. Стимулятори росту активізують 
імунну систему рослини (ячменю ярого), дають змогу «згладжувати» обмежуючі фактори отримання 
потенційної врожайності, підвищують стійкість до посухи або надлишку вологи при підвищеній або 
зниженій температурі навколишнього середовища, а також прискорюють або уповільнюють дозрі-
вання рослин, збільшують кількість зав’язей, сприяють перерозподілу поживних речовин у господар-
сько-важливі органи рослин. Досягнення таких умов неможливо забезпечити традиційними елемен-
тами технології [5, 6]. 

У сільському господарстві, конкретно в рослинництві, застосування стимуляторів росту рослин 
виправдано їх високою ефективністю і результативністю [7, 8]. Стимулятори скорочують вегетацій-
ний період, а також допомагають коригувати стан посівів через несприятливі умови середовища, об-
робка посівів стимуляторами росту позитивно позначається на темпах середньодобового приросту і 
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висоті рослин ярого ячменю (сортів Геліос, Вакула, Парнас) [9]. Як вже було сказано вище, оброблені 
рослини краще переносять негоду, перепади температур, пошкодження, хвороби, негативний вплив 
шкідників на органи рослини. Застосування стимуляторів дає можливість в окремих випадках знизи-
ти кількість внесених мінеральних добрив, пестицидів, що впливає на якість продукції [10–12]. 

На вилугованих чорноземах встановлено позитивну дію стимуляторів росту «Моддус КЕ», «Еміс-
тім С» на найважливіші показники життєдіяльності рослин озимої пшениці і якісні параметри зерна 
сортів Горянка і Майкопчанка. Урожайність зросла на 1,06 т/га, 1,25 т/га і 1,46 т/га відповідно. При 
використанні стимуляторів росту і мінеральних добрив в умовах лісостепу спричиняє позитивні змі-
ни в динаміці вмісту основних елементів живлення в органах рослин озимої пшениці [13]. Це пояс-
нюється активізацією за допомогою стимуляторів росту метаболічних і фізіологічних процесів у рос-
линах. Максимальна надбавка вмісту сульфуру в репродуктивних органах відзначається у варіантах із 
застосуванням стимуляторів росту «Террафлекс» і «Цецеце» на всіх фонах досвіду, що становить від 
0,04 до 0,09 % [14]. Результати експериментів показали, що обробка посівів озимого жита стимулято-
рами росту «Епін» і «Циркон» істотно збільшує врожайність зерна. При цьому більш висока врожай-
ність озимого жита отримана на варіанті із застосуванням «Епін» – 2,93 т/га [15, 16]. 

Нині виробники випускають велику кількість різних стимуляторів росту, які широко використо-
вуються в сільському господарстві, але їхній вплив на врожайність нових сортів ярого ячменю вима-
гає ретельного дослідження, тому недостатня вивченість впливу стимуляторів на формування вро-
жайності ячменю ярого обумовлює актуальність досліджень у цьому напрямі. Результати досліджень 
є важливим елементом адаптації технології обробітку ярого ячменю до кліматичних особливостей 
України і, як наслідок, – умовою отримання стабільних і високих врожаїв зернових.  

Проведений аналіз наукової літератури показав, що стимулятори росту є ефективними препарата-
ми, що підвищують якість зерна і врожайність зернових культур [17, 18]. Створення нових стимуля-
торів росту вимагає порівняльного їх вивчення для раціонального застосування їх у загальнодоступ-
ній формі, оскільки цей напрям є економічно вигідним і екологічним агроприйомом [20–22].  

Метою роботи було встановлення закономірностей впливу регуляторів росту рослин на фотосин-
тетичний потеціал посівів ячменю ярого та чисту продуктивність фотосинтезу протягом вегетаційно-
го періоду. 

Завдання дослідження: дослідити вплив стимуляторів на площу листової поверхні у фазі колосін-
ня ячменю ярого; визначити індекс площі листової поверхні досліджуваних сортів ячменю залежно 
від попередників та термінів сівби; проаналізувати фотосинтетичний потенціал посівів досліджува-
них сортів ячменю ярого за вегетацію в залежності від стимулятора; розрахувати чисту продуктив-
ність фотосинтезу посівів ячменю ярого в середньому за вегетацію. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Об’єктами дослідження були посіви та насіння ярого ячменю (сортів Геліос, Вакула, Парнас). На-

сіння обробляли стимуляторами за такою схемою: 1 – Контроль (вода); 2 – Епін-екстра; 3 – Циркон;  
4 – 1 % розчин бішофіту. Повторність обробітку – чотириразова, розміщення – рандомізоване. Зага-
льна площа ділянки – 18 м². Витрата робочої рідини – 300 л/га. Норма витрати використаних стиму-
ляторів склала: Епін-екстра – 50 мл/га, циркону – 20 мл/га, 1 % розчин бішофіту – 2 л/га. 

Епін-екстра – це штучно створений аналог природного біостимулятора рослин (розчин епібрасінолі-
ду у спирті 0,025 г/л). Має яскраво-виражену антистресову і адаптогенну дію. Діючи опосередковано 
через гормональну систему, він впливає на активність і біосинтез ферментів окисного циклу, надає різ-
нобічний вплив на рослину, підсилює її ріст і підвищує стійкість до біотичних і абіотичних факторів, 
збільшує урожай і покращує його якість. Натуральна речовина епібрасінолід не є токсичною. 

Циркон – природний стимулятор росту, що складається з суміші естерів кавової кислоти (хлоро-
генової і цикорієвої), отриманий шляхом екстракції з рослин, що є джерелами багатьох лікарських 
препаратів. Діючою речовиною препарату є суміш гідроксикоричних кислот (ГКК), що отримані з 
рослинної сировини ехінацеї пурпурової. Біологічна активність циркону обумовлена антиоксидант-
ними властивостями, що є характерними для фенольних сполук. Циркон є фізіологічно активною 
сполукою, що виконує функції росторегулятору, антистресового адаптогену і індуктора хворобостій-
кості. Препарат пролонгує і активує ауксини клітини шляхом інгібування ферменту ауксиноксидази, 
запобігає зниженню врожайності сільськогосподарських культур, особливо в умовах посухи [19]. 

Під час експерименту проводили фенологічні спостереження, польові та лабораторні аналізи за 
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відповідними методиками згідно з ДСТУ. У період кущіння, виходу у трубку, колосіння, повної стиг-
лості брали середні проби рослин для вивчення приросту сирої маси, визначення вмісту сухої речо-
вини, визначення площі листової поверхні ваговим методом за А. А. Ничипоровичем. Зразки брали з 
ділянки трьома повторами з площі 0,25 м². Показники фотосинтетичного потенціалу та чистої проду-
ктивності фотосинтезу посівів ячменю ярого визначали розрахунковим методом. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений малогумусним дерново-слабопідзолистим се-
редньосуглинистим ґрунтом на покривному суглинку. Ґрунт мав дуже високий вміст рухомих форм 
фосфору і калію, нейтральну реакцію ґрунтового розчину. Із кліматичних факторів, що негативно 
впливають на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, слід віднести пізні весняні заморозки, 
сильні дощі, снігопади і вітри, що призводять до сніголамів та вітровалів. Сума середніх добових те-
мператур від весняного до осіннього переходу через 10 °C дорівнює 2470 °C, а кількість днів з темпе-
ратурою вище + 0 °C – 250, вище +5 °C – 190, вище + 10 °C – 100. Для забезпечення рослин вологою 
велике значення мають річні суми опадів, а також розподіл їх за сезонами. Пересічно за рік випадає 
568 мм. Більшість опадів (434 мм – 64 %) випадає в теплий період року (квітень–жовтень). Максима-
льна кількість опадів випадає в червні-липні (74–84 мм), коли зрідка спостерігаються затяжні дощі. 
Рідше бувають зливові дощі, коли за короткий проміжок часу може випасти понад 100 мм опадів. 
Найменша кількість опадів спостерігається в березні (29 мм). Найбільші місячні суми опадів в окремі 
роки сягали 200–250 мм, а добові максимуми – до 120–170 мм. 

Загалом метеорологічні умови в роки проведення досліду в основному були типовими для зони, 
але відрізнялися за сумою опадів і середньодобовою температурою повітря протягом вегетаційного 
періоду ячменю ярого від середньолітніх показників. Узагалі агрометеорологічні умови вегетаційних 
періодів у роки проведення досліджень були сприятливими для обробітку ярого ячменю [23, 24]. 

Попередня культура на досліджуваному полі – озима пшениця. Посів був проведений на глибину 
3–4 см насінням, яке відповідало першому класу посівного стандарту. Норма висіву насіння ярого 
ячменю (сортів Геліос, Вакула, Парнас) – 4,5 млн схожих насіння на 1 га. 

Ґрунт дослідної ділянки дерново-підзолисто середньосуглинистий, вміст гідролізованого Нітроге-
ну склав 81, рухомого фосфору 205 і обмінного калію 117 мг/кг, рНпроб – 6,0. Визначення основних 
елементів проводилось згідно з чинними стандартами. ДСТУ ISO 14255:2005 – Якість ґрунту. Визна-
чення нітратного азоту, амонійного азоту і загального розчинного азоту в повітряно-сухих ґрунтах із 
застосуванням розчину хлориду кальцію для екстрагування. ДСТУ 4114-2002 – Ґрунти. Визначення 
рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна. ДСТУ ISO 14254:2005 –  
Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності у хлоридно-барійових екстрактах. 

Тривалість експериментальних польових досліджень становить 3 роки (2017–2019 рр.) на контро-
льних полях ФГ «Горобець» с. Шилівка Решетилівського району Полтавської області. Такий вибір 
бази дослідження пояснюється сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами та екологічною без-
пекою, адже пестицидне навантаження при вирощуванні ячменю ярого набагато нижче, ніж цього 
вимагають низка інших широко поширених культур. Посівна експериментальна площа становила 
100 га. Облікова площа становила 100 га. 

 
Результати досліджень та їх обговорення  
Посів ячменю ярого провели 6 травня 2017 р., 4 травня 2018 р. і 15 травня 2019 р. Завдяки достат-

ній волозі у ґрунті й оптимальним кліматичним умовам сходи з’явилися 14, 15 та 17 травня відповід-
но до років досліджень. Кущіння цієї культури у всіх варіантах настало через 11 днів як 2017 р., так і 
2018 р., а 2019 р. – через 16 днів. Обробка стимуляторами у фазі кущіння дала змогу прискорити на-
ступні фази розвитку 2017 р. на 1–5 дня і на 1–3 дні 2018 і 2019 рр. відносно контролю, і тим самим 
скоротити тривалість вегетаційного періоду ярого ячменю. Варто зауважити, що 2018 р. обробка сти-
мулятором Епін-екстра збільшила на 1–3 дні міжфазний період вихід у трубку-колосіння для ярого 
ячменю. В середньому за 3 роки проведення експериментальних спостережень при обробці нашими 
стимуляторами вихід у трубку стався на 1–3 дні раніше, ніж у контрольному варіанті. 

На дослідній ділянці 2017 р. найскоріше сходи спостерігались у сорту Геліос (14.05.17) при обро-
бці стимулятором Циркон, тоді як у контролю сходи були зафіксовані 16.05.17. Кущіння ячменю  
Геліос відбувалось 16.05.17, а вихід у трубку найшвидше відбувається при дії 1 % розчином бішофіту 
(1.06.17). Фаза розвитку – колосіння було найшвидше у ячменю при дії стимулятору 1 % розчин бі-
шофіту (1.07.17). Повна стиглість настала при обробці Цирконом та 1 % розчином бішофіту (1.07.17). 
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Для сорту Парнас сходи 2017 р. були зафіксовані 13.05.17 при дії стимулятора 1 % розчином бішофі-
ту, тоді як у контрольних рослин сходи були 17.05.17. Повна стиглість сорту Парнас наступала 
13.08.17 при дії 1 % розчина бішофіта. 

2018 р. сходи ячменю сорту Геліос були 12.05.18, а в контрольного насіння – 15.05.18. Вихід у 
трубку (1.06.18) та повна стиглість наставала 1.07.18 при дії 1 % розчину бішофіту, при дії інших 
стимуляторів (Епін-екстра, Циркон) сходи та повна стиглість фіксувалися на 3 дня пізніше (15.05.18 
та 3.07.18 відповідно). Для сорту Парнас сходи були пізнішими порівняно із сортом Геліос на 2 дні 
(14.05.18). Повна стиглість для цього сорту взагалі була із запізненням на 2 тижні (15.07.18). Для сор-
ту Вакула сходи у 2018 р. були зафіксовані 11.05.18 при дії стимулятора Циркон, кущіння було 
11.05.18, що на 2 дні швидше інших сортів та контролю. Повна стиглість ячменю сорту Вакула на-
ступала 1.07.18 р. Стимулятори Циркон та Епін-екстра не приводили до відчутного прискорення схо-
дів, кущіння та повної стиглості 2018 р. 

Характеризуючи результати сходів та повної стиглості досліджуваних сортів ярого ячменю 
2019 р. потрібно зазначити, що для сорту Геліос обробка Циркону приводила до появи сходів 
11.05.19 р., що на 3 дні швидше контролю. А повна стиглість наступала 3.07.19 р., що швидше конт-
ролю на 2 дні. Найкращим стимулятором був Циркон. Для сорту Парнас сходи були 12.05.19 р., а по-
вна стиглість була 12.07.19 р. також при дії стимулятора Циркона. Сорт Вакула 2019 р. мав сходи 
14.05.19 р., а повна стиглість наступала 6.07.19 р. Такі показники не свідчили про значну перевагу 
використаних стимуляторів для вирощування цього сорту ячменю. 

Отже, застосування стимуляторів Циркону і 1 % розчину бішофіту (для сортів Геліос та Парнас) 
прискорило настання фази колосіння на 2–4 дні, Епін-екстра – тільки на 1–2 дні. Дія стимуляторів на 
швидкість зростання рослин ярого ячменю спостерігалася і у фазу стиглості зерна ячменю, в резуль-
таті якого зерно ячменю, що було оброблене стимуляторами дозрівало на 2–4 дні раніше, ніж у конт-
ролі, це пов’язано з тим, що стимулятори прискорювали процеси метаболізму в рослинах, тим самим 
сприяючи дозріванню [21]. Отже, 1 % розчин бішофіту і Циркон найбільш активно прискорювали 
наближення наступних фаз розвитку рослин на контрольному полі. У контрольному варіанті феноло-
гічні фази наступали пізніше, тому в середньому за 3 року проведення експерименту тривалість веге-
таційного періоду на цьому варіанті склала 92 дні. 

При обробці різними стимуляторами тривалість фаз: вихід у трубку – колосіння, колосіння – пов-
на стиглість значно відрізняються, що пов’язано з різними погодними умовами під час проведення 
експерименту (2017–2019 рр.). Завдяки застосуванню стимуляторів тривалість вегетаційного періоду 
рослин ячменю ярого скоротилася 2017 р. на 2–5 днів порівняно з контролем. Найбільш коротким він 
був при використанні стимуляторів Циркону і 1 % розчину бішофіту, при цьому вегетаційний період 
в обох варіантах склав 86 днів. Необхідно відзначити, що вплив стимуляторів Циркон і 1 % розчин 
бішофіту особливо проявився в періоди: кущіння – вихід в трубку і колосіння‒повна стиглість, адже 
кожен з цих періодів скоротився на 2 дні щодо контролю (для сортів Геліос та Парнас). Застосування 
Епін-Екстра проявилося у скороченні зазначених періодів тільки на 1–2 дні. 

2018 р. при застосуванні стимуляторів Циркон і 1 % розчин бішофіту тривалість кожної наступної 
фази розвитку рослин ячменю ярого була найкоротшою, і ці стадії скоротилися на 1–3 дні щодо кон-
тролю відповідно фаз розвитку, а вегетаційний період був на 6 днів коротше контролю. Використан-
ня на посівах стимулятору Епін-екстра також дав змогу прискорити розвиток ячменю ярого, а вегета-
ційний період скоротився тільки на 3 дні і склав 87 днів. 

2019 році тривалість фаз розвитку рослин ярого ячменю дещо відрізнялася від попередніх років 
досліджень (2017–2018 рр.). У варіантах з використанням стимуляторів період кущіння‒вихід у труб-
ку скоротився на 1 день. Наступний період: вихід у трубку‒колосіння різко відрізнявся від поперед-
ніх років, адже під дією Циркону період скорочувався тільки на 1 день, а при дії 1 % розчину бішофі-
ту скорочення дозрівання ячменю ярого сорту Вакула не виявлено. При цьому стимулятор Епін-
екстра збільшив цей період на 3 дні, але скоротив на 3 дні період колосіння‒повна стиглість. Загалом 
в умовах експерименту збереглася закономірність скорочення вегетаційного періоду під впливом 
стимуляторів. Найбільш виражено вона спостерігалася при обробці посівів ярого ячменю (сортів Ге-
ліос та Парнас) такими стимуляторами, як Циркон і 1 % розчин бішофіту. 

У середньому за час проведення досліджень тривалість фаз розвитку рослин ярого ячменю, обро-
блених стимуляторами, зменшилася на 1–4 дні порівняно з контрольним варіантом. 

Використання стимулятора Епін-екстра призвело до збільшення на 1–3 дні період вихід у трубку-
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колосіння (табл. 1). Вегетаційний період при цьому скоротився на 2–4 дні. Так, при застосуванні 
Епін-екстра дозрівання настало на 90-й день після появи сходів, при застосуванні циркону і 1 % роз-
чину бішофіту – на 88-й, а в контрольному варіанті – на 92-й день. 

Оптимально орієнтована у просторі фотосинтезуюча система посівів ячменю ярого, головно лис-
това поверхня, дає змогу найбільш повно використовувати ґрунтово-кліматичні ресурси регіону і 
отримати максимальний ефект від прийомів агротехнічного впливу (табл. 1).  

1. Площа листової поверхні у фазі колосіння досліджуваних сортів ячменю 
 за 2017–2019 рр., тис. м²/га 

Варіант стиму-
лятора 

Середня 
за 3 роки 

Геліос 

Відхилення від 
контролю (+/-) Середня за 

3 роки 
Вакула 

Відхилення від 
контролю (+/-) Середня за 

3 роки 
Парнас 

Відхилення від 
контролю (+/-) 

тис. м²/га % тис. 
м²/га % тис. 

м²/га % 

Контроль 35,1 – – 36.5 – % 36.2 – – 
Епін-екстра 36,8 3,3 6,7 36,7 4,2 8,8 37,1 4,7 8,2 
Циркон 35,4 1,2 5,3 36,9 1,8 1,2 37,5 2,1 1,4 
1 % розчин бі-
шофіту 39,4 2,8 6,5 39,1 2,3 11,8 38,3 1,8 11,4 

НСР05 0,8 – – 0,9 – – 0,8 – – 
 
Площа і тривалість роботи асиміляційної поверхні листків сільськогосподарських культур мають 

визначальне значення у формуванні їхньої врожайності (табл. 2). 
2. Індекс площі листової поверхні досліджуваних сортів ячменю за  

2017–2019 рр., залежно від попередників та термінів сівби, м2/м2 

Попередник 
ячменю 

Термін  
сівби 

Досліджуваний сорт ячменю ярого 
Геліос Вакула Парнас 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

Чорний пар 1-й термін 0,76 0,78 0,77 0,77 0,83 0,78 0,74 0,82 0,74 
2-й термін 0,96 0,86 1,06 0,99 0,94 1,04 0,93 0,91 1,02 

Багаторічні 
бобові трави 

1-й термін 0,67 0,78 0,68 0,60 0,77 0,73 0,63 0,74 0,76 
2-й термін 0,83 0,85 0,75 0,69 0,81 0,74 0,64 0,78 0,77 

 
Для порівняння: застосування на чорноземі вилуженому повного складу мінеральних добрив 

N60P60K60 збільшує площу листової поверхні і фотосинтетичний потенціал посівів ярого ячменю на 
15,4 і 15,3 %, а на дерново-підзолистому ґрунті внесення N60P30K60 збільшує ці показники фотосинте-
тичної діяльності на 60 і 65 %. Максимальна площа асиміляційної поверхні листків посівів ярого яч-
меню (сортів Геліос, Парнас, Вакула) спостерігається у фазу колосіння, тому спостереження за аси-
міляційною поверхнею листків представлені саме у цю фазу. 

Площа асиміляційної поверхні листя посівів ярого ячменю залежить від застосування обприскуван-
ням рослин стимуляторами в фазу кущіння. Ці стимулятори не однаково впливали на формування аси-
міляційної поверхні листя. 2017 р. асиміляційна поверхня листя посівів ярого ячменю у фазу колосіння 
склала 34,6–38,6 тис. м²/га, мінімальною вона була у варіанті із застосуванням циркону, склала 
34,1 тис. м²/га і перебувала на одному рівні з контролем. Максимальною спостерігалася у варіанті із 
застосуванням 1 % розчину бішофіту, яка перевищувала контроль на 2 тис. м²/га завдяки застосуванню 
регулятора росту Епін-екстра асиміляційна поверхня листя збільшилася на 1,2 тис. м²/га 2018 року по-
зитивна дія стимуляторів росту на формування асиміляціоної поверхні листя проявилося сильніше. 

На варіантах із застосуванням стимуляторів росту – Епін-екстра, Циркон і 1 % розчину бішофіту 
листової поверхні збільшилася на 3,6; 1,2 і 4,0 тис. м²/га відповідно регуляторам росту. 2019 р. асимі-
ляційна поверхня листя посівів ячменю ярого у фазу колосіння була найбільш високою за всі роки 
досліджень і склала 36,6–42,1 тис. м²/га. Мінімальною вона була у варіантах контроль і при викорис-
танні стимулятора Циркон. Обприскування посівів Епін-екстра і 1 % розчином бішофіту істотно збі-
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льшувало асиміляційну поверхню листя досліджуваних сортів ячменю ярого. Застосування Епін-
екстра дало змогу збільшити асиміляційну поверхню листя на 3,8 тис. м²/га, а застосування 1 % роз-
чину бішофіту – на 5,4 тис. м²/га, при цьому ефект від його застосування є більш істотним, ніж від 
застосування стимулятора Епін-екстра. В середньому за 3 досліджувані роки значне збільшення пло-
щі асиміляційної поверхні листків посівів ячменю ярого по відношенню до контролю спостерігалося 
у варіантах із застосуванням Епін-екстра і 1 % розчину бішофіту і склало відповідно 2,9 і 
3,8 тис. м²/га. 

Отже, застосування Епін-екстра і 1 % розчину бішофіту сприяє збільшенню асиміляційної повер-
хні листків посівів ячменю ярого на 8,5 та 11,1 %, а найбільший ефект спостерігався при обробці рос-
лин у фазу кущіння 1 % розчином бішофіту. Показник фотосинтетичного потенціалу (ФПП) посівів 
ячменю ярого був нестабільним і відчутно змінювався залежно від року дослідження, а також від ти-
пу використаного стимулятора (табл. 3), що можна пояснити особливостями погодних умов на дослі-
джуваній площі та особливостями дії стимуляторів на процеси метаболізму в рослинах ячменю ярого. 
Максимальний ФПП був 2019 р. і склав 1,79 млн м² * добу/га. 

3. Фотосинтетичний потенціал посівів досліджуваних сортів ячменю ярого  
за вегетацію за 2017–2019 рр., млн м² * добу/га 

Варіант дії сти-
мулятора 

Середня за 
3 роки 
Геліос 

Відхилення від 
контролю (+/-) 

Середня за 
3 роки 
Вакула 

Відхилення від 
контролю (+/-) 

Середня за 
3 роки 
Парнас 

Відхилення від 
контролю (+/-) 

тис. м²/га % тис. м²/га % тис. м²/га % 
Контроль 1,62 – – 1,86 – – 1,56 – – 
Епін-екстра 1,65 0,09 5,7 1,95 0,14 5,9 1,59 0,09 5,3 
Циркон 1,71 –0,07 –4,4 1,77 –0,10 –4,6 1,72 –0,08 –4,2 
1% розчин бі-
шофіту 1,70 0,09 5,7 1,74 0,13 5,9 1,69 0,11 5,2 

НСР05 0,08 – – 0,08 – – 0,13 – – 
 

У середньому з досвіду спостережень за вегетаційним періодом 2017 року ФПП посівів ячменю 
ярого склав 1,55 млн м² * добу/га, при цьому достовірного позитивного ефекту від застосування сти-
муляторів в період фази кущіння не спостерігалося. Ми з’ясували зниження показника фотосинтети-
чної діяльності при обробці посівів ячменю ярого стимулятором Циркон. У наступні роки досліджень 
(2018–2019 рр.) зміни величини ФПП посівів ячменю ярого під дією регулятора росту Циркон пере-
бували на одному рівні з контролем. Застосування Епін-екстра та 1 % розчину бішофіту дало змогу 
збільшити показники ФПП посівів як 2018 р., так і 2019 р. Відповідно, збільшення було на 0,08–0,11 і 
0,15–0,21 млн м² * добу/га. 

Результати розрахунку ФПП посівів ячменю ярого в середньому за 3 роки досліджень показали, 
що він залежно від варіанту варіював від 1,51 до 1,67 млн м² * добу/га. Найбільш високі значення 
ФПП були у варіантах з обробкою посівів у фазу кущіння стимуляторами Епін-екстра і 1 % розчином 
бішофіту, при цьому значної різниці між варіантами не спостерігалося. Застосування стимулятору 
Циркон не зробило позитивного впливу на величину ФПП, це пояснюється поєднанням короткого 
вегетаційного періоду і невеликою площею листової поверхня досліджуваних сортів ячменю ярого. 

У перший рік проведення досліджень (2017 р.) достовірне збільшення показника ЧПФ від застосу-
вання стимуляторів спостерігалося тільки під дією 1 % розчину бішофіту і склало 0,31 г/м² * добу. 
Рівень показників ЧПФ був однаковий як у контрольному варіанті, так і у варіанті із застосуванням 
регулятора росту Епін-екстра. При обробці посівів Цирконом показник ЧПФ був нижче контролю на 
0,19 г/м² * добу. 

2018–2019 рр. позитивний ефект спостерігався як від застосування 1 % розчину бішофіту, так і від 
препарату Епін-екстра. 2018 р. збільшення показника ЧПФ посівів ярого ячменю завдяки обприску-
ванню посівів 1 % розчином бішофіту було на 0,26 г/м² * добу більше, ніж завдяки обприскуванню 
посівів стимулятором Епін-екстра. ЧПФ за вегетацію ярого ячменю в середньому за 3 роки проведен-
ня досліджень варіювала залежно від варіантів від 2,47 до 2,84 г/м² * добу. 

На величину показника ЧПФ посівів ячменю ярого позитивно впливали Епін-екстра та 1 % розчин 
бішофіту. Відповідно показник ЧПФ у середньому за вегетацію перевищував контроль на 0,08 і 
0,26 г/м² * добу (табл. 4). 

112



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 
 

 
№ 1 • 2021 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 

4. Чиста продуктивність фотосинтезу посівів ячменю ярого  
в середньому за вегетацію, г/м² * добу 

Варіант дії  
стимулятора 

Рік Середня  
за 3 роки 

Відхилення від контролю (+/-) 

2017 2018 2019 г/м² * добу % 
Контроль 2,27 2,59 2,74 2,62 –  
Епін-екстра 2,32 2,64 2,80 2,63 0,08 4,2 
Циркон 2,29 2,66 2,82 2,57 -0,11 -4,3 
1 % розчин бішофіту 2,33 2,75 2,86 2,83 0,26 6,5 
НСР05 0,07 0,08 0,09 0,07   

 
При обробці посівів стимулятором Циркон у середньому за вегетацію отримані найменші показники 

ЧПФ і склали – 2,47 г/м² * добу, що суттєво нижче контролю. Найбільш цінним є те, що обробку сти-
муляторами росту в багатьох випадках можна і потрібно поєднувати із застосуванням інших пестицидів 
або агрохімікатів. Але це можливо при збігу періодів ефективного використання тих чи тих препаратів і 
їх хімічної сумісності. У екстремальних погодних умовах (посуха, низька вологість ґрунту або надмірне 
зволоження в період сівби): зниження енергії проростання, лабораторної та польової схожості, маси 
надземної частини і коренів. Щоб попередити ці небажані наслідки потрібно використовувати бакові 
суміші, у які вводять біологічно активні речовини, насамперед, стимулятори росту. 

Ми підтверджкємо думку, що стимулятори росту рослин є однією з найперспективніших груп біо-
логічно активних сполук, які з кожним роком поповнюються новими препаратами. Позитивний вплив 
стимуляторів росту полягає передовсім у тому, що вони не переслідують цілей біологічного знищен-
ня шкідливих організмів, а роблять істотний вплив на ростові, фізіологічні і формотворчі процеси, що 
відбуваються в рослинах, дозволяючи людині управляти розвитком останніх у потрібному для себе 
напрямі. Окремо потрібно наголосити, що отримані дані свідчать про позитивний вплив стимуляторів 
на рослини ярого ячменю. За рахунок їх застосування відзначалося прискорення розвитку рослин на 
початкових етапах вегетації (перевищення по висоті рослин у фазу виходу у трубку до 20 %). 

При обробітку ярого ячменю на дерново-підзолистому ґрунті обприскування посівів у фазу ку-
щіння регуляторами росту Епін-екстра, Циркон і 1 % розчином бішофіту скорочувалась тривалість 
фаз розвитку рослин, отже, і вегетаційний період на 2–4 дні, що дає змогу раніше звичайного терміну 
почати збирання ячменю ярого на зерно. Застосування Епін-екстра і 1 % розчину бішофіту збільшує 
асиміляційну поверхню листя посівів ярого ячменю на 8,5 і 11,1 % відповідно; фотосинтетичний по-
тенціал на 6,2 % і чисту продуктивність фотосинтезу в середньому за вегетацію на 3,3 і 10,4 % відпо-
відно до препаратів. Використання стимулятора Циркон у фазі кущіння не робить значного позитив-
ного впливу на фотосинтетичну діяльність посівів ярого ячменю у ґрунтово-кліматичних умовах. 
Отже, завдяки обробці рослин досліджуваними стимуляторами істотно збільшується стійкість рослин 
до інфекційних хвороб і відзначається тенденція до покращення фізичних показників якості зерна. 

 
Висновки 
Під час проведення досліджень встановлено, що при обробці посівів у фазі кущіння стимулятора-

ми росту Епін-Екстра, Циркон і 1 % розчином бішофіту, скорочується період вегетації на 2‒4 дні при 
вирощуванні ячменю ярого на дерново-підзолистих грунтах; стимулятор Епін-Екстра і 1 % розчин 
бішофіту збільшують асиміляційну поверхню листя в рослин ячменю ярого на 8,5 і 11,1 % відповід-
но, потенціал фотосинтетичного процесу – на 5,7 % і чисту продуктивність фотосинтезу на 3 і 10 %. 
Циркон як один із видів стимуляторів росту рослин не викликає в рослин ячменю ярого позитивного 
впливу на фотосинтетичну активність посівів. За більш активне і широке застосування фізіологічно 
активних речовин у сільськогосподарському виробництві виступають мізерні дози цих препаратів на 
1 га (для досягнення результату на 1 га достатньо обробити посіви ячменю ярого кількома грамами 
або міліграмами цих речовин), а, отже, і менша їх вартість, вони порівняно безпечні для людини і на-
вколишнього природного середовища, речовини дають нам можливість вирощувати рослини ячменю 
ярого найраціональнішим і екологічним способами, посилюючи їх природню здатність протистояти 
різним стресам. 
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