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Поспелова Г.Д., Лавринець Т.В.

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ 
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

Одним із резервів підвищення рівня врожайності сільськогосподарських 
культур є застосування біологічно активних речовин - регуляторів росту, 
біологічних препаратів і мікроелементів. Значна увага останнім часом 
приділяється речовинам, що використовуються для активації та стимуляції 
насіннєвого матеріалу і покращення умов росту і розвитку рослин у 
подальшому [4].

Наші дослідження були присвячені вивченню впливу регуляторів росту 
рослин емістим С, бетастимулін та гарт на посівні якості насіння цукрового 
буряку сорту Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84. Для цього в лабораторних 
умовах нами були проведені дослідження енергії проростання та лабораторної 
схожості насіння цукрового буряку, обробленого препаратами. В кожному із 
варіантів по 100 штук насінин у чотирикратній повторності обробляли 
розчинами стимуляторів (12 годин), після чого його переносили у чашки Петрі 
з водою. Кількість нормально пророслого насіння на четверту добу, виражена у 
відсотках, характеризує енергію проростання, а на десяту добу - його схожість 
[1, 3]. Відповідно до [2] нами випробовувалися регулятори росту в трьох 
концентраціях: рекомендована виробником, менша і більша в 10 разів за 
рекомендовану. За контроль бралося насіння, оброблене водою.

Отримані дані свідчать, що емістим С в усіх досліджуваних 
концентраціях гальмував енергію проростання і лабораторну схожість насіння 
цукрового буряку по відношенню до контролю. При проростанні насіння 
цукрового буряку, обробленого бетастимуліном за концентрації 0,2%, 
спостерігалось інгібування енергії проростання до - 52,4%, тоді як за 
концентрацій 0,02 та 0,002% препарат підвищував її на 11,0%-15,7% по 
відношенню до контролю. Аналогічна закономірність була притаманна 
стимулятору росту гарт. Стимуляція енергії проростання спостерігалась у 
варіантах за концентрацій 0,02%-0,002% і становила +1,0 - +21,7% до 
контролю.

Лабораторна схожість у обробленого бетастимуліном насіння цукрового 
буряку на варіанті за концентрації 0,02% склала 92,3% (+3,3% до контролю). 
При його застосуванні в концентраціях 0,2% та 0,002% відбувалося 
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гальмування проростання насіння на 84,7% та 10,7% до контролю відповідно.
Аналогічні закономірності відзначалися нами при застосуванні регулятору
росту гарт.

Таким чином, можна зробити висновок, що всі досліджувані препарата за
концентрації 0,2% негативно впливали на енергію проростання. Препарати
бетастимулін і гарт за концентрацій від 0,02% до 0,002% стимулювали
проростання насіння, в той час як стимулятор росту емістим С негативно
вплинув на проростання насіння. Препарати бетастимулін і гарт за концентрації
0,02% проявили свої стимулюючі властивості - лабораторна схожість насіння
цукрового буряку на цих варіантах склала 92,3%-92,6% (від +3,33% до +3,36% в
порівнянні з контролем).
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