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Актуальним питанням сьогодення є розробка ефективних способів підвищення врожайності сільськогосподарських культур та поліпшення якості отриманого насіннєвого матеріалу за допомогою сучасних вітчизняних регуляторів росту рослин як у
передпосівній обробці насіння, так із засобами захисту при обробці під час вегетації.
Біологічні стимулятори росту підвищують стійкість рослин проти хвороб та шкідників, збільшують урожайність, зменшують вміст у рослинах пестицидів, нітратів,
важких металів, знижують втрати при збиранні та зберіганні продукції. Науковцями
Інституту агроекології і природокористування НААН експериментально доведено, що
нові досліджувані біологічні стимулятори росту рослин за ефективністю відповідають
кращим світовим вимогам, переважають їх за технологічними показниками, за санітарно-гігієнічною класифікацією відносяться до нетоксичних речовин, а за вартістю
на порядок дешевші. Застосування біостимулятора «Екостим» покращує схожість
і енергію проростання насіння, фотосинтез рослин, стимулює коренеутворення, ріст
і розвиток рослин, підвищує імунітет до захворювання, збільшує вміст білків, цукрів,
вітамінів, стимулює цвітіння рослин. Біостимулятор здатний збільшувати енергію
проростання та польову схожість насіннєвого матеріалу, сприяє прискореному розвитку міцної кореневої системи (вузол кущення залягає на 1,5–2 см глибше), листкової
поверхні, підвищує витривалість рослин до хвороби і стресових факторів (високих
і низьких температур, посухи, фітотоксичної дії пестицидів). Обробку насіння біологічним стимулятором росту «Екостим» виконували одночасно з обробкою протруйниками. Обприскування зернових культур проводили у фазі кінець кущення–початок
виходу в трубку, а кукурудзу, соняшник, сою — перед бутонізацією. Обприскування
здійснювали за допомогою штангових обприскувачів. Він сумісний з усіма гербіцидами, інсектицидами і фунгіцидами, що дає змогу застосовувати його разом з іншими
препаратами, не порушуючи технологічного циклу і не потребує додаткових затрат.
Препарат пройшов виробниче випробування і зареєстрований в Міністерстві екології
і природних ресурсів.
Ключові слова: біостимулятор, фітогормон, поживні речовини, сільськогосподарські
культури, урожай, кукурудза, соя, соняшник, пшениця.

ВСТУП
В умовах, коли землеробство України функціонує в стані від’ємного балансу
гумусу, а також фосфору, азоту та інших
поживних речовин проблеми підвищення продуктивності сільськогосподарських
культур можуть вирішуватись не лише
внесенням добрив та пестицидів, а й застосуванням регуляторів росту рослин [1; 2].
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Останні здатні активізувати усі важливі
процеси життєдіяльності рослин і, за результатами багатьох досліджень, істотно
збільшити врожайність та покращити якість
зерна [3–5]. Тому актуальним питанням
нині є розробка ефективних способів поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння за допомогою сучасних
вітчизняних регуляторів росту рослин, при
їх застосуванні для передпосівної обробки
насіння або у бакових сумішах із пестицидами упродовж вегетації рослин [6–9].
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Метою досліджень було вивчити вплив
біологічного стимулятора росту рослин «Екостим» на посівні якості та врожайні властивості пшениці озимої і ярої, сої, кукурудзи та
інших сільськогосподарських культур.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Світовий досвід щодо застосування стимуляторів росту рослин для оброблення
насіння та вегетуючих рослин засвідчує
ефективність цих агрозаходів для підвищення врожайності сільськогосподарських
рослин, збільшення виходу ранньої продукції та товарної частини врожаю. Це пояснюється тим, що завдяки високій біологічній активності регуляторів росту, у
рослинному організмі активізуються основні життєві процеси [10–13].
Відомо, що останніми роками у Західній
Європі стимулятори росту рослин використовують на 95% посівної площі, а в Україні —
до 7%. До того ж, норми витрат нових біостимуляторів становлять 25–70 мл на 1 т
насіння або 25–70 мл для обприскування
1 га посівів [14; 15; 17].
Дослідженнями Кур’ята В.Г., Мельника І.П., Моргуна В.В., Василенка М.Г. новітні регулятори росту рослин створені
в Україні за санітарно-гігієнічною класифікацією відносяться до нетоксичних
речовин. Вони чинять позитивну дію на
рослину, підвищуючи енергію проростання та розвиток рослин, швидко трансформуються ґрунтовими мікроорганізмами,
рослинними клітинами. До переліку препаратів українського виробництва, які
пройшли експериментальні випробування належать такі препарати: «Екостим»,
«Ендофіт», «Емістим», «Неофіт», «Гарт»,
«Ноостим», «Вегестим», «Агростим», «Біосан», «Біосил»; витяжки з біогумусу — «Гумісол» і «Вермістин»; органо-мінеральні
добрива та рідкі комплексні добрива —
«Віталист», «Оазис», «Добродій» [14–16].
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Польові дослідження проведені на сірих
лісових ґрунтах дослідного поля Інституту
2020 • № 3 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

агроекології і природокористування НААН
та дослідного господарства «Чабани» ННЦ
«Інститут землеробства НААН», на чорноземах опідзолених Лохвицького р-ну Полтавської обл. на ділянка Компанії «Райз
Максимко» на чорноземах типових дослідного господарства «Панфили» Полтавської
обл., чорноземах опідзолених господарства
«Острівське» Рокитнянського р-ну.
За даними агроекологічних аналізів
ґрунти перед закладенням досліджень
мали таку кліматичну характеристику:
вміст гумусу –1,18–1,23%; рНсол — 4,8–
5,0; гідролітична кислотність –1,34 мг-екв./
100 г ґрунту; обмінні основи — 7,0–
9,4 мг-екв./100 г ґрунту; легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) — 70–80 мг/кг;
рухомого фосфору — 140–160; обмінного калію — 100–130 мг/кг. Розмір посівної ділянки становив 30–100 м2, облікова площа
20–50 м2, повторність чотириразова.
Обробку насіння біологічним стимулятором росту «Екостим» здійснювали одночасно з обробкою протруйниками. Обприскування зернових культур проводили
у фазі кінець кущення–початок виходу в
трубку, а кукурудзу, соняшник, сою — перед бутонізацією.
Обприскування здійснювали за допомогою штангових обприскувачів. Також
потрібно зауважити, що значний вплив на
ефективність застосування регуляторів
росту мають терміни обприскування посівів упродовж дня. Доведено, що найефективнішими термінами внесення препарату
є ранні години — до 10-ї год і вечірні — після 17-ї год. Не рекомендовано проводити
обробку рослин наземною апаратурою при
швидкості вітру понад 4 м/с і температурі
повітря +24°С. Об’єм води для розведення
розчину — 200–300 л/га.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
«Екостим» — це водно-спиртовий розчин аналогів природних фітогормонів
(ауксинів, цитокінінів, гіберелінів), амінокислот вуглеводів, вітамінів, жирних
кислот, мікроелементів та інших біологічно активних речовин, які отримують із
продуктів метаболізму грибів ендофітів,
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токсичні та шкідливі речовини повністю
відсутні. Відмічено, що його застосування
підвищує врожайність сільськогосподарських культур та стійкість до ураження
основними хворобами. Біостимулятор
здатний збільшувати енергію проростання
та польову схожість насіннєвого матеріалу,
сприяє прискореному розвитку міцної кореневої системи (вузол кущення залягає
на 1,5–2 см глибше), листкової поверхні,
підвищує витривалість рослин до хвороби
і стресових чинників (високих і низьких
температур, посухи, фітотоксичної дії пестицидів). Він сумісний з усіма гербіцидами, інсектицидами і фунгіцидами, що дає
змогу застосовувати його разом з іншими
препаратами, не порушуючи технологічного циклу і не потребує додаткових затрат.
Препарат пройшов виробниче випробування і зареєстрований в Міністерстві екології і природних ресурсів (свідоцтво серії А
№ 04390 від 07.07.2014 р.).
Отриманими результатами проведених
досліджень на дослідних ділянках Інституту агроекології і природокористування
НААН доведено, що обробка посівного
матеріалу кукурудзи біостимулятором
«Екостим» впливала на збільшення врожаю зерна на 0,9–1,19 т/га, зеленої маси
кукурудзи на 5,0–9,4 т/га, а також на підвищення вмісту протеїну на 0,09–0,2 т/га,
і вмісту білка до 0,65%. Обробка насіння
сої сприяла збільшенню врожаю зерна на
0,82–0,94 т/га, вмісту білка на 0,63–0,81%,
жиру 0,77–1,62%. Обробка біостимулятором посівного матеріалу соняшнику підвищила врожай зерна на 0,37–0,45 ц/га, а
вміст жиру на 3,6–3,85%.
При застосуванні біостимулятора росту
«Екостим» під час вегетації сільськогосподарських культур відмічено збільшення врожайності зерна пшениці озимої на
0,60–0,82 т/га, вміст білка на 0,4–1,4%,
клейковини на 2,0–5,2%. Також спостерігали підвищення врожаю зерна кукурудзи
на 1,78–2,01 т/га, зеленої маси — на 6,2–
8,2 т/га, протеїну — на 0,85–1,2%. Внесення препарату під час вегетації сої сприяло
збільшенню врожаю зерна на 0,8–1,08 т/га,
білка — 0,58–0,84%, жиру — 3,92–4,11%. На
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посівах соняшнику відмічено збільшення
урожаю зерна на 0,58–0,69 т/га, жиру —
3,92–4,11%. За ріпаком врожайність зерна
підвищилась на 0,30–0,45 т/га.
Компанія «Райз Максимко» («Укрландфарм») Лохвицького р-ну Полтавської обл.
спільно з працівниками Інституту агроекології і природокористування НААН у 2013 р.
на ґрунтах типу чорнозем опідзолений, провели експериментальний дослід із вивчення ефективності дії різних стимуляторів
росту на врожайність пшениці ярої сорту
«Тюболт». Під час проведення досліджень
біостимулятор «Екостим» вносили разом
із системою захисту. Урожай на контролі
(без препаратів) становив 4,02 т/га, а внесення біостимулятора по вегетуючій культурі приріст зростав на 0,99 т/га.
За період 2014–2017 рр. у господарстві «Острівське» Рокитнянського р-ну
Київської обл. на чорноземах опідзолених
також було проведено дослідження щодо
впливу біологічного стимулятора росту
«Екостим» на структурні елементи врожаю
буряків цукрових. На контролі отримано
врожайність 67 т/га, а застосування біостимулятора збільшило приріст урожаю на
8–10 т/га.
Працівниками Інституту агроекології
і природокористування НААН спільно з
працівниками ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства НААН» було здійснено дослідження впливу біостимулятора
«Екостим» на врожай зерна сої, яку вирощували на сірих лісових ґрунтах. Відомо, що регулятори росту здатні сприяти
утворенню ризобійних бульбочок й функціонуванню симбіотичного апарату сої з
підвищенням азотфіксуючої активності у
1,5 раза, що впливає на збільшення врожаю
й підвищення протеїну [18]. За обприскування посівів препаратом дозою 50 мл/га
приріст урожаю зерна становив 3,05 т/га,
що на 0,55 т/га більше, ніж на контролі,
поряд із цим встановлено також зростання
у зерні білка та жирів.
У 2017 р. в ДГ «Панфили» працівниками Інституту при вирощуванні кукурудзи,
пшениці озимої та ярої на чорноземах типових отримали такі результати. Урожай
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зерна пшениці ярої сорту «Рання-93» за
обприскування посівів біостимулятором
«Екостим» — 3,39–3,47 т/га, що на 0,44–
0,52 т/га більше, ніж на контролі. Обприскування посівів пшениці озимої сорту
«Бенефіс» збільшило приріст урожаю зерна на 0,78–0,86 т/га, тоді як на контролі
урожай становив 5,75 т/га. Урожай зерна
кукурудзи на контролі сягав 7,7 т/га, при
обробці насіння перед посівом біостимулятором приріст урожаю — 1,69 т/га, при
обприскуванні посівів — 1,78, а при одночасній обробці насіння і обприскуванні посівів — 2,84 т/га.
ВИСНОВКИ
Встановлено, що «Екостим» — це водно-спиртовий розчин аналогів природних фітогормонів (ауксинів, цитокінінів,
гіберелінів), амінокислот вуглеводів, вітамінів, жирних кислот, мікроелементів
та інших біологічно активних речовин, які
отримують із продуктів метаболізму грибів

ендофітів, не містить токсичних та шкідливих речовин. Його застосування підвищує врожайність сільськогосподарських
культур та стійкість до ураження основними хворобами. Збільшує енергію проростання та польову схожість насіннєвого
матеріалу, сприяє прискореному розвитку
міцної кореневої системи (вузол кущення
залягає на 1,5–2 см глибше), листкової поверхні, підвищує витривалість рослин до
хвороби і стресових чинників (високих і
низьких температур, посухи, фітотоксичної дії пестицидів). Препарат пройшов виробниче випробування і зареєстрований
в Міністерстві екології і природних ресурсів.
Він сумісний з усіма гербіцидами, інсектицидами і фунгіцидами, що дає змогу
застосовувати його разом з іншими препаратами, не порушуючи технологічного
циклу і не потребує додаткових затрат, що
є досить економічно-ефективним у сільськогосподарському виробництві.
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