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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ
СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ
ПОХІДНИХ ГЕТЕРИЛКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Н.П. Дерев’янко1, О.А. Бражко2, М.П. Завгородній2, Т.М. Васильєва1
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Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
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Досліджено вплив нового стимулятора росту рослин DNS, розробленого на основі
солей гетерилкарбонових кислот, на поділ та ріст клітин проростків огірка (сорт
Конкурент). Встановлено, що ефективність використання регулятора росту DNS для
вирощування сільськогосподарської продукції є доцільним завдяки вираженим властивостям препарату стимулювати ріст рослин, що сприяє збільшенню довжини головного
кореня, кількості бічних коренів; пришвидшенню росту і розвитку гіпокотилю і листя,
що покращує життєздатність рослин родини Гарбузових. Визначено клас токсичності
досліджуваного регулятора росту рослин та антиоксиданту активність.
Ключові слова: регулятори росту рослин, гетерилкарбонові кислоти, стимулююча ріст
активність, рослини родини Гарбузових, антиоксидантна активність, токсичність.
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логічно активних препаратів дає змогу не
лише підвищити врожай, покращити його
якість, але й вплинути на терміни дозрівання, істотно підвищити стійкість рослин до
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хвороб та стресових чинників, скоротити
норми застосування мінеральних добрив та
пестицидів, зменшити вміст важких металів
і нітратів у продукції рослинництва [1–4].
Нині існує великий спектр регуляторів
росту рослин синтетичного походження.
Серед синтетичних препаратів найпоширенішими є Івін (діюча речовина N-оксид
2,6-диметилпіридин) та Потейтин (комплекс 2,6-диметилпiридин-N-оксиду та натрiю сукцинату). Емістим С — біостимулятор росту рослин широкого спектра дії,
продукт біотехнологічного вирощування
грибів-епіфітів з кореневої системи лікарських рослин. Прозорий, безбарвний
водно-спиртовий розчин. Містить збалансований комплекс фітогормонів ауксинової і цитокинінової природи, амінокислот,
вуглеводів, жирних кислот, мікроелементів [4, 5].
Встановлено, що Івiн та Потейтин змiнюють значення енергетичних параметрiв
моношарових мембран, до того ж цi змiни
є однонаправленими та рiвнозначними.
Це свiдчить про взаємодiю цих препаратів
із зарядженими групами фосфолiпiдiв, а
саме із залишками фосфату та холiну. Iвiн
i Потейтин також збільшують параметри
площини, що припадає на одну молекулу
фосфолiпiду. Такi змiни можуть бути наслiдком часткового проникання дослiджуваних речовин у мiжмолекулярний простір
фосфолiпiдiв моношарових мембран [6].
Новітні дослідження засвідчили, що
похідні гетерилкарбонових кислот, які
впливають на процеси вільнорадикального
окиснення (ВРО) та демонструють антиоксидантну активність (АОА), проявляють
властивості, що регулюють ріст [2, 3].
Метою дослідження є вивчення безпечності стимулятора росту рослин DNS,
розробленого на основі солей гетерилкарбонових кислот, щодо можливості його застосування в агротехнологіях вирощування
культур.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Об’єктом досліджень було насіння
огірка (Cucumis sp.) сорту Конкурент, яке
обробляли різними стимуляторами росту
2016 • № 3 • АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ

рослин, у контрольному варіанті використовували воду.
Було сформовано шість дослідних груп,
з яких група 4 — контрольна (вода); інші
п’ять груп обробляли розчинами регулятора росту рослин DNS (похідна дикарбонової кислоти), створеного у лабораторії
біотехнології ФАР Запорізького національного університету на основі натрієвих солей гетерилкарбонових кислот, у різних
концентраціях (мг/л): І — 0,1, ІІ — 1, ІІІ —
10; а також регуляторами росту: ІV — Емістим С та V — Івін у рекомендованій виробником концентрації. Досліджували
такі параметри росту, як довжина гіпотокилю (ДГ), довжина головного кореня
(ДГК), довжина зони росту бокових корінців (ДЗРБК), кількість бокових корінців
(КБК) [8].
Визначення АОА речовин in vitro здійснювали за допомогою моделі інгібування супероксид-радикала. Цей метод дає
можливість оцінити розвиток процесів
ВРО на ініціальних етапах. Процеси ВРО
створювали шляхом реакції аутоокиснення
адреналіну в адренохром у лужному середовищі, що зумовлює утворення активної
форми кисню — супероксид-радикала [9].
Як референс-речовини використовували
поширений антиоксидант, аналог за структурою — емоксипін.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження засвідчили, що запропонована сполука проявила стимулюючу активність на ріст рослин.
Результати пророщування насіння огірків у водному розчині DNC у концентрації
10 мг/л продемонстрували прискорення
росту ДГ, ДГК, ДЗРБК, КБК порівняно
з контролем на 66,67, 46,27, 34,36, 44,74%
відповідно (рис. 1 — а, б, в, г).
Частка стимуляції за використання
DNC у концентрації 0,1 та 1 мг/л була
дещо нижчою порівняно з варіантом, де
застосовували концентрацію діючої речовини у розбавленні 10 мг/л. Наприклад,
для ДГК — на 19,3 та 22,5% відповідно.
З огляду на можливий токсичний вплив
дослідних речовин на організми хребетних
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Рис. 1. Вплив регуляторів росту рослин на поділ та ріст проростків огірка сорту Конкурент: 1,
2, 3 — у концентраціях 0,1; 1; 10 мл/г відповідно; 4 — Емістим С; 5 — Івін

речовину використовували поширений
антиоксидант, аналог за структурою —
емоксипін.
Отже, за результатами проведених експериментальних досліджень на мишах вивчено гостру токсичність гетероциклічних
похідних, які свідчать, що DL50 регуляторів становить понад 1000 мг/кг, тобто його
можна віднести до фактично не токсичних
речовин (V клас токсичності) [10].
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Рис. 2. Антиоксидантна активність речовин:
1 — регулятор росту рослин DNС; 2 — емоксипін

(насамперед людини), нами проведено дослідження гострої токсичності на мишах.
З метою вивчення потенційного механізму дії створеного регулятора росту рослин
DNC нами досліджено його антиоксиданту
активність in vitro. Дослідження АОА на моделях ініціювання ВРО in vitro (рис. 2) засвідчили, що АОА, передусім, залежить від
природи функціональних груп у залишку
карбонової кислоти. Регулятор росту рослин DNC за активністю дещо перевершував референс-антиоксидант. Як референс-

ВИСНОВКИ
Створений регулятор росту рослин
DNС на основі похідних гетерилкарбонової кислоти виявляє більшу стимулюючу
дію на ріст рослин порівняно з синтетичним преператм Івін та біостимулятором
Емістим С.
За активністю DNС дещо перевершував референс-антиоксидант. DL50 за впливу
створеного регулятора росту рослин становила понад 1000 мг/кг. Ефективність та
екологічна безпечність створеного на основі гетерилкарбонових кислот регулятора
росту рослин DNС характеризує його як
засіб, що спроможний істотно підвищувати врожайність сільськогосподарських
культур.
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