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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ
АНТИГІБЕРЕЛІНОВОЇ ДІЇ НА
ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ КВАСОЛІ
Анотація. У технологічному процесі застосування препаратів антигіберелінової дії є перспективним для
підвищення
насіннєвої продуктивності різних сільськогосподарських
культур. Метою роботи було з'ясування впливу
рістгальмуючих
препаратів - хлормекватхлориду,
есфону та фолікуру на морфометричні показники проростків і посівні якості насіння
квасолі.
Дослідження
проводили за використання
насіння квасолі сорту Галактика. Здійснено обробку насіння різними за
механізмом впливу препаратами антигіберелінової дії - хлормекватхлоридом
(0,25%), фолікулом (0,5%) та есфоном
(0,2%). У процесі досліджень
визначино лабораторну
схожість насіння та енергію його проростання,
суху масу
проростків та коренів, а також низку морфометичних
показників: довжину гіпокотеля, довжину головного
кореня,
кількість бічних коренів.
Встановлено, що препарати антигіберелінового
впливу викликають істотні зміни у морфогенезі проростків
насіння
квасолі. Відмічено, що всі три препарати підвищують силу росту гіпокотеля та сприяють інтенсивному
формуванню
бічних коренів у проростків. Найефективніше використовувати препарати есфон (0,2%) та фолікул (0,5%). При цьому
було виявлено, що використання всіх трьох препаратів призводило до зменшення довжини головного кореня: 0,5%-ий
фолікул - на 46%, 0,25%-ий хлормекватхлорид
- на 43%, 0,2%-ий есфон - на 36 %.
Встановлено, що передпосівна обробка насіння квасолі препаратами інгібіторноїдії
есфон (0,2%) та
хлормекватхлорид
(0,25%) викликає підвищення схожості насіння на 27% та 13% відповідно, проте енергія проростання насіння за їх дії
знижується. Досліджено, що застосування фолікулу (0,5%) не підвищує лабораторну схожість насіння.
Досліджено,
що різні за механізмом дії препарати антигіберелінової
групи призводять до інтенсивного накопичення сухої маси
проростків та коренів культури квасолі.
Актуальним залишається питання вивчення впливу різних за механізмом дії препаратів антигіберелінового
типу на
насіннєву продуктивність різних сортів бобових культур.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ АНТИГИББЕРЕЛЛИНОВОГО ДЕЙСТВИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
ФАСОЛИ

Аннотация.
В технологическом
процессе
использование
препаратов
антигиббереллинового
воздействия
есть
перспективным
для повышения семенной продуктивности
разных сельскохозяйственных
культур. Целью
работы
было выявление
воздействия
ростингибирующих
препаратов
- хлормекватхлорида,
эсфона
и фоликура
на
морфометрические
показатели проростков и посевные качества семян фасоли.
Исследования проводили с использованием
семян фасоли сорта Галактика. Проведена обработка семян разными за
механизмом воздействия препаратами антигиббереллиного
воздействия - хлормекватхлоридом
(0,25%),
фоликуром
(0,5%) и эсфоном (0,2%). В процессе исследований изучали лабораторную схожесть семян и энергия
прорастания,
сухую массу проростков и корней, а также ряд морфометрических
показателей: длину гипокотиля, длину
главного
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корня, количество боковых корней.
Установлено,
что препараты антигиббереллиного
воздействия вызывают существенные
изменения у
морфогенезе
проростков семян фасоли. Отмечено, что все три препарата повышали силу роста гипокотилей
и
способствуют
интенсивному формированию боковых корней у проростков. Наиболее эффективно использовать препараты
эсфона
(0,2%) и фолликура (0,5%). При этом было установлено,
что использование
всех трех препаратов приводило к
уменьшению длины главного корня: 0,5%-ый фолликур - на 46%, 0,25%-ый хлормекватхлорид
- на 43%, 0,2%-ый
эсфон - на 36 %.
Установлено,
что предпосевная
обработка семян фасоли препаратами ингибиторного действия - эсфон (0,2%) и
хлормекватхлорид
(0,25%) вызывает повышение схожести семян на 27% и 13%, соответственно, тогда как энергия
прорастания при их действии снижалась. Изучено, что использование фоликура (0,5%) не повышает
лабораторную
схожесть семян. Доказано,
что разные за механизмом
действия
антигиббереллиновые
препараты
приводят
к
интенсивному накоплению сухой массы проростков и корней культуры фасоли.
Актуальным
остается
вопрос
изучения
воздействия
различных
за
механизмом
действия
препаратов
антигиббереллиного
типа на семенную продуктивность разных сортов бобовых культур.
Ключевые слова: препараты антигиббереллинового
воздействия, фасоль, морфогенез, семенная
продуктивность,
ингибирование.
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INFLUENCE OF ANTIHYPERCHOLINE ACTION FOR THE SPROUTING OF BEEN SEEDS
Abstract. In the technological process, the use of antihypercholine agents is promising for increasing the seed productivity
of various crops. The aim of the work was to find out the effect of slow acting drugs - chloromethacchloride,
esophoniumand
follicle on morphometric indices of seedlings and seed quality of bean seeds.
The research was carried out using seed of beans of the Galactica variety.The processing of bean seeds different in the
mechanism of action of antihypercholine
action drugs - chloromethacchloride
(0,25%), follicle (0,5%) and esophonium
(0,2%). In the course of research, laboratory similarity of seeds and energy of its germination, dry mass of seedlings and
roots were determined, as well as a number of morphometric indices: length of hyppolets, length of the main root, number
of lateral roots.
It was established that preparations of antihypercholineeffect
caused significant changes in the morphogenesis of seedlings
of bean seeds. It was noted that all three drugs increased the growth of hyppoletsand contributed to the intensive formation
of lateral roots in seedlings of bean seeds.The best effect was observed with the use of preparations of esophonium
(0,2%)
and follicle (0,5%). It was found that the use of all three drugs led to a decrease in the length of the main root: 0,5%
follicle - by 46%, 0,25% chloromethacchloride
- by 43%, and 0,2% esophonium - by 36%.
It was established that pre-seed treatment of bean seeds with drugs of inhibitory action - esophonium(0,2%)
and
chloromethacchloride
(0,25%) caused the seed similarity to increase by 27% and 13% respectively,
while the seed
germination energy decreased by their action. It was investigated that the use of follicle (0,5%) on seed beans was not
effective, that is, it did not increase the laboratory similarity of the seeds. It was investigated that
variousantihypercholine
action agents influenced the mechanism of action and resulted in the accumulation of dry matter of seedlings and roots of
bean culture.
It is promising to conduct sub-studies to study the impact of various mechanisms of action of antihypercholinetype
drugs on
the seed yield of different varieties of legumes.
Key words: antihypercholine action, beans, morphogenesis, seed productivity,
inhibition.
Постановка
проблеми.
Цінність зернових бобових культур визначається, передусім, високим вмістом в
насінні та інших органах білка, що добре засвоюється.
Його кількість у насінині в середньому становить 20-40%,
інколи зменшується до 14-15% (деякі сорти гороху та
квасолі) або досягає 50% і більше (люпин, соя). Відомо,
що цінні амінокислоти такі, як метіонін, лізин, триптофан,
валін тощо, містяться у складі білків бобових культур.
Висока харчова цінність бобових обумовлена наявністю
значної кількості вільних амінокислот, що не входять до
складу білка і легко засвоюються організмом. Тому вирощування та переважаючий попит на ринку бобових
культур є досить перспективним напрямом для аграрного
сектору України. Посівні площі бобових культур в Україні
у 2017 році становили понад 500 тис. га, і прогнозується
їх зростання у 2018 році ще на 30 % [1]. В структурі виробництва зернобобових основну частку займає горох більше 70%, квасоля - 11%, вика - 4%, нут - 2%, інші
бобові - 9% [2].
Нині спостерігається зростання площ під посівами
квасолі. Основними чинниками збільшення урожайності
культури є удосконалення елементів технології її вирощування.
Сучасна фітофізіологія має значний арсенал синтетичних регуляторів росту, що за своєю природою є або
№1, 2018

аналогами, або модифікаторами дії фітогормонів. Зокрема, окремі інгібітори росту рослин, в залежності від
хімічної природи, суттєво зменшують вміст або знижують
активність вже синтезованих гіберелінів у тканинах.
Нині актуальним є застосування ретардантів, що мають високу активність при низьких нормах витрат.
Допосівна обробка насіння може значно поліпшити
посівні та урожайні властивості насіння, захистити
посівний матеріал від хвороб. У кінцевому результаті
можна отримати високий врожай високоякісного насіння.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Препарати антигіберелінової дії є екологічно безпечними сполуками [3-5] і набули широкого розповсюдження для
підвищення продуктивності та якості продукції різних
сільськогосподарських культур. Застосування хлормекватхлориду на культурі льону олійного сприяло посиленню галуження стебла і формуванню більшої кількості
коробочок, внаслідок чого збільшувалась маса насіння
з однієї рослини [6]. Обробка рослин маку олійного
інгібіторами росту хлормекватхлоридом та фолікулом
призводила до зростання врожайності культури [7]. За
використання декстрелу та паклобутразолу на рослинах
картоплі було виявлено, що препарати сприяли ранішому
закладанню бульб, що є ефективним при оптимізації
насінництва цієї культури [8]. Застосування паклобутра-
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золу та декстрелу на рослинах буряка цукрового призводило до збільшення маси коренеплодів та підвищення
цукристості
[9],
використання
хлорвекватхлориду
збільшувало врожайність соняшнику [10]. Встановлено,
що обробка культури озимого ріпаку водними розчинами
паклобутразолу, декстрелу та хлормекватхлориду зумовлювала збільшення кількості гілочок першого порядку,
на яких утворювалися додаткові стручки [11]. У рослин
сої за дії 0,3%-го декстрелу на фоні штаму М8 підвищувалася
врожайність за рахунок збільшення кількості бобів та
зростанні маси насіння [12]. Встановлено, зростання
урожайності культури томатів за дії фолікулу [13].
У низці літературних джерел вказується про позитивний вплив передпосівної обробки насіння ретардантами.
Так, за дії есфону та паклобутразолу підвищувались посівні
якості насіння огірка [14], а обробка хлормекватхлоридом
призводила до підвищення насіннєвої продуктивності рослин редису [15] та буряка цукрового [16].
Мета дослідження. Метою роботи було з'ясування
впливу рістінгібуючих
препаратів
(хлормекватхлориду, есфону та фолікулу) на морфометричні показники
проростків та посівні якості насіння квасолі.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження
проводили за використання насіння квасолі сорту Галактика. Для проведення дослідження використовували
різні за механізмом дії ретарданти - хлормекватхлорид,
фолікур та есфон. Протягом 4-6 год. насіння експериментальних варіантів замочували у водних розчинах 0,25%го хлормекватхлориду, 0,5%-го фолікулу та 0,2% есфону, а насіння контрольного варіанту - у воді. Насіння
поміщали у чашки Петрі на фільтрувальний і пророщували
за постійної температури 20°С у термостаті [17]. Під час
дослідження визначали енергію проростання насіння (четверта доба пророщування) та лабораторну схожість (сьома доба пророщування).
Схожість і енергію проростання насіння квасолі визначали у чотирьохкратній повторності із чистої фракції
насіння по 50 штук (для великонасінних культур). У процесі
лабораторних досліджень здійснювали вимірювання морфометричних показників проростків.
Статистичний аналіз результатів дослідження проводили за використанням ^критерію Ст'юдента.
Результати дослідження та їх обговорення.
Відомо, що схожість насіння характеризується кількістю
нормально пророслого насіння за певний строк за оптимальних умовах пророщування. Одночасно зі схожістю
визначають і енергію проростання, що характеризує
швидкість і дружність появи проростків за відносно короткий строк.
Зафіксовано,
що лабораторна
схожість
насіння
квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин

відрізнялася інтенсивністю проростання та схожістю
(рис. 1). У всіх дослідних варіантах обробка насіння препаратами інгібіторного типу призводила до зменшення енергії
проростання насіння квасолі. За дії есфону спостерігався
чіткий рістінгібуючий ефект. Проте, на схожість насіння
квасолі препарати впливали по-різному.
Зокрема, обробка насіння фолікуром зменшувала
схожість насіння на 20%. Застосування хлормекватхлориду та есфону призводило до підвищення схожості насіння
порівняно до контролю на 13% та 27% відповідно [18].
Аналогічні результати було відмічено на рослинах буряка
цукрового під час використання 0,5%-го хлормекватхлориду [16].
Відомо, що важливими показниками, що характеризують продукційний процес сільськогосподарських культур
є ріст і розвиток рослин.
Проведений нами аналіз морфометричних показників
насіння показує, що за дії препаратів відбувалися істотні
зміни у морфогенезі насіння квасолі сорту Галактика
(рис. 2).
Застосування препаратів-інгібіторів впливало на довжину гіпокотелей у проростків насіння квасолі. Під час
використання 0,2%-го есфону цей показник збільшувався
на 25%, тоді як обробка 0,5%-им фолікулом та 0,25%-им
хлормекватхлоридом зумовлювала зменшення довжини
гіпокотеля на 17% та 38% відповідно.
Відомо, що за дії супресорів ріст надземної частини
рослин більш інгібується, ніж ріст кореневої системи.
Встановлено, що використані препарати позитивно
впливають на формування коренів, зокрема збільшується
кількість бокових корінців.
Виявлено, що використання всіх трьох препаратів призводило до зменшення довжини головного кореня: 0,5%ий фолікул - на 46%, 0,25%-ий хлормекватхлорид - на
43%, 0,2%-ий есфон - на 36 %. Проте, всі препарати
збільшували кількість бічних коренів проростків. Найкращий ефект було отримано за застосування есфону (на
188%) та фолікулу (на 150%). За дії хлормекватхлориду
показник підвищувався на 138% (рис. 3).
За обробки
препаратами
істотно
збільшувалася
суха маса проростків та коренів квасолі (рис. 4, 5).
Найефективнішим було застосування 0,2%-го есфону.
Цей препарат збільшував суху масу проростків на 76%,
а коренів - на 153%. Використання 0,5%-го фолікулу та
0,25%-го хлормекватхлориду зумовлювали накопичення сухої маси проростків на 51% та 44% відповідно, а
коренів - на 84% та 78% відповідно.
Досліджено, що препарати інгібіторної дії призводять
до накопичення сухої маси проростків та коренів квасолі.
Найефективнішим було застосування 0,2%-го есфону.

Рис. 1. Інтенсивність проростання насіння квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин
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Рис. 2. Морфометричні зміни проростків насіння квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин
1 - контроль; 2 - фолікур (0,5%); 3 - хлормекватхлорид (0,25%); 4 - есфон (0,2%)

Рис. 3. Кількість бічних коренів проростків насіння квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин

Рис. 4. Суха маса проростків насіння квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин
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Рис. 5. Суха маса коренів насіння квасолі сорту Галактика за дії інгібіторів росту рослин
Висновки і перспективи. Препарати інгібіторного
типу викликають істотні зміни у морфогенезі проростків
квасолі. Встановлено, що препарат есфон (0,2%)
підвищує силу росту гіпокотеля та сприяє інтенсивному
формуванню бічних коренів у проростків насіння квасолі.
Виявлено,
що
передпосівна
обробка
насіння
інгібіторами росту рослин - есфоном (0,2%) і хлормекватхлоридом (0,25%) викликає підвищення схожості насіння
на 27% та 13% відповідно, проте енергія проростання
насіння за їх дії знижується. Доведено, що застосування
фолікулу (0,5%) на квасолі було не ефективним, тобто не
підвищує лабораторної схожості насіння.
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