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Підвищення стійкості рослин до дії абіотичних стресів різного 

походження є важливим завдянням у практиці землеробства. У 
природних умовах рослини піддаються дії таких факторів, як 
температурні коливання (низькі та високі температури), нестача 
вологи або її надмірне надходження. Дія всіх стресових факторів 
негативно впливає на ріст рослин, призводячи до зниження 
врожайності або навіть до загибелі рослин. Тому застосування 
відповідних агротехнічних прийомів, а також використання засобів, 
які підвищують стійкість рослин до стресів, є нагальною потребою. 

Одним з факторів, які можуть призводити до загибелі рослин, є 
надмірне зволоження. Надлишок вологи у ґрунті є результатом 
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тривалих дощів, різкого танення снігу, заболочування території тощо. 
Основною причиною пригнічення росту рослин при надмірній 
кількості вологи є зміни повітряного режиму в зоні росту кореневої 
системи, що призводить до нестачі кисню, змін дихання клітин 
коренів, результатом чого є порушення у циклі трикарбонових 
кислот, нестача енергії і, відповідно, порушення метаболізму в 
клітинах (у тому числі, накопичення токсичних метаболітів), 
зниження темпів росту і розвитку рослин [2-5]. 

Одним із способів підвищення стійкості рослин до дії 
надлишку вологи у ґрунті може стати застосування 
полікомпонентних регуляторів росту природного походження. 
Дослідженим і підтвердженим є ефект дії таких регуляторів, який 
виражається у стимулюванні росту, підвищенні стійкості до хвороб та 
шкідників (нематод, дротяника та ін.), підвищенні врожайності [1]. 

У цій роботі досліджено можливість застосування регулятора 
росту Стимпо виробництва ДП МНТЦ «Агробіотех» 
(http://www.agrobiotech.com.ua/en/stimpo) для захищення рослин від 
надмірного зволоження. 

Об'єктом дослідження слугували рослини огірків сорту 
«Лялюк». Використовували два варіанти експерименту – 
передпосівну обробку насіння та обробку рослин у фазі проростків. У 
першому варіанті експерименту насіння рослин обробляли розчином 
регулятора (2,5 мл на 100 мл води) протягом 30 хв та висівали у ґрунт. 
Другий варіант проведення експерименту передбачав оброблення 
листків дев’ятиденних проростків розчином Стимпо з наступним 
культивуванням в умовах перезволоження протягом 4 діб. 
Ефективність дії визначали за енергією проростання насіння та за 
відсотком рослин, які вижили після 4-денного перезволоження 
грунту. В якості негативного та позитивного контролю 
використовували рослини, отримані без оброблення регулятором, які 
вирощували за нормального та підвищеного зволоження ґрунту. 

Оброблення насіння регулятором Стимпо практично не 
впливало на відсоток пророслого насіння, який коливався у межах 
80…90% як у контролі, так і при використанні регулятора.  

Обприскування проростків регулятором Стимпо значно 
підвищувало витривалість рослин та їх здатність виживати в умовах 
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перезволоження грунту. Це виражалося у відсутності зниження 
тургору рослин та стовідсотковому виживанні рослин після дії 
стресового фактору. В контролі при вирощуванні на 
перезволоженому ґрунті (без обробки) спостерігали поступове 
зниження тургору рослин, іх прив’ядання та загибель частини рослин. 
Виживаність рослин, оброблених регулятором, майже вдвічі 
перевищувала виживаність необроблених рослин (100% та 55,5% 
відповідно). Виживаність рослин у негативному контролі (без 
обробки, без перезволоження) становила 100%. Отже, застосування 
регулятора Стимпо привело до значного підвищення стійкості 
дослідних рослин до негативної дії такого стрессового фактору, як 
надмірне зволоження ґрунту. Виживаність оброблених регулятором 
рослин, культивованих на перезволоженому грунті, не відрізнялася 
від виживаності контрольних рослин, які вирощували за комфортних 
умов зволоження. 

Регулятор Стимпо має полікомпонентний склад. В основу його 
дії покладено синергійний ефект дії продуктів грибів-мікроміцетів з 
кореневої системи женьшеню та аверсектину (це продукт 
життєдіяльності актиноміцету Streptomyces avermytilis). Крім того, 
препарат включає також комплекс біологічно активних сполук і 
мікроелементів. Визначено його активність як стимулятора росту 
кореневої системи, за його використання активуються фізіологічні 
процеси, підвищується вміст хлорофілу, збільшується кількість 
жіночих квіток і зав’язей у огірків. Дослідження, проведені у 
господарстві «Великоснітинське» Фастівського р-ну Київської 
області, підтвердили ефективність застосування регулятора для 
підвищення урожайності огірків. У зв’язку з цим, отримані нами 
результати щодо ефективності застосування регулятора Стимпо для 
захисту рослин від перезволоження є підтвердженням широкого 
спектру його дії та можливості застосування для захисту рослин при 
надмірному підвищенні вологості ґрунту. 

Отримані результати свідчать про те, що полікомпонентний 
регулятор росту природного похождення Стимпо може бути 
застосований для підвищення стійкості рослин до дії перезволоження 
як абіотичного стресового фактору. 
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Важливою функціональною ланкою системи ґрунт – 

мікроорганізм – рослина є мікробіом ризосфери, що являє собою 
складне угруповання різноманітних мікроорганізмів, які 
взаємодіють на основі екологічних і трофічних потреб і зв’язків. 


