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МОРФОГЕНЕЗ ПРОРОСТКІВ І ПОСІВНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСІННЯ БОБІВ КОРМОВИХ ЗА 

ВИКОРИСТАННЯ РЕТАРДАНТІВ 
Анотація. У технологічному процесі застосування ретардантів є перспективним для підвищення врожайності різних 
сільськогосподарських культур. Метою нашої роботи було вивчення впливу різних за механізмом дії препаратів 
інгібіторного типу на морфогенез проростів і посівні характеристики насіння бобів кормових.
Дослідження проводили на культурі бобів кормових сорту Візир. Здійснено передпосівне оброблення насіння водними 
розчинами есфону (0,2 %), хлормекватхлориду (0,5 %) та тебуконазолу (0,5 %), а контрольний варіант – водою.
У процесі досліджень визначено енергію та схожість проростання насіння, довжину гіпокотиля та головного кореня 
проростків, діаметр кореневої шийки.
Встановлено, що передпосівне оброблення насіння ретардантами есфоном (0,2 %), хлормекватхлоридом (0,5 %) та 
тебуконазолом (0,5 %) призводить до суттєвих змін у морфогенезі проростків культури бобів кормових. Препарати 
пригнічують ріст гіпокотиля та зменшують довжину головного кореня. Найбільший рістгальмівний ефект виявлений 
при застосуванні триазолпохідного ретарданту тебуконазолу (0,5 %).
Досліджено, що ретарданти підвищують енергія проростання, проте практично не впливають на показник схожості 
насіння. Найбільш чіткий ефект підвищення енергії проростання насіння спостерігався за дії тебуконазолу (0,5 %).
Актуальним залишається питання вивчення впливу ретардантів нового покоління на продуктивність різних сортів 
бобових культур.
Ключові слова: ретарданти, морфогенез, схожість та енергія проростання, боби кормові.
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MORPHOGENESIS OF THE SEEDLING AND SOWING CHARACTERISTICS OF FODDER BEANS’ SEED 
UNDER THE USE OF RETARDANTS
Abstract. In the technological process, the applying of retardants is a perspective way of increasing the yield of different 
crops. The purpose of our work was to study the influence of different inhibitory type drugs on the morphogenesis of 
seedlings and the sowing characteristics of fodder bean seeds.
The research was conducted on the culture of fodder beans of Vizir variety. Pre-sowing treatment of seeds with aqueous 
solutions of esfon (0,2%), chlormequat chloride (0,5%) and tebuconazole (0,5%) was carried out, and control seeds were 
treated with water.
In the process of research, the germination energy and the general germination of the seeds, the length of the hypocotyl and 
the main root of the seedlings, the diameter of the root cervix were established.
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It was found that pre-sowing tratment of seeds with retardants esfon (0,2%), chlormequat chloride (0,5%) and tebuconazole 
(0,5%) leads to significant changes in morphogenesis of seedlings of fodder bean culture. The drugs inhibit the growth of the 
hypocotyl and reduce the length of the main root. The greatest growth suppress effect was found with the use of the triazole 
derivative retardant tebuconazole (0,5%).
It was established that retardants increased germination energy, but had a  little effect on general seed germination. The 
greatest effect of increasing seed germination energy was observed with the use of tebuconazole (0,5%).
The question of investigation of the impact of new generation retardants on the productivity of different varieties of legumes 
remains relevant.
Key words: retardants, morphogenesis, germination and germination energy, fodder beans.

Актуальність. Одним із можливих напрямів 
сільськогосподарського виробництва та удосконалення 
технології підвищення врожайності сільськогосподарських 
культур є застосування хімічних засобів управління 
біологічними процесами за допомогою регуляторів 
росту рослин. Застосування цих речовин у наш час 
дає змогу вирішувати доволі багато завдань у практиці 
рослинництва. Здійснюється низка агротехнологічних 
прийомів і технологій вирощування окремих культур, на 
основі чого різко, іноді в декілька разів, скорочуються 
витрати та зростає продуктивність праці, тобто за 
допомогою регуляторів росту можна перетворити сільське 
господарство у більш інтенсивне [1].

У сільському господарстві нині активно поширюються 
– препарати інгібіторного типу – ретарданти. Ці 
препарати при технологічно грамотному застосуванні 
здатні гальмувати надлишковий ріст, викликати 
посилений розвиток генеративної сфери і, з високою 
мірою надійності, гарантувати отримання додаткового 
врожаю [2]. Саме тому застосування ретардантів з метою 
підвищення продуктивності у світовому рослинництві 
вважається загальновизнаним. 

У зв’язку зі зростаючим дефіцитом білка необхідно 
привернути увагу до зернобобових культур. Цінність цих 
культур полягає в тому, що вони не тільки збільшують 
ресурси продовольчого і кормового зерна, але й 
підвищують родючість ґрунту та врожайність у сівозміні. 

Серед зернобобових цінною як кормовою, так і 
продовольчою культурою є боби кормові. Насіння цієї 
культури містить 28–32 % сирого протеїну та значний 
комплекс незамінних амінокислот. Тому поряд із соєю 
та горохом ця культура є важливою складовою раціонів 
сільськогосподарських тварин і птиці. Культура має високу 
потенційну продуктивність зерна (6,5-7,0 т/га) і зеленої 
маси (45,0-50,0 т/га), а також є добрим попередником у 
сівозміні для зернових та просапних культур.

Тому є актуальним вивчення передпосівної обробки 
насіння бобів кормових препаратами інгібуючого впливу 
з метою підвищення врожайності культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ретарданти є екологічно безпечними сполуками [3–
6]. Вони набули широкого впровадження на різних 
сільськогосподарських культурах з метою підвищення 
їх врожайності. Вивчений вплив препаратів інгібіторної 

дії на морфогенез та продуктивність таких культур як 
огірків [7–8], редиски [9], буряка цукрового [10–15], 
кукурудзи [16–17], пшениці [18], льону олійного [19–
21], картоплі [22–23], маку олійного [24], квасолі [25]. 
На культурі бобів кормових дослідження дії ретардантів 
не проводилося. Лише існують поодинокі роботи впливу 
стимулювальних препаратів (Реастим, Гетероауксин Епін 
та бурштинова кислота) на насіннєву продуктивність бобів 
кормових [26], в яких вказується про підвищення енергії 
проростання насіння за використання досліджуваних 
препаратів.

Мета дослідження. Метою нашої роботи було 
вивчення впливу різних за механізмом дії препаратів 
інгібіторного типу на морфогенез проростів та посівні 
характеристики насіння бобів кормових сорту Візир. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження 
здійснювали на насінні кормових бобів сорту Візир. 
Насіння дослідних варіантів замочували на 6 год. у 
водних розчинах есфону (0,2 %), хлормекватхлориду 
(0,5 %) та тебуконазолу (0,5 %), а контрольний 
варіант – у воді. Насіння пророщувалося у термостаті за 
постійної температури 20 °С на фільтрувальному папері у 
чашках Петрі [27]. На четверту добу визначали енергію 
проростання, а на сьому – лабораторну схожість насіння 
із чистої фракції насіння по 50 штук. Повторюваність 
досліду чотириразова. Під час пророщування проводили 
вимірювання морфометричних показників проростків 
бобів кормових.

Статистичний аналіз результатів дослідження 
проводили за використанням t-критерію Ст’юдента.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що при здійсненні передпосівної обробки 
насіння бобів кормових сорту Візир ретардантами 
відбуваються значні зміни у морфогенезі насіння культури 
(рис. 1). 

За використання ретардантів змінювалася довжина 
гіпокотелю у проростків бобів кормовмих у всіх 
варіантах досліду (рис. 2). Найкращий рістгальмуючий 
ефект спостерігався при застосуванні триазолпохідного 
ретарданту 0,5%-ого розчину тебуконазолу.

На проростках насіння бобів кормових сорту 
Візир встановлено, що застосування всіх ретардантів 
достовірно зменшувало довжину головного кореня (рис. 
3). Зокрема, за дії хлормекватхлориду (ХМХ-750) (0,5 

Рис. 1. Ретардантна дія на процеси проростання насіння бобів кормових:
1 – контроль; 2 – есфон (0,2 %); 3 – хлормекватхлориду (0,5 %);

4 – тебуконазол (0,5 %)
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%) довжина головного кореня зменшувалася на 82 %, 
при застосуванні тебуконазолу (EW-250) (0,5 %) на 79,5 
%, а обробка есфоном (2-ХЕФК) (0,2 %) призводила до 
зменшення на 75,4 %. 

Зафіксовано, що препарати по-різному впливали 
на товщину кореневої шийки проростків дослідної 
культури (рис. 4). У варіанті з хлормекватхлоридом (0,5 
%) товщина кореневої шийки збільшувалася на 58 %, 
тоді як застосування тебуконазолу (0,5 %) призводило 
до достовірного її зменшення на 21 %, проте обробка 
есфоном (0,2 %) практично не впливала на параметри 
даного показника.

Насіння бобів кормових, що оброблялося різними 

ретардантами відрізнялося інтенсивністю проростання 
(рис. 5). За використання ретардантів енергія 
проростання насіння була більшою за контроль у всіх 
варіантах досліду. Найкращий ефект виявлений за дії 
тебуконазолу. 

Висновки і перспективи. Ретарданти зумовлюють 
зміни у морфогенезі проростків бобів кормових сорту 
Візир. Застосовані препарати пригнічували ріст гіпокотиля 
та зменшували довжину головного кореня. Найбільший 
рістгальмувальний ефект виявлено при застосуванні 
триазолпохідного ретарданту тебуконазолу (0,5 %).

Передпосівне оброблення насіння ретардантами 
есфоном (0,2 %), хлормекватхлоридом (0,5 %) та 
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тебуконазолом (0,5 %) підвищувала енергію проростання 
насіння бобів кормових, проте препарати практично не 
впливали на показник схожості насіння. Найчіткіший 
ефект підвищення енергії проростання насіння 
спостерігався за дії тебуконазолу (0,5 %).
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