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РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН – ПЕРСПЕКТИВА 

ЛІКАРСЬКОГО РОСЛИННИЦТВА

Забезпечення українців продукцією вітчизняного лікарського 

виробництва – це одна із основних соціально-економічних проблем 

сьогодення. Більшість лікарських препаратів (близько 90%), які реалізуються 

нашими аптеками – іноземного виробництва. Поряд з цим, в Україні є всі 

умови для культивування цінних лікарських рослин та переробки їх на 

фармацевтичні препарати. Лікарські рослини займають невеликі площі, 

однак вартість отриманої із них лікарської сировини розраховується 

тисячами гривень. Серед причин незначних площ під лікарськими 

рослинами – недосконалі технології вирощування. Існує хибна думка: «Якщо 

рослина росте і плодоносить у дикій природі, то для її культивування не 

потрібні ніякі технології». Сьогодні слід надавати перевагу русурсо- та 

енергозаощаджуючим технологіям, розробленим для конкретних грунтово-

кліматичних умов в зв’язку із зміною клімату. Крім цього, вирощування 

лікарських рослин має свої особливості, так як підвищення продуктивності 

можливе лише за рахунок агротехнічних засобів та застосування біологічно 

активних, екологічно безпечних препаратів, тоді як застосування хімічних 

засобів слід звести до мінімуму. 

В зв’язку з екологічними та економічними потребами пріоритет сьогодні 

віддається мало розхідним речовинам і препаратам. Ефективні, екологічно 

безпечні, та водночас із мізерними нормами витрати на одиницю площі 

регулятори росту, створені в ДП МНТЦ «Агробіотех» НАН України. Ці 

препарати сьогодні користуються попитом у провідних аграрних компаніях 

Німеччини, США, Китаю та країн близького зарубіжжя.



В основі регуляторів росту продукти життєдіяльності грибів-

мікроорганізмів, взятих з кореневої системи женьшеню, до їх складу входять 

амінокислоти, жирні кислоти, фітогормони, мікроелементи та інші природні 

сполуки.

Регулятори росту від «Агробіотех» є дієвим засобом управління 

онтогенезом рослин, вони підвищують імунітет рослин до негативного 

впливу різних факторів середовища, препарати здатні найповніше 

реалізувати потенціал рослин, закладений в геномі природою і селекцією. 

Звідси, суттєве підвищення продуктивності рослин та покращення якості 

отриманої сировини.

Проблемами вирощування лікарських рослин, зокрема застосування 

біологічно активних препаратів займаються в Подільському державному 

аграрно-технічному університеті, дослідження виконуються в 

умовах ЗАТ «Оболонь Агро» (філія кафедри селекції, насінництва і 

загальнобіологічних дисциплін ПДАТУ). 

В межах поставлених задач застосовували регулятори росту: Івін та 

Агроемістим-екстра для передпосівної обробки насіння в дозі 15 мл/т та 

обприскування вегетуючих рослин у початкових фазах росту (розетка 

листків, початок бутонізації – залежно від культури) – 20 мл/га.

Слід зазначити, що препарати позитивно впливали на формування 

всіх видів рослин, які вивчались, навіть окомірно було помітно більший 

габітус рослин, насичене зелене забарвлення та більш вирівняне і одночасне 

входження у фази росту і розвитку (наприклад, початок цвітіння на 

контролі відмічався із входженням у цю фазу 10% рослин, а на варіантах із 

застосуванням регуляторів росту початок цвітіння відмічався на добу раніше 

та із вступом у цю фазу 25-30% рослин).

Нижче наведено основні результати досліджень впливу регуляторів 

росту на урожайність лікарської рослинної сировини.

Так, при вирощуванні васильків справжніх кращим виявилось 

обприскування вегетуючих рослин регулятором росту Агроемістим-екстра, 



відмічено значне наростання вегетативної маси рослин, і значно вищий вихід 

сухої маси. Так, прибавки в урожайності сухої маси рослин на цьому варіанті 

сягнули 30,7% (табл., рис.).

Вплив регуляторів росту на урожайність лікарської рослинної 
сировини, т/га

Варіант
Обробка насіння Обприскування посівів

фактично ± до 
контролю фактично ± до 

контролю
Чорнушка посівна – Nigella sativa (урожайність насіння, т/га)

Агроемістим-
екстра 1,88 0,25 1,80 0,17

Івін 1,84 0,21 1,77 0,14
НІР0,05: А – 0,04; В – 0,03; АВ – 0,05

Розторопша плямиста – Silybum marianum (урожайність насіння, т/га)
Агроемістим-
екстра 1,97 0,35 2,0 0,38

Івін 1,80 0,18 1,81 0,19
НІР0,05: А – 0,16; В – 0,13; АВ – 0,23

Сафлор красильний – Carthamus tinctorius (урожайність насіння, т/га)
Агроемістим-
екстра 2,62 0,57 2,57 0,52

Івін 2,12 0,07 2,19 0,14
НІР0,05: А – 0,26; В – 0,21; АВ – 0,36

Васильки справжні – Ocimum basilicum (урожайність сухої маси рослин, т/га)
Агроемістим-
екстра 5,0 1,1 5,4 1,2

Івін 4,4 0,5 4,2 0,3
НІР0,05: А – 0,61; В – 0,50; АВ – 0,87

Нагідки лікарські – Calendula officinalis (урожайність суцвіть, т/га)
Агроемістим-
екстра 1,12 0,12 1,17 0,17

Івін 1,19 0,19 1,23 0,23
НІР0,05: А – 0,03; В – 0,02; АВ – 0,04

Для рослин, лікарською сировиною яких є насіння: чорнушка посівна, 

розторопша плямиста і сафлор красильний також більший ефект отримано 

від застосування регулятора росту Агроемістим-екстра, прибавки склали 

10,4-27,8%.



Рис. Прибавки урожайності лікарської рослинної сировини залежно від 
застосування регуляторів росту, %.

Агроемістим-екстра – удосконалений аналог Ємістиму С. 

Характеризується підвищеним аналогом фітогормонів, жирних кислот, 

біогенних мікроелементів та ін. Регулятор росту широкого спектру дії, 

який призначений для використання на зернових, зернобобових, технічних, 

кормових, овочевих, плодово-ягідних, деревах, кущах, квітах та газонних 

травах.

Регулятор росту Агроемістим-екстра в наших дослідах сприяв 

наростанню значної вегетативної маси, на 1,7–14,6 тис.м2/га збільшувалась 

площа листкової пластинки, внаслідок чого відмічалось підвищення 

показників фотосинтетичної діяльності агроценозів розторопші плямистої, 

сафлору красильного і чорнушки посівної.

Препарат Івін сприяв подовженню тривалості періоду цвітіння і 

утворенню відповідно більшої кількості квіток на рослинах. Так, як майже 

всі рослини, за винятком васильків справжніх, відносяться до рослин, на 

яких одночасно спостерігається проходження фаз: бутонізації, цвітіння 

і дозрівання плодів, то розтягнутість періоду цвітіння у цих рослин 
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спричинила неодночасність дозрівання, в наслідок чого при збиранні на 

гілках 2-го і наступних порядків були пусті кошики, хоч в цілому кошиків і 

листянок (у чорнушки) була більша кількість.

Регулятор росту Івін є аналогом природних фітогормонів, сприяє 

зниженню захворювань рослин овочевих та технічних культур. Препарат 

сприяє сексуалізації квіток.

Препарат Івін найбільший ефект забезпечив на культурі нагідки 

лікарські, сировиною якої є суцвіття, передпосівна обробка насіння сприяла 

підвищенню урожайності суцвіть на 19%, а обприскування вегетуючих 

рослин у фазі розетки – на 23%. 

Отже, застосування регуляторів росту рослин при вирощуванні 

лікарських культур – є незамінним та ефективним засобом підвищення їх 

продуктивності та покращення якості сировини. 

Слід зауважити, що система захисних заходів лікарських культур 

передбачає, насамперед, дотримання комплексу заходів, спрямованих на 

профілактику. Істотне значення має вибір попередника, вчасна боротьба з 

бур'янами теж потрібна, адже саме вони є резерватором більшості шкідливих 

видів комах і патогенних мікроорганізмів. 



На жаль, загальні фітосанітарні заходи не завжди вирішують 

ентомологічні та фітопатологічні проблеми. Сьогодні в ДП 

МНТЦ «Агробіотех» НАН України створені унікальні регулятори росту 

рослин із біозахисним ефектом, що повністю відповідає потребам лікарських 

рослин, адже до реєстру дозволених для використання на цих специфічних 

рослинах занесений лише один інсектицид, що відноситься до класу 

малотоксичних. 

Дослідження з використання нових препаратів із біозахисним ефектом 

тривають …


