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Біотехнологія вирощування мікроміцетів, 

виділених з кореневої системи женьшеню 

на Боярській дослідній станції, НУБіП, 1995 р.

Корінь женьшеню

подарував науці 

симбіотичні гриби 

з кореневої системи Мікроміцети –

Cylyndrocarpon obtusiusculum 680

Відпрацювання

технологій 

культивування



Результати фундаментальних досліджень американських вчених реалізовані

в Україні у створенні реальних полікомпонетних біорегуляторів

За відкриття фундаментального явища РНК-інтерференції (пригнічення експресії

генів за допомогою двохланцюгових РНК) вченим Andrew Fire та Craig Mello в 2006 

році присуджена Нобелівська премія в області фізіології та медицини

Andrew Fire Craig Mello 



Українськими вченими розкрито механізм фізіологічної дії і біозахисний

ефект полікомпонентних біорегуляторів Стимпо і Регоплант

mRNA патогена 

или паразита 

содержат 

100 000 

нуклеотидов

Si/Mi RNA 

содержат 21-24 

нуклеотида,

комплементарных 

mRNA паразита 

или патогена



Склад біорегуляторів Стимпо і Регоплант

15 амінокислот

Жирні кислоти, С10-С24

Аналоги фітогормонів

Полісахариди

Комплекс 
мікроелементів

Аверсектини (інсекто-
акарициди)

Водно-спиртовий
екстракт СТИМПО

– 25 мл/т насіння, 20 мл/га посівів

РЕГОПЛАНТ 

– 250 мл/т насіння, 50 мл/га посівів



Біорегулятор з біозахисним ефектом Регоплант

Регоплант – новітній біостимулятор рослин із серії  

полікомпонентних препаратів, в основу дії  якого 

покладено синергійний ефект взаємодії продуктів 

біотехнологічного культивування грибів мікроміцетів з 

кореневої системи женьшеню і аверсектинів.  

Збалансована композиція біологічно активних сполук 

– аналогів фітогормонів, амінокислот, жирних кислот, 

олігосахаридів і мікроелементів, а також біозахисних 

сполук.  Ефективний антидот, антистресант та 

регулятор росту рослин.

Під дією Регопланту відбувається:

• прискорене ділення клітин;

• ризогенез, зміни в ліпідному складі мембран 

клітин;

• розвиток симбіотичної мікрофлори в зоні кореневої 

системи;

• посилення фотосинтетичної активності, 

збільшення хлорофілів, розвиток листової 

поверхні;

• зниження фітотоксичної дії пестицидів;

• антимутагенний ефект;

• поліпшує якість вирощеної продукції;

• зберігає врожай (15-25%). 

Норми витрат – 250 мл на тонну насіння в 10 л/т 

робочого розчину;

50 мл (2-3 внесення) на 1 га посівів, 200-300 л /га 

робочого розчину. 







РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

1. Нейтралізація стресової

дії хімічних пестицидів на культурну 

рослину (антидот), посилення дії 

гербіцидів проти бур'янів



В Уманському НУС доведено доцільність зниження норм застосування

гербіцидів на 25-33% при спільному внесенні з біорегуляторами росту 

рослин (досліди з багатьма сучасними гербіцидами)

Доктор с.-г. наук, професор, зав. кафедрою 

біології Уманського НУС

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна

Професор Грицаєнко З.М. вперше в світі 

провела фундаментальні дослідження 

гербіциду 2,4-Д (Радіоактивно міченого по 

вуглецю), показавши справжню картину 

надходження гербіциду в грунт і рослини.

За рахунок активізації функціонування окислювально-

відновних систем рослин спостерігається антимутагенна і 

антистресова дія і, як наслідок, відбувається деструкція 

залишкових кількостей гербіциду в продукції рослинництва.

Приклад з гербіцидом 2,4-Д

Досліди Уманського НУС довели науково-обгрунтовану 

доцільність застосування гербіцидів з мінімально-

рекомендованою дозою препаратів і економічно 

підтвердженими даними можливості зниження норм 

застосування гербіцидів на 25-33% при спільному 

внесенні з біорегуляторами росту рослин.



Вплив біорегулятора Регоплант і гербіциду Гербітокс

на урожай зеленої маси і зерна Сорго.

Уманський національний університет садівництва, 2015 р.

Варіант досліду:

Урожайність зерна, ц/га
Прибавка врожаю, 

ц/га
2015 р. 2016 р.

Середнє

за 2 роки

Без застосування препаратів (контроль) 35,2 31,3 33,3 -

Гербітокс 1,0 л/га 38,6 33,4 36,0 2,7 (+8,1%)

Гербітокс 1,0 л/га + Регоплант  50 мл/га 41,4 36,8 39,1 5,8 ( +17,4%)

Регоплант 250 мл/т + Гербітокс 1,0 л/га 42,5 41,8 42,2 8,9 (+26,7%)

Регоплант 250 мл/т  + Гербітокс 1,0 л/га + 

Регоплант 50 мл/га
46,0 44,2 45,1 11,8 (+35,4%)

Завдяки захисту рослин від пестицидного та інших стресів

Регоплант стабільно в середньому на 15-25% підвищує врожай

зернових, цукрових буряків, соняшника, картоплі, льону, овочів.



Бур'яни в посівах цукрового сорго під впливом гербіциду

Гербітокс («Август») і біорегулятора Регоплант («Агробіотех»), 2015 р.

(через місяць після внесення)

Варіант досліду:

Кількість 

бур'янів, 

шт./м.кв.

Зниження 

засміченості в %

Без препаратів (контроль) 32 0

Гербітокс 1,0 л/га 13,4 58,1

Гербітокс 1,0 л/га + Регоплант  50 мл/га 10,7 66,6

Регоплант 250 мл/т + Гербітокс 1,0 л/га 7,9 75,3

Регоплант 250 мл/т  + Гербітокс 1,0 л/га + Регоплант 

50 мл/га
4,3 86,6

НІР05 0,78



Вплив різних норм гербіциду Калібр («Дюпон») і Біолану («Агробіотех») 

на забур'яненість посівів ячменю озимого (сорт Достойний), 2010-2012 р.

Варіант досліду

Через 25 діб після внесення 

препаратів Середня врожайність 

за 3 роки, ц/га

% до 

контролюКількість бур'янів, 

шт./м.кв.

Зниження 

засміченості в %

Без препаратів (контроль) 28,7 0 41,5 100

Біолан 25 мл/т + Біолан 20 мл/га 

(фон)
22,4 22,0 46,1 111,1

Калібр 75 - 40 г/га (53% від норми) 15,2 47,0 43,7 105,3

Калібр 75 - 50 г/га (67% від норми) 7,4 74,2 44,9 108,2

Калібр 75 – 60 г/га (80 % від норми) 7,1 75,3 43,1 103,7

Калібр 75 - 40 г/га + фон 8,4 70,7 52,3 125,8

Калібр 75 - 50 г/га + фон 5,2 81,9 50,6 121,8

Калібр 75 - 60 г/га + фон 3,8 86,8 49,4 118,9

Рекомендації виробнику: для підвищення врожайності і якості зерна ячменю озимого та зниження 

ксенобіотичного навантаження на навколишнє середовище в умовах Правобережного Лісостепу України для 

боротьби з дводольними видами бур’янів та активізації проходження основних біологічних процесів у рослинах і 

грунті в посівах культури доцільно застосовувати гербіцид калібр 75 у нормі 40 г/га в суміші з регулятором росту 

рослин Біолан у нормі 20 мл/га на фоні обробки цим же регулятором росту рослин насіння перед сівбою у нормі 

25 мл/т.



Урожайність зерна сої у період 2013-2015 рр. за спільного 

застосування гербіциду Фабіан, Ризобофіту і Регопланту. 

Уманський НУС, виконавець – Івасюк Ю.І.

Варіант досліду

Зниження 

засміченості в 

%, за кількостю/ 

за масою

Урожайність 

зерна, ц/га

Прибавка 

врожаю, ц/га

Без застосування препаратів (контроль) - 13,6 -

Регоплант 50 мл/га 28/27,5% 18,0 4,4 

Фабіан 100 г/га (100% норма) 63/60% 19,6 6,0 

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га 86/89% 21,2 7,6

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т (фон) 27/26% 17,8 4,2

Фон + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га 92/91% 23,1 9,5

Фон + Фабіан 100 г/га + Регоплант 50 мл/га 91/90% 22,4 8,8

Результати проведеної економічної та енергетичної оцінки використання препаратів показали, що в технології 

вирощування сої найбільш економічно вигідним було поєднання передпосівного обробітку насіння сумішшю 

біологічних препаратів Ризобофіт 100 мл/т з Регоплантом 250 мл/т із наступною обробкою посівів сумішшю 

Фабіану 90 г/га (90% від норми) з Регоплантом 50 мл/га, де умовно чистий прибуток становив  7845,7 грн/га, 

за рентабельності – 180% та окупності додаткових витрат у 8,6 разів. 

Регоплант дозволив усунути негативний вплив гербіциду на основну рослину, знизити норму застосування 

гербіциду на 10%, посилити його вплив на бур'яни (+50%), і в кінцевому підсумку зберегти додатково 3,5 ц/га 

врожаю. 



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

2. Позитивний вплив на природну 

мікрофлору грунту за рахунок

регуляторної дії



Відновлення біорізноманіття грунту під впливом Регопланту

Німеччина

Регоплант Контроль

Мікроорганізми в грунті,

колоній на 1 г
Контроль Регоплант Збільшення

Амілолитичні бактерії 2,6*106 3,9*106 +50%

Фосфаторганічні 11,1*106 21,4*106 +93%

Азотобактери 60 740 +1133%

Регоплант не містить у своєму

складі живих мікроорганізмів, 

однак за рахунок регуляторної дії 

на природну мікрофлору під дією

препарату зростає велика 

кількість бактерій роду 

Azotobacter та інших

азотфіксаторів, посилюється

активність азотфіксації, 

солюбізаціі фосфатів, 

забезпечення рослин 

елементами живлення

Пестициди на 30-50% пригнічують мікробну активність грунту, Регоплант

відновлює природну спільноту корисних мікроорганізмів



Біостимулятор Біолан в органічному землеробстві 2008-2013 рр. 

(Чернігівська обл.)

Використання Біолану при 

вирощуванні озимої пшениці

дозволило збільшити перехід

азоту, фосфору і калію з грунту в 

рослину, і як наслідок, підвищити

врожайність у порівнянні з 

варіантами без РРР.

Додаткове забезпечення рослини

елементами живлення компенсує

енергетичні витрати рослинного

організму на імунізацію, 

прискорене зростання і розвиток, 

підвищення стійкості до стресу.



Загальна чисельність колоній бактерій в ризосфері рослин

пшениці ярої через 25 діб після застосування гербіциду 

Лінтур 70 WG (Syngenta) та біорегулятора Емістим С

Схема дослідів: 

1.Без препаратів

2. Без препаратів +  ручні прополювання

3. Емістим С 10 мл/га

4. Лінтур 70 WG 120 г/га (67% від норми)

5. Лінтур 70 WG 150 г/га (83 % від норми)

6. Лінтур 70 WG 180 г/га (норма)

7. Лінтур 70 WG 120 г/га + Емістим С 10 мл/га

8. Лінтур 70 WG 150 г/га + Емістим С 10 мл/га

9. Лінтур 70 WG 180 г/га + Емістим С 10 мл/га

інгібування

гербіцидом

відновлення

біорегулятором



Варіант досліду: 

внесення в субстрат 

РРР

Кількість мікроорганізмів в 1 г субстрату

амоніфікатори
Фосфатмобі-

лізуючі бактерії

Олігонітрофіли (утилізують 

азот з повітря)

млн. шт. % до К. млн. шт. % до К. млн. шт. % до К.

Контроль 30,8 100,0 2,3 100,0 5,6 100,0

Стимпо 36,0 116,8 3,2 139,1 36,0 642,8

Вермістим 63,3 205,5 2,5 108,7 3,5 62,5

Гумісол 45,6 148,1 3,0 130,4 8,5 151,8

Вплив регуляторів росту рослин на розвиток агрономічно

корисних груп мікроорганізмів грунту (2016-2017 рр.)



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

3. Зменшення захворюваності рослин, 

підвищення стійкості до шкідників і 

стресів за рахунок активізації «генів 

стійкості» і посилення імунітету рослин



Ефективність РРР в порівнянні з іншими препаратами -

протруйниками насіння проти збудників гнилі і цвілі кукурудзи, 

модельні досліди, Одеський СГІ, д.б.н. Бабаянц О.В. 2011-2013

*Ламардор - фунгіцид фірми

«Bayer Crop Science»

**Юнта Кваттро – інсектофунгіцид 

фірми «Bayer Crop Science»

**Гриби Mucor spp., Rhizopus 

spp., Aspergillus spp., Penicilium 

spp., Tricholhecium roseum

21,8

12,9
11,7

65,4
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Fusarium sp. Alternaria sp.

Nigrospora sp. Комплекс грибів зберігання***

99,2%

63,2%

84,2% 100%

біологічна ефективність

у % наближається

до ефективності пестицидів,

але вона екологічно безпечна

Традиційні хімічні фунгіциди, як правило, здатні надійно захистити від насіннєвої інфекції кореневих

гнилей, проте в результаті завдається стрес, який робить проростки більш сприйнятливими до 

вторинного зараження з грунту.

Регоплант забезпечує більш комплексний і тривалий захист незалежно від способу зараження. 



Ефективність Стимпо і Регопланту в порівнянні з протруйниками

насіння проти збудників гнилі і цвілі пшениці, 2011-2013 рр.

*Ламардор - фунгіцид 

фірми «Bayer Crop 

Science»

**Гриби Mucor spp., 

Rhizopus spp., Aspergillus 

spp., Penicilium spp., 

Tricholhecium roseum

58%

76%

99,2%

На відміну від хімічних фунгіцидів, Регоплант захищає рослини від хвороб шляхом підвищення

природної стійкості (імунітету) рослин. Регоплант необхідно застосовувати при обробці насіння, щоб

запобігти хворобі ще в зародку, а також по вегетації до появи перших ознак захворювання. При 

наявності ознак захворювання Регоплант рекомендується поєднувати в бакових сумішах з хімічними

фунгіцидами зі зменшенням норм застосування останніх.

біологічна 

ефективність,%



Ефективність РРР у порівнянні з іншими препаратами -

протруйниками насіння проти збудників гнилі і цвілі сої,

Одеський СГІ, д.б.н. Бабаянц О.В. 2011 р.
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Контроль Стимпо Регоплант Ламардор*
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Fusarium sp. Alternaria sp.

Nigrospora sp. Комплекс грибів зберігання**

*Ламардор - фунгіцид фірми «Bayer Crop Science»

**Гриби Mucor spp., Rhizopus spp., Aspergillus spp., Penicilium spp., Tricholhecium roseum

76,2%

93,7% 99,2%

біологічна 

ефективність,%



Ефективність Стимпо і Регопланту в порівнянні з традиційними

хімічними протруйниками насіння проти нематоди пшеничної, 

жужелиці, совки озимої, мух злакових, Одеський СГІ, 2011-2013 рр.

*Селест Тор - інсектицид фірми «Syngenta»

**Юнта Кваттро – інсектофунгіцид фірми «Bayer Crop Science»

49,7%

75,7% 96,7%

біологічна ефективність

в % наближається

до ефективності пестицидів,

але вона екологічно безпечна



Стійкість проростків насіння цукрових буряків 

під дією Регопланту проти нематоди 

Heterodera Sсhachtii в чашках Петрі, 2010 р.

Контрольні проростки (праворуч) загинули на 5-й день, 

а під впливом Регопланту загинули нематоди (ліворуч).

В обидві чашки були внесені цисти нематоди Heterodera Sсhachtii

Насіння, оброблене 

Регоплантом

Контроль 

(без обробки)



Обробка насіння і обприскування рослин цукрових буряків

біостимулятором Регоплант на фоні, інфікованому нематодою 

Heterodera Sсhachtii.

Контроль Регоплант (250 мл/т) Ефективність

Урожай 33,6 т/га 40 т/га 119 %

Цукристість 14,2 % 15,6 % 110 %

Цукор 4,8 т/га 6,2 т/га 129 %

Нематоди (на 100 

см3 грунту)**
4375* 1131 74 % знищено

Тести Інституту цукрових буряків, Україна, 2010-2011 

** Кількість яєць і личинок на 100 см3 грунту

Поріг шкодочинності: 200 личинок і яєць на 100 см3 грунту 

* Вміст нематод у грунті перевищено в 23 рази.



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

4. Захист від погодних аномалій

- посуха, заморозки

(Температура – найважливіший абіотичний чинник, адже вона визначає швидкість хімічних 

реакцій у навколишньому середовищі й метаболізм у більшості живих організмів. Значні 

перепади, зниження або підвищення температури для рослини – це зупинка фізіологічних 

процесів (стрес). Боротьба рослин зі стресом відбувається шляхом зміни активності 

ферментів, що проходить як на клітинному, так і на гормональному рівні.)



Польові випробування в умовах посухи*:

Регоплант при вирощуванні соняшника, 2015 р. 

(ФГ «Амадея» Новоодеського р-ну Миколаївської області)

Регоплант 50 мл/га x 3, 

ділянка 3 (20 см.)

Контроль (13 см.)

Випробування проведені на насінні 

іноземної селекції на 4-х ділянках по 

10 га, на яких Регоплант був 

внесений 1, 2, 3 рази по 50 мл, і 

контроль - без регулятора росту. 

Повний звіт на сайті 

www.agrobiotech.com.ua

Урожайность на ділянках, ц/га

контроль 8,0

ділянка №1 12,5

ділянка №2 14,5

ділянка №3 16,0

* Кількість опадів в 2015 р. з моменту посіву і 

до збирання врожаю склала 64 міліметра!

Регоплант на 40-60% підсилює здатність рослин переносити посуху, перш 

за все за рахунок своєчасного формування рослинами кореневої системи.

Виконавець: Ребенюк Олександр

Тел. 096-034-66-62



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

5. Збільшення листової поверхні рослин 

та вміст хлорофілів за дії РРР



Площа листової поверхні сої та вміст хлорофілів за дії 

гербіциду Фабіан, біорегулятора Регоплант, 

мікробіологічного препарату Ризобофіт за 3 роки (2013-2015 рр.).

Уманський НУС, виконавець – Івасюк Ю.І.

Варіант досліду
Листова поверхня по 

варіантах, тис. м²

+- до контролю Вміст 

хлорофіла,

a і b %тис. м² %

Без застосування препаратів (контроль) 26,0 - - -

Регоплант 50 мл/га 30,2 4,2 16,1

Фабіан 90 г/га (90% норми) 29,6 3,6 13,8

Фабіан 100 г/га (100% норма) 29.2 3,2 12,3

Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га 33,4 7,4 28,4

Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т (фон) 35,4 9,4 36,1 +13-18

Фон  + Фабіан 90 г/га 37,2 11,2 43,1

Фон + Фабіан 90 г/га + Регоплант 50 мл/га 39,7 13,7 52,7 +17-16

Найбільша площа клітин епідермісу формувалась у листках рослин, оброблених Фабіаном 90-100 г/га у суміші з 

Регоплантом 50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння МП Ризобофіт 100 мл з Регоплантом 250 мл/т. Ці 

показники засвідчували формування у цих варіантах досліду мезоморфної структури листового апарату, яка 

характерна для найбільш продуктивних посівів з оптимальною площею листків.



Динаміка зміни площі листової поверхні при вирощуванні сорго з 

використанням Регопланту («Агробіотех») і Гербітокса («Август»), 

Уманський НУС

Варіант досліду
Фаза кущіння

Фаза викидання

волоті

Фаза молочно-

воскової 

стиглості

см2 % см2 % см2 %

Без застосування препаратів (контроль) 44,1 100,0 367,6 100,0 426,5 100,0

Гербітокс 1,0 л/га 51,6 117,0 385,9 105,0 464,9 109,0

Гербітокс 1,0 л/га + Регоплант  50 мл/га 54,2 122,8 405,1 110,2 513,6 120,4

Регоплант 250 мл/т  + Гербітокс 1,0 л/га 62,7 142,1 444,7 121,0 528,6 123,9

Регоплант 250 мл/т  + Гербітокс 1,0 л/га + 

Регоплант 50 мл/га
64,6 146,5 460,6 125,3 542,5 127,2

НІР05 1,78 - 3,29 - 4,42 -



Результати польових випробувань біорегулятора Регоплант при 

вирощуванні соняшника в Південному степу України, 

Одеський СГІ, д.б.н. Бабаянц О.В., 2014 р.

Варіант

Площа 

листової 

пластинки, см2

Середня довжина 

кореневої 

системи, см

Маса 1000 

насінин, г

Кількість 

насіння в 

кошику, шт.

Урожайність, 

ц/га

Контроль, без 

обробки
413,4 172,0 68,9 1049 27,0

Регоплант 470,9 (+11,3%) 195,5 (+11,3%)
74,5 

(+6,4%)
1192 (+13%) 31,0 (+14,8%)

Випробувальний полігон

Культура - соняшник, гібрид - НК Делфі 

Види досліду - ділянки по 10 м. кв. і по 5 га, кількість опадів - 152,3 мл 

Добрива - 150 кг нітроамофоски

Обробка Регоплантом по сходах і у фазі 8-го листка 

ОБРОБКУ ПЕСТИЦИДАМИ НЕ ПРОВОДИЛИ



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

6. Поліпшення якості продукції, 

підвищення її класу



Продуктивність кукурудзи на зерно в південному регіоні 

залежно від живлення біологічно активними препаратами.

Інститут зрошуваного землеробства НААН, 2017-2018 рр.

Мінеральне 

живлення

(В)

Урожайність 

зерна, т/га

Вихід к.од. 

т/га 

П.п. 

т/га

Вміст 

крохмалю, %

Вміст білку, 

%

Чонгар (А)

Фон.- N90 8,6 13,1 0,38 74,8 7,6

Ф.+ Регоплант 11,7 (+36%) 17,8 (+36%) 0,61 78,7 (+5,2%) 8,3 (+9,2%)

Ф.+ Плантафол 10,4 15,9 0,50 78,0 7,9

Ф.+рег.+плант. 8,8 13,3 0,40 75,5 7,8

Арабат (А)

Фон.- N90 9,1 13,7 0,36 75,9 6,5

Ф.+ Регоплант 12,5 (+37%) 18,9 (+38%) 0,70 78,8 (+3,8%) 9,1 (+40%)

Ф.+ Плантафол 12,1 18,5 0,55 78,8 7,6

Ф.+рег.+плант. 9,7 15,0 0,40 77,2 6,8

НІР05 А 0,61

В 0,53

При підживленні рослин кукурудзи препаратом Регоплант прибавка врожаю в обох 

гібридів становила 36-37%. Таким чином, найбільш урожайним (12,5 т/га) був гібрид 

Арабат із підживленням препаратом Регоплант, що зумовлювало кращі показники за 

виходом кормових одиниць – 18,9 т/га й перетравного протеїну 0,70 т/га.  За цих умов 

були кращі показники виходу крохмалю – 78,8% й білку – 9,1%.



Вплив Регопланту на врожай і якість овочів, НДГ «Великоснітинське» 

НУБіП, 2012-2013 рр. 

Культура, сорт

Урожай-

ність

зерна, 

т/га

Прибавка 

врожаю, т/га 

(%)

Суха речовина, %
N-NO³, мг/кг сирої 

маси
Вміст цукру

Контроль Тест Контроль Тест Контроль Тест

Огірок, 

Вісконсін
29,0 6,0 (+26%) 3,9 4,6 73,5 41,8 1,10 1,30

Томат, Белла 

Роса F1
21,2 3,2 (+17,7%) 5,1 6,7 41,6 40,2 3,53 3,93

Столовий 

буряк, Болівар
35,2 6,2 (+21,3%) 80,6 85,9 252,7 184,6 8,13 9,76

Морква,

Шантане
25,3 5,3 (+26,5%) 12,2 14,7 - - 4,8 6,1

Капуста, 

Циклоп F1
34,4 7,1 (+26,0%) - - 384,0 282,0 3,55 4,89



Вплив РРР на врожай і якість полуниці, 

НДГ «Великоснітинське» НУБіП, 2012-2013 рр. 

Варіант
Урожайність 

зерна, т/га

Прибавка 

врожаю, 

т/га (%)

Вміст цукру Вітамін С мг/100 г 

сирої маси
Маса ягід, г

% Тест

Контроль 11,3 - 7,0 - 100,3 16,3

Біолан (еталон) 12,7 1,4 (12,4%) 7,8 +0,8 100,9 23,2

Стимпо 12,9 1,6 (14,1%) 7,9 +0,9 101,4 24,7

Регоплант 14,6 3,3 (29,9%) 7,2 +0,2 101,5 24,0



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

7. Зменшення надходжень нітратів, 

радіонуклідів, іонів важких металів у 

рослини і вирощену продукцію



Вплив регуляторів росту рослин на вміст нітратів та радіоактивного

цезію в бульбах картоплі. Дворічні випробування в Чорнобильскій зоні

(с. Пухів, Іванківського району). Інститут землеробства

Варіант 

досліду

Вміст нітратів
Коефіцієнт переходу 137 Cs з грунту в бульби 

картоплі

1998 1999 1998 1999

мг/кг
% до 

конт.
мг/кг

% до 

конт.
% % до конт. % % до конт.

Контроль 95 - 132 - 0,32 - 0,19 -

Гумат натрію 75 -21% 77 -41,7% 0,22 -31,2% 0,18 -5,2%

Емістим С 60 -31,5% 70 -46,7% 0,22 -37,5% 0,16 -15,9%

Потейтин 70 -26,3% 75 -43,2% 0,21 -34,4% 0,13 -31,6%



Вплив регулятора росту рослин Емістим С і біопрепарату Агробактерин

на питому радіоактивність на дерновому опідзоленому грунті в 

господарстві с. Пухов Іванквівського району Київської області

Варіант досліду

Без обробки посівів РРР
Обприскування посівів Емістимом С 

у фазу трубкування

Питома радіоактивність Питома радіоактивність

Зерно, Бк/кг Солома, Бк/кг Зерно Солома

Бк/кг КЗЗ* Бк/кг КЗЗ

Контроль без добрив 84 362 69 1,2 301 1,2

Внесення органомінеральних 

добрив на основі торфу 3 т/га
85 245 54 1,6 208 1,2

N60P90K120 57 219 37 1,5 130 1,7

Обробка насіння Агробактерином 88 330 51 1,7 290 1,1

Обробка насіння Емістимом С 69 (-21%) 298 (-21,4%) 35 2,0 165 1,8

* кратність зниження забруднення

Результат використання Емістиму С – зниження надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва в 1,8-2 рази 



РЕГОПЛАНТ, СТИМПО

механізми дії:

8. Вплив стимуляторів на енергію

проростання і польову схожість насіння



Насіння Черкаської дослідної станції,

сорт Чорнява, 2017 р.

Контроль Обробка насіння Регоплантом



Насіння Черкаської дослідної станції,

сорт Чорнява, 2017 р.

Сорт пшениці «Чорнява»

Варіанти

Довжина коріння
Висота надземної 

частини

мм
% до

контролю
мм

% до 

контролю

Контроль - вода 35 100 25 100

Стимпо 25 мл/т 43 124 30 120

Біолан 25 мл/т 44 128 30 123

Регоплант 250 мл/т 45 131 33 134



Визначення фізіологічної активності регулятора росту Регоплант 

на кукурудзі, сорт Гібрид 30288

Перед висіванням в грунт насіння кукурудзи було оброблено регуляторами росту рослин в різних

варіантах: Регоплант 150 мл/т, Регоплант 200 мл/т, Регоплант 250 мл/т, Стимпо 25 мл/т, Лігногумат 500 

мл/т, контроль - вода. Після цього насіння висушили на фільтрувальному папері і помістили в окремі

контейнери з грунтом по 15 шт. в кожний.

На 23-тю добу рослини кукурудзи, насіння якої було оброблено Регоплантом 250 мл/т, показали 

максимальний результат: висота надземної частини склала 196 мм (+30% до контролю), довжина

кореневої системи - 184 мм (+50% до контролю), приріст надземної частини з 10.04 по 17.04 

склав +135 мм, що є найкращим показником.

Енергія проростання: контроль - 40%, Регоплант 250 мл/т - 78%



Визначення фізіологічної активності регулятора росту Регоплант

на ячменю, сорт Геліос Еліта

Перед висіванням в грунт насіння ячменю було оброблено регуляторами росту рослин в різних

варіантах: Регоплант 150 мл/т, Регоплант 200 мл/т, Регоплант 250 мл/т, Стимпо 25 мл/т, Лігногумат

500 мл/т, контроль - вода. Після цього насіння висушили на фільтрувальному папері і помістили в 

окремі контейнери з грунтом по 15 шт. в кожному варіанті досліду.

На 14-ту добу рослини ячменю, насіння якого було оброблено Регоплантом 250 мл/т, 

обігнали в своєму розвитку всі інші варіанти, в тому числі варіант Регоплант 150 мл/т. 

Висота надземної частини склала 231 мм (+67% до контролю), довжина кореневої системи -

160 мм (+76% до контролю); у варіанті Регоплант 150 мл/т - 222 мм (+60% до контролю) та 

158 мм (+73% до контролю) відповідно.

Енергія проростання: контроль - 58%, Регоплант 250 мл/т - 98%.



Визначення фізіологічної активності регулятора росту Регоплант

на нуті, сорт Йордан

Перед висіванням в грунт насіння нуту було оброблено регуляторами росту рослин в різних

концентраціях: Регоплант 150 мл/т, Регоплант 200 мл/т, Регоплант 250 мл/т, Стимпо 25 мл/т, 

Лігногумат 500 мл/т, контроль - вода. Після цього насіння висушили на фільтрувальному папері і 

помістили в окремі контейнери з грунтом по 15 шт. в кожний.

На 23-тю добу рослини нуту, насіння якого були оброблені Регоплантом 250 мл/т, показали 

максимальний результат: висота надземної частини склала 239 мм (+70% до контролю), 

довжина кореневої системи - 233 мм (+39% до контролю), приріст надземної частини з 10.04 

по 17.04 склав +162 мм.

Енергія проростання: контроль - 80%, Регоплант 250 мл/т - 100%.



Наша пропозиція застосування 

біорегулятора Регоплант на посівах кукурудзи та сої (приклад)

Кукурудза:

Обробка насіння – 250 мл Регопланту/тонна насіння в 10 л води, шляхом напівсухого протруєння.

Обробка рослин – фаза 3-4 листка, повторно фаза 6-8 листків, третя обробка за необхідності - фаза 

9-12 листків для зняття теплового стресу в період викидання волоті. Норма витрати – 50 мл/га

Регопланту в 200-250 л робочого розчину сумісно з існуючою технологією.

Вартість обробки насіння і 2 обробок по вегетації складає 135 грн/га.

Одна витрачена гривня дасть мінімум 15 грн.

Соя:

Обробка насіння – 250 мл Регопланту/тонна насіння в 10 л води, шляхом напівсухого протруєння, при 

можливості з інокулянтами.

Обробка рослин – фаза 3-5 листків, повторно – фаза бутонізації, і при доцільності – в фазу початку 

формування бобів. Норма витрати – 50 мл/га Регопланту в 200-250 л робочого розчину сумісно з 

існуючою технологією.

Вартість обробки насіння і 2 обробок по вегетації складає – 167 грн/га.

Одна витрачена гривня дасть мінімум 12 грн.



Конкурентоспроможність Регопланту в порівнянні з Вуксалом і 

Гумісолом при вирощуванні озимої пшениці на 1 га

Вуксал, 

Мікроплант, 

Байєр, Німеччина

Регоплант,

Агробіотех,

Україна

Гумісол,

Гермес,

Україна

Норма на 1 га 2 літри 160 мл 7 літрів

Витрати на 1 га €20 €7 €12

Прибавка врожаю 

озимої пшениці
320 кг 600 кг 400 кг

Вартість додаткового 

врожаю €38,4 €72,0 €48,0

1 €, вкладений в 

технологію, приносить 

додатково

€1,9 €10,3 €4,0



Державні випробування і реєстрація Стимпо і Регопланту в 

Республіці Білорусь, 2013-2014 рр.

Результати випробувань

Стимпо і Регоплант 
(+17,8%)

(+12,3%)

(+23,3%)

(+15,7%)

Досліди проводилися на пшениці озимій 

Богатько, пшениці ярій Тома, ячмені ярому 

Батько, тритикале озимому Вольтарена.

Прибавка врожаю до контролю склала:

Пшениця озима + 13,7 ц/га (+17,8%)

Пшениця яра +6,6 ц/га (+12,3%)

Ячмінь ярий +9,1 ц/га (+23,3%)

Тритикале озимий +9,5 ц/га (+15,7%)



Біорегулятор Емістим С зареєстровано у Китаї

при вирощуванні 17 культур



Міжнародна сертифікація біорегуляторів Стимпо і Регоплант

(ORGANIC)



Контактна інформація

Державне підприємство «Міжвідомчий 

науково-технологічний центр 

«Агробіотех» НАН та МОН України

02160, Київ, Харківське шосе, 50

Тел.: +(380-67) 650-4131 

+(380-66) 811-7013   

E-mail: agrobiotech.ua@ukr.net, 

sponom@ukr.net

www.agrobiotech.com.ua
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