
Самостійна робота №2. 

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН 

Регулятори росту знаходять все більше застосування в сучасних 

технологіях виробництва продукції рослинництва. До них належать природні 

і синтетичні органічні сполуки, які у малих дозах активно впливають на 

обмін речовин рослин, викликаючи стимуляцію або пригнічення їх росту і 

морфогенезу.  

Фітогормони - сполуки, з допомогою яких здійснюється взаємодія 

клітин, тканин і органів і які у малих кількостях необхідні для запуску і 

регуляції фізіологічних і морфогенетичних програм рослин.  

До природних РРР належать фітогормони: ауксини, гібереліни, 

цитокініни, Абсцизова кислота, етилен, брассіноліди та ін.  

 

1. Загальна характеристика РРР 

 

Ауксини - сполуки переважно індольних природи: индолилуксусной 

кислота та її похідні. Ауксин утворюється в апікальних меристемах і 

стимулює клітинне розтяг.  

Гіберелінів прискорюють ріст стебла, у меншій мірі - кореня за 

рахунок, як поділу, так і розтягування, переривають період спокою у насіння, 

бульб та цибулин, індукують цвітіння дліннодневних рослин при короткому 

дні, стимулюють проростання пилку, надають дію на біосинтез ферментів. 

Обробка озимих гібереліну замінює яровизацію.  

Цитокініни - похідні 6-амінопуріна, синтезуються головним чином у 

меристемі кореня, беруть участь у регуляції обміну речовин у надземних 

органах, індукують у присутності ауксину поділ клітин.  

Абсцизова кислота накопичується восени в насінні та нирках, індукує 

їх перехід у період спокою і збільшує його тривалість, прискорює утворення 

видільними шару при опадання листя, гальмує зростання відрізків стебел і 

калеоптілей.  

Етилен - міститься в різних органах рослин, сприяє уповільненню 

росту, прискоренню старіння клітин, дозрівання і опадання плодів.  

Брассіноліди - підтримують імунітет рослин в стресових ситуаціях 

(зменшення температури, посуха, заморозки, засолення грунту, хвороби, дію 

пестицидів).  

Перший епі-брассінолід був виділений американськими вченими в 

1979р. з пилку ріпаку, він володіє біорегуляторних та ростостимулюючий 

активністю. Природні РРР не представляють будь-якої небезпеки для 

навколишнього середовища і людини, тому що в процесі еволюції біосфери і 

організму людини вироблялися відповідні механізми їх біотрансформації.  

Синтетичні РРР одержують хімічним або мікробіологічним шляхом. З 

фізіологічної точки зору вони є аналогами ендогенних фітогормонів, або 

можуть впливати на біосинтез і функціонування гормонів рослин. Їх 



застосовують з метою впливу на процеси росту, розвитку і життєдіяльності 

рослин, забезпечення врожайності, поліпшення якості, забезпечення 

прибирання. До цієї групи сполук можна віднести також гербіциди, 

викликають затримку росту і загибель рослин. Відомо, що гербіциди в 

залежності від дози можуть виявляти як інгібуючу, так і стимулюючу дію.  

 

2. Особливості дії фітогормонів на ріст тканин і органів, 

формування насіння і плодів 

 

Фітогормони поліфункціональні, регулюють багато фізіологічні 

процеси, фізіологічна дія їх на рослину залежить від наступних факторів:  

специфіки фітогормону - спектру фізіологічних дій на рослинний 

організм даного фітогормону;  

специфіки об'єкта - видових, органних, тканинних, вікових та інших 

особливостей рослинного об'єкта, що визначають його сприйнятливість до 

фітогормони;  

концентрації фітогормону - певних меж концентрацій, в яких 

фітогормони активує або пригнічує цей фізіологічний процес;  

співвідношення даного фітогормону з іншими-від функціонування 

багатокомпонентної гормональної системи, що складає гормональне полі 

рослини;  

забезпеченості рослинного об'єкта необхідними чинниками 

мінерального і вуглецевого живлення;  

ендогенного змісту фітогормону - відповідної реакції рослинного 

об'єкта на екзогенний гормон, що залежить від його концентрації всередині 

рослини;  

Напруженості факторів зовнішнього середовища (світло, температура, 

вода та ін), що створюють необхідні умови для дії фітогормону.  

Фізіологічні функції фітогормонів  

Фізіологічні функції ауксину  

Стимулює всі три фази росту клітин. З цією дією пов'язані утворення 

коренів, камбіальних активність та освіта калюсу, розростання зав'язі 

партенокарпічних плодів. Ауксин регулює формування провідних пучків, 

обумовлює явище фото-і геотропизма у рослин, пов'язані з несиметричною 

його розподілу.  

Визначає апікальне домінування - зростаюча верхівка пагона 

пригнічує спонукання і зростання пазушних бруньок.  

Стимулює ризогенезу і потовщення бічних коренів. Освіта бічних 

коренів є наслідком активізації ауксинів поділу клітин перициклу. Вторинне 

ж потовщення кореня регулюється ауксинів спільно з цитокінінів. Ауксини 

регулюють транспорт і розподіл різних речовин у рослині; стимулює 

утворення коренів на листових і стеблових черешках.  

Регулює зростання, цвітіння і дозрівання плодів.  

Регулює опадання листя, зав'язей і плодів.  

Фізіологічні функції гібереліни.  



Регуляція росту рослин. Під дією гібереліну подовжуються стебло, 

листя, особливо у злаків, квітки, суцвіття стають більшими. Обробка 

гібереліну не впливає на ріст кореня або пригнічує його при використанні 

підвищених концентрацій.  

Регулювання цвітіння. Обробка рослин гібереліни прискорює цвітіння 

дліннодневних рослин. На зацвітання короткодневних рослин гіберелінів не 

діють.  

Регулювання спокою. Насіння та бульби багатьох рослин перебувають 

у стані спокою і не проростають навіть у сприятливих умовах зволоження, 

аерації і температури. Обробка гібереліни викликає їх проростання. Цей 

прийом використовують для стимуляції проростання щойно зібраного бульб 

картоплі при повторній його культурі.  

Регулювання плодоношення. Розвиваються після запліднення насіння 

продукують гіберелінів, необхідні для росту та формування соковито-

плодових плодів. Брак необхідних гібереліни викликає припинення росту 

плодів. Обробка гібереліни сприяє формуванню великих безнасінних плодів 

у томата, винограду, перцю, цитрусових, зерняткових і кісточкових культур.  

Вплив на метаболізм рослин. Обробка рослин гібереліни підвищує 

інтенсивність фотосинтезу, незважаючи на зменшення вмісту хлорофілу, 

посилює дихання, при нормальному водопостачанні інтенсивність 

транспірації.  

Фізіологічні функції цитокінінів  

Впливають на ріст клітин. Цитокініни - первинний фактор індукції 

клітинних поділів, активізують ріст клітин дводольних рослин у довжину.  

Дія на органогенез. Цитокініни стимулюють формування нирок і ріст 

пагонів, але пригнічують ріст коренів, викликає перехід рослин в умовах 

несприятливого фотоперіодичної або температурного режиму.  

Зняття апікального домінування. Стимулюють ріст бічних бруньок. 

Використовують дл отримання розгалужених рослин в культурі, в селекції, 

провокуючи обробкою цитокінінів розгалуження, відбирають неветвящіеся 

форми рослин.  

Переривання спокою. Виводять зі стану глибокого спокою бульби, і 

насіння ряду рослин, сплячі бруньки деревних рослин, підвищують енергію і 

схожість насіння гороху, кукурудзи, люпину та ін  

Фізіологічні функції абсцизової кислоти (АБК). Абсцизова кислота є 

інгібітором широкого спектру дії.  

Вплив на процеси спокою. Перехід до відпочинку насіння, бульб, 

цибулин і нирок пов'язаний із збільшенням в них вмісту АБК. Зміст АБК 

підвищується в зимуючих органах багаторічних бобових і злакових трав, 

озимих зернових.  

Регуляція процесів старіння і відторгнення органів. Підвищення 

вмісту в листі АБК викликає загальне старіння листя і плодів, що передує їх 

опадання. При цьому АБК взаємодіє з етиленом, біосинтез якого різко 

збільшується.  



Координація ростових процесів. АБК виступає координатором 

ростових процесів, кореляційним інгібітором, відповідальним за гальмування 

росту і метаболічних процесів певних органів рослини, яке необхідне для 

нормального функціонування інших органів.  

Регулювання водного режиму. АБК бере участь у регуляції устьячкові 

рухів. При зневодненні листя зміст АБК швидко підвищується. Це 

супроводжується закриванням продихів, що знижує транспірацію. При 

обробці листя АБК осмотичний тиск у устьячкові клітинах швидко 

зменшується в результаті підвищення вмісту крохмалю і різкого падіння 

іонів калію.  

Фізіологічні функції етилену  

Інгібування росту. Етилен гальмує ділення клітин, подовження 

проростків, зупиняє ріст листя (у дводольних), змінює напрямок росту клітин 

з поздовжнього на поперечний, що призводить до зменшення довжини і 

потовщення стебла.  

Регуляція процесів старіння, опадання листя і генеративних органів. 

Етилен, сприяючи старіння тканин, прискорює опадання листя і 

плодоелементов. Це проявляється, перш за все, в спеціалізованих клітинах, 

які беруть участь у формуванні видільними шару. Етилен прискорює 

дозрівання плодів і використовується для дозрівання плодів у спецкамері.  

Регулювання тривалості спокою. Етилен збільшує спокій насіння, 

бульб, хоча в ряді випадків, навпаки, виводить нирки зі стану спокою, що 

використовують при боротьбі з бур'янами.  

Вплив на генеративну сферу. Етилен сприяє зсуву статі рослин в 

жіночу сторону, змінює співвідношення жіночих і чоловічих квіток у деяких 

сортів огірка, сприяє підвищенню врожайності.  

Участь у кореляційних взаємодіях. Етилен грає роль медіатора 

гормонального комплексу в процесах кореляційних взаємодій в рослині. Для 

підвищення концентрації етилену в тканинах рослин їх обприскують 

розчином етрела (етіленпродуцент).  

Фізіологічні функції фенольних сполук  

Різноманітність цієї групи сполук визначає їх поліфункціональність в 

рослинах.  

Феноли впливають на процеси росту і розвитку. Активуючи оксидазу 

ауксину або, навпаки, інгібуючи її дію, феноли, мабуть, регулюють кількість 

ауксину в клітці.  

Фенольні інгібітори грають важливу роль в спокої насіння, нирок, 

бульб та цибулин. Концентрація фенолів зростає в них при входженні в 

спокій і знижується при його завершенні.  

Феноли беруть участь у транспорті електронів при диханні і 

фотосинтезі, в біосинтезі лігніну; деякі з них порушують окислювальне 

фосфорилювання.  

 

 

 



3. Фітогормони і стресовий стан рослин 

 

Стійкість рослин до впливу несприятливих факторів середовища 

пов'язана із захисним реакціями, що формуються за участю гормонів. У 

період дії стресора переважає роль гормонів-інгібіторів, а при виході рослин 

із стану стресу - гормонів-активаторів. Абсцизова кислота є основним 

чинником уповільнення обміну речовин при дії стресу, що пов'язано з її 

здатністю інтенсивно накопичуватися в клітинах, тканинах і органах, а при 

поліпшенні умов швидко піддаватися деградації. Абсцизова кислота 

накопичується в рослинах при водному дефіциті. Етилен також інтенсивно 

утворюється в рослинах у відповідь на дію посухи, спеки, на пошкодження 

комахами і інфекцію, на механічні травми та ін «Стресовий» етилен сприяє 

відмирання і відторгнення пошкоджених тканин, листя та інших органів 

рослин, що забезпечує нормальну роботу в цілому. При посухи, нестачі 

мінеральних елементів живлення порушується синтез цитокінінів в 

кореневих кінчиках і їх транспорт в надземну частину рослин. За допомогою 

екзогенних цитокінінів вдається підвищити стійкість клітин до різноманітних 

стресових впливів, зберегти життєздатність листя.  

 

4. Взаємодія фітогормонів 

 

В.І. Кефелі (1991) вважає, що для забезпечення кожної форми 

ростового процесу є домінуючий гормон, а інші гормони супроводжують 

його. Регуляцію проростання насіння можна представити як домінування 

гібереліну, цитокініни або ауксину з редукційним вмістом ендогенного 

інгібітора; Регуляцію росту коріння - як дію ауксину з редукційним вмістом 

інгібітора; регуляцію росту стебла - як функцію спільної дії гібереліну і 

інгібітору; старіння стебла - як домінування інгібіторів з редукційним 

змістом гібереліни; старіння листя - як домінування АБК з редукованим 

вмістом цитокінінів. Слід підкреслити, що ауксин індукує, а гіберелін 

припиняє процес утворення коріння; озеленення листа запускає цитокініни, а 

АБК його зупиняє. Цитокініни викликає зростання бічний нирки, а ауксин 

призупиняє його. Старіючі органи збіднюється ауксинів, і збагачуються 

етиленом, починається формування видільними шару. Якщо ауксини 

сприяють біосинтезу білків, клітковини й пектинів у рослині, то етилен - їх 

розпаду.  

Антагонізм цитокінінів і абсцизової кислоти проявляється в ростових 

явищах, рух продихів, процесі старіння та ін Підвищення концентрації 

ауксину в одному органі рослини призводить до накопичення етилену і АБК 

в інших.  

Взаємодія фітогормонів у рослині на рівні біосинтезу можливо 

завдяки їх загальному попередника та взаємодії метаболічних гілок, що 

ведуть до активації або пригнічення біосинтезу гормонів кінцевим 

продуктом.  

 



5. Вплив фітогормонів на ріст і морфогенез рослин 

 

Проростання насіння. У набухає насіння центром освіти або 

вивільнення гібереліни, цитокінінів і ауксинів із зв'язаного стану є зародок. Із 

зародка перші порції цих гормонів забезпечують мобілізацію запасних білків, 

вуглеводів та ін, сприяючи харчування зародка, а також стимулюють початок 

процесів поділу і розтягування клітин в осьових органах зародка, запуск 

всього ростового процесу молодої рослини. Провідна роль на цьому етапі 

належить гіберелінів. Гіберелін викликає в ендоспермі синтез нових порцій 

гідролітичних ферментів, які розщеплюють пов'язані гормонально-білкові 

комплекси ауксинів і цитокінінів. Апикальная меристема почав зростання 

зародкового кореня синтезує цитокініни, які стимулюють зростання 

калеоптіля і гальмують розвиток бічних коренів. Синтезується у верхівці 

калеоптіля ауксин активує розтягнення клітин в калеоптіле, а також 

закладення бічних і додаткових коренів. Апікальні меристеми утворюються 

коренів інтенсивно синтезують цитокініни і гіберелінів, стимулюючи 

зростання втечі.  

Розвиток проростка. Надалі лист прориває калеоптіль, і проросток 

перетворюється на ювенільних рослин, здатна до автотрофного харчування. 

Регуляція росту окремих органів рослини (стебло, корінь, листя) 

здійснюється, насамперед, за рахунок зміни співвідношення ендогенних 

гормонів і визначається відмінностями в реакції кожного органу на подібні 

зміни балансу фітогормонів.  

У процесі орієнтації зростання основну роль грає ауксин і Абсцизова 

кислота. Пробившись на поверхню грунту, втечу орієнтується у бік світла в 

результаті підвищення вмісту ауксину на тіньовій стороні проростка 

(позитивний фототропізм) і посиленого розтягування клітин цієї зони.  

На світлі проросток розгортає листя, лінійний ріст стебла кілька 

загальмовується, він потовщується, починається фотосинтез. У хлоропластах 

накопичується гіберелінів, АБК, ряд поліфенолів. У листя з коріння 

надходять цитокініни. Активно ростуть листя за допомогою руху черешків 

(филлотаксисом) розташовуються на стеблі так, щоб фотосинтез був 

максимальним. Филлотаксисом визначається ауксину. Зростаючий лист крім 

власних продуктів фотосинтезу використовує асимілянти інших листя за 

рахунок синтезу і накопичення в молодому листі фітогормонів, що сприяють 

припливу поживних речовин. У повністю розвиненому аркуші знижується 

вміст цих гормонів і підвищується концентрація інгібіторів росту.  

Розмноження. Перед цвітінням зменшується активність ауксину, а ряд 

рослин синтезує велику кількість інгібіторів. Рівень гібереліни у 

дліннодневних рослин різко зростає. Для зростаючої пилкової трубки 

характерно підвищений вміст ауксинів; після запліднення в сім'ябруньки 

зростає рівень цитокінінів, а потім ауксинів. Насіння стає активним центром 

тяжіння поживних речовин з інших органів рослини. У ньому накопичуються 

також фітогормони в зв'язаній формі. У період активного росту насіння 

зазвичай сильно оводнено, тому що ауксини інтенсивно притягають воду.  



У подальшому зміст ауксинів і гібереліни в насіння знижується при 

одночасному зростанні АБК. Накопичуються інгібітори росту сприяють 

експорту поживних речовин в насіння і плоди. У соковитих плодах при 

дозріванні насіння кількість стимуляторів у з м'якоті знижується при 

одночасному збільшенні вмісту етилену і АБК.  

У зимуючих органах рослин формуються зародкові структури: нирки 

з зародковим стеблом, бульби з очками, цибулини та ін, що переходять у стан 

спокою. У рослинах знижується вміст гормонів-стимуляторів, 

накопичуються інгібітори, і посилюється їх активність. Спочатку 

накопичуючись в листі, інгібітори потім переміщуються в нирки, 

забезпечуючи перехід рослин до відпочинку. У період глибокого спокою в 

рослинах зменшується кількість інгібіторів, а зміст стимуляторів інтенсивно 

зростає навесні при відновленні зростання. Стан спокою, супутні йому 

інгібітори росту захищають багаторічні і зимуючі рослини та їх органи 

розмноження від несприятливих умов зимівлі, перешкоджають 

несподіваного розвитку ростових процесів.  

Гормональна регуляція клубнеобразования. Всі фітогормони беруть 

участь у клубнеобразование рослин. Процес клубнеобразования проходить 

дві фази: виникнення і зростання столонів; формування і зростання бульб. 

Функціональна роль фітогормонів в цих процесах наступна: ауксини 

синтезуються в стеблових нирках і прилеглих молодих листках, стимулюють 

коренеутворення і гальмують утворення бульб; гіберелінів синтезуються в 

листі, стимулюють зростання столонів, затримуючи освіта бульб; абсцизини 

затримують ріст столонів і тим самим стимулюють утворення бульб; 

цитокініни синтезуються в коренях і викликають потовщення столонів та 

освіта бульб.  

Між вмістом у зростаючих бульбах картоплі фітогормонів - 

стимуляторів росту і інтенсивністю припливу в них асимілянтів з бадилля є 

прямий зв'язок. Осінні бульби картоплі містять велику кількість гальмують 

речовин, що надійшли з бадилля. Це АБК, фенольні інгібітори, найбільш 

активні в шкірці і периферійної частини паренхіми бульб. З початком зими 

рівень інгібіторів у бульбах знижується, а навесні вони майже повністю 

зникають.  

 

6. Механізм дії фітогормонів 

 

Фітогормони, володіючи поліфункціональною дією, регулюють багато 

біохімічні процеси рослин. Переміщаючись в рослині, гормони проникають в 

клітини тканин-мішеней, що відрізняються підвищеною чутливістю до 

гормонів. Проникнувши в клітини, гормон зв'язується з білками-

рецепторами, які є провідниками гормональної дії в клітині. Взаємодія 

гормону і рецептора призводить до біохімічних реакцій, які забезпечують 

реалізацію фізіологічної дії даного гормону. Відомі 2 типу рецепторів: 

внутрішньоклітинні розчинні білки-рецептори, що зв'язують фітогормони і 

мігруючі між цитоплазмою і ядром; мембранні білки-рецептори, що 



зв'язують фітогормони з позаклітинного простору. Рецептори першого типу, 

зв'язавши гормон, впливають на метаболізм у клітині, змінюючи рівень 

транскрипції відповідних генів ДНК ядра та органел (експресія геному). 

Виявлено розчинні зв'язуючі білки першого типу для ауксини, цитокініни і 

гібереліну. Мембранні білки-рецептори другого типу, утворивши комплекс з 

гормоном, викликають швидке збільшення в клітці концентрації метаболітів-

посередників, за допомогою яких реалізується фізіологічну дію фітогормону. 

Таким чином, механізм дії фітогормонів в клітині зводиться, перш за все, до 

активації специфічних генів, відповідальних за синтез необхідних ферментів. 

Фітогормони впливають також на структуру і функції клітинних мембран, 

рибосом, ендоплазматичного ретикулуму, що призводить до зміни 

метаболізму клітини. Механізми дії як мембранно-зв'язаних, так і розчинних 

комплексів білок - гормон вивчені недостатньо. Біосинтез самих 

фітогормонів контролюється геномом рослини.  

 

7. Використання фітогормонів і фізіологічно активних речовин 

 

Регулювати ріст і розвиток рослин - значить добре збалансувати дію 

речовин, що прискорюють і затримують ці процеси.  

Гербіциди. Це синтетичні препарати, що викликає гальмування росту і 

загибель рослин у зв'язку з відмиранням точок зростання. Основою 

застосування гербіцидів є їх виборче дію на різні рослини. Різна чутливість 

рослин до гербіцидів пов'язана з особливостями їх морфології та обміну 

речовин, ферментативної системи. У чутливих рослин гербіцид порушує 

полярність, викликає потовщення пагонів, опадання листя, морфози, в 

результаті життєдіяльність рослин дезорганизуется і настає їхня загибель.  

Ретарданти. Це синтетичні регулятори, які гальмують біосинтез 

гібереліни, що пригнічують ріст стебла і вегетативних пагонів, що додають 

рослинам стійкість до вилягання. У той же час вони сприяють зростанню 

коренів, листя, підвищують вміст хлорофілу, стійкість рослин до 

несприятливих умов. До ретардантами відносяться ССС (або тур), Аларіх, які 

стримують вегетативний ріст крони плодових дерев і стимулюють 

плодоношення, фосфон, прискорює вигонку декоративних культур та інші 

сполуки. ССС (хлорхолінхлорид) знижує зростання соломини озимої та ярої 

пшениці, ярого ячменю, але робить її стінки товщі, підвищує продуктивну 

кущистість. Застосовується проти вилягання в посівах зернових, сім'яниках 

злакових трав. Застосування Алара (продукт перетворення бурштинової 

кислоти) послаблює періодичність плодоношення, прискорює закладку 

квіткових бруньок і викликає плодоношення молодих дерев, попереджає 

передчасне опадання плодів яблуні, груші, сливи, вишні, персика, чорної 

смородини. Ретарданти широко застосовують у декоративному садівництві, 

тому що вони вкорочують і роблять більш міцними квітконоси.  

Регулятори дозрівання. Це речовини, що прискорюють досягнення 

рослиною, її органами зрілого стану. Затримка опадання зав'язей у томата 

досягається застосуванням ауксину.  



Обробка гібереліни забезпечує стимуляцію росту листя чайного куща, 

вигонку рослин у декоративному квітникарстві, отримання 

довговолокнистих стебел і підвищення врожайності конопель, вихід волокна 

і поліпшення його якості.  

Регулятори спокою. Продовжити спокій, поліпшити лежкість бульб, 

коренеплодів і цибулин можна обробкою посівів за 12-15 днів до збирання 

гідразидом малеїнової кислоти (ГМК). Для переривання спокою щойно 

зібраного бульб ранньої картоплі їх обробляють розчином гібереліну і 

тіосечовини, що стимулює пробудження вічок.  

Регулятори вегетативного розмноження рослин. Для поліпшення 

коренеутворення у живців, сіянців, саджанців та дорослих дерев і чагарників 

застосовують аналог ауксину (ІОК) - НУК і ІМК. ІУК, потрапляючи в 

тканини рослини, швидко руйнується і тому малопридатний для практичних 

цілей.  

Дефоліанти та десиканти. Застосовують для прискорення опадання і 

засихання листя, що необхідно при механізованому збиранні бавовнику та 

інших культур. Дефоліанти - речовини, що викликають опадання листя, 

десиканти - речовини, що сприяють обезводнення рослинних тканин.  

Активатори (регулятори) транспорту речовин в рослині. Набувають 

все більш важливе значення синтетичні регулятори, що прискорюють 

транспорт поживних речовин, що активізують їх накопичення в господарсько 

корисних органах (плодах, насінні). До таких препаратів належать речовини, 

що інтенсифікують відтік вуглеводів їх листя цукрового очерету або 

цукрового буряка в стебла або корені. 


