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Постановка проблеми. Велика роль у підвищені продуктивності 

сільськогосподарських культур належить регуляторам росту рослин 

[1]. Важливим аспектом дії регуляторів росту є підвищення стійкості 

рослин до несприятливих факторів середовища – високих і низьких 

температур, нестачі вологи, фітотоксичної дії пестицидів, ураження 

хворобами та шкідниками [2]. 

Створення ефективних регуляторів нового покоління та 

результати їх поглибленого вивчення дають підстави для докорінної 

зміни минулих поглядів на питання впровадження цих препаратів у 

виробництво[3]. 

Для підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу моркви 

важливе значення має впровадження у виробництво сучасних 

ефективних конкурентоспроможних агротехнологій, які повинні 

базуватися на доборі адаптованих для зони високопродуктивних сортів, 

оптимізації умов макро- і мікроелементного живлення, застосуванні 

сучасних фіторегуляторів  та засобів захисту рослин [4]. 

Так, згідно досліджень доведено, що передпосівна підготовка 

насіння – один із найважливіших елементів технології вирощування 

моркви, бо густота стояння рослин багато в чому визначає врожайність 

культури, а застосування фізіологічно активних речовин (ФАР) є одним 

із резервів підвищення продуктивності коренеплодів моркви столової, 

покращення їх якості та отримання екологічно безпечної продукції [5]. 

За даними В. С. Шевелухи [6] підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур та покращення якості їх продукції 

виявлене за дії ауксинових препаратів. 

Стимулююча та еліситорна дія хітозану пов'язана з його здатністю 

індукувати в рослинах утворення фітоалексинів, викликати тривалу 

локальну та системну стійкість рослин до захворювань, а також 

індукування біосинтезу хітиназ та лігніфікації рослинних тканин, 

пов'язаних з ураженими ділянками [7]. Таким чином, хітозанові 

фіторегулятори, які підвищують природну стійкість рослин, можна 

віднести до нового покоління засобів захисту та регуляції росту рослин, 

безпечних для довкілля та людини. 



Тому, визначення реакції сортів та гібридів моркви на 

застосування хізотанових фіторегуляторів, вивчення ефективності та 

розроблення рекомендацій їх щодо використання є актуальним. 

Основні матеріали дослідження. Дослідження проводились на 

дослідному полі Навчально-виробничого центру «Поділля» 

Подільського державного аграрно-технічного університету впродовж 

2018–2020 років. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий вилужений, 

малогумусний, середньо суглинковий на лесовидних суглинках. Вміст 

гумусу (за методом Тюріна) в шарі ґрунту 0-30см становить 3,8 %. 

Вміст сполук азоту, що легко гідролізуються (за методом Корнфілда) 

становить 118 мг/кг, рухомих сполук фосфору  калію (за методом 

Чирикова) відповідно 153 мг/кг і 164 мг/кг ґрунту.  

Схема досліду включала 5 варіантів: намочування насіння 

протягом 36 годин: у воді (контроль), розчинах фітохіту (75 мг/л), 

хітофосу (10 мг/л), цитохіту (10 мг/л) та гумату калію (10 мг/л) ). Перед 

посівом насіння промивали у проточній воді та доводили до сипучості. 

Досліджували гібрид Бриліянс F1 (Нідерланди).  

Розмір посівної ділянки становить 30 м2, облікової – 25 м2, 

повторність досліду – чотирикратна, розміщення ділянок 

рендомізоване, строк сівби насіння – І декада квітня, схема посіву – 

трирядкова стрічкова 20+20+50×5 см, що забезпечує густоту стояння 

750 тис. рослин/га. Технологія вирощування моркви загальноприйнята 

за винятком передпосівної підготовки насіння та позакореневих 

підживлень рослин розчинами ФАР. 

Фенологічні спостереження, біометричні дослідження проводили 

за методиками Г.Л. Бондаренка, К.І. Яковенка [8]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Обліки, проведені в 

період формування коренеплодів, показали, що обробка насіння та 

рослин фіторегуляторами сприяла збільшенню їх маси вже при 

першому (25.07) вимірі – 89-92 г проти 74 г на контролі. При другому 

обліку (25.08) під впливом фіторегуляторів маса коренеплодів моркви 

становила 126-130 г, а на контролі 104 г. Найактивніший приріст 

коренеплодів відмічали в період із 25.08 по 25.09, проте і тут варіанти 

з використанням ФАР мають перевагу перед контролем: 114-119 г 

проти 87 г. 

На період збирання врожаю маса коренеплодів моркви на 

варіантах із застосуванням фіторегуляторів склала 240-249 г, що на 49-

58 г вище в порівняні з контролем. Найбільша маса коренеплодів в усі 

строки спостережень відзначалася у варіанті з використанням цитохіту 

і становила 92; 130 і 449 г, що на 18, 26 і 58 г більше, в порівняні з 

контролем. Обробка насіння та рослин фітохітом, хітофосом та 

гуматом калію також сприяє зростанню маси коренеплодів, але менш 

активно: 15-16, 22-23 та 49-51 г. 

Проведені нами дослідження із використанням нових хітозанових 



фіторегуляторів показали позитивний вплив сумісного застосування 

намочування насіння у розчинах фітохіту, хітофосу, цитохіту, а також 

гумату калію та обприскування рослин у фазі утворення коренеплодів на 

врожайність моркви. Використання ФАР сприяло отриманню 

урожайності 51,0-52,6 т/га, що перевищує контроль на 7,8-9,4 т/га або 

18,0-21,8 %. Збільшення урожайності коренеплодів у 2018 році становило 

7,2-8,8 т/га, 2019 р. – 7,1-10,1; а у 2020 році – 8,1-9,2 т/га. Найбільшу 

врожайність 52,6 т/га (в середньому за 3 роки) забезпечив варіант, де 

насіння та рослини обробляли розчинами цитохіту. При використанні 

фітохіту, хітофосу та гумату калію врожайність була дещо нижча, ніж у 

зазначеному варіанті, але достовірно більша, ніж на контролі.  

Слід зазначити, що фіторегулятори сприяють як підвищенню 

продуктивності моркви, так і збільшенню виходу стандартної 

(товарної) продукції. Так, на контрольному варіанті одержано 80,7% 

стандартних коренеплодів, а на варіантах, де застосовували ФАР – 

87,8-90,6 %. 

Виконані нами дослідження показали, що застосування 

хізотанових фіторегуляторів істотно впливає на якість коренеплодів 

моркви. При використанні фіторегуляторів вміст сухої речовини та 

цукрів у коренеплодах становив 13,0-13,6 та 7,0-7,6 % відповідно, що 

на 0,9-1,5 % більше, ніж у контролі. На варіантах із застосуванням ФАР 

вміст аскорбінової кислоти в коренеплодах становив 12,5-13,0 мг %, 

при 11,9 мг % на контролі. 

Обробка насіння і рослин фіторегуляторами позитивно впливає і 

на накопичення в моркві каротину – 13,0-13,3 мг % , що на 1,0-1,3 мг % 

вище ніж на контрольному варіанті. У коренеплодах моркви під час 

використання ФАР спостерігалося значне зниження вмісту нітратів. 

Так, при застосуванні фітохіту вміст їх становив 161,9 мг/кг, хітофосу 

– 160,2, цитохіту – 151,4 та гумату калію – 159,6 мг/кг, а без обробки 

фіторегуляторами (контроль) – 182,3 мг/кг, що на 20,4-40,9 мг/кг 

більше. Однак слід зазначити, що МДР дорівнює 250 мг/кг, який не був 

перевищений в жодному варіанті. 

Висновки. Встановлено, що в умовах Правобережного Лісостепу 

України на чорноземі типовому вилугуваному використання 

фіторегуляторів у вигляді фітохіту, хітофосу, цитохіту і гумату калію 

забезпечило значне підвищення урожайності коренеплодів до 51,0-52,6 

т/га, що перевищує контроль на 7,8-9,4 т/га або 18,0-21,8 %. Найбільшу 

врожайність 52,6 т/га (в середньому за 3 роки) забезпечив варіант, де 

насіння та рослини обробляли розчинами цитохіту. 

Крім того, застосування хізотанових фіторегуляторів істотно 

впливає на якість коренеплодів моркви. При використанні 

фіторегуляторів вміст сухої речовини та цукрів у коренеплодах 

становив 13,0-13,6 та 7,0-7,6 % відповідно, що на 0,9-1,5 % більше, ніж 

у контролі. Вміст аскорбінової кислоти в коренеплодах становив 12,5-

13,0 мг %, при 11,9 мг % на контролі, каротину – 13,0-13,3 мг % , що на 



1,0-1,3 мг % вище ніж на контрольному варіанті. 
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