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Одним із важливих завдань прикладної
фізіології рослин є інтенсифікація виробни�
цтва сільськогосподарської продукції з одно�
часним скороченням енергетичних витрат.
При їх вирішенні виникають труднощі, пов'я�
зані з пошуком шляхів підвищення якості
продукції, що потребує розробки нових техно�
логій вирощування сільськогосподарських
культур [1].

Крім агротехнічних прийомів та впровад�
ження досягнень селекції новим елементом
аграрних технологій є застосування регулято�
рів росту рослин синтетичного та природного
походження як засобів оптимізації та підви�
щення продуктивності. На думку багатьох вче�
них, збільшення виробництва сільськогоспо�
дарської продукції в наш час буде базуватися
на досягненнях генетичної інженерії, селекції
нових сортів з більш ефективним фотосинте�
зом та застосуванні природних регуляторів
росту рослин [2, 3, 4]. Створення теорії гормо�

нальної регуляції росту і розвитку рослин, яка
включає уявлення про гормональний статус
та його генетичну детермінованість — велике
досягнення фізіологів у XX ст. Встановлення
послідовності подій, пов'язаних з дією фіто�
гормонів, створило підґрунтя для досягнення
реальної можливості керування онтогенезом і
продуктивністю рослин, формуванням уро�
жаю та його якості [5].

Знання дії регуляторів росту рослин на ге�
нетичному та метаболічному рівнях регуляції
клітинних процесів стало теоретичною осно�
вою їх застосування. Практичною основою
використання біологічно активних речовин є
з'ясування механізмів їхньої специфічної дії
на певні системи авторегуляції, характерні
для стану рослинної клітини залежно від фа�
зи її онтогенетичного розвитку. Однак скоор�
динована система дії біологічно активних ре�
човин на рослину залишається ще недос�
татньо з'ясованою; це стосується і сполук із
фітогормональними властивостями. Регуля�
ція росту і розвитку рослин за допомогою
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фітогормонів та їх синтетичних аналогів нині
знаходить широке застосування. А на думку ба�
гатьох вчених, у майбутньому це відіграватиме
не менш важливу роль, ніж застосування доб�
рив чи засобів захисту рослин. Фітогормони
стимулюють енергію проростання насіння та
проходження окремих етапів онтогенезу, прис�
корюють дозрівання плодів та овочів, захища�
ють рослини від стресових чинників [6, 7, 8].

Останнім часом як в Україні, так і за кордо�
ном ведеться пошук, вивчення та впроваджен�
ня в практику землеробства регуляторів росту
різного походження. Серед синтетичних пре�
паратів привертає увагу група регуляторів
росту (івін, агростимулін, зеастимулін, бетас�
тимулін та потейтін), створена в Інституті
біоорганічної хімії НАН України на основі N�
оксидів 2,6�диметилпіридину та його комп�
лексів з органічними кислотами [9]. Досліджен�
нями в різних науково�дослідних установах
показана можливість застосування цих препа�
ратів для стимуляції проростання та схожості
насіння, регуляції процесів вегетативного
росту, цвітіння, прискорення дозрівання [9,
10]. Найбільші економічні ефекти мають ро�
боти по створенню та використанню етилен�
продуцентів, ретардантів та сполук з цитокіні�
новою активністю, що викликають антистре�
сові ефекти у рослин [7, 11, 12, 13, 14]. Водночас
такі препарати за певних умов можуть бути
шкідливими для людини, тварин і довкілля,
створюючи проблеми екологічного характеру,
тим самим викликаючи певні застереження
щодо їх широкого використання у сільському
господарстві [15]. Тому пошуки науковців все
частіше спрямовуються на створення регуля�
торів росту на основі природної сировини,
висока ефективність яких органічно поєдну�
валась би з екологічною безпекою та порівня�
но невисокою собівартістю. Про це свідчать і
матеріали останніх численних міжнародних
конференцій, присвячених регуляторам рос�
ту [1, 16, 17, 18].

Серед потенційних джерел для отримання
регуляторів росту природного походження

привертають увагу ендомікоризні гриби [19],
деякі фенольні сполуки та вільні амінокисло�
ти [20, 21, 22], композиції на основі екстрактів
макро� та мікроводоростей, грибів та відходів
від їх культивування [18, 19, 23], відходи спир�
тової промисловості та окремі штами мікроор�
ганізмів і їх асоціацій, що використовуються
для утилізації органічних речовин у цих відхо�
дах [24, 25, 26]. Проте отримання препаратів
регуляторів росту з названих джерел вимагає
значних енергозатрат та, крім того, в Україні
на сьогодні відсутні потужності для їх масш�
табного виробництва [5].

Серед нових видів природних субстратів важ�
ливе місце займають вермикомпости — продук�
ти переробки органічної маси дощовими черв'я�
ками і мікроорганізмами. Вермикомпостування
є прийомом, який дає можливість включати в
кругообіг додаткові ресурси органічної сиро�
вини, що накопичується внаслідок життєдіяль�
ності людини й тварин і, таким чином, пози�
тивно впливає на охорону довкілля. Препарати
вермикомпосту (біогумуси) містять гумінові
та фульвокислоти, макро� та мікроелементи і
позитивно впливають на ростові процеси сіль�
ськогосподарських культур [27]. Але саме мак�
ро� і мікроелементів в біогумусах недостатньо
[28, 29]. Ця проблема має особливо велике зна�
чення для степових районів України, де баланс
доступних елементів живлення у ґрунті є від'єм�
ним [30]. Цей факт зумовлює недостатню
ефективність використання вермикомпосту
на збіднених ґрунтах, тому включення до скла�
ду препаратів мікроелементів може суттєво під�
вищити їх ефективність. Серед недоліків заре�
єстрованих в Україні препаратів, створених на
основі вермикомпосту, можна назвати їх низь�
кі експлуатаційні властивості, пов'язані зі знач�
ними транспортними витратами та термінами
зберігання, обумовленими високими нормами
витрат на одиницю площі (12—15 л на 1 га)
або маси насіння (15 л на 1 т), що обробляєть�
ся [22].

На основі досліджень, проведених в ІФРГ
НАН України, можна стверджувати, що най�
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перспективнішим напрямком створення но�
вих комплексних регуляторів росту рослин є
створення препаратів, які б поєднували влас�
тивості стимуляторів росту, елементів жив�
лення та засобів, що підвищують стійкість
рослин до стресових факторів. Саме продук�
ти, які отримують з природного субстрату —
вермикомпосту, надають таку можливість, ос�
кільки містять сполуки, що стимулюють ріст
рослин, біологічна ефективність яких підси�
люється основними елементами живлення.
Нестача мікроелементів у складі вермиком�
постів може бути скомпенсований за рахунок
введення до складу препаратів, створених на

його основі, хелатованих мікроелементів. Зав�
дяки цьому застосування різноманітних тех�
нологічних засобів дає можливість одержати з
вермикомпосту препарат, який поєднує влас�
тивості регуляторів росту, елементів живлен�
ня та засобів, що підвищують стійкість рослин
до стресових факторів.

Наказом по Міністерству Агропромислово�
го комплексу та УААН №330/113 від 18 червня
1999 року "Про впровадження нових регуля�
торів росту рослин" було передбачено застосу�
вання регуляторів росту рослин як обов'язко�
вого агрозаходу в технологіях виробництва
продукції рослинництва. Технологія комплекс�
ного регулятора росту "Біовітрекс" розробля�
лась у відділі фізіології росту та розвитку рос�
лин Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України в рамках наукового проекту
"Створення біологічно�активних препаратів
для зернових культур з метою підвищення їх
продуктивності та покращення якості про�
дукції рослинництва", а також при виконанні
науково�технічного інноваційного проекту
"Впровадження високоефективного компле�
ксного регулятора росту зернових культур та
біопрепаратів на основі азотфіксуючих бак�
терій".

Технологічні стадії отримання комплекс�
ного препарату "Біовітрекс" представлені на
рис. 1: 1) зважування; 2) водна екстракція; 3)
фільтрація з отриманням водного екстракту
та осаду; 4) лужний гідроліз осаду; 5) фільт�
рація лужного гідролізату; 6) нейтралізація
лужного гідролізату кислотою; 7) змішування
водного екстракту та нейтралізату з хелатова�
ними мікроелементами; 8) концентрування
препарату.

На рис. 2 представлена апаратурно�техно�
логічна схема виробництва комплексного
препарату "Біовітрекс".

Партію біогумусу зважують на вагах 1. В екс�
трактор 2 додають воду в співвідношенні 1 кг
біогумусу: 3 л води, вмикають мішалку і пос�
тупово додають біогумус. Водну екстракцію біо�
гумусу проводять при t = 20—30 °С і постійно
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Рис. 1. Схема матеріальних потоків виробництва комп�
лексного регулятора росту "Біовітрекс"
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працюючій мішалці протягом 30 хв. Отрима�
на водяна суспензія містить водорозчинні
сполуки біогумусу і ґрунтову мікрофлору. Вод�
ну суспензію з екстрактора 2 направляють на
НУТЧ�фільтр 3. Осад з НУТЧ�фільтра 3 пос�
тупає в гідролізатор 6, а фільтрат збирається в
збірнику водного екстракту 4. У гідролізаторі
6 проводиться лужний гідроліз осаду 0,1 N
розчином КОН протягом 30 хв. Розчин лугу
0,1 N КОН готується в збірнику лужного роз�
чину 9. Слід зазначити, що гумати в біогумусі
знаходяться в водонерозчинному стані в фор�
мі солей дівалентних іонів. При обробці біогу�
мусу розчином лугу (наприклад, КОН) відбу�
вається утворення водорозчинних гуматів. У
збірнику�змішувачі 5 на фільтраті водного
екстракту біогумусу готується розчин хелато�
ваних мікроелементів Fe3+, Mn2+, Zn2+, Cu2+.
Лужний гідролізат осаду із гідролізатом 6
направляють на НУТЧ�фільтр 7, промивають
водою і утилізують, а фільтрат лужного гідро�
лізату направляють у збірник лужного гідро�
лізату 8. У збірнику кислотного розчину 10 го�
тується водний розчин лимонної кислоти. В
нейтралізатор 11 поступає водяний розчин з
хелатованими мікроелементами зі збірника�
змішувача 5, фільтрат лужного гідролізату 8
та кислотний розчин із збірника 10. У нейт�
ралізаторі 11 суміш постійно перемішують
мішалкою і доводять до рН 7,0. Водний роз�
чин із нейтралізатора 11 відцентровим насо�
сом 18 подають на фільтраційну установку 12.
Фільтрат збирають у збірнику 13. Із збірника
13 фільтрат через компенсатор з регулюваль�
ним клапаном 14 подають безпосередньо на
дозувально�розливний автомат 15 або на ва�
куумвипарну установку 16. Концентрований
продукт з вакуум�випарної установки 16 по�
дають через компенсатор з регулювальним
клапаном 14 на дозувально�розливний авто�
мат 15. Таким чином, є можливість випуску
двох видів препарату — звичайного (1,5 % аб�
солютно сухої речовини) і концентрованого
(20 % абсолютно сухої речовини). З дозуваль�
но�розливного автомата 15 препарат розлива�

ють у полімерні пляшки 17. Тару з комплекс�
ним препаратом "Біовітрекс" зважують і упа�
ковують.

Перш ніж розпочати вивчення впливу пре�
парату на основі вермикомпосту як регулятора
росту на рослинні організми, було проведено
роботу з тестування його фізіологічної актив�
ності з використанням специфічних біотестів —
на ауксини, цитокініни та гібереліни [28, 29].

Отримані результати свідчать, що для вод�
ної витяжки вермикомпосту властива аукси�
нова, цитокінінова і гіберелова активність.
Чітка концентраційна залежність спостеріга�
лася в біотестах на ауксини і цитокініни. Так,
максимальна ауксинова активність була від�
мічена при розведенні в 25 разів і становила
13,3 % приросту колеоптилів пшениці у порів�
нянні з контрольною. Розведення водної ви�
тяжки біогумусу в 50 і 100 разів мали дещо
меншу активність, і забезпечували 10,3 і 6,1 %
приросту колеоптилів пшениці відповідно.
Максимальну цитокінінову активність (55 %)
також спостерігали при розведенні водної ви�
тяжки біогумусу в 25 разів. Цитокінінова ак�
тивність зберігалася і при наступних розве�
деннях у 50 і 100 разів і становила 16,3 і 12,6 %
приросту маси сім'ядолей огірка відповідно.
При максимальному розведенні в 150 разів
приріст маси сім'ядолей огірка, як і довжини
відрізків колеоптилів пшениці не відрізнявся
від контрольного варіанту (дистильована во�
да). Ауксинову активність водної витяжки
вермикомпосту також було підтверджено у
біотесті на індукцію коренеутворення живців
квасолі. При розведенні у 150 разів її актив�
ність була навіть вищою, ніж індолілоцтової
кислоти. Характерно, що у варіантах, оброб�
лених досліджуваними розчинами, збільшу�
валася не тільки кількість коренів, але й їх ма�
са, що обумовлено наявністю речовин різної
фізіологічної природи, які сприяють, з одного
боку, індукції ризогенезу, а з іншого — збіль�
шенню маси самих коренів [31, 32]. Висока
гіберелова активність водної витяжки верми�
компосту спостерігалася у всіх досліджених
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розведеннях і становила 6,8—23,8 % у порів�
нянні з контрольним варіантом. Наявність
трьох класів фітогормонів�стимуляторів була
підтверджена фізико�хімічними методами
аналізу.

У подальшому вивчали вплив водної витяж�
ки біогумусу на інтенсивність ростових про�
цесів різних сортів озимої пшениці на ранніх
етапах онтогенезу, а також досліджували ефек�
тивність лужного гідролізату біогумусу та
об'єднаного водного і лужного екстрактів. Та�
кий підхід зумовлений тим, що лужний гід�
ролізат містить гумінові та фульвокислоти [33,
34], які є фізіологічно активними сполуками
[31]. На нашу думку, поєднання в одному пре�
параті фітогормонів�стимуляторів з гуміно�
вими та фульвокислотами може забезпечити
адитивний ефект стимуляції росту і розвитку
рослини, і таким чином позитивний вплив на
урожайність важливих сільськогосподарсь�
ких культур. Було встановлено, що водна ви�
тяжка біогумусу і лужний гідролізат у різних
концентраціях стимулювали ріст надземної та
кореневої маси паростків пшениці сорту
Київська 8 та кукурудзи гібриду Комета МВ.
Спостерігалася певна сортова специфічна чут�
ливість до дії концентрату: найчутливішим
виявився сорт озимої пшениці Подолянка, а
найменш чутливим виявився сорт Білоцерків�
ська напівкарликова, що свідчить про специ�
фічність реакції сортів озимої пшениці на дію
екзогенних фітогормонів [28, 35].

Нашими дослідженнями, а також роботами
інших авторів було доведено, що вміст важли�
вих для зернових культур мікроелементів у
вермикомпості складав від 0,0005 до 0,0563 %
мас. Літературні дані свідчать, що цієї кіль�
кості недостатньо для використання верми�
компосту як джерела важливих мікроеле�
ментів для зернових культур, тому при ство�
ренні препарату на основі вермикомпосту
необхідно підвищити в ньому вміст мікроеле�
ментів [29, 36].

В процесі роботи на основі дослідження біо�
логічних властивостей екстрактів вермиком�

посту було створено експериментальний комп�
лексний препарат "Біовітрекс" на основі водної
і лужної витяжок біогумусу та важливих для
зернових культур мікроелементів [28, 29]. Про�
ведено його випробування в польових умовах
при обробці вегетуючих рослин озимої пшени�
ці [35]. Вивчення біологічної ефективності но�
вого препарату в польових умовах та вплив як
самого препарату, так і окремих його складових
на фізіологічні параметри, особливості форму�
вання ризосферних мікроорганізмів та уро�
жайність озимої пшениці проводили на полях
науково�виробничого відділу ІФРГ НАН Ук�
раїни в смт Глеваха.

Обробка рослин озимої пшениці сорту Подо�
лянка дослідними препаратами призводила до
позитивних змін у накопиченні фотосинтезу�
вальних пігментів у листках озимої пшениці.
Так, вміст хлорофілів a і b у листках рослин, об�
роблених препаратом "Біовітрекс", уже в фазі
виходу в трубку відрізнявся від контрольного
варіанту на 12 і 68,5 % і складав відповідно 1,84
та 0,45 мг на 1 г маси сухої речовини. Тен�
денція до накопичення фотосинтезувальних
пігментів спостерігалася і на подальших ета�
пах онтогенезу рослин. Істотне збільшення
вмісту хлорофілу a спостерігалося у варіан�
тах, оброблених біогумусом та препаратом
"Біовітрекс". Суттєвими змінами у вмісті хло�
рофілу b відрізнялися варіанти з обробкою пре�
паратами "Біовітрекс" та "Агростимулін" (регу�
лятор росту рослин, створений в ІБОНХ НАН
України і зареєстрований в переліку пестицидів
і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні), які були включені у варіанти досліду
для позитивного контролю. Статистично дос�
товірне підвищення вмісту каротиноїдів було
відмічено лише у варіанті з обробкою мікроеле�
ментами (21,7% або 0,94 мг на 1 г абсолютно су�
хої маси) у фазі колосіння та у варіантах з об�
робкою біогумусом та препаратом "Біовітрекс"
у фазі воскової стиглості — 21,7 і 22,9 % або 2,33
і 2,36 мг на 1 г АСМ відповідно [37].

Збільшення вмісту фотосинтезувальних піг�
ментів у листках рослин, оброблених препара�
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том "Біовітрекс", обумовлено в першу чергу
присутністю у складі препарату фітогормонів
стимулювальної дії. Відомо, що біосинтез хло�
рофілу значною мірою залежить від умов міне�
рального живлення [38]. Не менш важливою є
наявність у складі препарату "Біовітрекс" не�
обхідних для життєдіяльності рослини мікрое�
лементів, а саме йонів заліза та міді в легкодос�
тупній для рослин формі, які безпосередньо
впливають на процеси біосинтезу хлорофілів. 

За допомогою прямого методу визначення
фотосинтетичної активності досліджено інтен�
сивність фотосинтезу в листках рослин ози�
мої пшениці сорту Подолянка у фазі цвітіння.
Найбільш істотне збільшення цього показни�
ка спостерігалося у варіанті з використанням
препарату "Біовітрекс" — 102 %, або 2,89 г, СО2

на 1 мг хлорофілу у порівнянні з контрольним
варіантом. Обробка іншими досліджуваними
препаратами також збільшувала інтенсивність
фотосинтезу, але менш суттєво — 36, 16 та 23 %
відповідно у варіантах із застосуванням суміші
екстрактів біогумусу, розчину мікроелементів
та регулятора росту "Агростимулін" [28].

Обробка посівів озимої пшениці сорту По�
долянка названими препаратами сприяла
зростанню надземної і кореневої маси рослин
у всіх досліджуваних варіантах. Найбільш ва�
гомий приріст надземної маси спостерігали у
варіантах з рослинами, обробленими препара�
тами "Біовітрекс" та "Агростимулін" протягом
періоду від цвітіння до воскової стиглості. Та�
ке суттєве наростання надземної маси, ймовір�
но, пов'язане з формуванням і наливом зерна,
причому різниця у швидкості наростання над�
земної маси порівняно із контрольним варіан�
том сягала 90—100 %. При визначенні прирос�
ту кореневої маси найбільш ефективним вия�
вилося застосування препарату "Біовітрекс"
та окремих його складових у порівнянні не ли�
ше з контрольним варіантом, а і із регулято�
ром росту "Агростимулін" [28, 29].

Окремими дослідженнями було показано
[39, 40], що застосування регуляторів росту і
розвитку рослин для обробки сільськогоспо�

дарських культур може опосередковано через
активацію процесів хлоропластогенезу, фото�
синтезу (і, вірогідно, зміни в об'ємі та складі
кореневих виділень) змінювати перебіг мікро�
біологічних процесів у ризосфері рослин.

Як свідчать одержані результати, вплив біо�
логічно активних речовин суттєво позначає�
ться на кількісному і якісному складі мікроб�
ного угруповання ризосфери озимої пшениці.
Усі випробувані нами чинники суттєво стиму�
лювали зростання загальної чисельності та
групового складу сапрофітної мікрофлори,
яка трансформує елементи живлення у прий�
нятні та доступні для рослин форми у ризос�
фері пшениці вже через два тижні після об�
робки відповідними розчинами. У динаміці
відмічаються сукцесійні зміни в складі мік�
робного ценозу, зумовлені наявністю чи від�
сутністю трофічних субстратів та інших умов
розвитку тих чи інших мікроорганізмів. Об�
робка посівів експериментальним препаратом
"Біовітрекс" опосередковано впливала на ак�
тивність процесу асоціативної азотфіксації
через макросимбіонт, свідченням чого є отри�
мані дані з інтенсифікації процесу фотосинте�
зу, що сприяє зв'язуванню атмосферного азо�
ту через збільшення надходження до бульбо�
чок асимільованого рослиною вуглецю. Крім
того, зростає як загальна (за рахунок збільшен�
ня кореневої системи), так і питома (внаслідок
додаткового припливу вуглецю) чисельність
азотфіксаторів, типових для рослини, що за�
безпечує ефективну змішану аутобактери�
зацію [41].

Отже, застосування препарату "Біовітрекс"
позитивно впливало на формування мікробного
угруповання в кореневій зоні озимої пшениці.
Зміни ж чисельності та активності мікроорга�
нізмів приводили до оптимізації перебігу окре�
мих біологічних процесів в агроценозі (фіксації
атмосферного азоту) і сприяли покращенню мі�
нерального живлення рослин. 

Кінцевим результатом позитивних цілесп�
рямованих змін фізіологічного стану рослин
озимої пшениці сорту Подолянка стало підви�
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щення її врожайності. Обробка всіма препара�
тами статистично достовірно підвищувала
врожайність озимої пшениці сорту Подолян�
ка. При цьому найбільшою, в порівнянні з
контрольним варіантом, прибавка врожаю бу�
ла на ділянках, оброблених препаратом "Біо�
вітрекс": 14,9 %, або 7,2 ц/га, додаткової про�
дукції. Прибавка врожаю при застосуванні
"Агростимуліна", біогумусу та мікроелементів
була дещо нижчою — 13,6, 10,9 та 11,8 % від�
повідно (або на 6,6, 5,2 та 5,7 ц/га більше за
контрольний варіант). Отримані дані свідчать
про те, що прибавка врожаю на дослідних ді�
лянках, можливо, забезпечувалася завдяки
збільшенню кількості зерен у колосі. Маса
1000 насінин, як генетично детермінований
показник, у дослідних варіантах відрізнялася
від контрольної не більше 1,9 % [35, 37]. 

Ці результати узгоджуються з даними на�
ших лабораторних досліджень, якими було ви�
явлено рістстимулюючу активність препарату
на озимій пшениці та кукурудзі. Так, з літера�
турних даних відомо, що обробка рослин пше�
ниці гібереловою кислотою приводить до
підвищення урожаю за рахунок збільшення
кількості зерен у колосі [4]. Це частково пояс�
нює природу дії препарату "Біовітрекс", ство�
реного на основі вермикомпосту, і його вплив
на структуру врожаю озимої пшениці.

Стабільне зростання інтенсивності росту
зернових культур і відповідно їх урожайність
можливі лише при використанні хімічного за�
хисту. Крім того, рослина повинна найповніше
використовувати власний потенціал самоза�
хисту, що включає безпосередньо стійкість та
механізм уникнення інфекції шляхом переш�
коджання її поширенню, тобто створення ме�
ханічних бар'єрів, безпосередній фунгіцид�
ний або фунгістатичний ефект. Механізми,
які підвищують фізіологічну витривалість
рослин до біотичних факторів, лежать в ос�
нові індукції стійкості.

Базуючись на роботах низки авторів щодо
можливості підвищення стійкості рослин
пшениці до хвороб [42, 43, 44, 45], ми досліди�

ли вплив препарату на основі об'єднаної ви�
тяжки біогумусу на ростові параметри та ура�
женість паростків озимої пшениці хворобами
з використанням штучної інокуляції збудни�
ками кореневих гнилей. Отримані дані свід�
чать, що обробка дослідним розчином певною
мірою нівелювала зменшення маси паростків
після зараження різними патогенними гриба�
ми, а в деяких випадках повністю знімала не�
гативний ефект патогена. Це, вочевидь, відбу�
валося за рахунок прискореного проходження
окремих, найбільш вразливих для зараження,
фаз розвитку рослин (напр., скорочення періо�
ду між сівбою і сходами) і, таким чином, дава�
ло можливість зменшити вплив інфекції на
подальші ростові процеси та продуктивність
зернових культур. Цим, зокрема, може бути
обумовлена стійкість певних сортів (напр., Ко�
лумбія) до фітопатогенних грибів, про що свід�
чить збільшення рівня стресового гормону
АБК, з одного боку, та підвищення вмісту
ІОК — з іншого [28, 46].

Ефективність застосування біогумусу, мікро�
елементів, препаратів "Біовітрекс" та "Агрости�
мулін" в польових умовах проти септоріозу у
фазі колосіння пшениці була майже на рівні
ефективності фунгіцидного препарату "Альто�
супер". Ступінь розвитку септоріозу складала
відповідно 8,35, 10,35, 8,39, 8,53 та 6,77 %. У
фази цвітіння та молочно�воскової стиглості
перелічені препарати за ефективністю посту�
палися фунгіциду Альто�супер, однак віднос�
но контрольного варіанту їх ефективність за�
лишалася на рівні 16—42 % [28, 29].

Можна припустити, що ефект від застосуван�
ня суміші екстрактів вермикомпосту та препа�
рату "Біовітрекс" пов'язаний як із рістстимулю�
ючою активністю препарату, так і з індукцією
стійкості рослин до фітопатогенів під впливом
сполук, що містяться в екстрактах біогумусу.
Не виключена також конкурентна взаємодія
мікроорганізмів у складі біогумусу з патогенни�
ми грибами та мікроорганізмами.

В цілому, рістстимулююча дія препарату,
створеного на основі вермикомпосту, ймовір�

Науково(технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

Наука та інновації. № 3, 2008 39



но, забезпечується за рахунок його властивос�
тей як регулятора росту, рідкого добрива та
біофунгіцида [28, 29]. Мікроелементи в складі
препарату є важливими структурними еле�
ментами росту та розвитку рослин, в той час
як фітогормони регулюють важливі процеси
метаболізму, підсилюючи синтез багатьох
фізіологічно активних речовин, що сприяє на�
копиченню сухої маси на пізніших етапах он�
тогенезу озимої пшениці. Це, в свою чергу,
приводить до підвищення врожайності даної
культури.

Таким чином, препарат "Біовітрекс" виявив�
ся досить ефективним і може бути використа�
ний як елемент інтенсивної технології виро�
щування озимої пшениці.
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И.В. Драговоз, В.П. Антонюк,
М.В. Волкогон, В.К. Яворская

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЯТОРА
РОСТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР "БИОВИТРЕКС"

Разработана технология производства комплексного
регулятора роста зерновых культур "Биовитрекс", предс�
тавлены схемы его производства и использования. Экс�
периментальный образец препарата "Биовитрекс" содер�
жит водную и щелочную вытяжки вермикомпоста и
комплекс важных микроэлементов, необходимых для
зерновых культур. Установлены оптимальные концент�
рации препарата для разных сельскохозяйственных
культур. Показаны физиологические эффекты препара�
та на озимой пшенице в процессе ее онтогенеза, что дает
возможность оптимизировать ее продуктивность. Тео�
ретически обоснованно использования препарата как
важного элемента технологии выращивания озимой
пшеницы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: вермикомпост, технология, ре�
гуляторы роста, микроэлементы, зерновые культуры,
продукционный процесс.

I.V. Dragovoz, V.P. Antonyuk, M.V. Volkogon, V.K. Yavorska

TECHNOLOGY OF COMPLEX GROWTH
REGULATOR FOR CEREAL CROPS

"BIOWHEATREX"

The technology of complex preparation for cereal crops
Biowheatrex is elaborated. The manufacturing material flows
and instrumental�technological schemes are presented.
Experimental preparation of Biowheatrex includes water
and alkaline extracts of vermicompost and complex of mic�
roelements vital for cereal crops. Its optimal concentrations
for various agricultural crops were revealed. The physiolog�
ical mechanisms of winter wheat plants' production process
optimization during ontogenesis were studied. Preparation
application as the important element of winter wheat culti�
vation technology is theoretically proved.

K e y  w o r d s: technology, growth regulators, vermicom�
post, microelements, production process.
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