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The aim of the research. To establish the effectiveness of different methods of preparation of seeds and
seedlings of basic vegetable plants (tomato, sweet pepper, eggplant, cucumber, asparagus, white cabbage).
Methods. Field, laboratory, computational and statistical. Results. The results of efficiency of use of natural
and synthetic growth regulators for their use on vegetable plants in the juvenile period on their influence on
sowing qualities of seeds and productivity are resulted. The effectiveness of the use of various stimulants for
the treatment of tomato and cucumber seeds for growing in film greenhouses, asparagus and artichoke for the
production of cassette seedlings, as well as seedling treatment in the early stages. The influence of growth
regulators of different nature and complex fertilizers on the stimulation of seeds and seedlings of vegetable
plants is compared. The efficiency of using the microbial preparation Azotofit-r and organo-mineral fertilizer
HelpRost rooting agent to stimulate growth processes has been proved. C onclusions. When treating the
seeds of tomato and cucumber hybrids with Vimpel maxi with a solution concentration of 0.4–2.0 %, an increase in germination energy, seed germination, root length and increase in tomato yield by 18.2–21.1 %, cucumber – by 15, 2–20.0 %. To improve the sowing qualities of asparagus hybrid seeds, it is effective to soak
the seeds with a mixture of succinic acid (3 ml/l) and MS microsalts, which increases the germination energy
by 10.3% and germination by 3.4%. To improve the sowing qualities of artichoke seeds, hydrothermal treatment of seeds or the use of seed treatment with the microbial preparation Azotofit-r (30 ml/kg) is effective.
When growing sweet and eggplant pepper seedlings, it is effective to carry out root feeding with the biological product Azotofit-r or organo-mineral fertilizer HelpRost rooting with a rate of 3.5 ml/l of water. Treatment of white cabbage seedlings in the phase of 2-3 true leaves with growth regulators Vimpel 2 (500 ml/ha)
and Paslinia OK (50-200 ml / ha) improves plant growth and increases yields by 13.0–24.7 %.
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Мета. Встановити ефективність різних способів підготовки насіння та розсади основних овочевих рослин (помідор, перець солодкий, баклажан, огірок, спаржа, капуста білоголова). Методи. Польові, лабораторні, розрахунково-статистичні. Результати. Наведено результати ефективності використання природних та синтетичних регуляторів росту за їх використання на овочевих рослинах в ювінельний період за
їх впливом на посівні якості насіння та урожайність. Представлено ефективність використання різних
препаратів стимулюючої дії для обробки насіння помідору та огірку за вирощування в плівкових теплицях, спаржі та артишоку за отримання касетної розсади, а також обробки розсади на ранніх етапах. Порівняно вплив на стимуляцію насіння та розсади овочевих рослин регуляторів росту різної природи та комплексних добрив. Доведена ефективність використання для стимуляції ростових процесів мікробного
препарату Азотофіт-р та органо-мінерального добрива HelpRost укорінювач. Висновки. За обробки на-
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сіння гібридів помідору та огірку препаратом Вимпел максі з концентрацією розчину 0,4–2,0 % зазначається зростання енергії проростання, схожості насіння, довжини корінця та підвищення урожайності помідору на 18,2–21,1%, огірка – на 15,2–20,0 %. Для покращення посівних якостей насіння гібридів спаржі
ефективним є намочування насіння сумішшю янтарної кислоти (3 мл/л) та мікросолей МС, що зумовлює
підвищення енергії проростання на 10,3 %, схожість – на 3,4 %. Для покращення посівних якостей насіння
артишоку ефективним є гідротермічна обробка насіння або використання обробки насіння мікробним
препаратом Азотофіт-р (30 мл/кг). За вирощування розсади перцю солодкого та баклажану ефективним є
проведення прикореневого підживлення біопрепаратом Азотофіт-р або органо-мінеральним добривом
HelpRost укорінювач з нормою 3,5 мл/л води. Обробка розсади капусти білоголової в фазу 2-3 справжніх
листків регуляторами росту Вимпел 2 (500 мл/га) та Пасліній ОК (50-200 мл/га) забезпечує покращення
росту рослин та підвищення урожайності на 13,0–24,7 %.
Ключові слова: овочеві рослини, стимулятори росту, енергія проростання та схожість насіння, урожайність
Вступ. Стимуляція ростових процесів сільськогосподарських рослин є однією з основних
задач підвищення їх продуктивності або поліпшення якісних параметрів продукції. Стимуляцію проводять на всіх етапах росту та розвитку рослин, але максимальний ефект досягається в ювенільний період.
Аналіз досліджень і публікацій з досліджуваної теми. До стимуляторів рослин відносяться різні речовини або мікроорганізми, що нанесені на насіння, кореневу систему або листки з
наміром стимуляції природних процесів рослин, покращуючи ефективність використання
поживних речовин або стійкість до абіотичного
стресу, незалежно від забезпеченості рослин
елементами живлення (Traon D., Laurence A.,
2014; Ferdinand Z., Du Jardin P., 2014; Yakhin
O.I., Lubyanov A.A., 2017; Yakhin I.A., Brown
P.H., 2017). Наразі високу ефективність забезпечує використання стимуляторів росту рослинного походження, а також гумінові та фульвокислоти (Calvo P., Nelson L., 2014; Kloepper
J.W., 2014; Canellas L.P. et al., 2015; Nardi S,,
Pizzeghello D., 2016; Schiavon M., Ertani A.,
2016; Shah Z.H. et al., 2018). За даними
Zandonadi D.B. et al. (2016) гумінові речовини
змінюють електрохімічний градієнт протонів на
клітинних мембранах за допомогою модуляції
протонних насосів. У дослідженнях Aminifard
М.Р. et al. (2012) за обробки рослин перцю солодкого розчином фульвокислоти зростала антиоксидантна активність плодів, загальний
вміст фенолів, вуглеводів та каротиноїдів у
плодах, тоді як вміст флавоноїдів та аскорбінової кислоти не змінювався.
Високу ефективність забезпечують препарати на основі амінокислот, хітозану, екстракту
морських водоростей та гумінових речовин
(Abbott L.K. et al., 2018). Так, екстракти морсь-
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ких водоростей виступають джерелом різних
сполук (ліпідів, білків, вуглеводів, фітогормонів, амінокислот, протимікробних сполук) та
володіють сильною стимулюючою дією, що
доведено в дослідженнях Khan W. et al. (2009),
Craigie J.S. (2011), Sharma H.S. et al. (2014),
Bogunovic I. et al. (2015), Nabti E., Jha B., Hartmann A. (2017) та Гангур В.В., Єремко Л.С., Кочерги А.А. (2020). В дослідженнях Carvalho
M.E.A., Castro P.R.C., Novembre A.D.C., Chamma H.M.C.P. (2013) використання екстракту
морських водоростей забезпечує покращення
життєздатності насіння квасолі та накопичення
в листках культури проліну за посушливих
умов. Тоді як в дослідженнях De Oliveira S.M.
et al. (2017) обробка насіння стимуляторами росту на основі гумінових та фульвокислот, екстракту водоростей Ascophyllum nodosum, рослинного регулятору з цитокініном, гібереліном
та ауксином не зумовлювало позитивного
впливу на співвідношення пагін : корінь, не зумовлювало розвиту кореневої системи.
Протистресова дія характерна також і для
препаратів, що містять гідролізати білків. Використання таких препаратів зумовлює також
стимуляцію ростових процесів, поліпшення поглинання та засвоєння поживних речовин, підвищення урожайності, забезпечує виведення
рослин зі стану спокою, покращує розвиток кореневої системи та листового апарату рослин
(Colla G. et al., 2015; De Pascale S., Rouphael Y.,
2017; Colla G., 2017; Nardi S. et al., 2016).
Стимуляція ростових процесів ефективна
вже за обробки насіння овочевих рослин. Передпосівна обробка насіння моркви розчинами
фузикокцину, симбіонту-1 та цитокінінових
препаратів (біфосет, адефим, аденофос) забезпечувало підвищення енергії проростання на 6–
20% (Shishov A.D., Matevosyan G.L. 2000). У до-
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слідженнях Боровської А.Д. та інших (2020) обробка насіння 60% водно-етиловим екстрактом
з надземної частини Verbascum densiflorum
Bertol. забезпечувало підвищення схожості насіння, поліпшення росту та розвитку, збільшення врожайності ряду овочевих рослин (помідора, цибулі ріпчастої, капусти білоголової). Обробка насіння 0,01% розчином препарату забезпечувала комплексний вплив: підвищення
енергії проростання та схожості насіння, формування дружних та рівномірних сходів, оптимальної густоти розміщення рослин, прискорення наростання асиміляційної поверхні листків, збільшення урожайності товарної продукції. Найбільш високий ефект забезпечило використання препарату на насінні капусти, що зумовлювало збільшення врожайності товарних
головок на 34,3%.
Обробка насіння перцю солодкого розчинами гіберелової кислоти з різною концентрацією
(0,5–2,5 мг/л) забезпечувала підвищення лабораторної та польової схожості насіння, середнього часу проростання та індексу швидкості
сходів. Використання препарату з дозуванням
2,5 мг/л зумовлювало збільшення часу появи та
розвитку коренів перцю солодкого (Vendruscolo
E.P. et all., 2016). Обробка сходів гуньби сінної
(Trigonella foenum-graecum L.) гібереловою кислотою забезпечує зростання біомаси листків
культури та збільшення урожайності (Tufail M.,
Hussain K., 2020; Iqbal I., 2020).
Високий рівень стимуляції ростових процесів овочевих рослин забезпечує використання
синтетичних регуляторів росту рослин. Використання за вирощування перцю солодкого
стимуляторів Radifarm та Megafol зумовлює
високу антиоксидантну активність (Paradikovic
N. et al., 2010); підвищення врожайності плодів
до 55% зі зменшенням відсотку ураження плодів гнилям (Paradikovic N. et al., 2011). Використання стимуляторів Radifarm, Megafol, Viva та
Benefit у спекотний літній сезон за вирощування перцю солодкого в теплицях на мінеральній
ваті збільшувало надходження до рослин кальцію, підвищувало кількість плодів на рослині та
масу плоду, та зменшувало частку ураження
плодів гнилями. Ефект спостерігався особливо
в перший урожай, вказуючи на кращу адаптацію оброблених рослин перцю до стресу пересадки (Paradikovic N. et al., 2013). Використання Radifarm допомагає розвиватися кореням
помідора корінню під час проростання, особливо за не оптимальних для молодих рослин умов
вирощування (Paradikovic N. et al., 2008).

Актуальним є використання стимуляторів
росту для зниження стресової дії за пересадки
рослин. Такий стресовий етап за пересадки рослин має вирішальне значення для кінцевої
продуктивності рослин залежно від рівня стресу та генетичного потенціалу сорту для стійкості до стресу. Використання в такий період спільно стимуляторів росту Radifarm та Megafol
забезпечувало інтенсивний розвиток вегетативної маси помідора (Vinkovic et al., 2009).
Radifarm позитивно впливав на ріст коренів,
тоді як Megafol стимулював розвиток листків
(Vinkovic et al., 2013). Однак застосування вказаних стимуляторів було більш ефективним за
їх використання до пересадки, порівняно з обробкою після пересадки, що зумовлювало високу толерантність рослин до стресів, коротшу
адаптацію до умов вирощування в теплиці або
в полі та більшу ефективність використання
добрив. Позитивний вплив Radifarm та Megafol
на азотне живлення рослин помідора більш за
все зумовлено наявністю амінокислот у складі
даних стимуляторів. Отже, деякі інші біостимулятори на основі білкових гідролізатів можуть забезпечувати рослини амінокислотами,
які впливають на метаболізм рослин, викликаючи ауксиноподібні та гібереліноподібні ефекти, покращуючи засвоєння азоту та продуктивність посівів (Colla G. et al., 2014).
Ефективність впливу різних стимуляторів
росту овочевих рослин залежить від стадії розвитку рослин, концентрації препаратів, їх співвідношення в сумішах. Найбільш актуальним
залишається дослідження ефективності використання природних та синтетичних стимуляторів
в ювенільний період овочевих рослин (сходи,
розвиток розсади, за пересадка).
Мета і завдання дослідження – встановити
ефективність різних способів підготовки насіння та розсади основних овочевих рослин (помідор, перець солодкий, баклажан, огірок, спаржа, капуста білоголова).
Методика та вихідний матеріал. Дослідження проводили впродовж 2016–2021 рр. в
Інституті овочівництва і баштанництва НААН
(с. Селекційне, Харківська обл., Харківський рн.).
Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих методик (Yakovenko K.I., 2001;
Dospekhov B.A., 1985).
Дослідження щодо замочування насіння помідорa та огірка регулятором росту Вимпел
Максі проводили з використанням концентра-
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цій 0,2 %, 0,4; 2,0 та 4,0 % та експозиції 12 годин.
За обробки насіння гібридів спаржі експозиція становила 24 години. Було використано регулятор росту – янтарна кислота та суміш мікросолей Мурасиге і Скуга (Н3ВО3 – 6,2 мг/л;
MnSO4x5H2O – 24,1 мг/л, CuSO4x5H2O – 0,025
мг/л; ZnSO4x7H2O – 8,6 мг/л; NaMoO4x2H2O –
0,25 мг/л; KJ – 0,83 мг/л; CoCl2x6H2O – 0,025
мг/л).
Схема досліджень з артишоком передбачала
три способи підготовки насіння: 1) без обробки
(посів сухим насінням); 2) обробка мікробним
препаратом Азотофіт-р (30 мл/кг насіння); 3)
гідротермічна обробка (пророщування зволоженого насіння в термостаті за температури
25…27 0С впродовж 3 діб з подальшим утримання насіння у вологому піску за температури
3…5 0С впродовж 6 годин). Після відповідних
обробок насіння висівали в касети з об’ємом
чарунки 65 см3.
Схема досліджень з розсадою перцю солодкого та баклажану передбачала проведення
прикореневого підживлення за появи сходів
культури: 1) водою (контроль); 2) біопрепаратом Азотофіт-р (3,5 мл/л); 3) добривом
HelpRost укорінювач (3,5 мл/л води) з нормою
витрати робочої рідини 1,5 л/м2. Облік біометричних параметрів проводили на 14 добу після
використання препаратів.
Обробку розсади (обприскування) капусти
білоголової препаратами Вимпел 2 та Пасліній
ОК проводили в розсаднику за фази розвитку
розсади – поява 2–3 справжніх листків.
Технологія вирощування розсади та товарних овочів – загальноприйнята для зони Лісостепу з використанням краплинного зрошення.
У дослідженнях було використано наступні
препарати та добрива:
Янтарна кислота – регулятор росту рослин
та стресовий адаптоген, що допомагає краще
засвоювати речовини з ґрунту. Використовується для обробки насіння, саджанців, рослин,
поливу ґрунту.
Азотофіт-р – мікробний препарат, що містить живі клітини природної азотфіксуючої бактерії Azotobacter chroococcum (1-9?10-9
КУО/см3) та їх активні метаболіти (амінокислоти, вітаміни, фітогормони, фунгіцидні речовини, макро- і мікроелементи).
HelpRost укорінювач – органо-мінеральне
добриво, до складу якого входять амінокислоти
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(більше 16 видів) – 50 г/л, полісахариди – 1,5
г/л, вітаміни групи В – 50 мг/л, макро-, мікроелементи, хелатовані продуктами метаболізму
мікроорганізмів: K2O – 3,0; Zn – 0,84; Cu – 0,17;
B – 0,48; Mn – 0,64 (мг/л). Виробник препарату
Азотофіт-р та біодобрива HelpRost укорінювач
– ТОВ «БТУ-центр Україна».
Вимпел Максі – препарат, що містить
Pormitek, Vidatamin, Ferlidol (до 800 г/л).
Вимпел 2 – препарат, що містить багатоатомні спирти (300 г/л), гумінові кислоти (30 г/л),
карбонові кислоти природного походження (3
г/л) та використовується для обробки насіння
та вегетуючих рослин.
Пасліній ОК – препарат, що містить у своєму складі аналоги природних регуляторів росту
пасльонових культур (солі аміноспиртів із заміщеними феноксіоцтовими кислотами – 55
г/л). Виробник препаратів Вимпел і Пасліній –
група компаній «Долина» (Україна).
Результати досліджень та їх обговорення.
Стимуляція росту насіння має позитивний
вплив в першу чергу на посівні його якості та
розвиток зародку. Так, замочування насіння
помідора в розчині стимулятору росту Вимпел
Максі забезпечує збільшення енергії проростання на 2,6–8,0 %, схожості насіння – на 1,3–
7,0 %, довжини корінця – на 0,68–3,75 см (табл.
1). Зазначено, що ефект такої дії зростає за істотного підвищення норми використання препарату з 0,2–0,4 % до рівня 2–4 %. Надалі за
вирощування рослин, насіння яких було оброблено різними нормами препарату, урожайність
плодів була істотно вищою відносно контролю,
але не відрізнялась за варіантами (коливалась в
межах 15,7–16,6 кг/м2).
Подібну закономірність відмічено й за обробки насіння огірка препаратом Вимпел Максі
(табл. 2). Відмічено істотне підвищення енергії
проростання на 8–11 %, схожості насіння – на
4–5 %, довжини корінця – на 0,4–1,1 см за використання різних норм препарату, але різниця
між нормами була не суттєвою. Обробка насіння Вимпел Максі в розчинах 0,2–4 % забезпечувало збільшення врожайності культури на
1,5–2,5 кг/м2 без істотної різниця за різними
нормами. Максимальний рівень врожайності
культури (15 кг/м2) забезпечує використання
для обробки насіння 4 % розчину препарату.
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Таблиця 1 – Вплив замочування насіння регулятором росту Вимпел Максі на посівні якості насіння та врожайність плодів помідора гібрида Княжич F1 (середнє за 2016–2017 рр.)
Замочування насіння

Вода
Вимпел Максі (0,2% розчин)
Вимпел Максі (0,4% розчин)
Вимпел Максі (2% розчин)
Вимпел Максі (4% розчин)
НІР0,95 за роками

Посівні якості насіння та проростків
(за результатами лабораторних досліджень)
Енергія
Схожість
Довжина
проростання, %
насіння, %
корінця, см
76
79
4,84
78,6
80,3
5,52
79,3
80,6
5,55
80,6
82,3
6,57
84
86,0
8,59
3,25; 3,56
2,93; 2,95
2,81; 1,89

Урожайність
плодів, кг/м2

13,7
16,3
16,2
16,6
15,7
1,57; 1,34

Таблиця 2 – Вплив замочування насіння регулятором росту Вимпел Максі на посівні якості насіння та урожайність огірка гібрида Каміла F1 (середнє за 2016–2017 рр.)
Замочування насіння

Вода
Вимпел Максі (0,2% розчин)
Вимпел Максі (0,4% розчин)
Вимпел Максі (2% розчин)
Вимпел Максі (4% розчин)
НІР0,95 за роками

Посівні якості насіння та проростків
(за результатами лабораторних досліджень)
Енергія
Схожість
Довжина
проростання, % насіння, %
корінця, см
87
94
3,8
95
99
4,2
98
98
4,8
97
98
4,7
97
99
4,9
5,41; 6,11
4,93; 4,88
0,59; 0,43

Ефективність застосування регуляторів росту зростає за їх використання в комплексі з
внесенням елементів живлення. У дослідженнях за обробки насіння спаржі різних суттєве
підвищення енергії проростання та схожості
насіння відмічено за намочування насіння високими концентраціями янтарної кислоти (3
мл/л) та суміші мікросолей МС (рис. 1).
За такого способу обробки насіння енергія
проростання його збільшується на 10,3 %, схожість – на 3,4 %. Але така закономірність зазначена для насіння свіжих врожаїв (одно-,
дворічного). Для більш старого насіння (врожаю 2015 р.) обробка регулятором росту янтарна кислота та комплексом макро- і мікроелементів не забезпечує підвищення посівних якостей насіння спаржі.

Урожайність
плодів, кг/м2

12,5
14,0
14,1
15,0
14,3
1,02; 1,14

Часто дія регуляторів росту або комплексних добрив для оптимізації живлення молодих
проростків рослин забезпечує ефект з певним
відтягуванням терміну дії. У дослідженнях з
насінням артишоку за обробки органомінеральним добривом HelpRost укорінювач
вже на 9 добу зазначено проростання 34,7 %
насіння, тоді як за використання Азотофіт-р –
2,8 %, за намочування насіння водою – 8,3 %
(рис. 2). Надалі за дії HelpRost укорінювач кількість насіння, що проросло, зростає до 36,1 %
на 12 добу та до 43,1 % на 16 добу. У той самий
час за використання Азотофіт-р відмічено істотне зростання кількості насіння, що проросло,
до 25,0% на 12 добу та до 46,1 % на 16 добу.
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Рисунок 1. Вплив різних способів підготовки спаржі на посівні якості насіння гібрида
Atlas F1 (насіння 2015 та 2018 років урожаю) (середнє за 2019–2020 рр.)

Рисунок 2. Вплив різних способів підготовки насіння на схожість насіння артишоку, 2021 р.
Ефективність використання Азотофіт-р та
HelpRost укорінювач підтверджується й у дослідженнях з розсадою перцю солодкого та баклажана, за проливу розчинами препаратів у фазу початку сходів культур (табл. 3). Використання вказаних препаратів зумовлює збільшення висоти гіпокотиля, довжину та висоту
сім’ядольного листка як розсади баклажану со-

94

рту Веронік, так і розсади перцю солодкого сортів Надія та Любаша.
Зазначено збільшення біометричних параметрів розсади баклажана на 6,3–12,5 %, перцю
солодкого – на 5,3–31,0%, що підтверджується
візуально (рис. 3).
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Таблиця 3 – Зміни біометричних параметрів розсади пасльонових рослин за використання Азотофіт-р та HelpRost укорінювач (14 доба після внесення – обробка за сходів культур)
Варіанти досліду

Контроль
Азотофіт-р
HelpRost укорінювач
НІР0,95
Контроль
Азотофіт-р
НІР0,95
Контроль
HelpRost укорінювач
НІР0,95

Біометричні параметри розсади
висота гіпокотиля,
довжина сім’ядольного
ширина сім’ядольного
см
листка, см
листка, см
Баклажан сорту Веронік
1,6
0,8
2,7
1,7
0,9
2,9
1,8
0,9
3,0
0,16
0,1
0,2
Перець солодкий сорту Надія
1,75
2,29
0,94
2,03
3,00
0,99
0,18
0,22
0,08
Перець солодкий сорту Любаша
3,39
3,16
1,06
3,95
3,87
1,21
0,27
0,30
0,13

а
б
Рисунок 3. Вплив біопрепаратів та добрив на розвиток розсади баклажана (14 доба після внесення): а) контроль (зліва), Азотофіт-р (справа); б) Азотофіт-р (зліва), HelpRost укорінювач (справа)
Обробка регуляторами росту ефективна на
різних етапах розвитку розсади овочевих рослин. Так, за обробки розсади капусти білоголової у фазу 2–3 справжніх листків регуляторами
росту Вимпел 2 (500 мл/га), Пасліній ОК (50–
200 мл/га) зазначається позитивна дія не тільки
на розвиток розсади, а також на формування
урожаю капусти (табл. 4). Використання вказаних препаратів забезпечує підвищення загальної врожайності капусти на 13,0–24,7 %, урожайності товарної продукції – на 10,4–23,0 %.
Спільне використання вказаних регуляторів росту має негативну дію на урожайність капусти.
Висновки. За обробки насіння гібридів помідора та огірка препаратом Вимпел максі з

концентрацією розчину 0,4–2,0 % зазначається
зростання енергії проростання, схожості насіння, довжини корінця та підвищення врожайності помідора на 18,2–21,1%, огірка – на 15,2–
20,0 %.
Для покращення посівних якостей насіння
гібридів спаржі ефективним є намочування насіння сумішшю янтарної кислоти (3 мл/л) та
мікросолей МС, що зумовлює підвищення енергії проростання на 10,3 %, схожість – на 3,4 %.
Для поліпшення посівних якостей насіння
артишоку ефективним є гідротермічна обробка
насіння або використання обробки насіння мікробним препаратом Азотофіт-р (30 мл/кг).
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Таблиця 4 – Залежність урожайності капусти білоголової сорту Українська осінь від обробки розсади регуляторами росту (середнє за 2018–2019 рр.)
Обробка розсади в
фазу 2–3 листків
Контроль (вода)
Вимпел 2 (500 мл/га)
Пасліній ОК (50
мл/га)
Пасліній ОК (200
мл/га)
Пасліній ОК (50
мл/га) + Вимпел 2
(500 мл/га)
НІР0,95

Середня
маса головки, кг
1,14
1,35

Загальна
урожайність,
т/га
46,0
53,0

–
15,2

Урожайність
товарних
головок, т/га
43,4
49,9

1,47

57,4

24,7

53,4

23,0

93,0

1,32

52,0

13,0

47,9

10,4

92,1

1,13

45,0

-2,2

42,7

-1,6

94,9

6,9; 5,4

За вирощування розсади перцю солодкого та
баклажана ефективним є проведення прикореневого підживлення біопрепаратом Азотофіт-р
або органо-мінеральним добривом HelpRost
укорінював з нормою 3,5 мл/л води.
Обробка розсади капусти білоголової у фазу
2–3 справжніх листків регуляторами росту Вимпел 2 (500 мл/га) та Пасліній ОК (50–200
мл/га) забезпечує покращення росту рослин та
підвищення урожайності на 13,0–24,7 %.
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