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Наведено результати досліджень з вивчення дії різних доз гербіциду калібр 75 (30; 40; 50; 60 і 

70 г/га), внесених окремо і сумісно з біологічними препаратами –  агатом-25К і агростимуліном, на 

формування анатомо-морфологічної структури стебла ячменю ярого. Встановлено, що опти-

мальна за анатомічними і морфологічними показниками будова  стебла ячменю ярого формується 

при використанні в посівах композиції препарату калібр 75 в дозі 40 г/га з агатом-25К і агрости-

муліном.  
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При вивченні ступеня дії ксенобіотиків на сільськогосподарські культури  важливого 

значення набувають дослідження процесів формування анатомо-морфологічної будови стеб-

ла рослин, які  в більшості випадків  істотно  впливають на характер і спрямованість продук-

ційного процесу [1]. 

З літературних джерел відомо, що внаслідок дії гербіцидів, особливо подібних до 

ауксину, ростові процеси різних сільськогосподарських культур зазнають істотних змін, що 

відповідним чином відображається на морфологічній будові окремих  тканин і органів 

рослинного організму [2]. Так, при обробці пшениці озимої гербіцидом 2,4-Д (0,4%) 

відмічено достовірне зростання висоти проростків [3]. Водночас, при обробці посівів ячменю 

ярого препаратом 2,4-Д  в дозі 1,6 кг/га пригнічувався ріст рослин у висоту [4]. Подібну 

залежність у формуванні довжини соломини пшениці ярої було відмічено за обробки рослин 

гербіцидами дозанекс, дікуран та ігран в дозі 8,0 кг/га [5]. 

Дослідженнями також доведено, що при використанні різних доз гербіцидів може 

змінюватись не тільки морфологічна будова стебла рослин, а й внутрішня його структура. 

Так, при дії симазину (4,0–10 кг/га) в стеблах ячменю сорту Носівський відмічено зростання 

в 1,3–1,6 раза площі судинно-волокнистих пучків, зокрема ксилеми – в 1,3–1,9 раза [6]. 

На жаль, менш вивченою на сьогодні є дія на анатомічну й морфологічну будову стеб-

ла сільськогосподарських культур екзогенних регулюючих ріст препаратів. Однак дослід-

ження, виконані на 40 сортах ячменю ярого із використанням гібереліну і кампозану, свід-

чать про залежність формування висоти і біомаси рослин переважно від сортових (генетич-

них) особливостей культури [7]. У той же час в окремих наукових працях є відомості про 

безпосередній позитивний вплив біологічних препаратів на ростові процеси сільськогос-

подарських культур:   ячменю ярого – епіббрасиноліду й емістиму С [8, 9]; пшениці озимої – 

гаупсину [10]; пшениці ярої – мікробіологічних препаратів Agrobac. radiod. + Rhodococ. eryf. 

40014 та еколисту на фоні ґрунтового гербіциду рейсер [11]. Проте в літературі зовсім не 

розкритими залишаються питання впливу на формування анатомо-морфологічної будови 

стебла ячменю ярого біологічних препаратів, внесених у поєднанні з гербіцидами різних 

хімічних класів, що значно звужує уяву про механізм дії фізіологічно активних речовин як 

регуляторів окремих адаптаційних реакцій на формування продуктивності посівів. 

Зважаючи на це, завданням наших досліджень було: встановити як гербіцид класу 

сульфонілсечовини калібр 75, внесений окремо та сумісно з біологічними препаратами –

агатом-25К і агростимуліном, впливатиме на ростові процеси ячменю ярого, і зокрема, як 

при цьому змінюватиметься морфологічна та анатомічна будова стебла рослин, а також 

розкрити ступінь дії препаратів, що досліджувалися. 

Досліди виконували в польових умовах сівозміни кафедри біології Уманського 

національного університету садівництва. Об’єктами досліджень слугували рослини ячменю 

ярого (Hordeum distiсhum) сорту Соборний, гербіцид калібр 75, в. г. (д. р. – тифенсульфурон-



метил, 500 г/кг + трибенурон-метил, 250 г/кг), біопрепарат агат-25К (д. р. – інактивовані 

бактерії Pseudomonas aureofaciens H16 – 2 % і біологічно активні речовини культуральної 

рідини – 38%), регулятор росту рослин агростимулін (д. р. – N-оксид-2,6-диметилпіридин + 

емістим С, композиція біологічно активних речовин, одержана шляхом культивування 

грибів-ендофітів) [12]. Гербіцид калібр 75 застосовували в дослідах у таких дозах: 30, 40, 50, 

60 і 70 г/га, агат-25К – 20 мл/га, агростимулін – 10 мл/га. 

Закладання польових дослідів виконували в триразовому повторенні згідно з за-

гальноприйнятими рекомендаціями [13] за схемою, що наведена в таблицях. Внесення пре-

паратів проводили у фазі повного кущення ячменю ярого з розрахунковою витратою робо-

чого розчину 300 л/га. 

Анатомо-морфологічну будову стебла вивчали в лабораторних умовах у зразків рос-

лин, відібраних у польових дослідах за методиками розробленими З. М. Грицаєнко та ін. 

[14].  

У результаті досліджень встановлено, що процеси формування анатомо-морфоло-

гічної структури стебла ячменю ярого певним чином залежали від дози застосування   

гербіциду калібр 75 як сумісно, так і в поєднанні   із біологічними препаратами агат-25К і 

агростимулін та погодних умов в роки проведення дослідів. Так, дослідження виконані у 

2006 і 2008 рр. показали, що у 2006 р. рослини ячменю у фазі колосіння формували стебло 

середньої довжини – 55,1 см, а в найбільш сприятливому за погодними умовами 2008 р. – 

довжиною 60,2 см (табл. 1, 2). Водночас, при обробці рослин ячменю ярого у 2006 р. 

гербіцидом калібр 75  в дозах: 30; 40; 50; 60 і 70 г/га середня довжина стебла,  порівняно з 

контролем І, збільшувалася відповідно на 3,2; 6,0; 10,4; 4,9 і 1,2 см, а у варіантах   з 

використанням тих же самих доз гербіциду, але в поєднанні з агатом-25К і агростимуліном – 

відповідно на 7,0; 13,2; 11,7; 7,0 і 3,1 см.  

Найбільшу висоту рослини ячменю ярого формували у варіантах із застосуванням 

калібру 75 в дозах: 30; 40; 50; 60 і 70 г/га + агат-25К + агростимулін, що перевищувало 

контроль І відповідно на 12,7; 24,0; 21,2; 12,7 і 5,6%. Одержані дані свідчать про залежність 

формування висоти стебла ячменю ярого від доз використання гербіциду калібр 75 та їх 

поєднання   у сумішах із агатом-25К і агростимуліном. Так, зі збільшенням дози внесення ка-

лібру 75 до 70 г/га довжина стебла зменшувалась, однак  меншою мірою це простежувалось 

у варіантах   сумісного внесення калібру 75 з біологічними препаратами.  Як встановлено 

нашими попередніми дослідженнями [15] за сумісної дії гербіциду калібр 75, агату-25К і 

агростимуліну у рослинному організмі відбувається інтенсифікація ферментативних реакцій, 

що сприяє значному підвищенню рівня детоксикаційних процесів. В подальшому це 

зумовлює формування оптимального за площею і структурою листкового апарату, в 

результаті фотосинтетичної діяльності якого покращується забезпеченість ростучих тканин 

пластичними речовинами.  

Аналізуючи у 2006 р. вплив гербіциду калібр 75 і його сумішей з агатом-25К  та агро-

стимуліном на формування довжини окремих міжвузлів стебла ячменю ярого можна стверд-

жувати, що найбільш інтенсивно ростові процеси проходили на рівні четвертого і п’ятого 

міжвузлів стебла, особливо у варіантах, де калібр 75 в дозах 30; 40 і 50 г/га застосовували в 

бакових сумішах із біологічними препаратами. Так, перевищення контролю І в цих варіантах 

досліду становило відповідно 1,4; 3,9 і 3,2 см  для четвертого та 2,2; 3,3 і 2,1 см  для п’ятого 

міжвузлів. 

З вищенаведених даних видно, що дія калібру 75 в дозах 30–50 г/га, внесеного з 

біологічними препаратами, мала більш виражений вплив на ростові процеси останніх між-

вузлів стебла ячменю ярого, які згідно з науковими даними   [1], відіграють найбільш вагому 

роль у формуванні продуктивності колоса. Проте, очевидно, що на формування довжини 

стебла, в тому числі й останніх його міжвузлів, значний вплив здійснював і фітосанітарний 

стан   посівів. Про це переконливо свідчать показники довжини міжвузлів стебла у контролі 

ІІ, де бур’яни впродовж вегетації були відсутні. Водночас, стимулювання ростових процесів 

рослин ячменю ярого безпосередньо пов’язане з формуванням відповідної анатомічної 



будови стебла [6]. Так, на основі аналізу  поперечного зрізу стебла ячменю ярого нами вияв-

лено, що кількість судинно-волокнистих пучків у варіантах досліду значно збільшувалася. 

Це може свідчити про поліпшення умов забезпечення рослин вологою та елементами жив-

лення. Зокрема, найбільша кількість судинно-волокнистих пучків на рівні четвертого між-

вузля була в 2006 р. у варіантах, де калібр 75 застосовували сумісно з біологічними 

препаратами. Це зумовило зростання  кількості пучків порівняно з контролем 1 в 1,1–1,3 

раза. При цьому середня площа одного пучка була найбільшою у варіанті з застосуванням 

препаратів: калібр 75 (40 г/га) + агат-25К + агростимулін,  перевищення контролю 1 стано-

вило 35,3%. Одержані дані свідчать про існування тісного взаємозв’язку між формуванням 

довжини стебла ячменю ярого та його анатомічною структурою, оскільки, з одного боку, 

спрямованість ростових процесів визначається безпосередньою (вплив на фізіологічні 

процеси) або опосередкованою (за рахунок зниження забур’яненості посівів) дією препаратів 

на рослини, а з іншого – відповідна анатомічна структура стебла впливає на забезпеченість 

рослин водою та елементами живлення, без яких проходження ростових процесів не 

можливе. 
 

1. Анатомо-морфологічна структура стебла ячменю ярого при дії гербіциду калібр 75, 

 внесеного окремо і в поєднанні з агатом-25К та агростимуліном (фаза колосіння, 2006 р.) 

 

Варіанти 

 досліду 

Довжина, см Кількість судинно- 

волокнистих 

пучків на 

поперечному  

зрізі стебла
*
,  

шт 

Середня 

 площа 

 одного 

пучка,  

10
-3

 мм
2
 

стеб-

ла 

міжвузлів 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

Без застосування  

препаратів (контроль І) 
55,1 3,5 7,6 9,2 16,8 18,0 31 5,92 

Ручні прополювання 

впродовж вегетаційного 

періоду (контроль ІІ) 

69,1 3,7 8,4 11,2 22,4 23,4 41 8,11 

Агат-25К 57,3 3,6 7,8 9,5 17,0 19,4 33 6,12 

Агростимулін 59,4 3,7 8,1 10,1 17,7 19,8 35 6,34 

Калібр 75 – 30 г/га 58,3 3,6 7,9 9,8 17,6 19,4 32 6,18 

Калібр 75 – 40 г/га 61,1 3,8 8,7 10,6 18,3 19,7 35 6,52 

Калібр 75 – 50 г/га 65,5 4,0 9,1 12,1 19,8 20,5 37 7,11 

Калібр 75 – 60 г/га 60,0 3,7 8,8 11,3 18,0 18,2 33 6,48 

Калібр 75 – 70 г/га 56,3 3,5 7,6 10,1 16,9 18,2 32 6,01 

Калібр 75 – 30 г/га + 

+ агат-25К + агростимулін 
62,1 3,8 8,9 11,0 18,2 20,2 34 6,73 

Калібр 75 – 40 г/га + 

+ агат-25К + агростимулін 
68,3 4,3 9,7 12,3 20,7 21,3 39 8,01 

Калібр 75 – 50 г/га +  

+ агат-25К + агростимулін 
66,8 4,2 9,4 12,1 20,0 21,1 38 7,64 

Калібр 75 – 60 г/га + 

+ агат-25К + агростимулін 
62,1 3,8 9,0 11,5 18,7 19,1 36 7,13 

Калібр 75 – 70 г/га + 

+ агат-25К + агростимулін 
58,2 3,6 8,0 10,7 17,1 18,8 33 6,24 

НІР05 2,3      1,6 0,33 
  

       * Четверте міжвузля. 
 

При вивченні змін анатомо-морфологічної будови стебла ячменю ярого залежно від 

дії гербіциду калібр 75 та його сумішей із агатом-25К та агростимуліном у 2008 р. виявили 

аналогічну закономірність (табл. 2). Так,   при  внесенні  калібру 75  в дозах:  30; 40; 50; 60 і 

70 г/га приріст довжини стебла ячменю до контролю І становив 1,9; 4,1; 6,2; 3,0 і 0,9 см, а 



при використанні тих же доз гербіциду сумісно з біопрепаратами – 4,2; 9,5; 7,0; 4,9 і 3,0 см 

відповідно. З одержаних даних видно, що найбільший приріст довжини стебла був при 

поєднанні гербіциду калібр 75 з біологічними препаратами. Зокрема, при застосуванні 

калібру 75 в дозі 40 г/га з агатом-25К і агростимуліном   стебло ячменю ярого в досліді було 

найдовшим, а довжина 1-го, 2-го, 3-го, 4-го і 5-го міжвузлів  перевищувала контроль І на 

10,5; 9,6; 23,3; 20,4 і 11,1% відповідно. В цьому ж варіанті досліду відмічено найбільшу 

кількість судинно-волокнистих пучків на поперечному зрізі стебла (41 шт), середня площа 

яких перевищила контроль І на 26,3%. 
 

2. Анатомо-морфологічна структура стебла ячменю ярого при  дії гербіциду калібр 75,  

внесеного окремо і в поєднанні з агатом-25К та  агростимуліном (фаза колосіння, 2008 р.) 
 

Варіанти досліду 

Довжина, см Кількість судинно-

волокнистих пучків 

на поперечному 

зрізі стебла*,  

шт 

Середня 

площа  

одного 

пучка,  

10
-3

 мм
2
 

стеб-

ла 

міжвузлів 

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 

Без застосування 

препаратів (контроль І) 
60,2 3,8 8,3 10,3 18,1 19,7 33 6,74 

Ручні прополювання 

впродовж вегетаційного 

періоду (контроль ІІ) 

70,1 4,0 8,8 12,1 21,3 23,9 42 8,63 

Агат-25К 63,3 3,8 8,7 11,2 18,6 21,0 35 6,81 

Агростимулін 64,2 3,8 8,8 11,3 19,0 21,3 36 7,01 

Калібр 75 – 30 г/га 62,1 3,9 8,4 10,8 19,0 20,0 34 6,92 

Калібр 75 – 40 г/га 64,3 3,9 8,7 11,1 19,8 20,8 36 7,24 

Калібр 75 – 50 г/га 66,4 4,0 8,9 11,6 20,7 21,2 38 7,93 

Калібр 75 – 60 г/га 63,2 3,9 8,8 10,9 19,0 20,6 36 7,62 

Калібр 75 – 70 г/га 61,1 3,8 8,6 10,5 18,3 19,9 34 7,01 

Калібр 75 – 30 г/га +  

+ агат-25К + агростимулін 
64,4 4,0 8,7 11,2 19,8 20,7 36 7,13 

Калібр 75 –  40 г/га + 

+ агат-25К + агростимулін 
69,7 4,2 9,1 12,7 21,8 21,9 41 8,51 

Калібр 75 – 50 г/га +  

 + агат-25К + агростимулін 
67,2 4,1 9,0 12,3 21,1 20,7 39 8,11 

Калібр 75 – 60 г/га +  

+ агат-25К + агростимулін 
65,1 4,0 8,9 11,6 19,7 20,9 37 7,83 

Калібр 75 – 70 г/га +  

+ агат-25К + агростимулін 
63,2 3,8 8,8 11,0 19,5 20,1 35 7,14 

НІР05 1,8      1,7 0,28 
 

           * Четверте міжвузля. 

 

           Таким чином, проаналізувавши наведений вище експериментальний матеріал, можна 

зробити наступні висновки: формування анатомо-морфологічної будови стебла ячменю 

ярого залежить від сумарної дії кількох чинників: погодних умов, доз внесення гербіциду 

калібр 75 як окремо, так і сумісно з біологічними препаратами – агатом-25К і агрости-

муліном; великою мірою на формування  анатомо-морфологічної структури стебла ячменю 

ярого впливала бакова суміш – калібр 75 в дозі 40 г/га з агатом-25К та агростимуліном; при 

дії даної композиції препаратів збільшується висота стебла, кількість в ньому судинно-

волокнистих пучків та їх площа, що може свідчити про активізацію процесів водообміну в 

рослинному організмі, від яких безпосередньо залежить формування високої фотосин-

тетичної і господарської продуктивності посівів. 
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