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Коренева система зернових культур має дуже велике значення у 

пристосуванні рослин до несприятливих умов вирощування. Тому, її 

дослідження дозволяє наблизитись до розробки оптимальних технологічних 

прийомів, які сприятимуть захисту рослин від негативної дії посухи. 

У польових умовах найбільш апробованим і достовірним методом, що 

дає загальне уявлення про розташування коренів у ґрунті, є траншейний 

метод Л. І. Казакевича [1]. Спосіб полягає в наступному: на вибраній ділянці 

викопують велику траншею так, щоб на передній стінці її розташовувалися 

рослини, що вивчатимуться. Траншею риють на глибину проникнення 

коріння до 2-3 м і більше. Після зачистки передньої стінки ґрунтового розрізу 

приступають до оголення кореневої системи. Препарування починають від 

стебла і поширюють вниз і сторони. Ґрунт відвалюють  невеликими 

частками, причому коріння повинно залишатися таким, як було на стінці 

траншеї і у жодному разі не міняти свого положення. Цю роботу краще 

всього виконувати за допомогою дрібних інструментів, а сухий або твердий 

ґрунт змочують. По мірі оголення коріння його потрібно прикріплювати до 

стінки невеликими дротяними дужками.   

Недоліком цього способу є те, що це дуже клопітка, досить важка 

робота, яка потребує багато часу. 

Інший спосіб вивчення кореневої системи польових культур полягає у  

будівництві величезної траншеї зі скляною стіною, що розташовується під 

кутом. Траншея засипається ґрунтом, всередину проводиться електрика, а 

зовні, там, де виходить верхня точка скляної поверхні траншеї, висіваються 

різні сільськогосподарські культури. Кореневі системи рослин що ростуть 

розподіляються рівно по склу, і тоді усередині траншеї можна проводити 

будь-які необхідні виміри і дослідження протягом вегетації. 

Недоліком цього способу є те, що ця «конструкція» для свого зведення 

вимагає колосальних матеріальних і надто трудомістка [2]. 

Синицький М. П., вивчаючи вплив регуляторів росту на залягання 

вузла кущіння на глибині 30 см, ступінь розвитку кореневої системи на цій 



глибині, особливості зростання, розвитку і розгалуження кореневої системи 

сортів ячменю, за рахунок яких формуються оптимальні біометричні 

параметри рослин використовував спосіб Б. А. Чижова. Цей спосіб полягає у 

відборі монолітів на глибину до 30 см з подальшим промиванням коренів під 

проточною водою [3]. 

 Недоліком цього способу є те, що кореневу систему вивчали лише у 

30-ти сантиметровому шарі ґрунту, проводили ґрунтові розкопки для відбору 

монолітів, що дуже трудомістко і займає багато часу, а також немає 

страховки від потрапляння в загальну масу відмитого коріння кореневих 

систем бур’янів. 

У Державній установі «Донецька державна сільськогосподарська 

дослідна станція ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН» була розроблена методика 

отримання непошкодженої кореневої системи рослин з найменшими 

витратами часу, матеріальних і трудових ресурсів за рахунок використання 

роз'ємного контейнера без дна [4]. 

Контейнер виготовлявся з оцинкованого листа заліза товщиною 1 мм, 

тому його бокові стінки виключали проникнення коріння інших рослин.  

 Конструкція складалась з двох П-подібних прямокутного профілю 

частин розміром 220×240×1000 мм, з'єднаних між собою болтами в трьох 

точках по всій довжині контейнера (рис. 1). 

При викопуванні траншеї ґрунт розділяли на шари, не допускаючи 

перемішування ґрунтових горизонтів. 

Після викопування траншеї в ній вертикально розміщували  

контейнери, в які пошарово засипали ґрунт. При засипанні ґрунтових 

горизонтів в контейнер проводили ущільнення кожного шару для того, щоб 

максимально наблизити умови росу рослин в контейнері до природних.  

 



                
Рис. 1. Роз'ємний контейнер без дна 

 

При використанні даного способу спрощувалася підготовка траншеї, 

оскільки викопували тільки необхідну кількість ґрунту на незначній площі 

для закладки певної кількості контейнерів. Також прискорювався процес 

отримання чистого коріння, а  найголовніше, виключались його втрати в 

результаті механічних пошкоджень і пересушування, як, наприклад, у 

першому способі. Повністю виключалась можливість попадання в масу 

досліджуваного коріння кореневих систем бур’янів, як, наприклад, в другому 

та третьому способах. Разом з тим, розроблений спосіб спростив вивчення 

впливу рістрегулюючих препаратів на кореневу систему ячменю ярого, що 

передбачалося метою наших досліджень. 

В оптимальний термін для сівби в контейнери висівали насіння ячменю 

ярого оброблене рістрегулюючими препаратами. При настанні потрібної 

фази  рослини обприскували розчинами відповідних препаратів. Впродовж  

вегетації рослин уважно стежили за тим, щоб у контейнері не було жодного 

бур'яну. 

У фазі молочної стиглості у зернових призупиняється розвиток 

кореневої системи і починається її відмирання, тому при настанні цієї фази 

болтове 

з’єднання 3 шт. 



контейнер розкопували. Для отримання чіткої картини розвитку коренів 

контейнер ретельно вилучали з ґрунту та переводили у горизонтальне 

положення. Після чого знімали верхню частину контейнера, а його нижню 

частину з ґрунтовим стовпом опускали і тримали під струменем проточної 

води до тих пір, доки весь ґрунт не вимивався і залишилася лише рослина з 

неушкодженою кореневою системою. Після цього проводили необхідні 

вимірювання, фотографування і зважування. 

 

Вплив застосування регуляторів росту на формування кореневої 

системи рослин ячменю ярого 

 

В досліді вивчали дію рістрегулюючих препаратів на ріст та розвиток 

кореневої та вегетативної систем ячменю ярого сортів Донецький 14 та 

Сталкер. 

Дослід  складався з восьми варіантів: Донецький 14 – контроль (без 

обробки  – 1), айдар (обробка насіння та обприскування рослини у фазі 

кущіння – 2), реаком Плюс (обробка насіння та обприскування рослини у 

фазі кущіння – 3); альбіт (обробка насіння та обприскування рослини у фазі 

кущіння – 4); Сталкер – контроль (без обробки – 5); айдар (обробка насіння 

та обприскування рослини у фазі кущіння – 6);  реаком Плюс (обробка 

насіння та обприскування рослини у фазі кущіння – 7); альбіт (обробка 

насіння та обприскування рослини у фазі кущіння – 8). Повторність 

шестиразова. 

В табл. 1 представлені результати вимірювання кореневої системи та 

вегетативної частини рослин (рис. 2 та 3) (номери на рисунках відповідають 

варіанту досліду). 

Використання регуляторів росту на ячмені ярому Донецький 14 

призвело до збільшення глибини проникнення кореневої системи.  

Найбільше заглиблення кореневої системи було при використанні 

препарату айдар (глибина проникнення кореневої системи збільшилась 



порівняно до контролю на 8,5 см). При використанні мікродобрива реаком 

Плюс значного ефекту виявлено не було. 

Таблиця 1- Вплив застосування регуляторів росту на формування 

біометричних   показників ячменю ярого у фазі молочної стиглості,  

2011-2014 рр. 

 

Варіант 

Глибина проникнення 

кореневої системи, см 

Висота 

рослин, см 

Коефіцієнт 

продуктивної 

кущистості 

Ячмінь ярий Донецький 14 

1. Контроль  91,2 80,2 6,1 

2. Айдар  99,7 81,1 7,6 

3. Реаком Плюс  92,5 80,6 7,2 

4. Альбіт  98,8 80,9 7,5 

НІР05 1,3 0,4 0,2 

Ячмінь ярий Сталкер 

5. Контроль  92,1 80,5 7,3 

6. Айдар  96,4 83,2 7,7 

7. Реаком Плюс  89,3 76,9 7,3 

8. Альбіт  93,8 84,3 7,4 

НІР05 1,5 1,1 0,11 

 

Використання регуляторів росту на сорті ячменю ярого Донецький 14 

не вплинуло на інтенсивність ростових процесів рослин відносно 

контрольного варіанту. 

Збільшення коефіцієнту кущіння при застосуванні рістрегулюючих 

препаратів у ячменю ярого сорту Донецький 14 відносно контрольного 

варіанту становило 1,5. 

Подібна ситуація простежувалась і на сорті Сталкер. Найдовша 

коренева система була при використанні препарату айдар (96,4 см), а при 

застосуванні  реакому Плюс коріння було меншим за контрольний варіант 

(89,3 см). 

 



                     

                             

                                   

Рис. 2 Рослини ячменю ярого сорту Донецький 14 контроль та після 

використання препаратів айдар, реаком Плюс та альбіт 



                        

 

                         

Рис. 3 Рослини ячменю ярого сорту Сталкер контроль та після використання 

препаратів айдар, реаком Плюс та альбіт 

 

 

 

 



На відміну від Донецького 14 у сорту ячменю ярого Сталкер, при 

застосуванні препаратів альбіт та айдар було відмічено збільшення висоти 

рослин відносно контролю на 3,8 та 2,7 см відповідно. Застосування 

мікродобрива реаком Плюс призвело до зменшення висоти рослини 

порівняно з контролем на 3,6 см. 

На продуктивну кущистість ячменю ярого сорту Сталкер помітного 

ефекту від використання рістрегулюючих препаратів не було виявлено. 

Порівнюючи вплив обробітку регуляторами росту рослин, можна 

зробити висновок, що найкраще була розвинута коренева система у сорту 

Донецький 14. Найбільший вплив на розвиток рослин був відмічений при 

використанні біодобрива айдар. 

Після вимірювання, рослини висушували до абсолютно сухого стану та 

зважували (табл. 2). 

Таблиця 2- Вплив використання регуляторів росту на формування 

вегетативної маси та кореневої системи рослин ячменю ярого, 2011-2014 рр. 

 

Варіант 

Абсолютно суха 

маса надземної 

частини рослин, 

г/м
2 

Абсолютно 

суха маса 

коренів, г/м
2 

Відношення 

маси коренів 

до надземної 

маси, % 

Сорт ячменю ярого Донецький 14 

1. Контроль  487,0 103,9 21,3 

2. Айдар  601,0 119,5 19,8 

3. Реаком Плюс  518,1 108,3 20,9 

4. Альбіт  549,2 110,1 20,1 

НІР05
 

2,3 1,1 0,8 

Сорт ячменю ярого Сталкер 

5. Контроль  447,3 101,0 22,6 

6. Айдар  569,9 111,3 19,5 

7. Реаком Плюс  495,8 103,0 20,8 

8. Альбіт  535,1 108,8 20,3 

НІР05 3,7 0,9 1,3 

 

Виявлено, що обробка насіння та обприскування рослин препаратами, 

які вивчали позитивно вплинули на ріст і розвиток кореневої системи, а 

також покращили ефективність роботи кореневої системи, результатом чого 



стало інтенсивніше наростання вегетативної маси ячменю ярого про що 

свідчить зменшення відсоткового відношення маси коренів до надземної 

маси. 

Так,  при використанні препарату айдар на ячмені ярому Донецький 14 

маса коріння по відношенню до надземної частини склала 19,8%, тоді як на 

контрольному варіанті відношення маси коріння до надземної маси 

становило 21,3%. Це свідчить про те, що застосування цього препарату 

сприяє формуванню міцної, більш активної кореневої системи ячменю ярого. 

Найменший ефект від препаратів, що вивчались, був при обробці насіння та 

обприскуванні рослини препаратом реаком Плюс. 

Подібна ситуація простежувалась і на сорті ячменю ярого Сталкер, де 

найбільший ефект було відмічено на варіанті з застосуванням біодобрива 

айдар. 

Взагалі обробка насіння та обприскування посівів на початкових фазах 

росту рістрегулюючими препаратами сприяє поліпшенню процесів розвитку 

кореневої системи та збільшує кількість стебел, що дозволяє рослинам краще 

адаптуватися до несприятливих кліматичних умов. 

Таким чином, за результатами досліджень з виявлення ефективних 

препаратів стимулюючої дії на рослини ячменю ярого в посушливих умовах, 

встановлено, що препарат айдар, за ефективністю дії на 6% перевищив вплив 

інших регуляторів. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для вивчення впливу погодних факторів та агротехнічних заходів на 

розвиток кореневої системи зернових культур рекомендується застосовувати 

спосіб вирощування кореневої системи зернових культур (Патент України 

№65964, дата реєстрації 26.12.2011 р.), який дозволяє отримати 

непошкоджене коріння рослин. 
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