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Анотація. Викладено результати досліджень впливу регуляторів росту 

рослин на активність окисно-відновних ферментів у листках помідора 

індетермінантного типу гібридів F1 Раїса та Маєва. 
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Abstract. The results of studies of the effect of plant growth regulators on the 

activity of redox enzymes in leaves of indeterminate tomato type F1 Raissa and 

Mayeva hybrids are described.  
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Провідною культурою в тепличних господарствах України є помідор. 

Підвищення врожайності помідора в теплицях потребує розробки і 

впровадження сучасних нових, більш удосконалених технологічних прийомів. 

Для створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин помідора 

великого значення набуває процес хімізації, важливе місце в якому займають 

регулятори росту рослин. 



Однією з найшвидших і неспецифічних реакцій організму під впливом 

будь-якого стресу є активізація окислювальних процесів, що супроводжується 

накопиченням високотоксичних для рослин сполук, зокрема тих, які 

порушують проникність мембран за рахунок пероксидного окислення ліпідів. 

Це призводить до утворення активних форм кисню – пероксиду водню, 

супероксидного радикалу, гідроксильного радикалу [3]. Ферменти, зокрема 

пероксидаза, поліфенолоксидаза, каталаза, мають фізіологічні антиоксидантні 

властивості, які відіграють важливе значення в захисних реакціях організму, 

здатні підвищувати захисні та прискорювальні реакції рослин і сприяють 

посиленню процесів їхньої життєдіяльності. Підвищення активності цих 

ферментів за впливу передпосівної обробки насіння і обприскування рослин 

регуляторами росту свідчить про більш високий рівень обміну речовин, у 

зв’язку з чим прискорюється і весь процес мобілізації речовин для росту і 

розвитку. 

Методика досліджень. Метою наших досліджень було вивчення впливу 

різних регуляторів росту на активність ферментів у листках помідора. 

Дослідження проводили у 2006-2007 роках у Науково-дослідному 

виробничому агрокомбінаті „Пуща-Водиця” в зимових гідропонних теплицях у 

продовженій культурі. Об'єктом були гібриди помідора індетермінантного типу 

Раїса F1 селекції Нідерландів і Маєва F1 німецької селекції. Досліди закладали 

та проводили згідно методики, прийнятої для закритого ґрунту [1, 2].  

Використовували регулятори росту різної природи: івін (N-оксид 2,6-

диметилпіридину) – синтетичний препарат ауксиноподібної дії; агроемістим-

екстра – комплекс фізіологічно активних сполук та мікроелементів (Інститут 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України); реастим – регулятор росту, що 

містить добриво „Реаком”, а також гетероауксин, гіберелін, бурштинову 

кислоту, креатин, гумінові кислоти (Науково-виробничий центр „Реаком”, 

Україна); імуноцитофіт – суміш етилових ефірів вищих жирних кислот 

(агропромислова компанія „Гінкго”, Росія). 



Відповідно до рекомендацій насіння замочували у розчинах 

рістрегулюючих препаратів на 18 год. Розсаду обприскували у фазі трьох 

справжніх листків. Вегетуючі рослини обприскували в період плодоношення 

три рази з інтервалом в один місяць. Контрольний варіант обробляли водою. 

Визначення активності окисно-відновних ферментів (пероксидази, 

каталази, поліфенолоксидази) визначали спектрофотометрично [1, 2].  

Результати досліджень. Біологічна роль пероксидази полягає в окисленні 

органічних сполук перекисом водню або органічними перекисами. Присутність 

ферменту в хлоропластах вказує на його участь в окисно-відновлювальних 

реакціях у процесі фотосинтезу, а виявлення пероксидази в мітохондріях – на 

участь в енергетичному обміні клітини [6]. 

Експериментальні дані показали, що всі регулятори росту істотно 

підвищували пероксидазну активність. В гібридів Раїса F1 і Маєва F1 

максимальне підвищення активності цього фермента спостерігалось за впливу 

біолану, показники якого перевищували контрольні варіанти у 2-3 рази. Дещо 

слабший вплив на активність пероксидази мали івін та імуноцитофіт – вони 

підвищували пероксидазну активність у 1,3-2,0 рази. Реастим змінював рівень 

активності найменше – у 1-1,5 раза порівняно з контролем. 

Поліфенолоксидаза бере участь в окисленні різних органічних сполук 

(окислює феноли та їх похідні в хінони у присутності молекулярного кисню). 

Фермент являє собою сполуку білкової молекули з міддю. Дія 

поліфенолоксидази тісно пов’язана з окисно-відновлювальними 

перетвореннями ряду речовин, зокрема, аскорбінової кислоти та ауксинів. Деякі 

вчені вважають, що поліфенолоксидаза є свого роду аварійним ферментом, 

який вступає в дію при порушенні окремих ланок дихального процесу. Така 

декомпенсація виникає при порушенні структури тканин, фізіологічних 

порушеннях, при введенні в тканини рослин паразитарних мікроорганізмів [6]. 

Дані джерел літератури свідчать, що за впливу на рослину активуючих доз 

біологічно активних речовин спостерігалося підвищення активності 

поліфенолоксидази [4, 5]. 



Згідно з отриманими даними до найбільшого впливу на активність 

поліфенолоксидази в листках помідора приводило обприскування рослин 

препаратом імуноцитофіт – у середньому за два роки спостерігалося 

підвищення її у 1,3-1,8 раза порівняно з контрольними варіантами. За дії івіну і 

біолану активність поліфенолоксидази зростала у 1,2-1,5 раза, залежно від 

гібрида. Застосування реастиму майже не вплинуло на активність цього 

фермента, показники якого на обох гібридах коливалися у межах контролю. 

Каталаза – двокомпонентний фермент, який складається з білка і 

простетичної групи, що містить залізо [3]. Основною біологічною функцією її є 

захист організму від згубного впливу перекису водню, який утворюється в 

результаті обміну речовин в якості проміжного продукту при окисленні ряду 

органічних речовин. Каталаза розщеплює перекис водню на воду і кисень. 

Звільнений таким чином кисень при диханні знову зв’язується з активованим 

воднем, утворюючи воду. 

У наших дослідженнях спостерігалось чітко виражене підвищення 

активності каталази тканин листка за використання імуноцитофіту – показники 

цього варіанту перевищували контрольні у 2 рази. Івін і біолан слабше 

активізували каталазу, а реастим при застосуванні на гібриді Маєва F1 не мав 

істотного впливу на вміст цього ферменту. 

За даними Ю.В. Ракітіна, К.Л. Поволоцької, Д.М. Седенка [4] у зав’язях 

помідора, оброблених регуляторами росту рослин активність каталази 

підвищувалась, знижуючи активність пероксидази. Протилежна залежність 

спостерігалася у тканинах листків: активність каталази понижувалась, а 

пероксидази зростала. Подібна тенденція спостерігалася в наших дослідженнях, 

особливо при застосуванні івіну і біолану.  

Каталаза змінюється аналогічно інтенсивності дихання, послаблення якого 

веде до сповільнення росту листків [5]. Тобто, обприскування рослин 

регуляторами росту збільшує ріст одних органів за рахунок інших. Дані наших 

досліджень дозволяють пояснити різницю в урожайності рослин, отриману в 

результаті застосування різних ростових речовин: зміна активності ферментів у 



листках помідора спричиняє перерозподіл поживних речовин і посилює їх 

надходження у продуктивні органи. 

Висновки. Регулятори росту підвищували активність пероксидази в 

тканинах листків помідора. Особливо цьому сприяли біолан та івін. 

Імуноцитофіт мав найбільший вплив зростання активності поліфенолоксидази і 

каталази. Дія реастиму на активність ферментів виявилася незначною. 
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