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досліду спо с теріга лась як для об роб ле
них ек с т рак том, так і для кон троль них 
рос лин, що вка зу ва ло на об ме же ну 
до ступність во ди та її вплив на ча ст ко ве 

за крит тя про дихів. На третій 
день де фіци ту во ло ги тем пе
ра ту ра листків де що зни зи
ла ся в обох варіан тах. Це 
було зу мов ле но швид ким 
по чат ко вим відкрит тям про
дихів пе ред дов го т ри ва лим 
їхнім за крит тям в умо вах 
нестачі во ди. Такий процес  
відо мий як ефект «Іва но ва». 

Після віднов лен ня по ли ву 
дослідні варіан ти з піджив
лен ням про дов жу ва ли по сту
по во змен шу ва ти тем пе ра ту
ру по верхні листків (на 
2…3°С ниж че тем пе ра ту ри 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща), 
що свідчить про по вер нен ня 
до нор маль ної транспірації. 
На відміну від цьо го тем пе
ра ту ра по верхні ли ст ко вої 
по верхні кон троль них рос
лин не зміни ла ся, за ли ша ю

чись у рівно вазі з тем пе ра ту рою 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща. Це по яс
нюють тим, що кон трольні рос ли ни 
втра ти ли здатність транс пор ту ва ти во ду 
і віднов лю ва ти тур гор. 

Крім цьо го, та кож вста нов ле но, що 
об роб ка рос ли ни сої ек с т рак том во до
рості сти му лює ан ти ок си дант ну 
ак тивність фер мент ної си с те ми та ек с
пресію відповідних стресгенів.

 
  Вис нов ки

Ви ко ри с тан ня до б ри ва Кван тум- 
СІАмін з ви со ким умістом ек с т рак ту 
Acadian® для підви щен ня по су хостій
кості є пер спек тив ним для різних при
род нокліма тич них зон Ук раїни. За 
не стачі ґрун то вої во ло ги по за ко ре не ва 
об роб ка сої пре па ра том, що містить ек с
т рак ти во до ро с тей, тобто по кра щен ню 
фізіологічної про тидії вод но му стре су та 
ак тив но му кон тро лю теп ло во го ре жи му, 
що призводить до підви щен ня стійкості 
та адап тації рос лин до по су хи. 

Для до сяг нен ня кра що го ре зуль та ту 
ре ко мен дується ви ко ну ва ти піджив лен ня 
в ком плексі з інши ми пре па ра та ми 
«Кван тум» згідно тех но логічних схем 
оп тимізації жив лен ня та бо роть би зі 
стре   са ми. Звер тай тесь до аг ро номічної 
служ би ком панії «НВК “Ква д рат”» за 
до дат ко ви ми ре ко мен даціями — ми бу де
мо раді відповісти на ваші за пи тан ня.    
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Ці рос ли ни ду же чут ливі до вод
но го стре су, особ ли во під час 
ре про дук тив но го роз вит ку. 

Не ста ча во ло ги впро довж чо ти рь ох днів 
у період роз вит ку бобів при зво дить до 
втра ти понад 35% вро жаю, збільшу ю
чись до 45% на другому — четвертому 
тижні фа зи на ли ву насіння. Стрес від 
по су хи спричинює абор тацію дрібних 
бобів, змен шен ня в них кількості та 
розміру насіння.

  Відповідь рос лин на вод ний стрес
Ли с ток рос ли ни є ос нов ним ре цеп то

ром стре су, який вик ли кає лан цюг фізіо
логічних ре акцій від ек с пресії генів і ре  гу  
ляції гор монів до ос мо ре гу ляції та струк
тур ної адап тації рос лин. Ли ст ку вла с ти
вий ме ханізм ре гу ляції про дихів, який 
кон тро лює га зо вий обмін, фо то син тез і 
ме та болічну ак  тивність у відпо відь на 
зміни на вко лиш нь о го се ре до ви ща, збе
ріга ю чи вирішаль ний ба ланс між фо то
син те зом і втра тою во ди. Відо мо, що 
по су ха призводить до на ко пи чен ня аб с ци 
зо вої кис ло ти, яка сприяє за крит тю про
дихів, тим са мим змен шу ю чи над хо д жен
ня СО2, що без по се ред ньо впли ває на 
інтен сивність фо то син те зу і су п ро   во д жує
ться збільшен ням тем   пе ра ту ри ли ст ка. 
Як що тем пе ра ту ра до ся гає кри тич них зна
чень, це ча с то при зво дить до не зво рот них 
по шко д жень тка нин ли ст ка. От же, тем пе
ра ту ра ли ст ка мо же ви  ко ри с то ву ва тись як 
інди ка тор стре со во го ста ну рос ли ни.

За галь новідо мо, що ек с т рак ти 
морсь   ких во до ро с тей поліпшу ють стій
кість сільсько го с по дарсь ких куль тур до 
стресів. Се ред ве ли ко го різно маніття 
си ро ви ни для от ри ман ня ек с т рактів, за 
вмістом по жив них та біологічно ак тив
них ре чо вин, виділя ють бурі во до рості 
Ascophyllum nodosum.

  Ка надсь ка якість в Ук раїні
На уко вови роб ни ча ком панія 

«Квад рат» має ба га торічний досвід у 
ви ко ри с тан ні до б рив, що містять в 
якості ком по нен та ек с т рак ти морсь ких 
во до ро с тей, у різних грун то вокліма
тич них умо вах Ук раїни. Лінійка про
дуктів ком панії вклю чає ком плекс не 
кон цен т ро ва не до б ри во Кван тум-
СІАмін, що ви роб ляють із ви ко ри с тан
ням ви со ко якісної кон цен т ро ва ної 
си ро ви ни — ек с т рак ту во до рості 
Ascophyllum nodosum ка надсь кої ком панії 
Acadian Seaplants. 

У 2017 році між ком паніями «НВК 
“Ква д рат”» та Acadian підпи са но парт
нерсь ку уго ду про співробітництво. 

 Acadian Seaplants — од на з найбіль
ших в світі ком паній, яка ви ро щу є та 
пе ре робляє морсь кі во до ро с ті. 
Повністю роз чин ний, уні каль ний за 
хімічни ми скла до ви ми ек с т ракт от ри
му ють шляхом дво е тап но го про це су 
фільтрації, а якість і стабільність про
дуктів за без пе чують жор ст ки ми ме то
да ми кон тро лю ви роб ництва та якості. 

Ек с т рак ти морсь ких во до ро с тей міс
тять понад 60 різних ком по нентів при
род но го по хо д жен ня, а са ме ма к ро і 
мікро е ле мен ти, кар богідра ти, аміно кис
ло ти, фіто гор мо ни та інші ак тивні ре чо

ви ни, які підтри му ють гор мо наль ний 
ба ланс, спри я ють підви щен ню за галь ної 
стре состійкості, по кра щен ню рос ту 
ве ге та тив ної ма си та ко ре не вої си с те ми, 
ак ти вації фо то син те зу й нор малізації 
жив лен ня рос лин. 

Ком па ния Acadian Seaplants про ве ла 
чис ленні досліджен ня з вив чен ня уніка ль
них вла с ти во с тей і різно манітної функ
ціональ ності ек с т рактів морсь ких во до ро
с тей, які по ка за ли по зи тив ний вплив на 
стійкість рос лин сої до по су хи та спе ки. 
Про ве де ний впро довж п’яти днів ве ге
таційний дослід зі ство рен ня стре су від 
по су хи з віднов лен ням по ли ву на п’ятий 
день дав змо гу спо с теріга ти всі стадії стре
су: стресре акція (3й день), адап тація 
(4й день) і віднов лен ня (5й день).

Впро довж пер ших двох днів ек с пе
ри мен ту не бу ло вста нов ле но суттєвих 
відмінно с тей у тем пе ра турі та тур горі 
листків між об роб ле ни ми і кон троль
ни ми рос ли на ми (a, b) (рис. 1). Різни ця 
між варіан та ми досліду ста ла істот ною 
на 3й день, кон трольні рос ли ни по ча
ли швид ко в’яну ти, а об роб лені — 
збері га ли тур гор. На 4й день по су хи 
тур гор рос лин, об роб ле них ек с т рак том 
морсь ких во до ро с тей, був знач но 
ви щим (44%), ніж кон троль но го 
варіан ту (23%) (c, d). 

 Віднов лен ня по ли ву на 5й день 
по ка за ло істот ну ви ди му різни цю між 
об роб ка ми. Впро довж двохтрьох 
го дин після по ли ву об роб лені рос ли ни 
відно ви ли ся, тоді як кон трольні рос ли
ни так і не змогли вітворити свого фізі
ологічного по тенціалу (e, f). 

За галь на тен денція збільшен ня тем
пе ра ту ри листків уп ро довж пер ших днів 

Соя є однією з най по пу
лярнiших куль тур у рос лин
ництві. Інтен сифікація її ви ро
щу ван ня по тре бує вдо с ко на
лен ня  та впро ва д жен ня еле
ментів адап тив них тех нологій 
для най повнішо го ви ко ри с тан
ня по тенціалу інтен сив них 
сортів. Ви со ку про дук тивність 
бо бо вих куль тур суттєво об ме

жено низ кою біотич них та 
абіотич них чин ників, се ред яких 
най по ши реніши ми є по су ха.

Унікальні вла с ти вості 
ек с т рактів морсь ких во до ро с тей 
про ти по су хи у посівах сої
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Мал. 1. Візу альні та теп лові зо б ра жен ня рос лин сої (спра ва — об роб лені 
ек с т рак том во до ро с тей Acadian®, зліва —  кон трольІ): 1-й день (a,b), 4-й (c,d) 
і 5-й день досліду (e, f) (Martynenko et al., 2016)
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