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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН 

ГАРТ НА ПОСАДКАХ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ Mentha piperita L. В РІЗНІ ЗА 

АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ РОКИ ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ 

О.П. ПОПОВ кандидат біологічних наук 

Прилуцька дослідна станція УААН  

Наведенорезультати вивчення впливу різних доз регулятора росту Гарт на 

урожайність надземної маси та ефіроолійну продуктивність м’яти перцевої 

Mentha piperita сорту Удайчанка в різні за метеорологічними показниками роки 

вирощування. 

М’ята перцева, ліпідний обмін, ефіроолійна продуктивність, урожай 

надземної маси, вологозабезпеченість. 

 

М’ята з давніх часів використовується в повсякденному житті людей. Її 

застосовують при багатьох захворюваннях, а також як пряну й ароматичну 

рослину в салатах, юшці, підливах, соусах, гарнірах, освіжаючих напоях. Ванни з 

настоєм м’яти використовують при жовтусі, ревматизмі, захворюваннях суглобів, 

при травмах [3]. Сухе листя м’яти перцевої входить до складу багатьох 

лікарських зборів і мікстур, ефірну олію широко застосовує сучасна медицина як 

жовчогінний і знеболюючий засіб при захворюваннях печінки та жовчних шляхів, 

при неврозах, стресах, безсонні тощо. Ефірну олію м’яти ментольної 

використовують при виготовленні валідолу–ефективного засобу при стенокардії. 

Добавка ментолу в зубну пасту зміцнює ясна, сприяє заживленню пошкоджень в 

ротовій порожнині, освіжає подих [12]. 

Швидкозростаюча потреба вітчизняної парфюмерно- косметичної, медичної 

та харчової промисловості в ефірній олії м’яти в останні роки практично повністю 

задовольняються за рахунок поставок її з-за кордону, що свідчить про гостру 

потребу прискореного відновлення ефіроолійної галузі в нашій державі. Досягти 
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цього можна як за рахунок відновленя площ, зайнятих цією культурою, так і за 

інтенсифікації виробництва та вдосконалення технологій її вирощування 

[5, 9, 10, 11]. Одним із можливих засобів вирішення цієї проблеми є широке 

застосуванння регуляторів росту рослин [6], які при вирощуванні м’яти 

практично не використовуються, хоча з літературних джерел відома позитивна 

дія деяких з них, зокрема янтарної кислоти, на її рослини [1,4]. Завданням наших 

досліджень був пошук біологічно-активних сполук з більш високою, ніж у 

янтарної кислоти, ефективністю. Для вивчення ми обрали регулятор росту рослин 

останнього покоління – препарат гарт, створений українськими вченими на базі 

N-оксидів похідних піридину, відомих високою біологічною активністю, який 

позитивно проявив себе як засіб підвищення продуктивності багатьох 

сільськогосподарських культур [2, 8]. Нині завершуються його Державні 

випробування цього регулятора росту на посівах польових, овочевих і технічних 

культур. На посадках ефіроолійних культур гарт не випробовували, що дало нам 

підставу застосувати його на посадках м’яти. За позитивого результату, 

 застосування цого препарату можна включити як новий елемент у технологію 

вирощування м’яти перцевої. 

З метою вирішення цього завдання, нами вивчалась ефективність різних доз 

препарату гарт при застосуванні його в різні за метеорологічними показниками 

роки вирощування. 

Методика досліджень. Дослідження проводили в 2003-2005рр. на полях 

Прилуцької дослідної станції УААН, яка знаходиться в зоні помірно-конти-

нентального клімату північно-східного Лісостепу України у сприятливих 

кліматичних умовах для вирощування м’яти, де середньорічна температура 

повітря становить 7,20 С, безморозний період – 162 дні. 

Польові досліди були закладені і проведені на глибокому сильновилуго-

ваному крупнопилуватолегкосуглинистому чорноземі, в орному шарі якого 

міститься 2,3% гумусу; 16,4-18,0 мг рухомих фосфатів за Кірсановим; 10,3-
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11,4 мг обмінного калію за Масловою; 0,18-0,40 мг рухомого азоту на 100 г 

грунту; рН сольової витяжки–6,0. 

Випробування ефективності гарту проводили на посадках м’яти перцевої 

районованого сорту Удайчанка. 

Дослід був закладений за такою схемою: 

Контроль (обробка рослин водою); 

Обробка вегетуючих рослин препаратом гарт у дозі 12,5мл/га, 25мл/га, 

50мл/га. 

Обприскування вегетуючих рослин м’яти здійснювали у фазу початку бутонізації 

ранцевим обприскувачем із розрахунку 300 л/га робочого розчину.Площа 

облікової ділянки –10,5м2, повторність– 4-разова. 

Результати досліджень. Фенологічні спостереження, біометричні 

вимірюванння і лабораторні дослідження рослин різних варіантів показали, що 

обприскування вегетуючих рослин м’яти різними дозами препарату гарт 

позитивно впливало як на інтенсивність наростання надземної маси(табл.1, 2), так 

і на біосинтез ліпідів у листовій тканині (табл.3), внаслідок чого збір ефірної олії з 

одиниці площі значно зростав (табл.4). 

У середньому за 3 роки випробувань застосування гарту забезпечило 

збільшення збору ефірної олії на посадках м’яти перцевої на 7,6-8,0 кг/га(15,2 – 

16,0%). При цьому виявилось, що ефективність гарту значно залежала від 

агрометеорологічних параметрів у період вегетації і дози взятого препарату. 

Особливо чітко це проявилось у 2003 р., де метеорологічні умови протягом усього 

вегетаційного періоду були екстремальними, нетиповими для зони: сума 

активних температур була на 25-40% вищою, а сума опадів – на 25-50% нижчою 

за норму. Висадку розсади м’яти на ділянки досліду здійснювали з великим 

запізненням – лише 13 червня,тобто після того, як пройшов невеликий дощ 

і верхній шар ґрунту був мінімально зволоженим, що забезпечило укорінення 

розсади. Внаслідок цього вирощування м’яти відбувалось у нетипових, далеких 
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від оптимального рівня умовах. Це негативно позначилось на рості й розвитку 

рослин і не дозволило реалізувати позитивні якості взятого нами на випробування 

препарату. Рослини виявились дуже чутливими до грунтової та повітряної 

посухи; ріст їх був істотно пригнічений, а біосинтез ліпідів –пониженим.  

1. Вплив препарату гарт на врожайність надземної маси рослин м’яти 

перцевої сорту Удайчанка в 2003-2005рр. 
Урожайність цілих підв’ялених до 55%-ної 

вологості рослин м’яти(ЦПР), ц/га 

± до 

контролю 
Варіант досліду 

2003р. 2004р. 2005р. у середньому 

за три роки 

ц/га % 

Контроль 

(обробка водою) 
33,1 48,2 67,8 49,7 - - 

Гарт, 12,5мл/га 34,7 53,1 69,0 52,3 +2,6 5,2 

Гарт, 25мл/га 34,8 54,8 69,6 53,1 +3,4 6,8 

Гарт, 50мл/га 34,5 55,8 73,1 54,5 +4,8 9,7 

НІР 0,5 0,9 1,9 3,5    

Застосування гарту не нівелювало негативного впливу нестачі вологи на 

ріст і розвиток надземної маси та несприятливо подіяло на біосинтез ліпідів, 

унаслідок чого спостерігалась тенденція як до зниження вмісту ефірної олії в 

листках, так і до її збору з одиниці площі (табл.3, 4).  

2. Вплив препарату гарт на урожайність сухого листа 

м’яти перцевої в 2003-2005рр. 



 

“Наукові доповіді НАУ” 2007–2 (6)  http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-2/07popyoc.pdf 5 

 

 

3. Вплив препарату гарт на нагромадження ефірної олії 

в листі м’яти перцевої в 2003-2005рр. 
Вміст ефірної олії в листі м’яти при 

14%-ній вологості, % 

± до контролю, % 

Варіант 

досліду 
2003р. 2004р. 2005р. у 

середньому 

за три роки 

абсолют 

них % 

віднос

них% 

Контроль 3,93 4,10 3,47 3,80   

Гарт, 

12,5мл/га 
3,47 4,34 3,65 3,82 +0,02 0,5 

Гарт, 25мл/га 3,48 4,42 3,69 3,86 +0,06 1,6 

Гарт, 50мл/га 3,49 4,45 3,73 3,89 +0,09 2,4 

НІР 0,5 0,19 0,06 0,016    

 

Обробка вегетуючих рослин м’яти перцевої сорту Удайчанка пониженою 

дозою препарату гарт незначно стимулювала наростання листової маси 

і поліпшувала облиственість рослин. Проте в умовах жорсткої нестачі вологи 

в грунті й пониженої вологості повітря, навіть незначне зростання листкової 

поверхні, основного транспіруючого органу рослин, призвело до посиленої 

втрати вологи і пониження оводненості рослинних тканин, що несприятливо 

вплинуло на інтенсивність метаболізму і в кінцевому результаті не могло 

Урожайність сухого листя при 14% -ій 

вологості , ц/га 

± до 

контролю Варіант 

досліду 2003р. 2004р. 2005р. у середньому 

за три роки 

ц/га % 

Контроль 10,3 10,8 10,6 10,6 - - 

Гарт, 12,5мл/га 10,8 13,4 18,6 14,3 +1,0 7,5 

Гарт, 25мл/га 10,6 14,5 19,5 14,9 +1,6 12,0 

Гарт, 50мл/га 10,6 14,2 19,9 14,9 +1,6 12,0 

НІР 0,5 1,0 2,4 1,6    
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не позначитись негативно на продуктивності рослин. Про це свідчить порівняно 

низький урожай цілих підв’явлених до 55%-ної вологості рослин на ділянках 

контролю–33,1 ц/га (див. табл.1) та незначний приріст листової маси рослин, 

оброблених препаратом гарт (див. табл.2). 

4. Вплив препарату гарт на продуктивність м’яти перцевої  

Удайчанка в 2003-2005рр. 
Збір ефірної олії, кг/га ±до 

контролю Варіант 

досліду 2003р. 2004р. 2005р. у 

середньому 

за три роки 

кг/га % 

Контроль 40,4 48,3 61,6 50,1   

Гарт, 12,5мл/га 37,6 58,4 67,80 54,6 +4,5 9,0 

Гарт, 25мл/га 37,0 64,3 71,9 57,7 +7,6 15,2 

Гарт, 50мл/га 36,8 63,4 74,2 58,1 +8,0 16,0 

НІР 0,5 4,2 9,8 6,9    

 

Відзначена тенденція до зниження вмісту ефірної олії в листках під дією 

цього препарату (див.табл.3), що в кінцевому результаті й призвело до відсутності 

приросту збору м’яти (див.табл.4). Якщо врахувати що, поряд із 

рістстимулюючою дією препарат гарт має здатність активувати процес 

фотосинтезу і транспірації води листям, як це встановлено для цукрових буряків 

[8], то посилення витрат води вегетуючими рослинами м’яти під дією цього 

регулятора росту при гострій нестачі вологи в грунті і повітрі, не могло негативно 

не позначитися на водному статусі рослин м’яти, а відповідно і на інтенсивності 

біосинтезу ліпідів та нагромадженні ефірної олії в тканинах листків (табл.3). Як 

відомо, чим інтенсивніше відбуваються метаболічні процеси відбуваються в 

рослинному організмі, тим більше він чутливий до екзогенного впливу різних 

факторів. Аналіз отриманих даних підтвердив цю відому закономірність. Так, при 
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обробці вегетуючих рослин м’яти перцевої сорту Удайчанка, вирощуваної 

в несприятливих щодо вологозабезпечення погодних умовах, оптимальна норма 

препарату гарт була дещо нижчою, ніж при його застосуванні на рослинах м’яти 

вирощуваної в сприятливих агрокліматичних умовах. Це дає підстави вважати, 

що при нестачі вологи в ґрунті для обробки вегетуючих рослин м’яти перцевої 

сорту Удайчанка доцільно застосовувати препарат гарт у менших дозах, ніж 

на посадках м’яти, вирощуваної у сприятливих щодо водозабезпечення погодних 

умовах. Отже, цілком прогнозована і зрозуміла причина відсутності позитивного 

ефекту від обробки цим препаратом вегетуючих рослин м’яти перцевої, 

вирощуваної в наших дослідах у несприятливих погодних умовах 2003 р. На 

відміну від 2003 р., погодні умови в період вегетації м’яти в 2004-2005рр. значно 

краще відповідали біологічним особливостям цієї рослини. Так, показник індексів 

сприятливості погодних умов весняно-літнього періоду 2004р. щодо основних 

польових культур у зоні Північно-східного Лісостепу України був у березні-

травні вищим за норму, у червні-липні– на рівні норми і лише у серпні дещо 

нижчим за норму. Задовільним було і забезпечення вологою Середньомісячний 

показник опадів у липні-серпні значно переважав норму (110-124%), і лише в 

червні їх випало менше норми (64%). Показники середньо-місячних температур 

повітря за чотири весняно-літні місяці були близькими до норми і в середньому 

складали 94,1%. Сприятливими для росту і розвитку м’яти були погодні умови і в 

2005 р. При задовільному вологозабезпеченні термічний режим у період вегетації 

м’яти був ближчим до оптимального, що позитивно відбилось як на інтенсивності 

росту і розвитку рослин, так і на реакції рослин на обробку препаратом гарт. 

Порівняльний аналіз специфіки дії цього препарату в умовах 2004-2005рр. 

свідчить, що ефективність застосування гарту в ці роки була істотно вищою, ніж у 

2003р. Це дає підстави вважати, що серед комплексу агрометеорологічних 

факторів у період вегетації, які істотно впливають на ефективність застосування 

гарту на посадках м’яти перцевої, вирішальним є забезпеченість рослин вологою, 
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при нестачі якої різко гальмується як ріст рослин, так, відповідно, і знижується 

реакція їх на обробку цим препаратом, внаслідок чого й ефективність 

застосування гарту, як засобу підвищення збору ефірної олії м’яти перцевої, в 

посушливих умовах різко знижується. Так, якщо в умовах 2003р. застосування 

гарту на посадках м’яти перцевої виявилось не ефективним, то в умовах 2004-

2005р.р. обприскування вегетуючих рослин усіма взятими концентраціями цього 

препарату дало позитивний результат. З наведених у табл.1 – 4 даних видно, що в 

2004р. погодні умови були близькі до норми, обприскування вегетуючих рослин 

м’яти перцевої препаратом гарт забезпечило істотний приріст цілих підв’ялених 

рослин – 4,9-7,6 ц/га, підвищило урожай сухого листа на 2,6-3,7ц/га(24-34%), 

значно активувало ліпідний обмін у рослинах, унаслідок чого вміст ефірної олії 

в тканинах листків значно зріс– на 0,24-0,35 абсолютних відсотка, а збір 

її збільшився на 10,1 – 16кг/га (20,9- 33,1%). 

Подібні результати, але виражені ще більш чітко, отримані і в найбільш 

сприятливих погодних умовах у період вегетації м’яти в 2005р. Урожайність 

надземної маси і облиствленість рослин перцевої м’яти в цей рік були вищими, 

ніж у попередні роки випробувань і становили, відповідно, цілих підв’ялених 

рослин – 67,8 – 73,1ц/га, врожайність сухого листя 10,6-19,9 ц/га(див.табл.1 – 2). 

Таке різке посилення вегетативного росту негативно вплинуло на активність 

біосинтезу ліпідів, унаслідок чого вміст ефірної олії в сухому листі був нижчим, 

ніж в попередньому році. Незважаючи на це, збір ефірної олії м’яти був найбільш 

високим за роки випробувань і становив 61,6-74,2кг/га, тобто на 9,8-13,3 кг/га 

вищим, ніж у попередньому 2004 році. При цьому відзначена наявність прямої 

залежності ефективності гарту від дози його застосування. В цілому за три роки 

випробувань обприскування вегетуючих рослин перцевої м’яти сорту Удайчанка 

препаратом гарт підвищило врожай цілих підв’ялених листків до 55%; за рахунок 

вологості рослин – на 2,6-4,8 ц/га(5,2-9,7%); збільшився урожай сухого листя на 

1,0-1,6 ц/га(7,5-12,0%), що сприяло зростанню вмісту ефірної олії в листі і 
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достовірно на 4,5-8,0кг/га,( 9,0-16,0%) збільшило її збір. При цьому найкращий 

результат дало застосування препарату гарт в найвищій дозі. При зниженні дози 

з 50 мл/га до 25 мл/га дещо зменшувалась і його ефективність. Приріст збору 

ефірної олії знизився з 8,0 до 7,6 кг/га. Подальше зменшення дози препарату в два 

рази (до 12,5мл/га) приводило до зниження ефективності обробки (див.табл.4). 

Одержаний приріст збору ефірної олії 4,5 кг/га був у 1,7 раза нижчим, ніж при 

застосуванні гарту у вищих дозах. Незначна різниця величини приросту збору 

ефірної олії, одержаної при обробці вегетуючих рослин м’яти перцевої дозами 

25 мл/га (7,6 кг/га) і 50 мл/га(8,0 кг/га), свідчить, що доза гарту 50 мл/га 

є близькою до оптимальної при застосуванні на рослинах м’яти цього сорту. 

Особливо чітко це видно при аналізі результатів випробуваннь, проведених 

у погодних умовах 2004р., в яких обприскування вегетуючих рослин м’яти 

перцевої сорту Удайчанка регулятором росту гарт у дозах 25,0 і 50,0 мл/га 

забезпечило майже однаковий (навіть трохи вищий при дозі 25 мл/га) приріст 

збору ефірної олії – 6,0 і 5,0 кг/га. В екстремальних погодних умовах 2003р. 

Найближчою до оптимальної була найнижча доза препарату -12,5 мл/га. Це дає 

підстави вважати, що рослини м’яти перцевої інтенсивного сорту Удайчанка 

з високою ліпідсинтезуючою активністю проявляють більшу чутливість до умов 

вирощування й адекватно реагують на обробку регулятором росту гарт. При 

цьому ефективність його застосування залежить як від дози препарату, так і від 

рівня забезпечення рослин водою і температурного режиму в період вегетації . 

Чим сприятливіші умови вирощування рослин, тим позитивніше вони реагують 

на застосування препарату гарт і тим вища його доза є наближеною до опти-

мальної. 

ВИСНОВКИ 
1. Обробка вегетуючих рослин м’яти перцевої регулятором росту гарт 

позитивно впливає на ріст і розвиток рослин та біосинтез ліпідів у листовій 
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тканині, що дало можливість збільшити збір ефірної олії в середньому за три роки 

на 4,5-8,0 кг/га (9,0-16,0%).  

2. Ефективність застосування препарату гарту на посадках м’яти залежить 

від його дози і погодних умов у період вегетації рослин. Вона істотно зростає при 

вирощуванні м’яти в сприятливих погодних умовах і значно знижується в не-

сприятливих. При цьому основним лімітуючим фактором є рівень вологоза-

безпеченості рослин. В умовах значного дефіциту вологи в грунті і повітрі, 

ефективність застосування стимуляторів росту знижується і позитивний ефект 

дають дещо нижчі концентрації гарту.  

3. При застосуванні гарту на посадках м’яти перцевої сортуУдайчанка доза 

препарату 50 мл/га є найбільш ефективною і забезпечує при сприятливих умовах 

значний приріст збору ефірної олії –12,6-16,0 кг/га (20,5-33,1%). 

4. Застосування препарату гарт на посадках м’яти є істотним резервом 

збільшення виробництва ефірної олії і може бути включеним як елемент у 

сучасну технологію вирощування цієї культури.  
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Эффективность применения регулятора роста гарт на посадках мяты перегной Mentha 

piperita L. в различные за агрометеорологическими условиями годы ее выращивания 

ПОПОВ А.С. 

В статье приводятся результаты изучения влияния различных доз регулятора роста 

гарт на урожайность наземной масы, и эфиромасличную продуктивность мяты перечной 

Mentha piperita L. сорта Удайчанка в разные по метеорологическим показателям годы 

выращивания.  

Мята перечная, липидний обмен, эфиромасличная продуктивность, 

влагообеспеченность, урожай надземной массы.  

 

Efficiency of use of the plant growth regulators GART on the peppermint plantation Mentha piperita L 

in different on agrometeorological condition years of cultivation. 

POPOV O.P. 

Article gives results of studying the influence of different concentration of plant growth 

regulators GART for peppermint Mentha piperita L. variety Udajchanca in different by meteorological 

conditions years of growing.  

Peppermint, lipidic metabolism, essential oil yield, moisture supply, yield of over ground 

parts of plants. 


