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Пошук нових регуляторiв росту рослин цукрового
гороху серед синтетичних похiдних пiримiдину
Проведено пошук нових регуляторiв росту цукрового гороху (Pisum sativum L. convar. axiphium Alef.) серед синтетичних похiдних пiримiдину, сполук: № 1 — 2-етилсульфанiл-6-метилпiримiдин-4ол, № 2 — 6-метил-2-пропiлсульфанiлпiримiдин-4-ол, № 3 — 2-бензилсульфанiл-6-метилпiримiдин-4-ол, № 4 — 2-iзопропiл-6-метил-пiримiдин-4-ол, № 5 — 4-гiдроксипiримiдин-2-тiолят натрiю, № 6 —
2-метилсульфанiлпiримiдин-4-ол, № 7 — 2-бензилсульфанiлпiримiдин4-ол. Рiстрегулюючу активнiсть синтетичних сполук, застосованих у
концентрацiї 10−7 М, порiвнювали з активнiстю природного ауксину
IОК (2-(1Н-iндол-3-iл)оцтова кислота), а також синтетичних регуляторiв росту рослин, якi виявляють подiбну ауксинам активнiсть: Метiур (натрiєва сiль 6-метил-2-меркапто-4-гiдроксипiримiдину), Каметур
(калiєва сiль 6-метил-2-меркапто-4-гiдроксипiримiдину), Iвiн (N-оксид2,6-диметилпiридину) та 2,4-Д (2,4 дихлорофенокси)оцтова кислота),
застосованих в аналогiчнiй концентрацiї.
Встановлено, що вiдповiдно дослiджених бiометричних показникiв
рослин цукрового гороху (маса рослин та коренiв, довжина пагонiв та
головного кореня, кiлькiсть та довжина бiчних коренiв, кiлькiсть листкiв), найвищу рiстрегулюючу активнiсть виявили синтетичнi регулятори росту рослин: Метiур, Каметур, Iвiн, 2,4-D, а також хiмiчнi сполуки
№ 2, 4, 5, 6 та 7; меншу рiстрегулюючу активнiсть виявили хiмiчна
сполука № 1 та ауксин IОК. За показником приросту маси рослин найвищу активнiсть виявили: Метiур — до 49,3 %, 2,4-D та сполука № 2 —
до 28,4 %, сполука № 7 — до 10,5 %, сполука № 6 — до 1,5 %, по вiдношенню до контролю. За показником приросту маси коренiв найвищу
активнiсть виявили: Метiур — до 86,7 %, 2,4-D — до 80,0 %, сполука
№ 2 — до 60,0 %, сполука № 5 — до 40,0 %, Каметур — до 26,7 %, сполука № 7 — до 20 %, сполуки № 3 та № 6 — до 13,3 %, Iвiн та сполука
№ 1 — до 6,7 %, по вiдношенню до контролю. За показником приросту довжини пагонiв найвищу активнiсть виявили: Метiур — до 26,3 %,
сполука № 7 — до 7,8 %, Каметур — до 3,2 % та 2,4-D — до 2,6 %, по
вiдношенню до контролю. За показником приросту довжини головного кореня найвищу активнiсть виявили: Метiур — до 75,2 %, сполука
№ 7 — до 24,2 %, 2,4-D — до 13,7 %, сполука № 4 — до 12,8 %, сполука
№ 6 — до 12,4 %, IОК — до 3,8 % та сполука № 2 — до 1,3 %, по вiдношенню до контролю. За показником приросту кiлькостi бiчних коренiв
найвищу активнiсть виявили: Метiур — до 85,7 %, сполука № 2 — до
53,6 %, сполука № 7 — до 36,9 %, 2,4-D — до 35,7 %, Iвiн — до 23,2 %,

IОК — до 7,1 %, по вiдношенню до контролю. За показником приросту довжини бiчних коренiв найвищу активнiсть виявили: Каметур —
до 194,3 %, Метiур — до 109,4 %, сполука № 2 — до 71,7 %, сполука
№ 4 — до 58,0 %, 2,4-D — до 50,9 %, сполука № 7 — до 41,5 %, сполука
№ 6 — до 39,6 %, сполука № 5 — до 28,9 %, Iвiн — до 20,8 % та сполука
№ 1 — до 15,6 %. Найбiльшу активнiсть за показником приросту кiлькостi листкiв на рослинi виявили: Метiур — до 34,3 %, сполука № 7 — до
21,4 %, Каметур — до 20,0 %, Iвiн та 2,4-D — до 17,1 %, сполука №2 —
до 8,6 % та сполука № 4 — до 5,4 %, по вiдношенню до контролю.
Отже, результати проведених дослiджень показали, що за умов
обробки насiння рослин цукрового гороху водними розчинами синтетичних регуляторiв росту: Метiур, Каметур, Iвiн i 2,4-D та нових хiмiчних сполук, похiдних пiримiдину у низькiй, нетоксичнiй для довкiлля
та здоров’я людини концентрацiї 10−7 М, значно полiпшуються бiометричнi показники рослин протягом вегетацiї.
Аналiзуючи хiмiчну структуру дослiджених синтетичних сполук,
можливо припустити, що наявнiсть певних бiчних замiсникiв вiдiграє
важливу роль у зв’язуваннi цих сполук з активними сайтами молекулмiшеней, що обумовлює їхню високу рiстрегулюючу активнiсть. Найвищу рiстрегулюючу активнiсть виявили хiмiчнi сполуки: сполука № 2,
яка мiстить пропiлтiогрупу у положеннi 2, гiдроксильну групу у положеннi 4, i метильну групу у положеннi 6; сполука № 4, яка мiстить
iзопропiльний замiсник у положеннi 2, гiдроксильну групу у положеннi 4, i метильну групу у положеннi 6; сполука № 5, що є натрiєвою
сiллю 4-гiдроксипiримiдин-2-тiоляту; сполука № 6, яка мiстить метилтiогрупу у положеннi 2, i гiдроксильну групу у положеннi 4; сполука
№ 7, яка мiстить бензилтiогрупу у положеннi 2, i гiдроксильну групу у
положеннi 4. Менш виражену рiстрегулюючу активнiсть виявила сполука № 1, яка мiстить етилтiогрупу у положеннi 2, гiдроксильну групу
у положеннi 4 i метильну групу у положеннi 6. Навпаки, пригнiчуючу рiст бiометричних показникiв рослин активнiсть виявила сполука
№ 3, яка мiстить бензилтiогрупу у положеннi 2, гiдроксильну групу у
положеннi 4, i метильну групу у положеннi 6.
Отриманi результати пiдтверджують перспективнiсть застосування
вiдiбраних синтетичних сполук, якi виявили найвищу активнiсть: № 2,
4, 5, 6 та 7 як нових ефективних регуляторiв росту рослин цукрового гороху. Запропоновано також практичне використання синтетичних
регуляторiв росту, якi виявляють подiбну ауксинам активнiсть: Метiур, Каметур, Iвiн та 2,4-D для покращення ростових показникiв рослин
цукрового гороху протягом перiоду вегетацiї та пiдвищення врожайностi цiєї культури.

