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Ìåòà. Âèâ÷èòè âïëèâ ñó÷àñíèõ ïðîòðóéíèê³â ³ ì³êðîäîáðèâà íà ïîñ³âí³ ÿêîñò³ òà âðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ ÿðî¿ â óìîâàõ Ïðàâîáåðåæíîãî Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Ìåòîäè. Ó ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ ó íàñ³ííÿ
ñîðò³â ïøåíèö³ ÿðî¿ Ì²Ï Çëàòà, Áîæåíà, Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ä³àíà ç ð³çíèìè âàð³àíòàìè îáðîáêè âèçíà÷àëè àêòèâí³ñòü ê³ëü÷åííÿ, åíåðã³þ ïðîðîñòàííÿ òà ëàáîðàòîðíó ñõîæ³ñòü. Äîñë³äæóâàëè âïëèâ ïðîòðóéíèê³â Ìàêñèì
Ñòàð 025 FS (1,5 ë/ò), Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS (1,5 ë/ò) òà ¿õ êîìá³íàö³é ç ì³êðîäîáðèâîì Îðàêóë íàñ³ííÿ (0,5 ë/ò).
Êîíòðîëü – íåîáðîáëåíå íàñ³ííÿ öèõ ñîðò³â. Óðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ îáðîáëåíîãî íàñ³ííÿ âèâ÷àëè â ïîëüîâèõ
óìîâàõ çã³äíî ç ìåòîäèêîþ äåðæàâíîãî ñîðòîâèïðîáóâàííÿ. Ðåçóëüòàòè. Âèÿâëåíî ïîçèòèâíèé âïëèâ ïðîòðóéíèê³â ³ ì³êðîäîáðèâà íà ïîñ³âí³ ÿêîñò³ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ ÿðî¿. Çà îáðîáêè íàñ³ííÿ â³äì³÷åíî òåíäåíö³þ äî
ï³äâèùåííÿ àêòèâíîñò³ ê³ëü÷åííÿ (íà 1–8 %), åíåðã³¿ ïðîðîñòàííÿ òà ëàáîðàòîðíî¿ ñõîæîñò³ (íà 0,5–2,5 %). Íàéâèùó àêòèâí³ñòü ê³ëü÷åííÿ íàñ³ííÿ â³äì³÷åíî ó âàð³àíò³ Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, 1,5 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò;
åíåðã³þ ïðîðîñòàííÿ – Ìàêñèì Ñòàð 025 FS, 1,5 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò; ëàáîðàòîðíó ñõîæ³ñòü – â îáîõ
âèùåçãàäàíèõ âàð³àíòàõ. Ó âàð³àíòàõ ç ïðîòðóéíèêàìè ³ ì³êðîäîáðèâîì òàêîæ ³ñòîòíî ï³äâèùóâàëàñü óðîæàéí³ñòü ñîðò³â Ì²Ï Çëàòà (ïðèð³ñò 0,30–0,36 ò/ãà), Áîæåíà (0,31–0,36 ò/ãà), Ì²Ï Ðàéäóæíà (0,31–0,37 ò/ãà), Ä³àíà
(0,32–0,37 ò/ãà). Íàéâèùèé ïðèð³ñò óðîæàéíîñò³ â³äì³÷åíî ó âàð³àíò³ îáðîáêè íàñ³ííÿ ïðîòðóéíèêîì Ñåëåñò
Ìàêñ 165 FS ðàçîì ç êîìïëåêñíèì ì³êðîäîáðèâîì Îðàêóë íàñ³ííÿ. Âèñíîâêè. Íàéâèùó àêòèâí³ñòü ê³ëü÷åííÿ
ó íàñ³ííÿ âñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ñîðò³â â³äì³÷åíî ó âàð³àíò³ Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS + Îðàêóë íàñ³ííÿ, åíåðã³þ ïðîðîñòàííÿ – Ìàêñèì Ñòàð 025 FS + Îðàêóë íàñ³ííÿ, ëàáîðàòîðíó ñõîæ³ñòü – â îáîõ íàâåäåíèõ âèùå âàð³àíòàõ.
Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò óðîæàéíîñò³ îòðèìàíî ó âàð³àíò³ îáðîáêè íàñ³ííÿ ïðîòðóéíèêîì Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS ðàçîì ç êîìïëåêñíèì ì³êðîäîáðèâîì Îðàêóë íàñ³ííÿ. Âñòàíîâëåíî ï³äâèùåííÿ âðîæàéíîñò³ ³ ïîñ³âíèõ ÿêîñòåé
íàñ³ííÿ ïøåíèö³ ÿðî¿ çà îáðîáêè âèùåçãàäàíèìè ïðîòðóéíèêàìè ñóì³ñíî ç ì³êðîäîáðèâîì, òîìó ïðîïîíóºìî
çàñòîñîâóâàòè ö³ ïðåïàðàòè ó íàñ³ííèöüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ ÿðà, îáðîáêà íàñ³ííÿ, ïîñ³âí³ ÿêîñò³, óðîæàéí³ñòü, ïðîòðóéíèêè, ì³êðîäîáðèâî

Вступ. Високоякісне насіння є однією з основних умов одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур. Серед найважливіших
передумов отримання насіння з високими біологічними властивостями – відсутність патогенної
мікрофлори. Хвороби завдають великої шкоди насінню на всіх етапах його життєдіяльності (формування, збереження та проростання) [1]. Одним
із ефективних способів хімічного захисту рослин
сільськогосподарських культур від хвороб є обробка насіння фунгіцидними протруйниками, що є
обов’язковим прийомом захисту рослин від хвороб
і шкідників, наявних у ґрунті [2].
Аналіз літературних джерел, постановка
проблеми. Одним із важливих елементів інтегрованої системи захисту пшениці від шкідливих
організмів є застосування нових хімічних препаратів [3]. Протруювання дає змогу знезаражувати
насіння, захищати його і проростки від пліснявіння, знижувати пошкоджуваність сходів кореневими гнилями та шкідниками [4]. Протруєння
є найбільш економічно вигідним та екологічно
безпечним заходом захисту посівів від хвороб та
шкідників [5].

Багато дослідників доводять здебільшого негативний вплив протруйників на енергію проростання та польову схожість і рекомендують використовувати стимулятори росту. З іншого боку, існує теза
про відсутність шкідливого впливу хімічних препаратів на ці показники. Протруєння насіння сучасними системними або контактними препаратами
можливе безпосередньо перед сівбою, що дає змогу
уникнути організаційних ускладнень зі зберігання
протруєного насіння [6]. На думку вчених, ретардантний ефект від обробки насіння протруйниками
пов’язаний зі здатністю препарату впливати на формування у рослин більш міцної кореневої системи.
Вирощування сільськогосподарських культур
на заплановану врожайність за науково обґрунтованими технологіями, що передбачають досить
сильне хімічне навантаження, потребує застосування препаратів із поліфункціональними властивостями, які знижують або знімають стрес від дії
хімічних речовин та сприяють оптимізації продукційного процесу. Для передпосівної інкрустації насіння використовують композиції, до складу
яких, зазвичай, входять регулятор росту, мікроелементи, протруйник та інші компоненти [7, 8].
Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 9, 2019

21

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

Застосування препаратів захисту в комбінації зі
стимуляторами росту органічного походження
значно пом’якшує їх фітотоксичність, стимулює
процеси проростання й подальшого росту та значною мірою збільшує імунний потенціал рослин [9,
10]. Передпосівна обробка насіння протруйниками
сумісно з регуляторами росту на фоні удобрення
підвищує енергію проростання, лабораторну і польову схожість [11, 12].
Передпосівне протруєння не тільки знезаражує насіння ярої пшениці, а й захищає молоді сходи від ґрунтових шкідників [13]. Допосівна
обробка препаратами інсектицидно-фунгіцидної
дії дає змогу контролювати чисельність злакових
мух в осінній період [14]. Для захисту сходів пропонується новий високоефективний трикомпонентний інсектицидно-фунгіцидний протруйник
Селест Макс 165 FS [15].
Додавання до протруйників комплексних мікродобрив підсилює їх дію та знімає пригнічувальний вплив хімічних препаратів на зародок насінини, стимулює проростання, активний ріст проростка і кореневої системи [16]. Передпосівна обробка
насіння пшениці м’якої ярої протруйниками і мікродобривами сприяє формуванню в потомстві
насіння з високою енергією проростання, лабораторною схожістю, більшою довжиною колеоптиля і
кількістю зародкових корінців [17]. Проте нанесення окремих мікроелементів живлення на насіння
має суттєві обмеження, пов’язані із від’ємною дією
зростання осмотичного тиску робочих розчинів
для протруєння на схожість насіння.
Незважаючи на наявність на ринку великої
кількості протруйників для насіння більшість з
них як слід не вивчено. Остаточно не з’ясовано механізм їх дії на проростання насіння, формування
сходів і густоти посівів, вегетативної та репродуктивної сфери рослин. Все це спонукало нас до проведення відповідних досліджень.

Мета дослідження – вивчити вплив сучасних
протруйників і мікродобрива на посівні якості та
врожайні властивості насіння пшениці ярої в умовах Правобережного Лісостепу України.
Матеріали і методи. Дослідження проводили у
2018, 2019 рр. в лабораторії відділу насінництва та
на полях Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла з протруйниками фунгіцидної дії
Максим Стар 025 FS (1,5 л/т) і інсектицидно-фунгіцидної дії Селест Макс 165 FS (1,5 л/т) та їх комбінацією з комплексним мікродобривом Оракул
насіння (0,5 л/т) на сортах пшениці ярої МІП Злата, Божена, МІП Райдужна, Діана. Контроль – необроблене насіння цих сортів. Визначали посівні
якості насіння за різних варіантів обробки [18, 19].
Польові досліди з протруєним насінням закладали
по попереднику соя згідно з методикою державного
сортовипробування [20]. Сівбу проводили сівалкою
СН-10 Ц, норма висіву 5 млн схожих насінин на 1 га.
Облікова площа ділянки 10 м2, повторність шестиразова. Агротехніка в досліді – загальноприйнята
для Правобережного Лісостепу України. Урожай
збирали комбайном «Сампо-130» з наступним перерахунком на стандартну (14 %) вологість зерна.
Статистичну обробку результатів здійснювали за
допомогою програм Statistica 6.0 та Excel 2003.
Обговорення результатів. Погодні умови, що
склалися впродовж вегетації пшениці ярої 2018 р.,
були не зовсім сприятливими для формування високого врожаю. Висока середньодобова температура повітря від сівби до сходів (17,1 °С) та від сходів
до колосіння (19,6 °С) і незначна кількість опадів у
ці періоди (відповідно 22 мм за багаторічної норми
50 мм та 39 мм за багаторічної 150 мм) призвели до
затримки та нерівномірності сходів (табл. 1).
У період від молочної стиглості до воскової середньодобова температура повітря була на рівні
середньої багаторічної (19,6 °С), а від воскової до
обмолоту – на 1,8 °С нижчою. Кількість опадів у ці

Òàáëèöÿ 1. Ã³äðîòåðì³÷íèé ðåæèì ïðîòÿãîì âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ïøåíèö³ ÿðî¿
Ïåð³îä ðîçâèòêó
Ð³ê

â³ä ñ³âáè
äî ñõîä³â

â³ä ñõîä³â
äî êîëîñ³ííÿ

â³ä êîëîñ³ííÿ
äî ìîëî÷íî¿
ñòèãëîñò³

2018 ð.
2019 ð.
ñåðåäíº

22,0
2,3
50,1*

39,0
137,0
150,0*

56,8
32,0
66,9*

2018 ð.
2019 ð.
ñåðåäíº

153,5
158,8
103,4*

294,0
837,2
680,5*

2018 ð.
2019 ð.
ñåðåäíº

17,1
11,3
5,6*

19,6
13,9
14,2*

2018 ð.
2019 ð.
ñåðåäíº

9
14
18*

15
60
49*

Ê³ëüê³ñòü ä³á â³ä ñ³âáè äî

â³ä ìîëî÷íî¿
ñòèãëîñò³ äî
âîñêîâî¿
Îïàäè, ìì

63,7
5,5
46,6*

â³ä âîñêîâî¿
ñòèãëîñò³
äî îáìîëîòó

Ñóìà

52,8
12,0
43,5*

âîñêîâî¿
ñòèãëîñò³

îáìîëîòó

233,5
189,6
357,1*

–
–
–

–
–
–

1416,7
2041,1
1850,3*

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

57
100
105*

77
109
124*

Cóìà åôåêòèâíèõ òåìïåðàòóð (5° Ñ ³ á³ëüøå)

293,4
640,8
427,7*

294,2
153,5
300,2*

381,6
150,8
338,5*

Ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, °Ñ

16,3
18,3
17,6*

19,6
19,2
19,7*

19,1
16,8
20,9*

Òðèâàë³ñòü îêðåìèõ ïåð³îä³â, äí³â

Ïðèì³òêà. * ñåðåäíº çà 7 ðîê³â
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15
8
15*
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9
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періоди перевищувала середню багаторічну на 17,1
мм і 9,3 мм відповідно. Такі погодні умови не позначились на посівних якостях насіння.
Погодні умови вегетаційного періоду пшениці
ярої 2019 р. негативно вплинули на врожайність,
вихід кондиційного насіння та масу 1000 насінин.
Цьому сприяла недостатня кількість опадів від
сівби до сходів (2,3 мм), від колосіння до молочної
стиглості (32,0 мм), від молочної до воскової (5,5
мм) та від воскової до обмолоту (12,0 мм). Середня
кількість опадів за 7 років у ці періоди становила
відповідно 50,1; 66,9; 46,6 та 43,5 мм.

Визначення посівних якостей насіння сортів
пшениці ярої МІП Злата, Божена, МІП Райдужна, Діана залежно від обробки протруйниками
Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 л/т та Селест Макс
165 FS, ТН., 1,5 л/т і комплексним мікродобривом
Оракул насіння, 0,5 л/т показало, що ці препарати позитивно впливали на них. Так, за обробки
насіння відмічено підвищення активності кільчення на 4,0–8,0 % (НІР05 – 3,5 %), енергії проростання та лабораторної схожості – на 0,5–2,5 %
(НІР05 – 3,0 %) порівняно з необробленим насінням (табл. 2).

Òàáëèöÿ 2. Ïîñ³âí³ ÿêîñò³ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ ÿðî¿ çàëåæíî â³ä îáðîáêè ïðîòðóéíèêàìè òà ì³êðîäîáðèâîì
Îðàêóë íàñ³ííÿ (Ì²Ï, 2018, 2019 ðð.)

Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè)
80,5 75,0 71,0
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
84,5 80,0 75,5
Ìàêñèì Ñòàð 025 FS, ò.ê.ñ., 1,5 ë/ò
86,0 79,5 75,5
Ìàêñèì Ñòàð 025 FS, ò.ê.ñ., 1,5 ë/ò +
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
86,0 80,0 79,0
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ, 1,5 ë/ò
85,0 79,5 76,5
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ, 1,5 ë/ò +
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
86,5 81,5 78,0
3,5
Í²Ð05

Ä³àíà**

Ì²Ï Ðàéäóæíà**

Áîæåíà*

Ëàáîðàòîðíà ñõîæ³ñòü, %

Ì²Ï Çëàòà*

Ä³àíà**

Ì²Ï Ðàéäóæíà**

Áîæåíà*

Åíåðã³ÿ ïðîðîñòàííÿ, %

Ì²Ï Çëàòà*

Ä³àíà**

Ì²Ï Ðàéäóæíà**

Áîæåíà*

Âàð³àíò îáðîáêè íàñ³ííÿ

Ì²Ï Çëàòà*

Àêòèâí³ñòü ê³ëü÷åííÿ, %

58,0 92,0 91,0 89,5 91,0 93,0 92,0 93,0 93,0
63,0 92,0 91,5 90,5 91,0 94,0 92,0 93,0 94,0
63,0 93,0 91,0 92,0 91,0 95,0 92,0 93,0 94,0
64,0 94,0 92,0 92,0 92,0 95,0 93,0 95,0 94,0
64,5 92,5 91,5 90,5 91,5 94,5 92,5 93,5 94,5
66,0 92,5 91,5 91,5 92,0 96,0 92,5 93,5 95,5
3,0
3,0

Ïðèì³òêè: *ïøåíèöÿ ì’ÿêà ÿðà; **ïøåíèöÿ òâåðäà ÿðà

Найвища активність кільчення насіння всіх досліджуваних сортів відмічена у варіанті Селест Макс
165 FS, ТН, 1,5 л/т + Оракул насіння, 0,5 л/т, найвища
енергія проростання – у варіанті Максим Стар 025
FS, т.к.с., 1,5 л/т + Оракул насіння, 0,5 л/т, лабораторна схожість – в обох вищезгаданих варіантах. У варіантах з обробкою насіння підвищувались польова
схожість (на 0,4–4,1 %) та виживаність (на 2,0–7,5 %).

У варіантах з обробкою насіння протруйниками
Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 л/т та Селест Макс
165 FS, ТН, 1,5 л/т і мікродобривом Оракул насіння,
0,5 л/т також істотно підвищувалась урожайність
сортів МІП Злата (приріст 0,30–0,36 т/га), Божена
(0,31–0,36 т/га), МІП Райдужна (0,31–0,37 т/га), Діана (0,32–0,37 т/га) (табл. 3).

Òàáëèöÿ 3. Óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ ÿðî¿ çàëåæíî â³ä îáðîáêè íàñ³ííÿ ïðîòðóéíèêàìè
òà ì³êðîäîáðèâîì Îðàêóë íàñ³ííÿ (Ì²Ï, 2018, 2019 ðð.)

Âàð³àíò îáðîáêè íàñ³ííÿ

ïðèð³ñò äî
êîíòðîëþ, ò/ãà

óðîæàéí³ñòü,
ò/ãà

ïðèð³ñò äî
êîíòðîëþ, ò/ãà

óðîæàéí³ñòü,
ò/ãà

ïðèð³ñò äî
êîíòðîëþ, ò/ãà

Ä³àíà**

óðîæàéí³ñòü,
ò/ãà

Ì²Ï
Ðàéäóæíà**

ïðèð³ñò äî
êîíòðîëþ, ò/ãà

Áîæåíà*

óðîæàéí³ñòü,
ò/ãà

Ì²Ï Çëàòà*

Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè)
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
Ìàêñèì Ñòàð 025 FS, ò.ê.ñ.,1,5 ë/ò
Ìàêñèì Ñòàð 025 FS, ò.ê.ñ.,1,5 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS,ÒÍ, 1,5 ë/ò
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS,ÒÍ, 1,5 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò
Í²Ð05

3,43
3,75
3,72
3,76
3,75
3,79
0,30

–
0,32
0,30
0,34
0,32
0,36
–

3,57
3,87
3,88
3,89
3,90
3,91
0,31

–
0,31
0,31
0,33
0,33
0,36
–

3,03
3,36
3,34
3,37
3,36
3,40
0,33

–
0,33
0,31
0,35
0,33
0,37
–

3,16
3,50
3,47
3,51
3,50
3,53
0,31

–
0,34
0,32
0,35
0,34
0,37
–

Ïðèì³òêè: *ïøåíèöÿ ì’ÿêà ÿðà; **ïøåíèöÿ òâåðäà ÿðà

Найвищу врожайність за ці роки забезпечив
сорт Божена (3,91 т/га). Найвищий приріст урожайності на всіх сортах відмічено у варіанті обробки

насіння інсектицидно-фунгіцидним протруйником Селест Макс 165 FS, ТН, 1,5 л/т разом з комплексним мікродобривом Оракул насіння, 0,5 л/т.
Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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23

Ñåëåêö³ÿ ³ íàñ³ííèöòâî

У насіння, зібраного з цих варіантів, були більшими маса 1000 насінин (на 1,5–2,6 г) та вихід кондиційного насіння (на 4,2–6,4 %). У насіння з оброблених варіантів також простежено тенденцію
до зростання енергії проростання та лабораторної
схожості.
Висновки. Підвищення активності кільчення
насіння всіх досліджуваних сортів відмічено у варіанті Селест Макс 165 FS, ТН, 1,5 л/т + Оракул насіння, 0,5 л/т; енергії проростання – у варіанті Максим Стар 025 FS, т.к.с., 1,5 л/т + Оракул насіння, 0,5

л/т; лабораторної схожості – в обох наведених вище
варіантах. Найвищу врожайність забезпечив сорт
Божена (3,91 т/га). Найбільший приріст урожайності встановлено у варіанті з обробкою насіння
протруйником Селест Макс 165 FS разом з мікродобривом Оракул насіння. Дослідження показали
позитивний вплив обробки насіння вищезгаданими протруйниками разом з мікродобривом на посівні якості насіння та врожайність. Тому пропонуємо застосовувати ці препарати у насінницьких
господарствах при вирощуванні пшениці ярої.
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Öåëü. Èçó÷èòü âëèÿíèå ñîâðåìåííûõ ïðîòðàâèòåëåé è
îáîèõ âûøåóïîìÿíóòûõ âàðèàíòàõ. Â âàðèàíòàõ ñ ïðîòðàâèìèêðîóäîáðåíèÿ íà ïîñåâíûå êà÷åñòâà è óðîæàéíûå ñâîéòåëÿìè è ìèêðîóäîáðåíèåì òàêæå ñóùåñòâåííî ïîâûøàëàñü
ñòâà ñåìÿí ïøåíèöû ÿðîâîé â óñëîâèÿõ Ïðàâîáåðåæíîé
óðîæàéíîñòü ñîðòîâ Ì²Ï Çëàòà (ïðèáàâêà 0,30–0,36 ò/ãà), ÁîËåñîñòåïè Óêðàèíû. Ìåòîäû. Â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ ó
æåíà (0,31–0,36 ò/ãà), Ì²Ï Ðàéäóæíà (0,31–0,37 ò/ãà), Ä³àíà
äîáàçîâûõ ñåìÿí ñîðòîâ ïøåíèöû ÿðîâîé Ì²Ï Çëàòà, Áîæå(0,32–0,37 ò/ãà). Íàèáîëüøàÿ ïðèáàâêà óðîæàéíîñòè îòìåíà, Ì²Ï Ðàéäóæíà, Ä³àíà ñ ðàçíûìè âàðèàíòàìè îáðàáîòêè
÷åíà â âàðèàíòå îáðàáîòêè ñåìÿí ïðîòðàâèòåëåì Ñåëåñò
îïðåäåëÿëè àêòèâíîñòü íàêëåâûâàíèÿ, ýíåðãèþ ïðîðàñÌàêñ 165 FS âìåñòå ñ êîìïëåêñíûì ìèêðîóäîáðåíèåì Îðàòàíèÿ è ëàáîðàòîðíóþ âñõîæåñòü. Èññëåäîâàëè âëèÿíèå
êóë ñåìåíà. Âûâîäû. Ñàìàÿ âûñîêàÿ àêòèâíîñòü íàêëåâûïðîòðàâèòåëåé Ìàêñèì Ñòàð 025 FS (1,5 ë/ò), Ñåëåñò Ìàêñ
âàíèÿ ñåìÿí âñåõ èññëåäóåìûõ ñîðòîâ îòìå÷åíà â âàðèàíòå
165 FS (1,5 ë/ò) è èõ êîìáèíàöèé ñ ìèêðîóäîáðåíèåì ÎðàÑåëåñò Ìàêñ 165 FS + Îðàêóë ñåìåíà, ýíåðãèÿ ïðîðàñòàíèÿ
êóë ñåìåíà (0,5 ë/ò). Êîíòðîëü – íåîáðàáîòàííûå ñåìåíà – Ìàêñèì Ñòàð 025 FS + Îðàêóë ñåìåíà, ëàáîðàòîðíàÿ âñõîýòèõ ñîðòîâ. Óðîæàéíûå ñâîéñòâà îáðàáîòàííûõ ñåìÿí èçæåñòü – â îáîèõ âûøåóïîìÿíóòûõ âàðèàíòàõ. Íàèáîëüøàÿ
ó÷àëè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ïî ìåòîäèêå ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðèáàâêà óðîæàéíîñòè ïîëó÷åíà â âàðèàíòå îáðàáîòêè ñåñîðòîèñïûòàíèÿ. Ðåçóëüòàòû. Âûÿâëåíî ïîëîæèòåëüíîå
ìÿí ïðîòðàâèòåëåì Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS âìåñòå ñ êîìïëåêñâëèÿíèå ïðîòðàâèòåëåé è ìèêðîóäîáðåíèé íà ïîñåâíûå êàíûì ìèêðîóäîáðåíèåì Îðàêóë ñåìåíà. Óñòàíîâëåíî ïîâû÷åñòâà ñåìÿí ïøåíèöû ÿðîâîé. Ïðè îáðàáîòêå ñåìÿí îòìåøåíèå óðîæàéíîñòè è ïîñåâíûõ êà÷åñòâ ñåìÿí ïøåíèöû
÷åíà òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ àêòèâíîñòè íàêëåâûâàíèÿ (íà
ÿðîâîé ïðè îáðàáîòêå óïîìÿíóòûìè âûøå ïðîòðàâèòåëÿìè
1–8 %), åíåðãèè ïðîðàñòàíèÿ è ëàáîðàòîðíîé âñõîæåñòè (íà
ñ ìèêðîóäîáðåíèåì, ïîýòîìó ïðåäëàãàåì ïðèìåíÿòü ýòè
0,5–2,5 %). Ñàìàÿ âûñîêàÿ àêòèâíîñòü íàêëåâûâàíèÿ ñåìÿí
ïðåïàðàòû â ñåìåíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâàõ.
îòìå÷åíà â âàðèàíòå Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, 1,5 ë/ò + Îðàêóë
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà ÿðîâàÿ, îáðàáîòêà ñåìÿí,
ñåìåíà, 0,5 ë/ò; ýíåðãèÿ ïðîðàñòàíèÿ – Ìàêñèì Ñòàð 025 FS,
ïîñåâíûå êà÷åñòâà, óðîæàéíîñòü, ïðîòðàâèòåëè, ìèêðîóäî1,5 ë/ò + Îðàêóë ñåìåíà, 0,5 ë/ò; ëàáîðàòîðíàÿ âñõîæåñòü – â
áðåíèå
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Purpose. To study the influence of modern protectants and
microfertilizer on sowing qualities and yield properties of spring
wheat seeds under conditions of the Right-Bank Forest-Steppe
of Ukraine. Methods. In laboratory conditions, sprouting seed
activity, seed vigor, and laboratory germination were determined
in spring wheat varieties MIP Zlata, Bozhena, MIP Ra³duzhna, Diana with various treatment options. There was investigated the effect of protectants Maxim Star 025 FS (1.5 l/t), Celest Max 165 FS
(1.5 l/t) and their combinations with microfertilizer Oracle seeds
(0.5 l/t). Untreated seeds of these varieties were the control. The
yield properties of the treated seeds were studied in the field conditions according to the method of the State variety testing. Results.
It was found positive effect of the protectants and the microfertil-

izer on sowing qualities of spring wheat seeds. When treating the
seeds, there is a tendency to an increase in sprouting seed activity
by 1–8 %, in seed vigor and laboratory germination by 0.5–2.5 %.
The most sprouting seed activity was noted in the variant Celest
Max 165 FS, 1.5 l/t + Oracle seeds, 0.5 l/t; the most seed vigor was
in the variant Maxim Star 025 FS, 1.5 l/t+ Oracle seeds, 0.5 l/t; the
most laboratory germination was in the both above options. In the
variants with protectants and microfertilizer, wheat yield increased
significantly for the varieties MIP Zlata (higher by 0.30–0.36 t/ha),
Bozhena (0.31–0.36 t/ha), MIP Ra³duzhna (0.31–0.37 t/ha), Diana
(0.32–0.37 t/ha). The highest yield increase was observed when
processing seeds with protectant Ñelest Max 165 FS combined
with complex microfertilizer Oracle seeds. Conclusions. The most
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sprouting seed activity for all varieties studied was noted in the variant Celest Max 165 FS + Oracle seeds, the most seed vigor was in
the variant Maxim Star 025 FS + Oracle seeds, the most laboratory
germination was in both these variants. The most yield increase
was obtained in the variant of seed processing with the protectant
Celest Max 165 FS combined with the microfertilizer Oracle seeds.
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Thus, there was established increase in yield and sowing qualities
of spring wheat seeds when processing with various protectants
combined with microfertilizer. Therefore, we propose to use the
mentioned preparations in seed farms.
Key words: spring wheat, seed processing, sowing qualities,
yield, protectants, microfertilizer

