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ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ  

ПРОТРУЙНИКАМИ І МІКРОДОБРИВАМИ  

НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 
На насінні різних сортів досліджували протруйники «Максим Стар 025 

FS» (діюча речовина (д. р.) – флудиоксоніл, ципроконазол) (1,5 л/т), «Юнта 

Квадро 373,4 FS» (д. р. – імідаклоприд, клотіанідин, протіоконазол, 

тебуконазол) (1,5 л/т), «Селест Макс 165 FS» (д. р. – флудиоксоніл, 

тебуконазол, тіаметоксам) (2,0 л/т), «Круїзер 350 FS» (д. р. – тіаметоксам)  

(0,5  л/т) і їхні комбінації з мікродобривами «5 element» (25 г/т), «Оракул 

насіння» (0,5 л/т) і «МаксПролін» (99,5% L-a prolin амінокислота) (5 г/т). За 

контроль слугувало необроблене насіння сортів пшениці озимої Вежа 

миронівська, Господиня миронівська, Берегиня миронівська. В лабораторних 

умовах у насіння цих сортів із різними варіантами обробки визначали посівні 

якості та біологічні показники. При обробленні насіння пшениці озимої лише 

протруйниками активність кільчення підвищувалась на 3–11%, енергія 

проростання – на 1–5%, лабораторна схожість – на 1–2% порівняно з 

контрольними варіантами. Оброблення насіння протруйниками сумісно з 

мікродобривами збільшувало активність кільчення до 9%, енергію 

проростання – до 6%, лабораторну схожість – до 8%. За показниками енергії 

проростання й лабораторної схожості насіння відмічено тенденцію до їх 

зниження лише при застосуванні мікродобрива «Оракул насіння». За 

визначення в оброблених варіантів біологічних показників насіння виявлено, 

що окремі протруйники суттєво зменшували довжину колеоптилю, особливо у 

варіантах із додаванням мікродобрива «Оракул насіння». Кількість зародкових 

корінців збільшувалась у варіантах із протруйниками і в тих, де до них 

додавали мікродобрива. В середньому за роки досліджень у сорту Вежа 

миронівська за показника рівня врожаю на контролі на рівні 5,46 т/га показник 

збереженого врожаю у варіантах з обробкою насіння становив 0,28–0,39 т/га, в 

сорту Господиня миронівська – 4,60 і 0,28–0,43 т/га, в сорту Берегиня 

миронівська – 4,49 і 0,25–0,32 т/га відповідно. Найвищих показників 

збереженого врожаю в досліджуваних сортів досягнуто при обробленні 

насіння протруйниками сумісно з мікродобривами. В отриманого насіння  
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пшениці озимої показники енергії проростання та лабораторної схожості 

перебували на рівні з контрольними варіантами без обробки. 

Ключові слова: пшениця озима, обробка насіння, посівні якості, 

урожайність, протруйники, мікродобрива. 
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Influence of seed treatment with protectors and microfertilizers on 

sowing qualities and yield of winter wheat 

Pesticides Maxim Star 025 FS (active substance (a. s.) fludioxonil, 

cyproconazole) (1.5 l/t), Yunta Quadro 373.4 FS (a. s. imidacloprid, clothianidin, 

prothioconazole, tebuconazole) (1.5 l/t), Celeste Max 165 FS (a. s. imidacloprid, 

clothianidin, prothioconazole, tebuconazole) (2.0 l/t), Cruiser 350 FS (a. s. 

thiamethoxam) (0.5 l/t) and their combinations with microfertilizers "5 element"  

(25 g/t), "Oracle seeds" (0.5 l/t) and MaxProline (99.5% La-prolin amino acid)  

(5 g/t) were tested on seeds of different varieties. Unprocessed seeds of winter wheat 

varieties Vezha myronivska, Hospodynia myronivska, Berehynia myronivska served 

for control. In the laboratory, the seeds of these varieties with different treatment 

options were determined by sowing qualities and biological parameters. When 

winter wheat seeds were treated only with pesticides, the ringing activity increased 

by 3–11%, germination energy – by 1–5%, laboratory germination – by 1–2%, 

compared with control variants. Seed treatment with pesticides in combination with 

microfertilizers increased the ringing activity up to 9%, germination energy – up to 

6%, laboratory germination – up to 8%. In terms of germination energy and 

laboratory germination of seeds, there is a tendency to reduce them only with the use 

of microfertilizer "Oracle seeds". By determining the biological parameters of the 

seeds in the treated variants, it was found that individual pesticides significantly 

reduced the length of the coleoptile, and especially in the variants with the addition 

of microfertilizer "Oracle seeds". The number of germinal roots increased in the 

variants with pesticides and microfertilizers were added to them. On average over 

the years of research in the variety Vezha myronivska at the level of yield in control 

at the level of 5.46 t/ha, the index stored crop in variants with seed treatment was 

0.28–0.39 t/ha, in the variety Hospodynia myronivska – 4.60 t/ha and 0.28–

0.43 t/ha, in the variety Berehynia myronivska – 4.49 t/ha and 0.25–0.32 t/ha, 

respectively. The highest indexes stored crop in the studied varieties were obtained 

when treating seeds with disinfectants in combination with microfertilizers. In the 

obtained winter wheat seeds, the indicators of germination energy and laboratory 

germination were on a par with the control variants without treatment. 

Key words: winter wheat, seed treatment, sowing qualities, productivity, 

protectants, microfertilizers. 

 

Вступ. В інтегрованій системі захисту пшениці від шкідливих 

організмів до важливих елементів належить застосування 

інноваційних хімічних препаратів [25]. Протруєння є найбільш 
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економічно вигідним та екологічно безпечним заходом захисту посівів, 

воно дає змогу знезаражувати насіння, захищати його й проростки від 

пліснявіння, знижувати пошкоджуваність сходів кореневими гнилями 

та шкідниками [2, 7]. 

Сучасна інтенсивна технологія вирощування пшениці озимої 

передбачає протруювання насіння перед сівбою [16, 38]. Фактор 

передпосівної обробки насіння досить важливий і значно впливає на 

перебіг початкових фаз розвитку рослин, що позначається на 

продуктивності. Передпосівна обробка різними препаратами 

забезпечує насіння повним комплексом живлення в найважливіший 

період його проростання, коли формується коренева система [6]. Цей 

агрозахід сприяє збільшенню життєздатності та енергії проростання, 

підвищує захисні функції до збудників хвороб, стійкість до засухи та 

морозів, забезпечує дружність польових сходів, поліпшує врожайні 

показники та якість продукції загалом [10, 28]. 

Вирощування сільськогосподарських культур на заплановану 

врожайність за науково обґрунтованими технологіями, які 

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, як правило, 

належать регулятор росту, мікроелементи, протруйник та інші 

компоненти [19]. Застосування комбінованих препаратів захисту зі 

стимуляторами росту органічного походження суттєво пом’якшує 

фітотоксичність препаратів, стимулює процеси проростання й 

подальшого росту та значною мірою збільшує імунний потенціал 

рослин [8, 23, 29]. 

Експериментальні матеріали багатьох дослідників свідчать, що 

біологічні та хімічні протруйники не тільки захищають рослини 

пшениці від шкідливих організмів, а й змінюють їхню стійкість до 

стресу і впливають на зернову продуктивність [35].  

Найголовнішою проблемою в технології протруєння насіння 

перед посівом є те, що цей спосіб захисту рослин істотно знижує 

енергію проростання, а також схожість насіння. За висіву протруєного 

насіння в напівсухий ґрунт його енергія проростання та схожість 

знижуються порівняно з варіантами, де застосовують сівбу 

непротруєним насінням [30]. 

Перспективним напрямом, що дуже динамічно розвивається в 

останнє десятиріччя та забезпечує отримання екологічно безпечної 
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продукції, є впровадження органічних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. Розроблено широкий спектр 

біологічних препаратів на основі корисних мікроорганізмів із різними 

механізмами дії. Зростає кількість пропонованих біологічних 

препаратів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту, отримання 

високих врожаїв, поліпшення якості зернової продукції [18]. За останні 

роки підвищився інтерес до використання біологічних способів 

захисту й живлення рослин, зокрема бактеріальних препаратів 

азотфіксуючої й фосформобілізуючої дії, які дають змогу суттєво 

знизити використання отрутохімікатів і зменшити норми удобрення [3, 

11, 17]. Ці препарати не тільки поліпшують азотне та фосфорне 

живлення, а й стимулюють ріст рослин, підвищують їхній імунітет, 

обмежують розвиток окремих захворювань. Вони безпечні для людини 

й теплокровних тварин, оскільки не забруднюють довкілля, 

проявляють високу селективну дію та мають невичерпні ресурси для 

виробництва [12]. Обробка насіння пшениці бактеріальними 

препаратами має вищу відсоткову ефективність на ділянках без 

добрив, ніж на удобрених, а також у менш сприятливі для росту 

зернових культур роки, якщо порівняти з більш сприятливими [5]. 

Застосування біологічних препаратів сприяє зниженню норм 

мінеральних добрив, зростанню продуктивності рослин, поліпшенню 

якості продукції [13, 27, 31]. Біологічні препарати містять живі 

бактерії, що здатні розмножуватися в ґрунті та на коренях рослин, 

поліпшують їхній ріст і розвиток, підвищують врожайність та якість 

зерна [14, 33]. Передпосівна обробка насіння пшениці біопрепаратом 

«Стимпо» збільшує польову схожість обробленого насіння й стимулює 

процеси росту та розвитку [21]. 

Сучасні технології вирощування пшениці озимої передбачають 

використання різних біологічних і рістрегулюючих препаратів, які 

зумовлюють підвищення посухо- та зимостійкості рослин, збільшення 

їхньої продуктивності, поліпшення якості зерна [1]. Додавання до 

протруйників комплексних мікродобрив підсилює їхню дію та знімає 

пригнічувальний вплив на зародок насінини, стимулює проростання, 

активний ріст проростка й кореневої системи, сприяє формуванню в 

потомстві насіння з високою енергією проростання, лабораторною 

схожістю, більшою довжиною колеоптилю й кількістю зародкових 

корінців [32]. Мінеральні добрива та біопрепарати позитивно 

впливають на ріст, розвиток та формування врожайності пшениці, 

згладжують негативний вплив погодних умов [36]. 
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Передпосівна обробка насіння гуматами значно покращує 

початковий розвиток проростків, що позитивно впливає на 

формування показників структури врожайності й знижує вплив 

стресових факторів на рослини [15, 37, 39]. 

Позитивний вплив передпосівної обробки насіння 

різнокомпонентними баковими сумішами на розвиток рослин 

пояснюється зниженням активності перебігу процесів пероксидації, що 

проявляється в зменшенні вмісту МДА [34]. Мікроелементи сприяють 

кращому засвоюванню азоту, фосфору, калію, підвищують стійкість 

рослин до різноманітних захворювань і несприятливих умов 

зовнішнього середовища й у кінцевому підсумку забезпечують 

підвищення врожайності та поліпшення якості продукції [4]. Одним із 

препаратів, які не загрожують навколишньому середовищу та якості 

сільськогосподарських культур, є «Бішофіт», водний розчин якого 

слугує природним стимулятором, що забезпечує підвищення енергії 

проростання та схожості насіння зернових [9].  

Незважаючи на наявність на ринку великої кількості препаратів 

різної дії для оброблення насіння, більшість із них як слід не вивчено. 

До кінця не з’ясовано механізм їхньої дії на проростання насіння, 

формування сходів і густоти посівів, вегетативну та репродуктивну 

сфери рослин. Усе це спонукало нас до проведення відповідних 

досліджень у нашій кліматичній зоні. 

Матеріали і методи. Дослідження проводили у 2016–2020 рр. у 

відділі насінництва та агротехнологій Миронівського інституту 

пшениці. На насінні різних сортів досліджували протруйники 

«Максим Стар 025 FS», т. к. с. (д. р. – флудиоксоніл, ципроконазол), 

«Юнта Квадро 373,4 FS», т. к. с. (д. р. – імідаклоприд, клотіанідин, 

протіоконазол, тебуконазол), «Круїзер 350 FS», т. к. с. (д. р. – 

тіаметоксам), «Селест Макс 165 FS», т. к. с. (д. р. – флудиоксоніл, 

тебуконазол, тіаметоксам), і їхні комбінації з мікродобривами «5 

element» (25 г/т), «Оракул насіння» (0,5 л/т) і «МаксПролін» (99,5% L-a 

prolin амінокислота) (5 г/т). За контроль слугувало необроблене насіння 

сортів пшениці озимої Вежа миронівська, Господиня миронівська, 

Берегиня миронівська. В лабораторних умовах у насіння цих сортів із 

різними варіантами обробки визначали посівні якості та біологічні 

показники [22, 26].  

Польові досліди з протруєним за тиждень до посіву насінням 

закладали по попереднику соя згідно з методикою державного 

сортовипробування [24]. Сівбу проводили сівалкою СН–10 Ц, норма 

висіву – 5 млн схожих насінин на 1 га. Облікова площа ділянки – 10 м2, 
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повторність – шестиразова. Агротехніка в досліді – загальноприйнята 

для Правобережного Лісостепу України. Урожай збирали комбайном 

«Сампо-130» з наступним перерахунком на стандартну (14%) 

вологість зерна. Статистичне опрацювання результатів здійснювали за 

допомогою програм «Statistica 6.0» та «Excel 2003». 

Мета дослідження – підвищення посівних якостей і врожайних 

властивостей насіння пшениці озимої в умовах Правобережного 

Лісостепу України шляхом використання сучасних протруйників і 

мікродобрив. 

Результати та обговорення. В середньому за роки досліджень 

(2016–2017) за обробки насіння пшениці озимої сорту Берегиня 

миронівська протруйником «Максим Стар 025 FS», т. к. с., і окремо 

мікродобривом «МаксПролін» активність кільчення підвищувалась на 

5 і 7%, енергія проростання – на 1 і 5%, лабораторна схожість – на 2 і 

4% відповідно порівняно з контрольним варіантом (табл. 1).  

Кращі результати отримано у варіанті з обробкою насіння 

протруйником «Максим Стар 025 FS», т. к. с. (1,5 л/т), сумісно з 

препаратом «МаксПролін» (5 г/т), при цьому активність кільчення 

збільшувалась на 9%, енергія проростання й лабораторна схожість –  

на 4%. 

При вивченні впливу протруйників «Максим Стар 025 FS»,  

т. к. с., «Юнта Квадро 373,4 FS», т. к. с., «Селест Макс 165 FS», т. к. с., 

«Круїзер 350 FS», т. к. с., та їхньої сумісної дії з мікродобривом 

«Оракул насіння» на сорті Господиня миронівська виявлено, що 

активність кільчення у варіантах із протруйниками зростала на 3–11%, 

найвища була при обробці препаратом «Круїзер 350 FS», т. к. с. 

Енергія проростання у варіантах із лише протруйниками перевищувала 

контроль на 2–5%, лабораторна схожість була на рівні контролю. При 

застосуванні мікродобрива «Оракул насіння» відмічено тенденцію до 

зниження енергії проростання й лабораторної схожості. На нашу 

думку, це може бути пов’язано з мікротравмуванням насіння в зоні 

зародка [19]. 

При вивченні посівних якостей насіння на сорті Вежа 

миронівська залежно від варіанта його обробки активність кільчення 

підвищувалась на 4–8%, енергія проростання – на 3–4%, лабораторна 

схожість – на 1–2% (див. табл. 1). 
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1. Посівні якості насіння пшениці озимої залежно від обробки 

протруйниками та біологічними мікродобривами (МІП, 2016–2020) 

Варіант 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 

к
іл

ь
ч

е
н

н
я
, 

%
 

Е
н

ер
гі

я
  

п
р

о
р

о
ст

ан
н

я
, 

%
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

а 

сх
о

ж
іс

ть
, 

%
 

П
о

л
ь
о

в
а 

сх
о

ж
іс

ть
, 

%
 

Берегиня миронівська* 

Контроль (без обробки) 75 91 93 81,4 

«Максим Стар 025 FS», т. к. с., 1,5 л/т 80 92 95 83,7 

«МаксПролін», 5 г/т 82 96 97 83,0 

«Максим Стар 025 FS», т. к. с., 1,5 л/т 

+ «МаксПролін», 5 г/т 
84 95 97 84,5 

Господиня миронівська** 

Контроль (без обробки) 73 87 93 82,1 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 76 92 94 85,0 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 

+ «Оракул насіння», 0,5 л/т 
72 89 92 83,7 

«Юнта Квадро 373,4 FS», т. к. с., 

1,5 л/т 
78 89 95 85,9 

«Юнта Квадро 373,4 FS», т. к. с., 

1,5 л/т + «Оракул насіння», 0,5 л/т 
74 87 92 83,9 

«Селест Макс 165 FS», ТН, 2,0 л/т 76 89 93 85,1 

«Селест Макс 165 FS», т. к. с., 2,0 л/т 

+ «Оракул насіння», 0,5 л/т 
71 85 91 82,8 

«Круїзер 350 FS», т. к. с., 0,5 л/т 84 91 95 86,5 

«Круїзер 350 FS», т. к. с., 0,5 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
79 88 92 84,3 

Вежа миронівська*** 

Контроль (без обробки) 50 89 94 79,8 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 54 92 95 83,3 

«5 element», 25 г/т 56 92 96 85,3 

«Максим Стар», т. к. с., 1,5 л/т +  

«5 element», 25 г/т 
58 93 96 85,7 

НІР05 4,1 3,3 3,3  
Примітки. *2016–2017 рр. **2017–2018 рр. ***2018–2020 рр. 
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У насіння досліджуваного сорту вищі показники посівних 

якостей і польової схожості отримано у варіанті із сумісною обробкою 

насіння протруйником «Максим Стар 025 FS», т. к. с., і мікродобривом 

«5 element». 

В обробленого насіння сорту Берегиня миронівська 

досліджувані препарати підвищували польову схожість на 1,6–3,1%, 

сорту Господиня миронівська – на 0,7–4,4%, а сорту Вежа миронівська 

– на 3,5–5,9% (табл. 2).  
 

2. Біологічні показники та польова схожість насіння пшениці 

озимої залежно від обробки насіння різними препаратами,  

2016–2020 рр. 

Варіант 

Кількість 

зародко-

вих 

корінців, 

шт. 

Довжина 

колеоп-

тилю, см 

Польова 

схожість, 

% 

1 2 3 4 

Вежа миронівська* 

Контроль (без обробки) 4,3 5,0 81,4 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 4,7 3,3 83,7 

«5 element», 25 г/т 4,6 5,2 83,0 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 

+ «5 element», 25 г/т 
4,7 4,1 84,5 

Господиня миронівська** 

Контроль (без обробки) 3,2 8,2 82,1 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 3,3 7,3 85,0 

«Максим Стар 0,25 FS», т. к. с., 1,5 л/т 

+ «Оракул насіння», 0,5 л/т 
3,4 7,0 83,7 

«Юнта квадро 373,4 FS», т. к. с., 

1,5 л/т 
3,4 7,3 85,9 

«Юнта квадро 373,4 FS», т. к. с., 

1,5 л/т + «Оракул насіння», 0,5 л/т 
3,5 6,1 83,9 

«Селест макс 165 FS», т. к. с., 2,0 л/т 3,4 6,9 85,1 

«Селест макс 165 FS», т. к. с., 2,0 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
3,5 5,6 82,8 

«Круїзер 350 FS», т. к. с., 0,5 л/т 3,3 8,3 86,5 

«Круїзер 350 FS», т. к. с., 0,5 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
3,4 7,7 84,3 
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1 2 3 4 

Берегиня миронівська*** 

Контроль (без обробки) 3,2 7,7 79,8 

«Максим Стар 025 FS», т. к. с., 1,5 л/т 3,3 7,5 83,3 

«МаксПролін», 5 г/т 3,2 7,7 85,3 

«Максим Стар 025 FS», т. к. с., 1,5 л/т 

+ «МаксПролін», 5 г/т 
3,3 7,6 85,7 

НІР05 0,5 1,9  

Примітки. *2016–2017 рр. **2017–2018 рр. ***2018–2020 рр. 

 

Сумісна обробка насіння протруйником «Максим Стар 0,25 FS», 

т. к. с., і мікродобривом «МаксПролін» або «5 element» підвищувала 

показник польової схожості порівняно із застосуванням окремо одного 

з препаратів. Поєднання протруйників і мікродобрива «Оракул 

насіння» знижувало польову схожість. 

Відмічено, що при обробці насіння пшениці озимої різними 

протруйниками й мікродобривами підвищувалася виживаність рослин 

на період збирання в середньому від 3,5 до 6,6%. 

За визначення в оброблених варіантів посівних якостей насіння 

нами виявлено, що окремі протруйники суттєво зменшували довжину 

колеоптилю (до 2,6 см), особливо в насіння сорту Господиня 

миронівська у варіантах із додаванням мікродобрива «Оракул насіння» 

(див. табл. 2). Але при цьому проростки були міцніші та більш 

насиченого зеленого кольору.  

У сортів Вежа миронівська й Берегиня миронівська різниця між 

варіантами була незначною, лише відмічено тенденцію до зниження 

довжини колеоптилю у варіантах із протруюванням насіння 

препаратом «Максим Стар 025 FS», т. к. с. У сортів виявлено різницю 

за довжиною колеоптилю. Найбільшою вона була в Господині 

миронівської – 8,2 см, Берегині миронівської – 7,7 см та Вежі 

миронівської – 5,0 см. 

Кількість зародкових корінців збільшувалась у варіантах із 

протруйниками й тих, де до них додавали мікродобрива.  

У середньому за роки досліджень у сорту Вежа миронівська за 

показника рівня врожаю на контролі на рівні 5,46 т/га показник 

збереженого врожаю у варіантах з обробкою насіння становив 0,28–

0,39 т/га. Найвищу врожайність (5,85 т/га) отримано у варіанті з 

обробкою насіння протруйником сумісно з мікродобривом (табл. 3).  
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3. Урожайність пшениці озимої залежно від обробки насіння 

протруйниками та біологічними мікродобривами, 2016–2020 рр. 
С

о
р

т 

Варіант обробки насіння 
Урожай-

ність, т/га 

Збережений 

врожай, т/га 

В
еж

а 

м
и

р
о

н
ів

сь
к
а*

 Контроль (без обробки) 5,46 – 

«Максим Стар 0,25 FS», 1,5 л/т 5,74 0,28 

«5 element», 25 г/т  5,77 0,31 

«Максим Стар 0,25 FS», 1,5 л/т + 

«5 element», 25 г/т 
5,85 0,39 

Г
о

сп
о

д
и

н
я
 м

и
р

о
н

ів
сь

к
а*

*
 

Контроль (без обробки) 4,60 – 

«Максим Стар 0,25 FS», 1,5 л/т 4,89 0,29 

«Максим Стар 0,25 FS», 1,5 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
4,95 0,35 

«Юнта квадро 373,4 FS», 1,5 л/т 5,00 0,40 

«Юнта квадро 373,4 FS», 1,5 л/т 

+ «Оракул насіння», 0,5 л/т 
5,03 0,43 

«Селест макс 165 FS», 2,0 л/т 4,88 0,28 

«Селест макс 165 FS», 2,0 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
4,95 0,35 

«Круїзер 350 FS», 0,5 л/т 4,96 0,36 

«Круїзер 350 FS», 0,5 л/т + 

«Оракул насіння», 0,5 л/т 
5,02 0,42 

Б
ер

ег
и

н
я
 

м
и

р
о

н
ів

сь
к
а*

*
*

 Контроль (без обробки) 4,49 – 

«Максим Стар 025 FS», 1,5 л/т 4,74 0,25 

«МаксПролін», 5 г/т 4,75 0,26 

«Максим Стар 025 FS», 1,5 л/т 

+ «МаксПролін», 5 г/т 
4,81 0,32 

НІР05 0,26 – 
Примітки. *2016–2017 рр. **2017–2018 рр. ***2018–2020 рр. 

 

При застосуванні лише протруйників урожайність пшениці 

сорту Господиня миронівська була більшою на 0,28–0,40 т/га, 
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виділялися варіанти з поєднанням протруйників і мікродобрива 

«Оракул насіння» – показник збереженого врожаю становив  

0,35–0,43 т/га. В сорту Берегиня миронівська у варіантах з обробкою 

насіння лише протруйником «Максим Стар 025 FS», т. к. с., або 

препаратом «МаксПролін» відмічено підвищення врожайності на 0,25–

0,26 т/га, при їх сумісному застосуванні – на 0,32 т/га. 

В отриманого насіння пшениці озимої показники енергії 

проростання та лабораторної схожості перебували в межах НІР05 

порівняно з контрольними варіантами без обробки.  

Висновки. При обробці насіння пшениці озимої лише 

протруйниками активність кільчення підвищувалась на 3–11%, енергія 

проростання – на 1–5%, лабораторна схожість – на 1–2% порівняно з 

контрольними варіантами. Обробка насіння протруйниками сумісно з 

мікродобривами збільшувала активність кільчення до 9%, енергію 

проростання – до 6%, лабораторну схожість – до 8%. Лише при 

застосуванні мікродобрива «Оракул насіння» відмічено тенденцію до 

зниження енергії проростання й лабораторної схожості насіння. За 

визначення в оброблених варіантів біологічних показників насіння 

виявлено, що окремі протруйники суттєво зменшували довжину 

колеоптилю, особливо у варіантах із додаванням мікродобрива 

«Оракул насіння». Кількість зародкових корінців збільшувалась у 

варіантах із протруйниками й тих, де до них додавали мікродобрива. В 

середньому за роки досліджень у сорту Вежа миронівська за показника 

рівня врожаю на контролі 5,46 т/га показник збереженого врожаю у 

варіантах з обробкою насіння становив 0,28–0,39 т/га, у сорту 

Господиня миронівська – 4,60 і 0,28–0,43 т/га, в сорту Берегиня 

миронівська – 4,49 і 0,25–0,32 т/га відповідно. Найвищі показники 

збереженого врожаю в досліджуваних сортів отримано при обробці 

насіння протруйниками сумісно з мікродобривами. В отриманого 

насіння пшениці озимої показники енергії проростання та 

лабораторної схожості перебували на рівні з контрольними варіантами 

без обробки.  
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