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Plant breeding and seed production

Вступ. Серйозну небезпеку для проростків і 
рослин сільськогосподарських культур становлять 
збудники хвороб, що передаються з насінням. Їх 
шкідливість залежить від природи самого збудни-
ка та взаємовідносин між насіннєвою і ґрунтовою 
мікрофлорою. Одним із ефективних способів хі-
мічного захисту рослин від хвороб є обробка насін-
ня фунгіцидними протруйниками. Протруювання 
насіння є обов’язковим прийомом захисту рослин 
від хвороб і шкідників, які наявні в ґрунті. 

Аналіз літературних джерел, постановка про-
блеми. Одним із важливих елементів інтегрованої 
системи захисту пшениці озимої від шкідливих ор-
ганізмів є застосування нових хімічних препаратів 
[1, 2]. Протруювання дає змогу знезаражувати на-
сіння, захищати його і проростки від пліснявіння, 
знижувати пошкоджуваність сходів кореневими 
гнилями та шкідниками і є найбільш економічно 
вигідним та екологічно безпечним заходом захисту 
посівів від хвороб та шкідників [3, 4].

Багато дослідників стверджують думку про нега-
тивний вплив протруйників на енергію проростан-
ня і польову схожість та рекомендують використо-
вувати стимулятори росту. Але, з іншого боку, існує 
тезис про відсутність шкідливого впливу хімічних 
препаратів на ці показники. Ефективність протрую-
вання великою мірою залежить від строків його про-
ведення [5]. Досліджуючи строки і способи передпо-
сівного обробітку насіння пшениці озимої різними 
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Ìåòà. Äîñë³äèòè ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàñ³ííèöòâà ïøåíèö³ îçèìî¿ â óìîâàõ ïðàâîáå-
ðåæíîãî Ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè ç äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ çàñîá³â çàõèñòó ³ ñòèìóëÿö³¿ íàñ³ííÿ. Ìåòîäè. Äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäèëè ó 2017–2019 ðð. íà ïîëÿõ òà ó â³ää³ë³ íàñ³ííèöòâà Ìèðîí³âñüêîãî ³íñòèòóòó ïøåíèö³. Ó ëàáîðàòîðíèõ 
óìîâàõ ó ñåðòèô³êîâàíîãî áàçîâîãî íàñ³ííÿ ñîðòó Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà çà ð³çíèõ âàð³àíò³â îáðîáêè âèçíà-
÷àëè ïîñ³âí³ ÿêîñò³ òà ³íø³ ïîêàçíèêè. Êîíòðîëü – íåîáðîáëåíå íàñ³ííÿ öüîãî ñîðòó. Äîñë³äæóâàëè ä³þ ïðî-
òðóéíèê³â Ìàêñèì Ñòàð 025 FS (1,5 ë/ò), Þíòà Êâàäðî 373,4 FS (1,5 ë/ò), Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS (2,0 ë/ò), Êðó¿çåð 
350 FS (0,5 ë/ò), Ïåíòàôîñ 322 FS (2,0 ë/ò) òà ¿õ êîìá³íàö³¿ ç³ ñòèìóëÿòîðîì ðîñòó Âèìïåë Ê (1,5 ë/ò) ³ ì³êðîäî-
áðèâîì Îðàêóë íàñ³ííÿ (0,5 ë/ò). Óðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ îáðîáëåíîãî íàñ³ííÿ âèâ÷àëè â ïîëüîâèõ óìîâàõ çã³äíî 
ç ìåòîäèêîþ äåðæàâíîãî ñîðòîâèïðîáóâàííÿ. Ðåçóëüòàòè. Ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî îêðåì³ 
ïðîòðóéíèêè ñóòòºâî çìåíøóâàëè äîâæèíó êîëåîïòèëå (â³ä 1,1 äî 1,4 ñì), îñîáëèâî ó âàð³àíòàõ ³ç äîäàâàííÿì 
ì³êðîäîáðèâà Îðàêóë íàñ³ííÿ (0,5 ë/ò). Àëå çàñòîñóâàííÿ ì³êðîäîáðèâà ñïðèÿëî çá³ëüøåííþ ê³ëüêîñò³ çàðîä-
êîâèõ êîð³íö³â òà ³íòåíñèâíîñò³ ðîçâèòêó ðîñëèí. Ïðîòðóéíèêè ï³äâèùóâàëè ïîëüîâó ñõîæ³ñòü (íà 2,2–4,4 %) ³ 
âèæèâàííÿ ðîñëèí äî çáèðàííÿ (íà 7–10 %). Çà çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ïðîòðóéíèê³â óðîæàéí³ñòü ïøåíèö³ îçèìî¿ 
ñîðòó Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà çðîñòàëà íà 0,28–0,53 ò/ãà, çá³ëüøóâàâñÿ âèõ³ä êîíäèö³éíîãî íàñ³ííÿ â ïîòîì-
ñòâ³ íà 4,3–8,4 %. Âèñíîâêè. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü âèÿâëåíî ï³äâèùåííÿ âðîæàéíîñò³ ³ ïîñ³â-
íèõ ÿêîñòåé íàñ³ííÿ çà îáðîáêè ð³çíèìè ïðîòðóéíèêàìè ðàçîì ç³ ñòèìóëÿòîðîì ðîñòó ³ ì³êðîäîáðèâîì. Òîìó 
ïðîïîíóºìî çàñòîñîâóâàòè âèùåçãàäàí³ ïðåïàðàòè ó íàñ³ííèöüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ.
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протруйниками та їхній вплив на польову схожість 
і врожайність, встановили, що стабільний приріст 
останньої по роках досягнутий за інкрустування на-
сіння препаратами Фундазол і Вітавакс [6]. Контак-
тні препарати більш ефективні при завчасному про-
труюванні (за 15 днів до сівби), а системні – при пе-
редпосівному (за 1–5 днів). Обробка хімічними про-
труйниками системної дії Кінто Дуо, Юнта Квадро 
373,4 FS та Максим Форте 050 FS в лабораторних умо-
вах знижує енергію проростання насіння пшениці. 
У польових умовах вони дещо знижують схожість, 
проте сприяють підвищенню загальної кущистості 
рослин у фазі весняного кущіння [7]. С. В. Ретьман 
та Т. М. Кислих вказують [8], що протруєння насіння 
сучасними системними або контактними препара-
тами можливе безпосередньо перед сівбою, що дає 
змогу уникнути організаційних ускладнень зі збе-
рігання обробленого насіння. На їхню думку, ретар-
дантний ефект від обробки насіння протруйниками 
пов’язаний зі здатністю препарату впливати на фор-
мування рослинами більш міцної кореневої системи.

Вирощування сільськогосподарських культур 
на заплановану врожайність за науково обґрун-
тованими технологіями, що передбачають досить 
сильне хімічне навантаження, потребує застосу-
вання препаратів із поліфункціональними власти-
востями, які знижують або знімають стрес від дії 
хімічних речовин та сприяють оптимізації про-
дукційного процесу. Для передпосівної інкруста-
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ції насіння використовують композиції, до складу 
яких, як правило, входить регулятор росту, мікро-
елементи, протруйник та інші компоненти [9, 10].

Застосування комбінації препаратів захисту зі 
стимуляторами росту органічного походження зна-
чно пом’якшує їх фітотоксичність, стимулює про-
цеси проростання й подальшого росту та значною 
мірою збільшує імунний потенціал рослин [11, 12]. 
Така обробка скорочує період «сівба-сходи», а за не-
сприятливих умов на дату проростання стимулято-
ри відіграють важливу роль в отриманні дружних 
сходів [13]. Додавання цих препаратів до сумішей з 
протруйниками насіння також сприяє підвищен-
ню польової схожості та інтенсивності наростання 
вегетативної маси [14]. Застосування передпосівної 
обробки насіння пшениці озимої сумісно з регуля-
торами росту на фоні удобрення підвищує енергію 
проростання, лабораторну і польову схожість [15].

Допосівне протруювання не тільки знезаражує 
насіння, а й захищає молоді сходи від ґрунтових 
шкідників [16]. Передпосівна обробка насіння пше-
ниці озимої протруйниками інсектицидно-фун-
гіцидної дії дає змогу контролювати чисельність 
злакових мух в осінній період – найкритичніший 
щодо розвитку культури [17]. Для захисту сходів С. 
Чоні пропонує новий трикомпонентний протруй-
ник Селест Макс 165 FS [18].

В. Швартау застерігає щодо недопустимості за-
стосування протруйників разом із регуляторами 
росту рослин, що не вказані у рекомендаціях про-
відних наукових установ і виробників пестицидів 
[19]. Нанесення окремих мікроелементів живлен-
ня на насіння має суттєві обмеження, пов’язані зі 
зростанням осмотичного тиску робочих розчинів 
для протруєння на схожість насіння. Застосування 
мікроелементів можливе у невеликих дозах (5–50 г 
елемента на тонну), за винятком міді. Єдиний еле-
мент, який є доцільним щодо протруєння насіння, 

– це фосфор у формі водорозчинного ортофосфату.
В. П. Кавунець та В. С. Кочмарський повідомляють 

[20], що передпосівну обробку травмованого насіння 
слід проводити з особливою обережністю, оскільки 
одні протруйники нейтралізують, а інші – посилю-
ють негативну дію на посівні якості. При протрую-
ванні насіння Раксілом і Вінцитом відмічено міні-
мальний вплив на схожість насіння, травмованого в 
зоні як зародка, так і ендосперму. Наближаючись за 
своїми характеристиками до біологічно активних ре-
човин, протруйники можуть неадекватно впливати 
на саму рослину, яку вони захищають, покращуючи 
або погіршуючи окремі біологічні показники.

Нині на ринку з’явилось багато протруйників на-
сіння. У рекламних проспектах доводиться їхня ви-
сока ефективність. Але більшість з них остаточно не 
вивчено. Не з’ясовано механізм їхньої дії на пророс-
тання насіння, формування сходів і густоти посівів, 
вегетативної та репродуктивної сфери рослин. Це 
спонукало нас до проведення відповідних досліджень.

Мета дослідження – дослідити можливість під-
вищення ефективності насінництва пшениці озимої 

в умовах правобережного Лісостепу України із допо-
могою сучасних засобів захисту і стимуляції насіння.

Матеріали і методи. Дослідження проводили 
у 2017–2019  рр. на полях та у відділі насінництва 
Миронівського інституту пшениці. У лаборатор-
них умовах у сертифікованого базового насіння 
сорту пшениці озимої Господиня миронівська за 
різних варіантів обробки визначали посівні якості 
та інші показники [21]. Контроль – необроблене на-
сіння цього сорту. Досліджували дію протруйників 
Максим Стар 025 FS (1,5 л/т), Юнта Квадро 373,4 FS 
(1,5 л/т), Селест Макс 165 FS (2,0 л/т), Круїзер 350 FS 
(0,5 л/т), Пентафос 322 FS (2,0 л/т) та їх комбінації зі 
стимулятором росту Вимпел К (1,5  л/т) і мікродо-
бривом Оракул насіння (0,5 л/т). Польові досліди з 
протруєним за тиждень до сівби насінням заклада-
ли по попереднику соя згідно з методикою держав-
ного сортовипробування [22]. Сівбу проводили сі-
валкою СН-10 Ц, норма висіву 5 млн схожих насінин 
на 1 га. Облікова площа ділянки 10 м2, повторність 
шестиразова. Агротехніка в досліді – загальноприй-
нята для правобережного Лісостепу України. Уро-
жай 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. Визначення посів-
них якостей обробленого насіння в лабораторних 
умовах показало, що окремі протруйники суттєво 
зменшували довжину колеоптиле (від 1,1 до 1,4 см), 
особливо у варіантах із додаванням мікродобрива 
Оракул насіння (0,5  л/т) (табл. 1). Але при цьому 
проростки були міцніші й зеленіші.

Збільшення кількості зародкових корінців вста-
новлено за окремими варіантами, в яких до про-
труйників Юнта Квадро 373,4 FS (1,5  л/т), Селест 
Макс 165 FS (2,0 л/т) та Пентафос 322 FS (2,0 л/т) до-
давали мікродобриво Оракул насіння (0,5 л/т), що 
сприяло інтенсивності розвитку рослин.

За додавання стимулятора росту Вимпел К 
(0,5  л/т) виявили стимулюючу дію щодо пророс-
тання насіння та підвищення активності кільчен-
ня (від 4 до 5 % порівняно із контролем).

За застосування мікродобрива відмічено тен-
денцію до зниження лабораторної схожості. На 
нашу думку, це може бути пов’язано з мікротрав-
муванням насіння в зоні зародка.

Польова схожість в обробленого насіння під-
вищувалась лише на 2,2–4,4  % (на час сівби запа-
си вологи в посівному шарі ґрунту 0–10 см у 2017 і 
2018 рр. становили лише 12,4 і 6,4 мм).

Завдяки сприятливим погодним умовам у роки 
досліджень (середньодобова температура пові-
тря від початку періоду спокою до відновлення ве-
гетації становила -1,7 і -1,5 °С за мінімальної -11,4 і                                

-16,7 °С) перезимівля рослин на контрольному варіан-
ті становила 96 %. Цим можна пояснити і відсутність 
суттєвого підвищення показника перезимівлі (лише 
на 2–3 %). Проте протруйники сприяли кращому ви-
живанню рослин до збирання (на 7–10 %). При цьому 
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слід зазначити, що поряд із захистом рослин від ґрун-
тових шкідників препарати інсектицидно-фунгіцид-
ної дії забезпечували певний контроль чисельності 
надземних шкідників пшениці озимої (цикади, зла-
кові мухи, смугасті блішки), особливо на початкових 
етапах розвитку рослин (ІІ–ІІІ е. о.). Виживання рос-
лин на посівах цих варіантів зростало на 7–10 %.

За застосування різних протруйників урожай-
ність пшениці сорту Господиня миронівська зрос-
тала на 0,28–0,53  т/га. Виділялись варіанти із по-
єднанням протруйників і мікродобрива Оракул 

насіння, за якими приріст урожайності становив 
0,35–0,53 т/га (табл. 2).

Вихід кондиційного насіння із зібраного зерна 
завдяки обробці зростав на 4,3–8,4 %. Енергія про-
ростання та лабораторна схожість становили відпо-
відно 90–92 % і 93–94 % (на контролі без обробки 89 
і 92 %) і були в межах НІР05 порівняно з контролем.

При вирощуванні базового насіння прибутко-
вість з 1  га посіву за використання вищевказаних 
препаратів залежно від їх ціни становила від 1,28 до 
4,0 тис. грн/га.

Òàáëèöÿ 1. Ïîñ³âí³ ÿêîñò³ òà ïîëüîâà ñõîæ³ñòü íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿ ñîðòó Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà 
çàëåæíî â³ä ïåðåäïîñ³âíî¿ îáðîáêè (ñåðåäíº 2017, 2018 ðð.)

Âàð³àíò îáðîáêè
Àêòèâí³ñòü 

ê³ëü÷åííÿ, %
Åíåðã³ÿ 

ïðîðîñòàííÿ, %
Ëàáîðàòîðíà 
ñõîæ³ñòü, %

Äîâæèíà 
êîëåîïòèëþ, ñì

Ê³ëüê³ñòü çàðîäêîâèõ 
êîð³íö³â, øò.

Ïîëüîâà 
ñõîæ³ñòü, %

Áåç îáðîáêè (êîíòðîëü) 73 87 93 8,2 3,2 82,1
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò 76 92 94 7,3 3,3 85,0
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 77 93 95 7,3 3,3 85,3
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 72 89 92 7,0 3,4 83,7
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 77 90 94 7,1 3,4 86,4
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò 78 89 95 7,3 3,4 85,9
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 74 87 92 6,1 3,5 83,9
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò 76 89 93 6,9 3,4 85,1
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + 
Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 78 90 94 7,2 3,4 85,5
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 71 85 91 5,6 3,5 82,8
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò 84 91 95 8,3 3,3 86,5
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò + 
Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 84 93 95 8,5 3,3 86,3
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 79 88 92 7,7 3,4 84,3
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò 76 88 93 6,8 3,4 84,9
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + 
Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 78 90 94 7,1 3,4 85,7
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 73 84 91 6,1 3,5 83,1
Í²Ð

05
4,0 3,0 3,0 1,0 0,2 2,5

Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ âëàñòèâîñò³ òà ïîñ³âí³ ÿêîñò³ íàñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿ ñîðòó Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà 
çàëåæíî â³ä ïåðåäïîñ³âíî¿ îáðîáêè (ñåðåäíº 2018, 2019 ðð.)

Âàð³àíò îáðîáêè
Óðîæàéí³ñòü, 

ò/ãà
Ïðèð³ñò, 

ò/ãà
Âèõ³ä

 íàñ³ííÿ, %
Ìàñà 1000 
íàñ³íèí, ã

Åíåðã³ÿ 
ïðîðîñòàííÿ, %

Ëàáîðàòîðíà 
ñõîæ³ñòü, %

Áåç îáðîáêè (êîíòðîëü) 4,60 – 70,2 45,0 89 92
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò 4,89 0,29 74,5 47,6 91 93
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 4,93 0,33 75,6 47,8 90 93
Ìàêñèì Ñòàð 0,25 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 4,95 0,35 76,2 47,7 91 93
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 4,98 0,38 75,8 47,7 91 94
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò 5,00 0,40 75,6 47,8 92 93
Þíòà Êâàäðî 373,4 FS, ò.ê.ñ. 1,5 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 5,03 0,43 77,0 48,1 92 94
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò 4,88 0,28 75,6 47,3 90 93
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 4,95 0,35 76,6 47,2 91 93
Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 4,95 0,35 77,3 47,4 91 94
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò 4,96 0,36 76,2 47,6 91 93
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò + Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 5,02 0,42 76,3 47,5 91 94
Êðó¿çåð 350 FS, ò.ê.ñ. 0,5 ë/ò + Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 5,02 0,42 77,6 47,9 92 93
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò 5,03 0,43 77,8 48,0 92 94
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + Âèìïåë Ê, 1,5 ë/ò 5,07 0,47 77,9 48,1 92 94
Ïåíòàôîñ 322 FS, ÒÍ 2,0 ë/ò + 
Îðàêóë íàñ³ííÿ, 0,5 ë/ò 5,13 0,53 78,6 48,3 92 94
Í²Ð

05
0,26 4,0 1,8 3,0 3,0

Висновки. Для підвищення врожайності та 
якості посівного матеріалу пшениці озимої у насін-

ницьких господарствах при протруюванні насіння 
пропонуємо диференційовано підходити до вибо-
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ру нових протруйників з урахуванням сортових 
особливостей та обов’язковим обстеженням якості 
насіння щодо ступеня та характеру травмування, а 
також з визначенням кількості вологи в посівному 
шарі ґрунту, строків сівби, наявності ґрунтових 
шкідників та ін. Для покращення росту рослин у 

початковий період вегетації доцільно також до-
давати стимулятори росту, а залежно від наявної 
кількості у ґрунті елементів живлення можна за-
стосовувати мікродобрива, які необхідні рослинам 
для ферментативних систем, що виконують функ-
ції біокаталізаторів.
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Öåëü. Èçó÷èòü âîçìîæíîñòü ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ñåìåíîâîäñòâà îçèìîé ïøåíèöû â óñëîâèÿõ ïðàâîáåðåæ-
íîé Ëåñîñòåïè Óêðàèíû ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ 
çàùèòû è ñòèìóëÿöèè ñåìÿí. Ìåòîäû. Èññëåäîâàíèÿ ïðî-
âîäèëè â 2017–2019 ãã. íà ïîëÿõ è â îòäåëå ñåìåíîâîäñòâà 
Ìèðîíîâñêîãî èíñòèòóòà ïøåíèöû. Â ëàáîðàòîðíûõ óñëî-
âèÿõ ó ñåðòèôèöèðîâàííûõ áàçîâûõ ñåìÿí ñîðòà Ãîñïîäèíÿ 
ìèðîí³âñüêà ïðè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ îáðàáîòêè îïðåäåëÿ-
ëè ïîñåâíûå êà÷åñòâà è äðóãèå ïîêàçàòåëè. Êîíòðîëü – íå-
îáðàáîòàííûå ñåìåíà ýòîãî ñîðòà. Èññëåäîâàëè äåéñòâèå 
ïðîòðàâèòåëåé Ìàêñèì Ñòàð 025 FS (1,5 ë/ò), Þíòà Êâàäðî 
373,4 FS (1,5 ë/ò), Ñåëåñò Ìàêñ 165 FS (2,0 ë/ò), Êðóèçåð 
350 FS (0,5 ë/ò), Ïåíòàôîñ 322 FS (2,0 ë/ò) è èõ êîìáèíàöèè 
ñî ñòèìóëÿòîðîì ðîñòà Âûìïåë Ê (1,5 ë/ò) è ìèêðîóäîáðå-
íèåì Îðàêóë ñåìåíà (0,5 ë/ò). Óðîæàéíûå ñâîéñòâà îáðàáî-
òàííûõ ñåìÿí èçó÷àëè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ïî ìåòîäèêå ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñîðòîèñïûòàíèÿ. Ðåçóëüòàòû. Ëàáîðàòîð-
íûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îòäåëüíûå ïðîòðàâèòåëè 

ñóùåñòâåííî óìåíüøàëè äëèíó êîëåîïòèëå (îò 1,1 äî 1,4 
ñì), îñîáåííî â âàðèàíòàõ ñ äîáàâëåíèåì ìèêðîóäîáðåíèÿ 
Îðàêóë ñåìåíà (0,5 ë/ò). Íî ïðèìåíåíèå ìèêðîóäîáðåíèÿ 
ñïîñîáñòâîâàëî óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà çàðîäûøåâûõ 
êîðåøêîâ è èíòåíñèâíîñòè ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé. Ïðîòðàâè-
òåëè ïîâûøàëè ïîëåâóþ âñõîæåñòü (íà 2,2–4,4 %) è âûæè-
âàåìîñòü ðàñòåíèé äî óáîðêè (íà 7–10 %). Ïðè ïðèìåíåíèè 
ðàçëè÷íûõ ïðîòðàâèòåëåé óðîæàéíîñòü ïøåíèöû îçèìîé 
ñîðòà Ãîñïîäèíÿ ìèðîí³âñüêà ïîâûøàëàñü íà 0,28–0,53 ò/ãà, 
óâåëè÷èâàëñÿ âûõîä êîíäèöèîííûõ ñåìÿí â ïîòîìñòâå íà 
4,3–8,4 %. Âûâîäû. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâà-
íèé âûÿâëåíî ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè è ïîñåâíûõ êà÷åñòâ 
ñåìÿí ïðè îáðàáîòêå ðàçíûìè ïðîòðàâèòåëÿìè âìåñòå ñî 
ñòèìóëÿòîðîì ðîñòà è ìèêðîóäîáðåíèåì. Ïîýòîìó ïðåäëà-
ãàåì ïðèìåíÿòü óïîìÿíóòûå ïðåïàðàòû â ñåìåíîâîä÷åñêèõ 
õîçÿéñòâàõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îçèìàÿ ïøåíèöà, îáðàáîòêà ñåìÿí, 
ïîñåâíûå êà÷åñòâà, óðîæàéíîñòü

Âëèÿíèå ïðîòðàâèòåëåé ñî ñòèìóëÿòîðîì ðîñòà è ìèêðîóäîáðåíèåì íà ïîñåâíûå êà÷åñòâà 
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Purpose. To explore the possibilities of increasing the 
efficiency of winter wheat seed production in the conditions 
of the right-bank Forest-Steppe of Ukraine by using modern 
means of protection and stimulation of seeds. Methods. The 
studies were conducted in 2017–2019 on fields and at the 
Department of Seed Growing of the Myronivka Institute of 
Wheat. In laboratory conditions, the sowing qualities and other 
indices in the certified basic seeds of the variety Hospodynia 
myronivska with various processing options were determined. 
Untreated seeds of this variety were as the control variant. 
There were tested protectants Maxim Star 025 FS (1.5 l/t), 
Yunta Quattro 373.4 FS (1.5 l/t), Celest Max 165 FS (2.0 l/t), 
Cruiser 350 FS (0.5 l/t), Pentaphos 322 FS (2.0 l/t) and their 
combinations with the growth stimulator Vimpel K (1.5 l/t) and 
Oracle-micronutrient seed (0.5 l/t). The yield properties of the 
treated seeds were studied in the field according to the method 
of the State variety testing. Results. Laboratory studies have 

shown that individual dressing agents significantly reduced 
coleoptile length (from 1.1 to 1.4 cm), especially in variants 
with addition of Oracle-micronutrient seed (0.5 l/t). But the 
addition of the micronutrient contributed to increase in radical 
rootlet number and the intensification of plant development. 
Protectants increased field germination (by 2.2–4.4 %) and 
plant survival until harvesting (by 7–10 %). When using various 
seed protectants, yielding capacity of the wheat variety 
Hospodynia myronivska increased by 0.28–0.53 t/ha, the 
yield of conditioned seeds in progeny increased by 4.3–8.4 %. 
Conclusions. Based on the studies, when treating the seeds 
with various protectants combined with growth stimulator 
and microfertilizer, the increase in yield and seed quality 
was revealed. Therefore, we propose to use the mentioned 
preparations in seed farms.
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