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Встановлено доцільність використання Біополіциду у складі захисно-стимулюючих ком-

позицій для обробки насіння кукурудзи. Отримані дані свідчать про те, що агенти біопрепа-
рату добре міксуються з досліджуваними хімічними інсектицидами, діючими речовинами 
яких є імідаклоприд та тіаметоксам, а також такими барвниками, як карамзин, бетанин, 
індигокармін, мідний комплекс хлорофілу. Це дає підставу для створення низки комбінацій 
інкрустуючих сумішей в залежності від потреб культури та ґрунтово-кліматичних умов її 
вирощування. Використання таких композицій дасть змогу значно зменшити норми хімічних 
препаратів та мінеральних добрив, підвищити використання поживних елементів з ґрунту 
рослинами в декілька разів. 
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Одним із важливих елементів техноло-
гічного процесу вирощування сільськогос-
подарських культур, який впливає на підви-
щення врожайності і якість продукції рос-
линництва, є передпосівна обробка насіння. 
В сучасній агрономічній практиці застосу-
вання хімічних протруйників насіння до сів-
би вважається необхідним заходом покра-
щення посівного матеріалу. Проте, разом з 
досягненням позитивних результатів, вико-
ристання хімічних засобів захисту рослин 
має низку негативних наслідків, серед яких 
забруднення навколишнього середовища по-
лютантами, накопичення небезпечних хіміч-
них речовин, як у ґрунті, так і в рослинниць-
кій продукції. 

Насіння, що потрапляє на ринок Украї-
ни, зазвичай протруєне на закордонних на-
сіннєвих заводах шляхом інкрустації з метою 
підвищення його посівних якостей. Вітчиз-
няний посівний матеріал часто не відповідає 
зростаючим вимогам безпеки та якості, тому 
питання придбання якісного насіннєвого ма-
теріалу завжди актуальне для виробників 
сільськогосподарської продукції. 

Інкрустацію розглядають як гарантова-
ний фактор підвищення врожайності за ра-
хунок захисту насіння від збудників бактері-
альних, грибних та вірусних хвороб, що іс-

нують у ґрунті, на насінні або всередині ньо-
го, від шкідників, що знаходяться в ґрунті, а 
також за рахунок стимулювання ростових 
процесів [1]. Останніми роками вивчено різні 
фактори впливу зовнішнього середовища на 
якісні характеристики насіння, а також за-
пропоновано методи ефективного підвищен-
ня стійкості насіння проти негативної дії не-
сприятливих ґрунтових факторів. Серед них 
особливе значення мають захисно-стимулю-
ючі суміші (ЗСС), які утворюють на поверхні 
насіння захисну плівку, що істотно посилює 
енергію проростання, польову схожість на-
сіння, рівномірний ріст і розвиток молодих 
рослин, формування врожаю поліпшеної 
якості. Інкрустоване насіння можна висівати 
на 5–6 днів раніше звичайних строків. 

Інкрустація ЗСС дозволяє створити нав-
коло насіння кольорову оболонку з необхід-
ним комплексом речовин, до складу якої 
входять: 

– композиція засобів захисту від хвороб 
та шкідників; 

– стимулятор ростових процесів; 
– плівкоутворююча речовина; 
– мікроелементи в хелатній формі; 
– носій, адсорбент; 
– барвник. 
Елементно-речовинний склад і співвід-
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ношення окремих компонентів ЗСС форму-
ється з урахуванням фізіологічних вимог 
сільськогосподарських культур і ґрунтово-
кліматичних особливостей їх вирощування. 

Проте система інкрустації кукурудзи по-
требує вдосконалення, оскільки ще не повні-
стю з’ясована можливість сумісного нане-
сення на поверхню насіння кількох компо-
нентів, а саме протруйника, мікродобрива і 
регулятора росту рослин. 

У зв’язку з перспективністю цього агро-
заходу виникла необхідність у проведенні 
досліджень ефективності передпосівної ін-
крустації насіння кукурудзи композицією, 
що містить мікробний препарат Біополіцид. 
Ефективність застосування Біополіциду про-
ти фітопатогенних бактерій та грибів під-
тверджено раніше [8].  

Метою даної роботи було дослідження 
можливості створення захисно-стимулюю-
чих сумішей на основі Біополіциду для пе-
редпосівної обробки насіння кукурудзи. 

Матеріали і методи. Препарат Біополі-
цид створено на основі спороутворюючих 
бактерій Pаenibacillus polymyxa 6М з комп-
лексом агрономічно корисних властивостей. 
Відокремлення спор бацил з культуральної 
рідини для створення концентрованого біо-
препарату здійснювали методом центрифу-
гування. 

Для вивчення сумісності Біополіциду з 
основними інсектицидними речовинами об-
рано препарати Гаучо та Круїзер 600 FS. 

Гаучо — протруйник системної і контак-

тної дії проти широкого спектру шкідників. 
Діюча речовина препарату (імідаклоприд) 
належить до нової групи діючих речовин — 
хлорнікотинілів. 

Круїзер 600 FS — інсектицид системної 
дії для передпосівної обробки насіння проти 
широкого спектру шкідників. Діюча речови-
на препарату — тіаметоксам. 

У досліді використовували наступні бар-
вники: карамзин, бетанин, індигокармін, мід-
ний комплекс хлорофілу. 

Оцінку цитотоксичної дії інсектицидів та 
барвників проводили методом паперових 
дисків [7]. 

Математичну обробку результатів здійс-
нювали за загальноприйнятими методиками 
[2]. 

Результати та їх обговорення. У ході 
досліджень встановлена можливість поєд-
нання Біополіциду з основними інсектицид-
ними речовинами для передпосівної обробки 
насіння кукурудзи — такими, як імідаклоп-
рид та тіаметоксам. Встановлено, що ці ре-
човини не викликають пригнічення росту 
P. polymyxа 6М (рис. 1). 

Зазвичай до складу захисно-стимуюю-
чих сумішей входять регулятори росту рос-
лин (РРР), що є фізіологічно активними ре-
човинами біологічного походження або син-
тезовані штучно. РРР діють на інтенсивність 
та спрямованість процесів життєдіяльності 
рослин, дозволяють повніше використати по-
тенціал сорту та сприяють підвищенню еко-
логічної стійкості рослин. Уведені до складу 
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Рис. 1. Взаємодія імідаклоприду (а) та тіаметоксаму (б) з P. polymyxa 6М (розміщення 
фільтрувального паперу з хімічними інсектицидами на поверхні агару не пригнічує роз-
витку бактерій) 
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захисно-стимулюючої суміші рістрегулятор-
ні речовини повільно вивільняються в ґрун-
товий розчин та легко засвоюються корене-
вою системою рослини. Проте, за наявності 
фітогормонів, що продукують агенти біопре-
парату, ми пропонуємо не додавати до ін-
крустуючої композиції регуляторів росту, 
щоб уникнути фітогормонального перена-
вантаження. 

Як відомо, кукурудза має високі вимоги 
до забезпечення цинком та марганцем і се-
редні — до міді та бору. Застосування ком-
позицій мікроелементів у хелатній формі 
підвищує їх засвоєння проростком, усуває 
дефіцит мікроелементів у ґрунті навколо 
нього. Вони поліпшують проникнення воло-
ги через клітинну оболонку в цитоплазму 
клітин, прискорюють їх надходження разом 
із водою до зародка, активізують проход-
ження біохімічних процесів у меристемних 
тканинах насіння (гідроліз запасних протеї-
нів, жирів, вуглеводів), підвищують його 
польову схожість та життєдіяльність пророс-
тків, стимулюють ріст надземної маси і ко-
реневої системи рослин. Мікроелементи та-
кож здатні підвищувати стійкість рослин до 
несприятливих умов навколишнього середо-
вища (низьких температур, посухи тощо). 
Все це сприяє зростанню продуктивності аг-
роценозів та поліпшенню біохімічних показ-
ників якості отриманого урожаю зерна. Низ-
кою дослідників встановлено, що мікроеле-
менти найдоцільніше використовувати у виг-
ляді комплексонатів, оскільки в цій формі 
вони значно швидше проникають через біо-
логічні мембрани в цитоплазму клітини, ніж 
їх катіони, що входять до складу водороз-
чинних солей [4; 5].  

Важливим компонентом захисно-стиму-
люючих сумішей є полімерні плівкоутворю-
вачі. Такі речовини утворюють навколо на-
сіння оболонку-капсулу, що дозволяє затри-
мувати воду, поживні речовини та компонен-
ти ЗСС, а також вводити до її складу пести-
циди, мікроелементи та інші біологічно ак-
тивні речовини. Відомо про використання у 
складі інкрустуючих сумішей таких поліме-
рів, як пірогенний кремнезем, речовини на 
основі хітинвмісних сполук, на основі нату-
ральних экзополісахаридів, отриманих шля-
хом мікробіологічного синтезу, водорозчин-
ний сополімер акриламіду та натрієвої солі 
акрилової кислоти, карбоксиметицелюлоза, 

полівініловий спирт, желатин, сахароза, крох-
маль, пектин тощо [6; 7]. 

На основі аналізу фізико-хімічних влас-
тивостей та економічних переваг для подаль-
ших досліджень нами було обрано такі полі-
мери, як пектин, крохмаль, ксантан, ПВС, 
карбоксиметицелюлозу (як еталон). 

Для кращого контролю якості обробки 
до ЗСС додають барвники різного поход-
ження, що надають інформацію про наяв-
ність використаних речовин та підготовле-
ність насіння до посіву. 

Встановлено сумісність деяких барвни-
ків (карамзин, бетанин, індигокармін, мідний 
комплекс хлорофілу) з досліджуваними за-
собами захисту. Жоден із досліджуваних 
барвників не пригнічував ріст колоній P. po-
lymyxа 6М навколо фільтрувального паперу 
(рис. 2). 

За літературними даними у порівнянні з 
обробкою насіння імпортними протруйни-
ками інкрустування ЗСС має низку переваг: 

1) значне зменшення норми хімічних 
препаратів без втрати агроефективності; 

2) зменшення витрат мінеральних доб-
рив на формування одиниці додаткового вро-
жаю; 

3) підвищення використання азоту, фос-
фору та калію ґрунту рослинами в кілька ра-
зів; 

4) збільшення схожості та енергії проро-
стання насіння основних сільськогосподар-
ських культур в середньому на 5–10 % при 
нормальних та на 15–25 % — в екстремаль-
них умовах пророщування. 

Таким чином, обробка насіння суміш-
шю, що містить у своєму складі водорозчин-
ну захисну плівку, протруйник та мікроеле-
менти — досить ефективний спосіб передпо-
сівної підготовки насіння, який дозволяє міц-
но закріпити всі перелічені вище компоненти 
на поверхні насіння за допомогою полімер-
ної плівки. Нами встановлено можливість 
використання Біополіциду у складі захисно-
стимулюючих композицій для обробки на-
сіння кукурудзи. Отримані дані свідчать про 
те, що агенти біопрепарату стійкі до дії дос-
ліджуваних хімічних інсектицидів, полімер-
них речовин та барвників, що дає підстави 
для створення низки комбінацій залежно від 
потреб культури та грунтово-кліматичних 
умов. 
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Рис. 2. Взаємодія барвників зі штамом спорових бактерій Paenibacillus polymyxa 6М. 
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Установлена целесообразность исполь-
зования Биополицида в составе защитно-
стимулирующих композиций для обработки 
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ют о том, что агенты биопрепарата хоро-
шо миксуются с исследуемыми химическими 
инсектицидами, действующими веществами 
которых являются имидаклоприд и тиаме-
токсам, а также такими красителями, как 
карамзин, бетанин, индигокармин, медный 
комплекс хлорофилла. Это дает основы для 
создания ряда комбинаций инкрустирующих 
смесей в зависимости от потребностей 
культуры и почвенно-климатических условий 
ее выращивания. Использование таких ком-
позиций даст возможность значительно 
уменьшить нормы химических препаратов и 
минеральных удобрений, повысить использо-
вание питательных элементов растениями 
из почвы в несколько раз. 

Ключевые слова: семена, защитно-сти-
мулирующая смесь, Биополицид, инкруста-
ция, Paenibacillus polymyxa 6М. 
 
 

tible with the tested chemical insecticides, con-
taining imidacloprid and thiamethoxam, as well 
as such dyestuffs as karamzin, betanin, indigo, 
copper complex of chlorophyll. This provides 
a good basis for a number of combinations of 
mixtures for seeds incrustation depending on 
the culture needs and soil and climatic condi-
tions of its cultivation. It was concluded that use 
of these mixtures may significantly reduce the 
doses of chemicals and fertilizers as well as im-
prove plants nutrients uptake by several times. 
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