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А. Бла го дир, 

на ук. кон суль тант

К
рім вирішен ня еко логічної про-
бле ми, об ме же не ви ко ри с тан ня 
за собів за хи с ту рос лин дає змо-
гу за оща д жу ва ти значні ко ш ти 

під час ви ро щу ван ня сіль сько го с по-
дарсь кої про дукції та ро би ти її рен та-
бель нішою. Про те по вна відмо ва від 
тра диційних тех но логій ве ден ня сіль сь-
ко го гос по дар ст ва, як що не має аль тер-
на тив них тех но логій, мо же при зве с ти 
до ка та ст рофічних наслідків: спа лахів 
розмно жен ня ко мах-шкід ників, за ра-
жен ня збуд ни ка ми хво роб грун ту й рос-
лин, що потім спри чи нить зни жен ня 
вро жаю й рен та бель ності сільсько го с-
по дарсь кої про  дукції. Чи є аль тер на ти ва 
тра диційно му рільництву? Так, є! 

На пер шо му етапі, для по сту по во го 
змен шен ня норм пе с ти цидів і міне раль-
них піджив лень, у ро бочі роз чи ни вво-
дять не до рогі ком по нен ти-при лип ачі, 
які до по ма га ють ціле с пря мо ваніше 
ви ко ри с та ти пе с ти ци ди й аг рохіміка ти і 
при цьо му змен ши ти їхню нор му на 
30–50%. Здав на для цьо го ви ко ри с то ву-
ва ли миль ний роз чин, бо рош ня ний 
клей стер, зне жи ре не мо ло ко. На су час-
но му ук раїнсько му рин ку є до стат ня 
кіль кість пре па ратів, ре ко мен до ва них 
як при лип ачі та скле ю вачі. До пер ших 
на ле жать до сить відомі спо жи ва чеві 
пре па ра ти Липо сам, Тренд-90, Тан дем, 
Ма чо, Нью-філм та но вин ки, які не що-
дав но з’яви ли ся в про да жу: Сільвет-
Голд, Аль фаліп, БіоПа у ер, Адь ю ПАР і 
Аг ро ПАВ. Як скле ю вачі ви роб ни ки 
про по ну ють пре па ра ти: Липо сам, Ела с-
тик, Ріпак-клей, Спод нам-клей, Нью-
філм та інші.

Крім то го, про мис ловість ви пу с кає 
так звані ком по зиційні при лип а чі, тоб то 
при лип ачі, які вхо дять до скла ду до б-
рив, або при ли пачі, до скла ду яких вхо-
дять біологічні ак тивні ре чо ви ни, сти-
му ля то ри рос ту то що. До цієї ка те горії 
на ле жать: Нутрівант Плюс, пре па ра ти 
серії Марс (АКМ, EL) і Вим пел. Більшу 
ча с ти ну пре па ратів-при лип ачів (Тренд-
90, Тан дем, Ма чо, Аль фа лип, БіоПа у ер, 
Адь ю ПАР) ство ре но на ос нові син те-
тич них по верх не во-ак тив них ре чо вин 
ти пу еток си латів. До скла ду ком плекс-
них при лип ачів Марс і Вим пел вхо дять 
поліети ле нок си ди або поліети ленгліко-
ли. Є пре па ра ти, які містять 100% полі-
ак ри ламіду. На ос нові при род них полі-
мерів ство ре но до б ре відомі пре па ра ти 
Липо сам (ви роб ництво Ук раїни) і Нью-
філм (ви роб ництво США). Пре па рат 
Липо сам — ком плекс ний пре па рат на 
ос нові біополімерів, які є про дук том 
жит тє діяль ності мікро ор ганізмів. Нью-
філм — про дукт на ос нові на ту раль но го 
ком по нен ту — Ліноліну (гру па лінолі-
нів) із со сно вої жи виці.

Пре па ра ти-скле ю вачі (Ела с тик, 
Рі пак-клей, Спод нам-клей), на від міну 
від Липо са му та Нью-філму, на ле жать 
до син те тич них пре па ратів. 

Роз г ля не мо пре па ра ти-при лип а чі 
(змо чу вачі) на ос нові син те тич них ПАР. 
Такі пре па ра ти знач но змен шу ють 
по верх не вий на тяг на не се но го роз чи ну, 
тоб то за без пе чу ють більшу пло щу кон-

так ту за собів за хи с ту рос лин та до б рив 
із по верх нею ли ст ка, а зна чить, — і якіс-
ні ше по гли нан ня. І це плюс! Але міцно 
за кріпи ти й ут ри ма ти ЗЗР на рос лині 
во ни не спро можні, особ ли во в умо вах 
ту ма ну, ро си й до щу. І це — мінус! То му 
за їхньою функціональ ною дією ці пре-
па ра ти на ле жать до адь ю вантів, змо чу-
ва чів. Най е фек тивні ше, як що в пре па-
раті поєдну ють ся ком по нен ти зі змо чу-
валь ною й при ли паль ною здатністю. 
Та ким є біоп ре па рат Липо сам.

Що ж це за пре па рат? Чо му він посів 
гідне місце на рин ку?

По-пер ше, Липо сам — еко логічно 
чи с тий ек зо поліса ха рид, точніше, ком-
плекс при род них біополімерів із мо ле-
ку ляр ною ма сою 106–107. Це лип ко ген-
на суміш — про дукт життє діяль ності 
ко рис них мікро ор ганіз мів. 

По-дру ге, Липо сам — пре па рат 
ком плекс ної дії: як носій-сор бент, ан ти-
тран с пі рант, при лип ач, ад’ю вант і 
плівко у тво рю вач із кле ю чи ми вла с ти-
во с тя ми.

По-третє, пре па рат до б ре спо лу-
чається з усіма во до роз чин ни ми біо п ре-
па ра та ми, мікро до б ри ва ми й пе с ти ци-
да ми. 

По-чет вер те, пре па рат не уш ко д-
жує по крив рос ли ни.

По-п’яте, як при лип ач Липо сам 
про лон го вує й підси лює дію біоп ре па-
ратів, мікро е ле ментів, дає змо гу змен-

Ïðè ëèï à÷³ — ³ííî âàö³éí³ 
á³îï ðå ïà ðà òè äëÿ óñï³øíî ãî àã ðî á³çíå ñó
За технології еко логічно го 
зем ле роб ст ва знач но 
змен шу ють або зовсім не 
ви ко ри с то ву ють міне раль них 
до б рив і пе с ти цидів.

Розподіл робочого розчину ли ст ко вою по верх нею рослин: 
а) із звикористанням Ліпосаму; б) — без використання Ліпосаму

а) б)
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ши ти ви ко ри с тан ня пе с ти цидів на 
30–50% за в дя ки змен ше но му від не сен-
ню повітря ни ми по то ка ми, стікан ню з 
рос лин і зми ван ню опа да ми.

По-шо с те, як плівко у тво рю вач-
біок лей, Липо сам ви ко ри с то ву ють для 
за по бі ган ня розтріску ван ню стручків 
ріпа ку й зер но бо бо вих куль  тур: з до по-
мо гою пре  па ра ту вдається змен ши ти 
втра ти вро жаю на 30–40%.

У Липо самі є та кож при родні біо-
ПАР, які поліпшу ють змо чу ва ність і 
роз ши рю ють пло щу кон так ту діючої 
ре чо ви ни пре па ратів з ли ст ко вою 
по верх нею. Але цьо го, як уже бу ло ска-
за но ви ще, за ма ло. Ви нят ко во змо чу-
валь на й лип ко ген на ком по зиція при-
род них полімерів Липо са му сприяє 
закріплен ню ЗЗР на по верхні не тільки 
вор си с тих, а й гла день ких, з вос ко вим 
по крит тям, лист ків, не по ру шу ю чи 
звич но го роз вит ку рос лин. А відбу-
вається це за вдя ки ут во рен ню тон кої 
ела с тич ної плівки у ви гляді мік ро-
скопічних грат, які ча ст ко во вкри ва ють 
по верх ню ли ст ка, змен шу ють транс  пі-
раційний ко ефіцієнт, стри му ють про цес 
ви па ру ван ня пре па ратів, за вдя ки чо му 
по до вжується про цес ди фузії їх у клі ти-
ни рос лин.

Дру гу фор му Липо са му — біо клей-
плів  ко у тво рю вач із підви ще ни ми клей-
ки ми вла с ти во с тя ми — ви ко ри с то ву ють 
для скле ю ван ня струч ків ріпа ку та зер-
но бо бо вих, щоб убез пе чи ти їх від роз-
тріску ван ня і вря ту ва ти вро жай від 
втрат.

На відміну від син те тич них плів-
ко у тво рю вачів, Липо сам ут во рює 
гнуч ку ела с тич ну плівку, здат ну роз-
тя гу ва ти ся. Во на не по ру шує фізіо-
логічно го про це су рос ту рос лин, про-
це су ди хан ня й фо то син те зу, дозріван-
ня й на ко пи чен ня на сін ням олії. За 
підви ще ної во ло гості (дощ, ту ман 
то що) пе ре шко д жає по  тра п лян ню 
во ло ги все ре ди ну струч ка, але не 
по ру шує про це су ви па ру ван ня во ло ги 
з насіння пе ред зби ран ням.

Пре па рат Липо сам до б ре се бе за ре-
ко мен ду вав під час об роб ки яб лу не вих 
садів Кри му (Сімфе ро польсь кий р-н, 

с. Ма лень ке) в суміші з біоп ре па ра том-
фун гіци дом Фіто цид. Об роб ка садів 
сумішшю Липо са му зі змен ше ною на 
25% нор мою інсек ти ци ду До зор ма ла 
технічну ефек тивність, не ниж чу за ета-
лон ний варіант (ви ко ри с то ву ва ли по вну 
нор му До зо ру без Липо са му).

Ефек тивність пре па ра ту Липо сам у 
су міші з біофунгіци дом Фіто цид про ти 
парші яб лунь бу ло зафіксо ва но і в гос-
по дарстві СПОГ «Но восілки».

Об роб ка хме лю Липо са мом і Вим пе-
лом у суміші з біофунгіци дом Фіто цид за  -
без пе чи ла збільшен ня вро жаю на 0,3–
0,6 ц/га на варіанті із за сто су ван ням Липо-
са му й Фіто ци ду порівня но з ва ріан том, де 
ви ко ри с та ли Вим пел без Липо са му.

У 2009–2011 рр. ТЗОВ «Південь на сінь-
сервіс» про ве ло ви про бу ван ня Липо са му в 
суміші зі змен ше ною (на 25–30%) кількістю 
пе с ти цидів і мікро до б рив Еко лист на різних 
сільсько го с по дарсь ких куль ту рах: зер но вих 
ко ло со вих, со няш ни ку, ку ку рудзі й ви но-
граді. Еко номія — 300–400 грн/га.

Цікаві дані одер жа ли про ви ко ри с-
тан ня Липо са му з різни ми гербіци да ми 
на посівах сої. Ви про бу ван ня провів 
2010 р. Інсти тут кормів НА АН у дослід-
но му гос по дарстві «Бо хо ниць ке».

За змен шен ня ви т рат ної нор ми гер-
бі цидів (на 30–50%) у поєднанні з 
Ли по са мом ефект їхньо го впли ву на 
бур’яни не змен шив ся. Уро жайність 
про ти кон тро лю (без об роб ки) бу ла 
ви ща на 0,92–1,13 т/га. А на варіан тах, де 
ви ко ри с та ли змен шені нор ми гербіцидів 
із Липо са мом, уро жайність, порів ня но з 
варіан та ми із за сто су ван ням ре ко мен до-
ва них норм ви т ра ти гербіци дів, збіль ши-
ла ся: Півот + Липо сам — на 460 кг/га, 
На боб, Міура + Липо сам — на 120 к г. 

А го ло вна пе ре ва га за сто су ван ня 
Липо са му — це мож ливість зни зи ти до 
(40–50%) пе с ти цид не на ван та жен ня на 
на вко лишнє се ре до ви ще. А от же, й 
змен ши ти кількість хімікатів у грунті й, 
від повідно, у ви ро щеній про дукції.

Інно ваційний біоп ре па рат Липо-
сам ре тель но ви про бо ву ють у інших 
га лу зях сільсько го гос по дар ст ва, й 
сфе ра йо го за сто су ван ня постійно роз-
ши рюється.

Біоп ре па рат Липо сам сер тифіко ва-
но в «Ор ганік Стан дарт», він вхо дить до 
пе реліку за собів за хи с ту рос лин і до б-
рив для ор ганічно го ви роб ництва, доз-
во ле них для ви ко ри с тан ня стан дар том 
БІОЛан. 

Ба га то мікро ор ганізмів виділя ють 
поліса ха ри ди у ви гляді сли зу для сво го 
за хи с ту від не спри ят ли вих чин ників се ре-
до ви ща. Ще 1976 р. Davis й Wallen за про-
по ну ва ли ви ко ри с та ти один із ек зо полі са-
ха ридів для по крит тя бульб кар топлі для 
за побіган ня ви си хан ню і як носія аг ро-
хімікатів, гер біцидів та інсек ти цидів для 
ре гу лю ван ня швид  кості їхньої ди фузії.

ДО РЕЧІ


