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– Ольга Володимирівна, чи мож-
на використовувати Липосам в 
якості клею для стручків ріпаку?

– Так, Липосам завдяки своїй уні-
кальній формулі, до складу якої вхо-
дять природні полімери різної молеку-
лярної маси у різних співвідношеннях, 
може виконувати функції біоклею для 
стручків ріпаку та інших хрестоцвітих, 
зокрема гірчиці, бобових культур, льо-
ну та інших. Але останнім часом час-
тіше за все до нас звертаються вироб-
ники ріпаку. Ми пов’язуємо це з тим, 
що ріпак – це цінна стратегічна куль-
тура. Зараз на перше місце вийшла 
його властивість давати високоякісну 
олію, яка слугує сировиною для біопа-
лива. Ринковий попит на ріпак постій-
но підвищується. Тобто це – можли-
вість заробити «швидкі гроші», але за 
недотриманням технології вирощуван-
ня ріпаку та особливо збереження уро-
жаю, ці гроші можуть легко «протекти 
крізь пальці». Критичними у цій техно-
логії є боротьба з приморозками, з хво-
робами та шкідниками, але найбільшої 
шкоди завдає саме біологічна власти-
вість стручків до розтріскування і ви-
сипання насіння ще до збирання уро-
жаю та під час його збирання. Таким 
чином втрачається до 50% урожаю, 
але є дані, що в окремі роки, внаслідок 
спеки, суховію, злив втрачається на-
віть до 80% стиглого насіння!

 – А що б Ви могли порадити у 
цьому випадку?

– Використовувати склеювачі, тоб
то біоклей Липосам! Необхідно за 
24 тижні до збирання насіння, коли 
верхній ярус стручків починає бурі-
ти, але вони ще вигинаються у скобу 
«U», обприскати посіви ріпаку розчи-
ном Липосаму. На 1 га достатньо ви-
тратити від 1,5 до 2 л біоклею, який 
розчиняють у воді. Кількість робочого 
розчину залежить від способу оброб-
ки і вказується в інструкціях на пре-
парат. Спосіб розчинення, у вигля-
ді зручної схеми, ми наклеюємо пря-
мо на тару, в якій продаємо Липосам. 
Обприскувати посіви ріпаку робочим 
розчином Липосаму можливо як за до-
помогою авіації, так і наземним тран-
спортом. Зауважимо, що у разі вико-
ристання нашого біоклею, достатньо 
обробки в один слід, використання ж 
багатьох хімічних склеювачів потребує 
подвійної перехресної обробки.

 – Ми користувались імпортним 
препаратом для стручків, який 
утворював добру плівку, добре на-
носився, але помітили, що не всі 
стручки мали дозріле насіння, чи 
не призведе до такого ж обробка 
Липосамом?

 – Ні, ми це гарантуємо! Липосам, 
на відміну від деяких відомих плів-
коутворювачів, утворює не суцільну 
плівку, а сітку на зразок еластичного 
бинта. Саме це можливо завдяки ви-
сокомолекулярній структурі полімер-
них волокон Липосаму, які до того ж, 
дуже еластичні і, разом з тим, потуж-
ні, завдяки своїй просторовій структу-
рі. Вони м’яко обгортають рослину та 
її стручки і тим самим не заважають 
її росту, диханню та випаровуванню 
зай вої вологи, а стручкам як верхнім, 
так і нижнім – достигати, накопичува-
ти олію та висихати.

 – За яких умов можна викорис-
товувати Липосам і як довго три-
ває його дія?

 – Звичайно обробляти посіви слід 
у суху погоду, хоча б за 30 хвилин до  

дощу, бо для його висихання необхід-
ний саме цей час. Температура навко-
лишнього середовища при обробці не 
має значення, тому що це біопрепа-
рат, і він не випаровується і не руй-
нується під дією світла чи тепла. Піс-
ля обробки ним дія по захисту струч-
ків зберігається до самого збирання 
врожаю.

 – Чи є досвід використання Ли-
посаму на інших культурах?

 – Так є. Його використовували для 
обробки гороху, гірчиці. Мінімаль-
не збереження врожаю було 20%. При 
добрій ефективності, на рівні кра-
щих відомих препаратів, Липосам 
давав можливість збирати продук-
цію з меншим вмістом хімічних домі-
шок і навіть може бути запропонова-
ний для використання в органічному 
землеробстві.
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Вітчизняний природний 
біоклей ЛИПОСАМ для 
збереження врожаю ріпаку

Про цей унікальний біопрепарат 
ми поговоримо з Ольгою Володи-
мирівною Нагорною, лауреатом 
Державної премії України в галу-
зі науки і техніки, провідним мі-
кробіологом ПП «БТУ-Центр».
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