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Корисна модель належить до рослинництва, агрохімії, екології, зокрема до способів 
стимуляції проростання насіння рослин і може бути використана для поліпшення посівних 
якостей насіння квіткових культур сільськогосподарськими підприємствами, оранжереями та 
іншими. 

Відомі способи для підвищення схожості та прискорення проростання насіння, що 5 

використовувались у сільському господарстві та при розведенні декоративних рослин з 
використанням препаратів біологічно активних речовин та мікробної біомаси, що давало 
підвищення схожості та росту рослин на 20-25 % [1]. 

Недоліком є складність заготівлі та дорога ціна даних препаратів, а також необхідність 
чіткого їх дозування. 10 

Відомі способи стимуляції схожості насіння зернових культур, де для скорочення часу 
обробки насіння і підвищення їх схожості проводять намочування насіння в активованій воді з 
температурою 22-25 °C протягом однієї хвилини при рН 11 або рН 2-5, що є дешевим і 
екологічно безпечним препаратом [2]. 

Недоліком є однобокий впливу лише на швидкість проростання паростка рослини та 15 

відсутність поживних речовин та речовин-антисептиків. 
Відомий спосіб створення нового препарату, стимулюючого схожість насіння зерна з 

фунгіцидними та антистресовими властивостями на основі вісмуту, що являє собою колоїдний 
розчин калію, амонію або змішаної калій-амонійної форми цитрату вісмуту з розміром частинок 
2-4 нм, що містять, мг/л: вісмут 2,0-5,6; калій 0-1,9; амоній 0-0,6; цитрат 2,5-7,1 [3]. 20 

Недоліком цього способу є застосування інгредієнтів, де потребується чіткий контроль 
розмірів часток, до того ж вісмут є недешевим препаратом, що сприяє дорожчанню заявленої 
суміші і є вартісно недоцільним при вирощуванні багатьох рослин. 

Відомо використання ряду препаратів для стимуляції проростання насіння і регуляції росту 
рослин, що містять амідні та амонійні з'єднання: стимулятор для передпосівної обробки насіння 25 

зернових культур, для виготовлення якого використовується оксалат чи сукцинат 
моноетаноламонію, як засоби, що підвищують енергію проростання, схожість насіння і 
врожайність зернових культур [4, 5]; а для регуляції росту рекомендується застосовувати амідні 
з'єднання 2-хлоретантиофосфоновой кислоти, моно- N-ізобутіламід 2-хлоретанфосфонової 
кислоти та інші [6]. 30 

Недоліком цих засобів є вміст амонійних складових, що потребує контролю кількості 
внесення препарату, оскільки він відноситься до хімічних сполук і може вплинути, при 
перевищенні кількості, на організм людини, до того ж увесь вміст азоту у запропонованих 
з'єднаннях, при розкладанні їх комплексона, потрапляє в стічні води. 

Для підвищення схожості насіння цукрового буряку та збільшення маси коренеплодів по 35 

відношенню до ботви використовують спосіб обробки його насіння розчином 4-аміно-5-
пірімідінкарбонової кислоти та обприскування листового апарату водними розчинами, що 
містять 0,05-0,1 мас. % комплексонатів етилендіамін – N, N'-диянтарной кислоти з молібденом, 
цинком, марганцем, кобальтом, бором, магнієм, взятих у співвідношенні 1:1:1:1:1:1 [7, 8]. 

До недоліків слід віднести необхідність точного дозування, значні витрати готового розчину, 40 

що пов'язано зі способом обробки рослин (обприскування листового апарату) і затратність 
процесу. 

Застосовують також спосіб передпосівної обробки насіння мікроелементами у складі 
неорганічних солей, що складається в обробці насіння за 6-8 годин до посіву 0,1 % розчином 
сульфатів і хлоридів марганцю і цинку з розрахунку 1-1,5 літра розчину на 1 центнер насіння. 45 

Застосування мікроелементів позитивно впливає на проростання насіння, схожість насіння ярої 
пшениці, сприяє посиленню фотосинтетичних процесів, що в результаті призводить до 
підвищення врожайності [9]. 

До недоліків цього способу слід віднести необхідність внесення великої кількості 
мікроелементів при ефективності підвищення врожайності в 10-20 % відносно контролю, що 50 

пов'язано з труднощами засвоєння рослинами вказаного комплексу мікроелементів, а також 
відсутність речовин-антисептиків, що здатні гальмувати розвиток мікроорганізмів. 

Відомі способи дозволяють підвищити енергію та швидкість проростання насіння. їх 
загальний недоліком є складність в приготуванні, тривалість обробки насіння, достатньо висока 
ціна, принадність до штучних хімічних сполук, у ряді яких містяться азотні складові, при 55 

розкладанні комплексона яких, азот потрапляє в стічні води; більшість з них мають вплив лише 
на фізіологічну активність паростка (швидкість проростання) і не містять речовин з 
фармакологічними властивостями. 

Найбільш близьким технічним рішенням є спосіб підготовки насіння бобових трав до посіву, 
що включає приготування суміші ризоторфіну з цеолінвміщуючими глинами гірських порід у 60 
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співвідношенні 1:5, змочування суміші водою, обробку насіння приготованою сумішшю де дана 
суміш відтворює необхідне вологовмістке ложе для насіння, що особливо необхідно у весняний 
посушливий період, коли в ґрунті не вистачає вологи для нормального розвитку бактерій 
ризоторфіном, [10]. 

Недоліком даного способу є використання цеолітвміщуючих глин гірських порід Північно-5 

Кавказького регіону, які мають місцеве призначення і майже не постачаються у інші регіони; 
даний спосіб підготовки насіння рослин підходить до бобових трав і попри позитивному впливу 
на показник підвищення азотофіксуючої здатності рослин і збільшення врожаю не попереджає 
їх пошкодження і захворюваність та не має антибактеріальної і антисептичної дії на насіння. 

В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу підготовки насіння рослин 10 

до посіву шляхом використання для замочування насіння рослин водного розчину деревинної 
золи та соку алое вера у співвідношенні 1:1, що забезпечує підвищення якості зародка, 
відновлення у насіннєвій продукції фізіологічної активності його тканин і цінних спадкових 
властивостей для вирощування у найкоротші строки рослин із гарними декоративними 
властивостями і високою якістю при незначних матеріальних затратах, попередження 15 

захворіння рослин, що може бути у нагоді для сільськогосподарських підприємств, тепличних 
господарств, господарств, що займаються передпосівною підготовкою та вирощуванням 
саджанців та інших. 

Поставлена задача досягається тим, що у відомому способі підготовки насіння бобових трав 
до посіву, що включає приготування суміші, обробку насіння приготованою сумішшю, згідно з 20 

корисною моделлю для приготування суміші для обробки насіння використовують водний 
розчин деревної золи і сік алое вера у співвідношенні 1:1. 

Відмінність даного способу полягає в тому, що використана нова суміш для обробки насіння, 
до складу якої входить водний розчин деревинної золи і алое вера, що володіє комплексним 
синергетичним ефектом від одночасного впливу соку алое вера, який містить біля двохсот 25 

активних компонентів: амінокислоти, мінерали, вітаміни, ефірні олії, мікроелементи, моно- і 
полісахариди, анестезуючі речовини тощо і має фармакологічні властивості та деревинної золи, 
яка містить більше 30 елементів, що беруть участь в процесі життєдіяльності рослини, 
забезпечуючи її зростання, живлення [63, 64 диплом] і стійкість до різного роду захворювань; 
новий спосіб є ефективним природнім стимулятором для підвищення енергії проростання 30 

насіння квіткових рослин, оскільки сприяє подоланню глибокого насіннєвого спокою і стимулює 
швидкість проростання насіння за рахунок вмісту у інгредієнтах ряду фізіолого-біохімічних 
речовин, що грають роль у подальшому розвитку паростків рослини, а також сприяють 
попередженню захворювань і пошкодженню хворобами та шкідниками рослин; спосіб містить 
відомі доступні інгредієнти, є простим у виконанні і не містить речовин та сполук шкідливих для 35 

навколишнього середовища. 
Спосіб здійснюється наступним чином: для отримання суміші у 1 літрі теплої дистильованої 

води розчиняють 1-1,5 столових ложки (з верхом, 20 г) деревинної золи і настоюють одну-дві 
доби, періодично помішуючи; після цього отриманий розчин проціджують через щільну тканину 
або три шари марлі; сік алое вера вичавлюється звичайним способом з вимитого і нарізаного 40 

листя рослини; у рослини трирічної або більш за вік береться м'ясисте (нижні) листя завдовжки 
не менше 15 см, промивається водою, нарізується дрібними шматочками (0,2 см) і через марлю 
віджимається сік; отримані компоненти змішуються у співвідношенні 1:1 безпосередньо перед 
замочуванням насіння. Приготування суміші і обробку насіння проводять безпосередньо перед 
посівом. 45 

Основні показники якості суміші, що складається з водного розчину деревинної золи та соку 
алое вера представлені в таблиці. 

 
Таблиця 
 
Основні показники якості суміші для обробки насіння рослин перед посівом 
 

№ Показники Характеристика 

1 Консистенція Однорідна рідина 

2 Колір Непрозорий, злегка мутний, зелено-жовтуватого відтінку 

3 Запах Ледве чутний трав'янистий запах, без сторонніх 

4 РН 5,6…5,8 

5 Оптична густина 1033 кг/м
3
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Встановлено, що кожен елемент, який входить до процесу здійснення способу підготовки 
насіння трав до посіву грає певну роль у проростанні насіння та подальшому розвитку рослини. 
Суміші соку алое та деревної золи є джерелом цінних речовин для зародка; стимулятором 
енергії для інтенсифікації проростання насіння; носієм необхідних поживних речовини. Зола - це 
фосфатно-калійне натуральне добриво, що використовується з давніх часів і є джерелом 5 

кальцію, калію, магнію і натрію, а також інших речовин, необхідних для повноцінного зростання і 
розвитку рослин (за винятком азоту); фосфор і калій знаходиться в ній в легкодоступній для 
рослин формі (вони легкорозчинні у воді). Одні з мікроелементів каталізують зростання і 
розвиток, інші допомагають боротися з різними захворюваннями. Використання суміші, як 
добрива, не завдасть ніякої шкоди ні рослинам, ні людині, ні навколишньому середовищу, щоб 10 

дістати золу, не потрібні значні фінансові витрати. 
Хімічний склад листя алое містить ряд речовин, що забезпечують терапевтичний ефект на 

насіння рослин: ацеманнан, алеолитова, фенілакрилова, хризофанова і корична кислоти, 
вітамін С чинять антибактеріальну, противірусну і протигрибкову дію; Мп, мідь, вітаміни С і Е, 
молекули антрахінону і фенолу - антиоксидантну дію; вітамін С, ензим каталаза, антрахінон - 15 

регенеруючий вплив; амінокислоти, мінерали, вітаміни, ефірні олії, мікроелементи – 
стимулюють зростання тощо. Тобто природний компонент - сік алое, який містить велику 
кількість стимулюючих елементів, необхідних для живлення рослини, дозволить не лише 
збільшити енергію проростання, а й підвищити здатність живого насіння формувати при 
проростанні нормально розвинені проростки. 20 

Технічний результат, який досягається при використанні запропонованого способу 
підготовки насіння рослин до посіву є підвищення якості зародка, відновлення у насіннєвій 
продукції фізіологічної активності його тканин і цінних спадкових властивостей для вирощування 
у найкоротші строки рослин із гарними декоративними властивостями і високою якістю, що 
може бути у нагоді для сільськогосподарських підприємств, тепличних господарств, 25 

господарств, що займаються передпосівною підготовкою та вирощуванням саджанців та інших; 
спосіб містить відомі доступні інгредієнти, є простим у виконанні і не містить речовин та сполук 
шкідливих для навколишнього середовища. 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб підготовки насіння рослин до посіву, який передбачає приготування суміші, обробку 10 

насіння приготованою сумішшю, який відрізняється тим, що для приготування суміші для 
обробки насіння використовують водний розчин деревної золи і сік алое вера у співвідношенні 
1:1. 
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