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Як врятувати ріпак і бобові
культури від розтріскування?

Все, що потрібно знати про білу
гниль та як із нею боротися!

Ефективність мікоризи
в посівах озимих культур

Втрати врожаю через осипання насіння
може сягати до 50 %, а іноді навіть
і вище. Своєчасно запобігти
розтріскуванню стручків допоможе
Липосам® біоклей.
стор. 2

Склеротиніоз (або біла гниль) уражує
понад 500 видів культурних і диких
видів рослин. Що ж є джерелом інфекції
та як спрацьовує проти неї біологічний
фунгіцид Склероцид®?
стор. 3

Формування мікоризи є взаємовигідним
як для гриба, так і для рослини.
Активному заселенню кореневої та
прикореневої зони мікоризними
грибами сприяє Мікофренд®.
стор. 4

т/га

Синтетичні прилипачі, як правило, містять
у собі полівініловий спирт і натрієву сіль карбоксилметилцелюлози. Через це на поверхні листя
утворюється суцільна плівка, яка частково ізолює оброблену поверхню листка й насіння від
навколишнього середовища. Це обмежує процеси фотосинтезу, дихання та вологообміну.
Як працює Липосам®?
 Утворює на поверхні листа не суцільну
плівку, а сітку на зразок еластичного бинта,
яка зберігає вологу, не порушує фотосинтез та
дихання рослини. Це можливо завдяки високомолекулярній структурі полімерних волокон
Липосаму®, які до того ж дуже еластичні й разом
із тим пружні завдяки своїй просторовій структурі. Вони м’яко обгортають рослину й тим самим
не заважають її росту, диханню та фотосинтезу.
 Виконує також функцію ад’юванта. Він
знижує поверхневий натяг і сприяє максимальному поширенню водних розчинів препаратів
на поверхні рослин, утриманню та пролонгації
дії препаратів до 30 діб, що дозволяє підвищити
ефективність засобів захисту рослин.
 Високоефективно
застосовується
з ґрунтовим гербіцидом. Таке комбіноване
поєднання ґрунтового гербіциду з прилипачем
має ряд переваг, а саме: покращує вбирання
гербіцидів у верхніх шарах ґрунту, підвищує
ефективність та подовжує період захисної
дії. Внаслідок затримання робочого розчину
у верхніх шарах ґрунту посилюється дія гербіцидів на бур’яни та зменшується їх фітотоксич-
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За останніх років спостерігаються істотні зміни клімату, що вимагає розробки
й удосконалення наявних систем ведення
землеробства, адже зберегти врожай стає
все важче. Ринок пропонує такий вибір
продуктів і послуг, що дуже непросто зрозуміти, які технології вирощування спрацюють краще та як зменшити собівартість
продукції без втрати її якості й обсягів.
Велике значення для зменшення собівартості та підвищення ефективності засобів захисту рослин мають прилипачі, які
допомагають закріпити робочий розчин
препаратів для захисту рослин на листовій поверхні й насінні, а також запобігти їх
стіканню та подовжити їх дію.
Одним із найкращих прилипачів, що представлені сьогодні на ринку, є Липосам®. Завдяки своїй унікальній формулі, до складу
якої входить екзополісахарид – комплекс
біополімерів різної молекулярної маси
природного походження, Липосам® може
виконувати функції як носія-прилипача для
засобів захисту та живлення рослин, так
і біоклею для стручків ріпаку й інших хрестоцвітих, зокрема гірчиці, бобових культур,
льону та ін. У цій статті ми розповімо про
властивості прилипача Липосам®. Про властивості клею Липосам® читайте на стор. 2.
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Липосам® – більше ніж прилипач

Липосам
0,8 л/га

Контроль

12,77

Липосам
0,5 л/га

11,92 т/га

+ 0,31

11,61

HIP05
– 0,16

Контроль
(без Липосаму)

Дослід

0

2

+ 1,16

4

6

8

10

12

14

(Мал. 1)

ність на культурні рослини, оскільки більшість
бур’янів проростає із шару ґрунту 5–10 см, де
й зустрічається з підвищеною концентрацією
гербіциду, а коренева система сільськогосподарських рослин (розміщується нижче) не зазнає негативної дії гербіцидів.
 Відіграє важливу роль при використанні зі страховими гербіцидами, адже Липосам® закріплює гербіциди на бур’янах.
 Діє як антидот-антидепресант – через
здатність полімерів абсорбувати біопрепарат
допомагає пом’якшити стрес від різкої дії пестицидів та отрутохімікатів. На відміну від синтетичних прилипачів, які порушують воскову поверхню листка, Липосам® діє м’яко, не пошкоджуючи
цю природну оболонку, завдяки чому рослини
стають менш вразливі до хвороб.
 Як структуроутворювач ґрунту Липосам®, потрапляючи в засолений ґрунт, сорбує
надлишок солі, покращує показники ґрунту та
попереджає його ерозію.
Липосам® працює в діапазоні температур
від 5 до 50 0С та сумісний з усіма хімічними
й біологічними препаратами. Його можна
використовувати в баковій суміші, проте
слід дотримуватися певних правил розведення та послідовності змішування.

Розчинення проводять поступово: необхідну кількість прилипача розмішують у невеликій кількості води (1:1) та перемішують
до однорідного розчину. Після цього потрібно доливати поступово воду малими
дозами й перемішувати розчин.
Послідовність розведення: в ємність для
бакової суміші вносимо хімічні протруйники,
мікро- та макроелементи, потім приготовлений розчин Липосаму®, а після ретельного
перемішування – біологічні препарати.
Практичний досвід (дослідження)
2018 р. Ефективність Липосаму® з ґрунтовим гербіцидом Примекстра ТZ Gold (4 л/га)
досліджували на соняшнику та кукурудзі у Сквирській дослідній станції органічного виробництва
Інституту агроекології і природокористування
НААН України. Ґрунт – чорнозем типовий, середньосуглинковий, рН (сольовий) – 5,85.
 Гербіцид утримувався біоприлипачем у зоні
проростання насіння бур’янів, що у свою чергу не
дало бур’янам прорости. Коренева система культурних рослин не постраждала від дії пестициду.
Не маючи конкуренції з боку бур’янів за воду
й поживні речовини, рослини мали хороший
старт, сформувалася розвинена коренева система, що посприяло підвищенню урожайності.

Передпосівна обробка
Культура

Липосам,
л/т

Робочий розчин,
л/т

 За сумісного використання в посівах соняшнику гербіциду та Липосаму® 0,5 л/га біологічна
врожайність соняшника зросла на 0,14 т/га. При
збільшенні норми Липосаму® до 0,8 л/га – на
0,18 т/га. Схожі результати одержані на кукурудзі – надбавка склала відповідно 0,31 т/га та
1,16 т/га за урожайності контрольного варіанту
11,61 т/га (мал. 1).
Отже, сумісне застосування біоприлипача
Липосам® з ґрунтовим гербіцидом знижує
забур’яненість культури на початкових етапах органогенезу та сприяє збільшенню урожайності.
2009–2011 рр. За схемою Липосам®
прилипач + зменшена (на 25–30%) кількість
пестицидів + мікродобрива досліджували зернові, соняшник, кукурудзу й виноград
у ТОВ “Південьнасіньсервіс”. У підсумку економія на ділянках, де використовувався Липосам®,
порівнюючи з ділянками, де він не використовувався, склала 38–50 доларів США на 1 га.
Таким чином, Липосам® – багатофункціональний біопрепарат, який окрім функції прилипача виконує і ряд функцій, що впливають
на ефективне використання рослинами мікроелементів та дії ЗЗР, забезпечуючи підвищення
урожайності та якості вирощуваної продукції.
Отже, обирайте прилипачі розумно!

Замочування коренів рослин
Липосам,
мл/1000 од.

Робочий розчин,
л/1000 од.

Обприскування рослин у період вегетації
Липосам,
л/га

Робочий розчин,
л/га

З ґрунтовими гербіцидами: Липосам 0,5–0,8 л/га, робочий розчин 150–300 л/га
Зернові

10–15

Бобові
Круп’яні

5–10
0,15–0,3

10–15

Технічні

15–25

Картопля

30–50

—

—

0,15-0,3

Буряк

0,5–1,0

10–15

Овочеві, квіти

7–10 мл/кг

0,7–1,0 л/кг

10–20

20–50

0,5-1,0

—

—

—

—

1,0-2,0

Виноград, ягідні
Садові, декоративні дерева й кущі

150-300

300-500
500-800
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Як врятувати ріпак і бобові культури
від розтріскування?

Все, що потрібно
знати про білу гниль,
та як із нею боротися

Навесні після отримання дружних сходів соя та ріпак гідно вистояли проти стресів гербіцидів, браку вологи й отримали повноцінне живлення. Стручки буріють, і, здавалося б,
стреси вже позаду. Але раптом замість очікуваного сонця та тепла починаються затяжні
зливи, налітає буревій і навіть град. Температура коливається, а вологі стручки стрімко висихають. Поле починає «тріщати», насіння осипається, та врожай втрачається. Знайомо?

Однією з найшкідливіших хвороб сільськогосподарських культур є склеротиніоз, або біла
гниль, яка уражує понад 500 видів культурних та диких видів рослин. Назву «біла гниль»
хвороба отримала тому, що уражені частини рослини вкриваються повстяним нальотом
білого кольору. Збудником хвороби є гриб поліфаг Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.
У циклі розвитку цей гриб утворює склероції – темні тверді утворення різної форми й розміру, які формуються всередині стебла та на поверхні уражених органів рослин.

Де можна зустріти білу гниль?
Біла гниль поширена повсюди. Найбільшої
шкоди завдає в районах із вологим кліматом
(рясні опади, висока вологість повітря) та
холодними затяжними веснами. Особливого
значення хвороба набула за останніх років
через порушення сівозмін та насичення їх
культурами, які вражаються склеротиніозом – соняшник, соя, ріпак, кукурудза тощо.

На жаль, така картина дуже часто зустрічається на українських полях. Втрати врожаю
через осипання насіння може сягати до 50 %,
а іноді навіть і вище. Дуже важливо в цей
час не проґавити момент і своєчасно запо
бігти розтріскуванню стручків.
Зазвичай аграрії використовують хімічні та
біологічні клеї.
Хімічні утворюють суцільну непроникну
плівку. Вона склеює стручки й висушує на тій
фазі зрілості, яка є на момент обробки рослин. Через цю плівку не можливі ні дихання,
ні фотосинтез, а це погіршує дозрівання насіння та знижує його якісні показники.
Біоклеї, навпаки, забезпечують природне
дозрівання та не руйнують покривні тканини.

накопиченню олії в насінні олійних культур
та протеїну в зернобобових і забезпечує природне дозрівання як нижніх, так і верхніх ярусів рослин.
 Регулює кількість вологи у плодах, не дозволяючи їй проникати всередину та водночас вільно виходити назовні. Річ у тому, що
однією з причин розтріскування плодів є те,
що під час достигання в денні години вони
підсихають, а в нічні – адсорбують вологу.
Такі перепади вологості призводять до їх деформації та послаблення швів, які тримають
стулки стручків/бобів/коробочок. Липосам®
біоклей завдяки функції регулювання кількості вологи здатний зменшити втрати врожаю на 30–50 %.

основні функції
Липосам® біоклей:
 Призначений для склеювання стручків
ріпаку, гірчиці, бобів гороху, квасолі, овочевих бобів, коробочок льону та бавовнику.
 Утворює не суцільну плівку, а сітку на
зразок бинта. Вона запобігає розтріскуванню, не руйнує покривні тканини, не заважає
основним процесам росту й розвитку рослин: диханню та фотосинтезу. Це сприяє подовженню періоду вегетації, нормальному

тонкощі застосування
Липосам® біоклей застосовують як водний розчин.
Розчинення проводять поступово.
Необхідну кількість препарату розмішуємо
у воді (1:1) до однорідного розчину. Тільки
після того, як біоклей ретельно перемішений
із водою, доливаємо в нього воду малими дозами до необхідного для обробки об’єму.
Внесення біоклею залежно від культури
проводять у суху погоду надземним або авіа-

ційним обприскуванням у діапазоні температур від 5 до 30 0С.
В органічному землеробстві внесення
Липосаму® біоклею проводять самостійно. В інтегрованому – як самостійно, так
і з десикантом, залежно від погодних умов.
Наприклад, якщо в період збирання передбачається затяжна волога погода, яка
унеможливлює збирання, тоді краще застосувати разом із десикантом та зібрати
врожай до дощів.
Норма використання Липосаму® біо
клею буде дещо коливатися залежно від
способу обприскування та вегетативної
маси рослин. Авіаційним методом і при
невеликій фітомасі можна застосовувати мінімальну норму, при надземному обприскуванні та при невеликій фітомасі –
середню. При збільшенні фітомаси слід
пропорційно збільшити норму за обох способів застосування.

Липосам® біоклей
застосовується
На ріпаку та гірчиці
за 2–4 тижні до
збирання, коли
стручки на нижньому ярусі починають
буріти й вигинаються
в дугу U, не розтріскуючись по шву.
На сої, гороху,
квасолі, овочевих
та кормових бобах,
льоні та бавовни
ку – у фазі технічної та біологічної
стиглості.
На садових, ягідних
культурах та вино
граді – за 2–4 тижні
до збирання врожаю.

Якщо не вдалося застосувати біоклей
на певній культурі в оптимальні строки, тоді можна застосувати його трохи
пізніше (перед збиранням), проте слід
збільшити норму використання до
максимально рекомендованої.

Практичний досвід
Дослідження ефективності Липоса
му® біоклею проводилося на ріпаку
озимому в Київській області Згурівського району у 2015 р.
Площа контрольної ділянки – 37 га,
дослідних ділянок – по 20 га.
Попередник – озима пшениця.
Внесення клею проводилось безпосередньо перед збиранням культури.
Застосовуючи Липосам® біоклей
у нормі 1 л/га, зниження втрат озимого
ріпаку, якщо порівняти з контролем, знаходиться в межах похибки (+0,02 т/га),
проте він дещо дешевший за препаратаналог. Збільшивши норму використання біоклею до максимально рекомендованої (1,5 л/га), зниження втрат складає
0,16 т/га при вартості 1 т насіння ріпаку
8400 грн станом на 2015 р., умовно чистий дохід складає 2200 грн, що свідчить
про високу ефективність Липосаму®
біоклею.

Природний

БІОКЛЕЙ

ЗАПОБІГАЄ РОЗТРІСКУВАННЮ СТРУЧКІВ ТА ПЛОДІВ
Не заважає випаровуванню
зайвої вологи
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Склеююча еластична сітка

Сприяє рівномірному
дозріванню

ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ ВРОЖАЮ!
Липкогенна композиція
біополімерів природного походження

(044) 594-38-83, (066) 155-98-89, (096) 155-89-89

www.btu-center.com

Коли біла гниль уражує рослину?
Біла гниль уражує рослини протягом
усього вегетаційного періоду, що дуже
ускладнює захист від неї. Уражуються всі частини соняшника:
 За кореневої форми уражується коренева система. Корені стають м’якими та мокрими, у вологому ґрунті вони покриваються білим повстяним нальотом – грибницею
збудника хвороби. За глибокого заробляння
насіння рослини гинуть.
 Стеблова форма спостерігається як на
сходах, так і на дорослих рослинах. На молодих рослинах сім’ядолі, листки та стебла
біля прикореневої частини буріють, загнивають і покриваються білим нальотом. Верхня частина стебла поникає, листки в’януть,
і рослина гине. На більш дорослих рослинах
з’являються буро-коричневі плями, тканина в місцях ураження руйнується, провідні
пучки оголюються, серцевина стебла всихає,
всередині нього утворюються численні склероції. Стебла в місцях ураження надламуються, засихають і відмирають.
 Кошикова форма проявляється, починаючи з фази цвітіння та до кінця дозрівання.
Симптоми інфекції проявляються як мокра
гниюча пляма бурого кольору на тильній стороні кошика. Пляма охоплює більшу частину
кошика й поширюється по стеблу донизу.
У результаті кошики частково або повністю згнивають. Пошкоджена тканина мокне
й легко піддається продавлюванню. Ураження переходить на лицьову сторону кошика
та утворює на ній білий повстяний наліт, що
пронизує насіння. Міцелій руйнує зародок.
Часто між насінням і в насінні утворюються
чорні склероції.
Як розвивається хвороба?
Склероції під час збирання врожаю ураженої культури потрапляють у ґрунт або залишаються на уражених рештках культури.
За наявності зимових відлиг гриб продовжує
розвиток на рослинних рештках, утворюючи
нові склероції. Навесні склероції у ґрунті за
вологості 50–60 % та температури 18–24 оС
проростають гіфами, які швидко формують повстяну білу грибницю та проникають
у рослину (підземний тип ураження). За достатнього зволоження ґрунту склероції проростають протягом усього періоду вегетації
рослин. За раннього зараження рослин,
а також за висівання зараженого насіння,
проростки можуть загинути. За ураження ко-

Джерелом інфекції є склероції гриба на уражених
рослинних рештках, у ґрунті або як домішки в на
сінні; міцелій на рослинних рештках та насінні.
У ґрунті склероції не втрачають життєздатності
5–10 років і більше.

ренів пізніше спостерігається прикоренева
форма білої гнилі.
Але шкідливість хвороби на цьому не закінчується. Небезпека зараження рослин
є протягом усієї вегетації. Склероції, що знаходяться у верхніх шарах ґрунту або на його
поверхні, формують сумчасте спороношення,
подібне до відкритих плодових тіл – апотеціїв
із сумкоспорами. Упродовж вегетації рослин
гриб розповсюджується сумкоспорами, які за
високої вологості повітря вивільняються з дозріваючих апотеціїв і розносяться вітром на
значні відстані. Потрапляючи на рослину, сумкоспори проростають і проникають у рослину.
Сприятливими умовами для розвитку патогену є висока відносна вологість повітря – близько 80 % та температура повітря +18–25 °С.
Як захистити соняшник від білої
гнилі?
Ефективними для контролю білої гнилі є всі
попереджувальні заходи, що зменшують кількість інфекції у ґрунті, на рослинних рештках
і насінні: зяблева оранка, дотримання сіво
змін, просторова ізоляція культур у часі та
просторі, ретельне очищення насіння від
склероціїв, протруєння насіння тощо. Але еко-

Чому біла гниль
небезпечна?
Шкідливість хвороби виявляється у випаданні уражених молодих рослин
і зрідженості посівів, передчасному дозріванні хворих рослин, унаслідок чого
формується щупле насіння зі зниженими посівними та технологічними властивостями. При епіфітотійному прояві
білої гнилі втрати врожаю соняшнику
перевищують 60 %. Найбільш шкідливою є кошикова форма хвороби, біологічний поріг якої становить 5 % зруйнованих кошиків.

номіка диктує свої правила, й тому основні заходи (сівозміна, оранка, просторова ізоляція)
виробниками не дотримуються. І це, звичайно, призводить до нових спалахів хвороби.
Захист культур від білої гнилі ускладнюється тим, що джерелом інфекції хвороби
є ґрунт, де не застосуєш засобів хімічного захисту. А тому склероції будуть проростати та
уражувати рослини протягом усієї вегетації.
Чи існують сучасні біологічні
методи захисту від білої гнилі?
Так, існують. Компанія БТУ-ЦЕНТР рекомендує застосовувати біологічний фунгіцид
Склероцид® для пригнічення розвитку збудників білої гнилі (склеротиніозу) Sclerotinia
sclerotiorum та Sclerotinia minor.
Як працює Склероцид®?
До складу біофунгіциду входить мікроскопічний гриб Coniothyrium minitans, хижий до
Sclerotinia sclerotiorum. Цей гриб має ферменти
хітиназу та глюканазу, що гідролізують полісахарид склероціїв – склеротан. Coniothyrium
minitans викликає деградацію стінок склероціїв
і міцелію, використовуючи органічного господаря як джерело поживних речовин для свого
розвитку, та інгібує розвиток патогену. Цей гриб
блокує проростання склероція та призводить
до його руйнування. Coniothyrium minitans діє
суто на збудник склеротинії та не є шкідливим
для інших мікро- та макроорганізмів. Він інфікує
патоген на всіх стадіях міцеліального росту та
склероцій за температури ґрунту 5–28 °C.
Гриб Coniothyrium minitans проявляє тривалий захисний ефект, усуваючи склероції
та міцелій збудника білої гнилі з ґрунту й зібраного врожаю під час зберігання. Внесений у ґрунт, він забезпечує значне зниження
інфекційного потенціалу Sclerotinia під час
вегетації рослин, а також зменшує ризик зараження наступних культур у сівозміні.
Високоефективний захист проти збудника
білої гнилі забезпечують також інші біологічні агенти препарату Склероцид®, а саме
гриб-гіперпаразит Trichoderma harzianum,
бактерії Bacillus licheniformis та Bacillus subtilis.
Вони здатні синтезувати природні антибіотики, які пригнічують розвиток не тільки білої
гнилі, а й збудників інших грибних хвороб
(альтернаріозу, септоріозу, сірої гнилі, фомопсису та фузаріозу).
Окрім того, препарат Склероцид® підвищує
родючість ґрунту та сприяє його оздоровленню.
Як застосовувати Склероцид®?
Препарат Склероцид® можна застосовувати кількома способами.
Обробка ґрунту та поживних решток
за норми витрати 1–5 л/га.
Обробка ґрунту та пожнивних решток є надзвичайно важливим заходом, тому що сприяє
знищенню інфекції білої гнилі у ґрунті та
на рослинних рештках, запобігає зараженню
рослин.
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Обробку проводять робочим розчином біопрепарату після збору врожаю попередника
та за 15–40 діб до сівби чи висаджування культур. Препарат наноситься на ґрунт шляхом обприскування та має бути відразу зароблений
у ґрунт за допомогою ґрунтообробної техніки
на глибину 10–25 см, щоб мікроорганізми не
піддавалися впливу сонячного світла тривалий
час. Обов’язковою умовою є наявність вологи
у ґрунті не менше 25–35 % від повної вологоємності ґрунту за температури 5–28 °С.
Для підвищення ефективності (на 20–
30 %) рекомендується сумісне вико
рис
тання біопрепарату Склероцид®
у баковій суміші з біодеструктором
Екостерн®.

2

Передпосівна обробка насіння сої, ку
курудзи, ріпаку, соняшнику та інших
культур за норми витрати від 1 до 5 л/т.
Передпосівна обробка знищує насіннєву інфекцію білої гнилі й захищає проростки від
ґрунтової інфекції, на 19–20 % підвищує енергію проростання насіння та на 15–17 % – схожість. Насіння обприскують робочим розчином
Склероциду® або замочують у ньому насіння
в день сівби на 1–2 год. Обробку насіння проводять вручну, обприскувачем або машинами
для протруєння, зразу висівають або просушують у затіненому місці до сипучого стану.
Фертигація (стрічкове внесення) в пе
ріод вегетації: через систему краплин
ного зрошення (0,5–2,5 л/га).
Застосування Склероциду® через систему
краплинного зрошення дозволяє знищити
ґрунтову інфекцію білої гнилі й захистити
овочеві та ягідні культури від білої гнилі, альтернаріозу, фузаріозу, сірої гнилі тощо.
Інші способи застосування.
Біофунгіцид Склероцид® можна вносити
в передпосівну культивацію сумісно з Граундфіксом®, а також під час сівби в рядок разом із РКД.
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Науковий консультант
з питань захисту рослин, канд. біол. наук
ВІННІЧУК Тамара Сергіївна
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Ефективність
мікоризи в посівах
озимих культур

Аґрус
із мікоризою

Мікориза – це симбіоз між грибом і кореневою системою рослин. Формування мікоризи є взаємовигідним як для гриба, так і для рослини. Рослина надає мікоризним
грибам вуглеводи, вуглекислий газ, за потребою – кисень, а гриб натомість надає
рослині дозоване та збалансоване живлення, здійснює гормональну регуляцію,
а також захищає від патогенів. Розвиток симбіозу між грибами й рослинами – це
складний багатоетапний процес, який охоплює впізнавання, передачу сигналу
та взаємодію між грибом і рослиною.

позитивна впливовість мікоризи
Мікоризні препарати мають комплексний
вплив на розвиток рослин. Вони покращують
забезпечення рослин із ґрунту азотом, калієм
і особливо фосфором, а також мікроелементами (Cu, Fe, Mn, та ін.), збільшують поверхню
всмоктування кореневої системи. Підтверджено, що інфікування рослин мікоризними
грибами підвищує активність енергетичних
процесів у клітинах рослин. Активізується
фотосинтез у результаті збільшення кількості
хлорофілу, площі листкової поверхні, швидкості фіксації СО2, а також посилення відтоку
асимілянтів у корені.
Згідно з даними науковців, мікориза стимулює підвищення врожайності сільськогосподарських культур та захищає їх від кореневих
патогенів завдяки дії двох механізмів:
 перший – усунення патогенів шляхом синтезу антибіотиків або конкуренції
за субстрат;
 другий – стимуляція імунітету в рослині-господарі.
Гриби мікоризи впливають на кількість
і якість кореневих ексудатів, а це формує певне мікробне угруповання ризосфери.
У зоні мікоризосфери кількість бактерій
зростає вдвічі, актиноміцетів – майже в 10 разів, проте чисельність грибів-патогенів зменшується.
Мікофренд®
Мікоризоутворюючий біопрепарат, розроблений фахівцями БТУ-ЦЕНТР, сприяє активному заселенню кореневої та прикореневої
зони мікоризними грибами й сапрофітними
ризосферними бактеріями, збільшує площу
поглинальної поверхні до 1000 разів.

Мікофренд® створений на основі мікоризоутворюючих грибів Glomus VS та Tricho
derma Harzianum. Для активного утворення
мікоризи препарат містить мікроорганіз
ми: Streptomyces sp., Pseudo
monas, Flu
orescens та фосфатмобілізуючі бактерії:
Bacillius Megaterium var. phosphaticum,
Bacillus Subtilis, Bacillus Muciloginosus,
Enterobacter sp. Загальне число життєздатних клітин – (1,0–1,5)×108 КУО/мл. Біопрепарат містить також біологічно активні речовини: фітогормони, вітаміни, фунгіциди,
амінокислоти.
практичний досвід
Одне з виробничих досліджень біопрепарату Мікофренд® проводилось у Хмельницькій області в Теофіпольському районі.
Насіння озимої пшениці обробляли біопрепаратом Мікофренд® у нормі 1,5 л/т.
У результаті дослідження (див. діаграму)
використання біопрепарату Мікофренд®
сприяло підвищенню врожайності озимої
пшениці на 0,3 т/га.
Зростання продуктивності культури відбулося завдяки збільшенню площі поглинання
кореневої системи. Це стало можливим завдяки утворенню та розвитку мікоризи, яка
забезпечила рослини водою, покращила мінеральне живлення, сприяла росту й розвитку рослин, а також підвищила їх адаптаційні
властивості.
Витрати на обробку 1 тонни насіннєвого
матеріалу озимої пшениці препаратом Мікофренд® (1,5 л) склали 1327,5 грн. За норми висіву
озимої пшениці 250 кг/га витрати на 1 гектар
склали 331,9 грн. На дослідній ділянці проти
контрольної прибавка до врожаю склала 0,3 т,

Фундук без
обробки МФ

Фундук після
обробки МФ

що в економічному еквіваленті склало 1680 грн за ціною на зерно озимої
пшениці 6-го класу 5600 грн/т станом
на 6.09.2018. Виходячи з даних прорахунків чистий прибуток від використання препарату Мікофренд® склав
1680 грн – 331,9 грн = 1348,1 грн/га.
Отже, одержані результати свідчать, що використання мікоризних грибів для обробки насіння
підвищує врожайність озимих
культур та знижує їх собівартість
(завдяки підвищенню схожості
насіння, збільшенню площі поглинання кореневої системи рослин,
покращенню забезпечення рослин із ґрунту азотом, фосфором,
калієм, мікроелементами (Cu, Fe,
Mn, та ін.), підвищенню стійкості
рослин до захворювань).

Урожайність, т/га
± до контролю т/га

Контроль

Урожайність озимої пшениці
при обробці насіння мікоризним препаратом Мікофренд®
(Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, 2018 р.).

Сьогодні описано декілька видів
мікоризи. Найбільш вивчена –
арбускулярно-везикулярна мікориза. Мікроміцети, що її утворюють, є облігатними симбіонтами
й належать до класу Zygomycetes
порядку Glomales, родів Glomus та
Sclerocystis.
Арбускулярна мікориза характеризується наявністю в кортикальних клітинах коренів рослин арбускул і везикул. У тканинах можна
розрізнити прямі гіфи або їхні
завитки, які здебільшого несептовані. Колонізація спостерігається
тільки в ризодермі та коровій паренхімі кореня, гриб ніколи не проникає в судинний циліндр і область
меристеми. Спори формуються
в ґрунті або в коренях. У ґрунті
відбувається також розвиток позакореневих гіфів, які утворюють
«зовнішній міцелій».

Інформаційний випуск для фермерів і агровиробників

Мікофренд 1,5 л/т

Сезон-2019

Виконавець: ДП «Бурда-Україна»
Віддруковано: ТОВ “Інтерконтиненталь-Україна”, PRINTSTORE GROUP, м. Київ
Замовлення № 16786
Наклад: 10 000
Розповсюджується безкоштовно

