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Облік хво ро би, про ве де ний у фазі ко 
лосіння, по ка зав, що в кон троль но му 
варіанті роз ви ток хво ро би по си лив ся до 
25,8%. У варіанті із дво ра зо вим об при с
ку ван ням пре па ра том Біокомп лексБТУ 
№1, 0,5 л/га, технічна ефек тивність бу ла 
ви со кою і ста но ви ла 85,7%. Та кож во на 
бу ла ви со ка і за ви ко ри с тан ня пре па ра ту 
Біокомп лексБТУ №2, 1 л/га — 82,1%. 
Технічна ефек тивність Фіто ци дур бу ла 
ниж чою і ста но ви ла 60,9%. Але всі три 
пре па ра ти стри ма ли роз ви ток хво ро би 
на рівнях, ниж чих за ЕПШ (економічний 
поріг шкідливості). 

Перші оз на ки септоріозу листя 
бу ли зафіксо вані в посівах пше ниці ярої 
в кін ці труб ку ван ня — на по чат ку ко  ло
сіння. Облік хво ро би, про ве де ний у фазі 
цві тіння пше ниці ярої по ка зав, що роз
ви ток сеп торіозу ли с тя у кон тролі ста
но вив 9,8% за 100% по ши рен ності.

За сто су ван ня дво ра зо во го об при с
ку ван ня посівів біоп ре па ра та ми стри
ма ло роз ви ток сеп торіозу ли с тя на рівні 
3,5–5,6%. Технічна ефек тивність пре па
ратів бу ла се ред нь ою — 42,6–64,3%. 
То му їх мож на ви ко ри с то ву ва ти за 
помір но го роз вит ку сеп торіозу ли с тя, 
що дасть змо гу стри ма ти йо го роз ви ток 
на рівнях, ниж чих за ЕПШ.

Перші оз на ки ура жен ня посівів 
бурою листковою іржею з’яви ли ся у 
фазі цвітіння. На 25.06.2012 р. роз ви ток 
хво ро би в кон тролі ста но вив 3,4% за 
по ши ре ності 90%. Ви щу технічну ефек 
тивність у за хисті пше ниці ярої від хво
ро би ма ли Фіто цидр, 0,5 л/га — 73,5% 
та Біокомп лексБТУ №2, 1,0 л/га — 
61,8%. У фазі мо лоч новос ко вої стиг лості 
(МВС) зафіксо ва но по си лен ня ура же

ності пше ниці ярої в кон тролі до 38,5%. 
За ви ко ри с тан ня зга да них ви ще пре па
ратів роз ви ток хво ро би за ли шав ся на 
низь ко му рівні: 8,3–13,2%. Технічна 
ефек тивність Фіто ци дур ста но ви ла 
65,7%, Біокомп лек суБТУ №2 — 78,4%. 

От же, в умо вах 2012 р. технічна ефек
тивність біологічних пре па ратів за об роб
ки ни ми насіння бу ла до стат нь ою для 
стри му ван ня роз вит ку кореневих гни
лей. Ви щу технічну ефек тивність у за хисті 
пше ниці ярої від ко ре не вих гни лей ма ли 
Біокомп лексБТУ №1, 1,0 л/т (56,6%), 
Біокомп лексБТУ №2, 1,0 л/т (55,4%) та 
Міко сан (55,4%). По си лю вав стійкість 
проти хво роб Азо тофітр та йо го ком
плекс не за сто су ван ня із Біокомп лек сом
БТУ №1. Крім то го, хімічний фунгі цид 
діяв тільки впро довж пев но го пе ріоду. 
Біоп ре па ра ти, на впа ки, ма ли про лон го ва
ну дію, яка не тільки не при пи ня лась, але 
й по сту по во підси лю ва лась.

Об роб ка насіння та дво ра зо ве об при
с ку ван ня посівів пше ниці ярої пре па ра
та ми Біокомп лексБТУ №1, 0,5 л/га, 
Біокомп лексБТУ №2, 1,0 л/га, та Фіто
ци домр, 0,5 л/га, бу ли ефек тив ни ми в 
за хисті відборошнистоїроси.

Об при с ку ван ня посівів пше ниці 
Біокомп лек сомБТУ №1 та Біокомп
лек сомБТУ №2, Азо тофітомр та Фіто
ци домр протисепторіозу да ло змо гу 
стри ма ти роз ви ток хво ро би на рівнях, 
ниж чих за ЕПШ.

За ви ко ри с тан ня за зна че них пре па
ратів роз ви ток бурої листкової іржі
за ли шав ся на низь ко му рівні: 8,3–
13,2%. Технічна ефек тивність Фіто ци
дур ста но ви ла 65,7%, Біокомп лек су
БТУ №2 — 78,4%. 
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технічну ефек тивність біоп ре па ратів різ
них ви роб ників: Біокомп лексБТУ, Фіто
цидр, Га уп син, Міко сан — у за хисті пше
ниці ярої від хво роб за пе ред посівної 
об роб ки насіння та в пе ріод ве ге тації 
куль ту ри. Ефек тивність пре па ратів 
порівню ва ли з хімічним ета ло ном — 
су ча сним ком плек сним фунгі ци дом (д. р.: 
кар бок сил, 200 г/л + ти рам, 200 г/л).

Пше ни цю яру сор ту Ран ня 93 висіва
ли 24 квітня 2012 р. після об роб ки 
на сіння у дослідних варіан тах, кон
троль — об роб ка во дою. Нор ма висіву 
насіння — 4,5 млн схо жих зер нин на 
гек тар. По пе ред ник — пше ни ця ози ма. 
В ос нов не удо б рен ня вно си ли N60Р60К60. 
Піджив лю ва ли аміач ною селітрою 
N30 (ІІІ). Аг ро тех ніка за галь но прий ня та 
для Лісо сте пу Ук раїни. 

Об при с ку ван ня посівів про ти хво
роб про во ди ли в стадії труб ку ван ня (по
ява дру го го вуз ла) та цвітіння. Хво ро би 
об ліко ву ва ли пе ред об роб кою посівів 
пре па ра та ми та кожні 10 днів після 
об роб ки. Обліки ко ре не вих гни лей про
во ди ли про тя гом ве ге тації пше ниці ярої.

Най по ши реніши ми в досліді бу ли фу 
заріоз на ко ре не ва гниль (73%) та цер ко
с по ре ль оз (14%). Зустріча ли ся рос ли ни, 
ура жені гельмінто с поріоз ною ко ре не вою 
гнил лю (7%) та ри зок тоніо зом (6%).

У фазі сходів на ділян ках, де ви ко ри
с то ву ва ли про труєне насіння, кореневі
гнилібу ли прак тич но відсутні. Ура жен
ня пше ниці ярої ко ре не ви ми гни ля ми 
відміча ли, в ос нов но му, в кон тролі. Роз
ви ток хво ро би ста но вив 2,6%, по ши ре
ність — 7,1%.

Роз ви ток ко ре не вих гни лей у фазі 
труб ку ван ня (ут во рен ня дру го го вуз ла) 
був не ви со ким — 2,7% за по ши ре ності 
хво ро би на рівні 27,1%.

У фазі труб ку ван ня най ви щу техніч ну 
ефек тивність у за хисті рос лин від хво  ро
би мав хімічний про труй ник — 81,5%. 
Технічна ефек тивність Фіто ци дур ста
но ви ла 63,0%, Біокомп лек суБТУ №1 — 
59,3, Біокомп лек суБТУ №2 — 63%, що 
прак тич но май же на од но му рівні з 
біологічни ми пре па ра та ми Га уп син та 
Міко сан — по 59,3%. Облік ко ре не вих 
гни лей, про ве де ний пе ред зби ран ням 

уро жаю, по ка зав, що в кон тролі роз ви ток 
хво ро би по си лив ся до 8,3%, по ши ре
ність — до 37,4%. За об роб ки насіння 
біологічни ми фунгіци да ми роз ви ток 
хво ро би ста но вив 3,2–6,6%, по ши
реність — 10,1–25,8%. Ви  щу технічну 
ефек тивність ма ли Біо комп лексБТУ №1 
(56,6%), Біокомп лексБТУ №2 (55,4%) 
та Міко сан (55,4%). По си лю вав стійкість 
проти хво роб Азо тофітр та йо го ком
плекс не за сто су ван ня з Біокомп лек сом
БТУ №1: техніч на ефек тивність хімічно
го ета ло на зни зи ла ся до 49,4%.

Помірно теп ла з силь ни ми опа да ми 
по го да пер шої де ка ди черв ня спри я ла 
роз вит ку борошнистої роси на пше
ниці. Перші оз на ки ура жен ня рос лин 
збуд ни ком цієї хво ро би бу ли відмічені у 
фазі вес ня но го кущіння. У фазі дру го го 
вуз ла роз ви ток хво ро би у кон тролі ста
но вив 5,7% за 100% по ши рен ність. Про
труєння насіння Біокомп лек сомБТУ 
№1 у дозі 1,0 л/т стри му ва ло роз ви ток 
хво ро би на рівні 5,5%, технічна ефек
тивність ста но ви ла 18%. За сто су ван ня 
Азо тофітур змен шу ва ло роз ви ток хво
ро би до 4,4%, технічна ефек тивність 
ста но ви ла 22,8%. Кращі ре зуль та ти 
що до пригнічен ня бо рош ни с тої ро си 
бу ли до сяг нуті за об роб ки насіння 
Біокомп лек сомБТУ №2 у до зі 1,0 л/т: 
роз ви ток хво ро би зни зив ся до 2,9%, 
технічна ефек тивність ста но ви ла 49,1%. 

Біопрепарати проти хвороб        пшениці ярої
У період ве ге тації пше ниці ярої в 2012 р. відміча ло ся ура жен ня рос лин ко ре не ви ми гни ля ми 
(Drechslera sorokiniana, Cercosporella herpotrichoides, Fusa rium sp., Rhizoctonia cerealis), 
бо рошнистою ро сою (Еrуsiphe grаmіпіs) та сеп то ріозом ли с тя (Sерtоrіа trіtісі), фу заріозом ко ло са 
(Fusarium sp.) та сеп торіозом ко ло са (Sерtоrіа nodorum). У зв’яз ку з цим ак ту аль ним був по шук 
препа ратів, які стри му ють роз ви ток та по ши рен ність хво роб.
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Ефективність біопрепаратів у захисті пшениці ярої  
від борошнистої роси

Ефективність  передпосівної обробки  насіння ярої пшениці  
у захисті від  кореневих гнилей  (Чабани, 2012 р.)
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