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О
дна з головних причин цього
полягаєвтому,щопідчасзасто
суванняпестицидівнайстійкіші
особинишкідниківвиживають,

з’являються резистентні форми пато
генів. Через це з кожним роком дово
дитьсязбільшуватиплощітаповторність
хімічних обробок. Крім того, пестициди
порушують взаємозв’язки, які існують
між організмами, руйнують біоценози,
забруднюють грунт, воду, повітря, хар
чові продукти. Тобто погіршують здо
ров’ялюдинитаякістьїїжиття.

Тому на сьогодні важливим зали
шається завдання пошуку всіх можли
вих заходів і засобів, що допоможуть
запобігтишкідливомувпливуабозмен
шити негативну дію пестицидів, які
застосовують у сучасних технологіях
вирощування сільськогосподарських
культур. Розроблення і запровадження
систем біологічного землеробства,
виробництвопродукціїдлядієтичногоі
дитячогохарчуваннятаорганічноїпро
дукції передбачають зменшення або

повневиключеннязастосуванняпести
цидів. Звісно, це знижує ефективність
систем захисту і спричинює зростання
втрат урожаю від шкідливих організмів.
Компенсувати обмеження застосування
хімічнихпрепаратівусистемахінтегрова
ногозахистубачитьсяможливимзараху
нокпосиленнябіологічногофактора.

Надійною гарантією екологічної
безпеки може бути застосування
біологічних засобів захисту рослин.
Сучасна мікробіологічна наука розроб
ляє і впроваджує у виробництво низку
біологічнихпрепаратівнаосновікорис
них мікроорганізмів із різними меха
нізмами дії. Застосування їх у техно
логіях вирощування сільськогосподар
ськихкультурсприяєзниженнюпести
цидного навантаження на агроценози,
оздоровленню грунтів та відновленню
їхньої родючості, також біопрепарати
покращуютьмінеральнеживленнярос
лин, підвищують їхню продуктивність
таякістьпродукції.

Дослідження, проведені у відділі
захисту рослин ННЦ «Інститут земле
робства НААН», свідчать про мож
ливість ефективного контролю фіто

санітарногостанугрунтуіпосівівзерно
вих і зернобобовихкультурзарахунок
використання нових технологічних
прийомів, стійких сортів та нових біо
логічних препаратів, які стимулюють
ріст і розвиток рослин, підвищують
їхнюстійкістьабозгубнодіютьнапато
генніорганізми.

У 2011–2012 рр. відділом захисту
рослин від шкідників і хвороб ННЦ
«ІнститутземлеробстваНААН»прове
дено лабораторні дослідження фунгі
цидної та антагоністичної дії біологіч
нихпрепаратів,якімістятьживіклітини
іспориприродноїбактерійродуBacillus
тамікроміцетівродуTrichoderma.

Улабораторнихумовахдосліджува
ли вплив препаратів на схожість та
зараженість грибною та бактеріальною
інфекціями насіння пшениці озимої і
сої. Використовували метод рулонів
(Фірсова,1955).Середвосьминаданих
морфотипівBacillus subtilisвдалосявия
вити найефективніші. Результом цих
досвідів стало визначення найкращого
зразка,заобробленнянасінняякимсхо
жість насіння зростала відносно
хімічного протруйника на 8%. Також
було віділено зразок,  за використання
якого зараженість насіння грибною
інфекцієюбуланайнижчою—4%,втой
часякуконтроліцейпоказникстановив
34%,азавикористанняхімічногопро
труйника—12%.

Практичновсізразкипрепаратубули
ефективними проти грибів роду
Alternaria,якієпричиноюпліснявіннята
«чорного зародку», а окремі — проти
грибівродуPenicilliumтаMucor,яківик
ликають пліснявіння насіння пшениці
озимої. У кількох варіантах уражува
ністьсходівкореневимигнилямизнижу

Варіант досліду, 
зразок 
препарату

Схо
жість, 

%

Кількість насінин, заселених грибами, %
Alternaria 
alternata

Fusarium 
oxysporum

 Penicillium 
viridicatum

 Penicillium  
simplicissi-mum Усього,%

Контроль 36 24 38 20 8 90

Хімічний протруйник 42 0 2 0 0 2

Вар 1-Т 36 0 26 0 0 26

Вар 2-Т 44 28 42 12 0 82

Вар 3-Т 56 22 0 16 0 38

Вар 4-Т 36 26 0 16 0 40

Вар 5-Т 42 22 0 24 0 46

Вар 1-Т+2-Т 44 0 0 0 0 0

Вар 1-Т+3-Т 60 6 4 0 0 10
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валасьіз28%уконтролідо2–8%.Таким
чином,кваліфікованекомбінуваннякра
щих досліджуваних зразків дає змогу
фахівцяммікробіологам створювати
препарати, високоефективні проти на
сіннєвоїінфекціїзерновихкультур.

Також проводили тестування біо
фунгіцидів на основі мікроміцетів роду
Trichoderma(5зразків).

Практичноувсіхваріантахкількість
зараженого насіння знижувалась від
носноконтролюв2–2,9раза.Втойже
час,одиніззразківзабезпечивнайвищу
схожість насіння (82%) що на 12%
вище, ніж у контролі. Найкращим же
щодо фунгіцидної дії був зразок, за
використання якого  відсоток зараже
ного насіння знижувався із 41 (в кон
тролі)до4!

Також вивчали ефективність біоло
гічних препаратів проти бактеріальної
та грибної інфекції насіння сої. Слід
відмітити, що насіння сої в контролі
мало низьку схожість (36%) та високу
зараженістьгрибноюінфекцією(90%).

За результатами цих досліджень,
найкращі зразки забезпечили схожість
насіння на рівні 60% (у контролі —
36%);завикористаннянайкращіхсумі
шей препаратів зараженість насіння
грибами становила від 0 до 10%.  Що
цікаво,одиніззразківпоказав100%ну
фунгіцидну дію проти грибів із роду
Alternaria та інших пліснявих грибів,
проте він не захищав насіння від фуза
ріозної інфекції. Водночас суміш цього
препаратузіншимбулависокоефектив
ноюпротинеї.Спостерігавсяівідмінна
діянаураженістькореневимигнилями:
2та4%проти36%уконтролі(табл.1).

Вивчалитаоцінювалиефективність
біологічних і хімічних препаратів в
обмеженні розвитку хвороб ячменю
ярого в польових умовах. Визначали

також технічну ефективність біологіч
нихпрепаратівузахистіячменюярого
відхвороб,щопередаютьсячерезнасін
ня та грунт. Схема досліду включала
варіанти з обробкою насіння хімічним
фунгіцидом, а також біологічними
фунгіцидамигрибного(еталон)табак
теріального (еталон) походження:
Біокомплекс БТУ2 та Біокомплекс
БТУ3.Схемудослідуірезультатиоблі
ківподановтаблиці2.

Обліки хвороб були проведені у
фази: сходи, кущіння, трубкування,
початок колосіння та повної стиглості
ячменю ярого. Виявлено ураженість
рослин кореневими гнилями та сітчас
тою плямистістю. Технічна ефек
тивність біологічних препаратів у фазу
трубкування становила 60,9–75,3%,
хімічного еталону — 88,4%. Вищу тех
нічну ефективність мали препарати
БіокомплексБТУ2(75,3%)таБіокомп
лексБТУ3(73,9%).Дещонижчуефек
тивність давало застосування грибного
препарату, еталон (71,0%) та бак

теріальногопрепарату,еталон(69,6%).
У фазі повної стиглості розвиток коре
невих гнилей посилився в контролі до
15,5%. За обробки насіння біологічни
ми та хімічними препаратами цей
показникстановив8,5–12,3%,щониж
че за ЕПШ. Технічна ефективність біо
логічнихпрепаратівзнизиласьдо20,6–
41,9%, хімічного еталону — до 45,2%.
Найвищу технічну ефективність серед
біологічних препаратів мав БТУ3
(41,9%).

Таким чином, використання біоло
гічнихпрепаратівусистемах інтегрова
ногозахистурослинвідхворобвизнано
перспективним.Вищуефективністьпре
паратиматимутьзадотриманнянауково
обгрунтованихтехнологійвирощування
сільськогосподарськихкультур.

Альтернативає:
біологічніпрепарати
Станомна1березня2011р.вУкраїнізареєстровано1132
пестициди,вт.ч.187інсектицидів,241фунгіцид,132протруй
ники,469гербіцидівілише44біопрепарати.Танавітьза
наявностівеличезноїкількостіпестицидівзастосування
хімічногометодунеможевирішитипроблемузахистурослин.

Варіант
Трубкування Повна стиглість

Розвиток 
хвороби, 

%

Пошире-
ність 

хвороби, %

Технічна
ефектив-
ність, %

Розвиток 
хвороби, 

%

Пошире ність 
хвороби, %

Технічна
ефектив-
ність, %

Контроль 6,9 26,3 – 15,5 67,3 –

Хімічний протруйник 0,8 7,9 88,4 8,5 57 45,2

Грибний препарат, 
еталон (4 мл/кг) 2 25 71 10,1 49,5 34,8

Бактеріальний 
препарат, еталон
 (0,5 мл/10 кг)

2,1 31,7 69,6 9,2 48,2 40,6

Біокомплекс БТУ-2 
(2 л/т) 1,7 19,8 75,3 10,6 55,8 31,6

Біокомплекс БТУ-3 
(2 л/т) 1,8 18,6 73,9 9 48,6 41,9

НІР05 0,9 1,7

Таблиця2.Ураженістьячменюярогокореневимигнилями
залежновідобробкинасінняхімічнимитабіологічнимипрепаратами,2011р.

Таблиця1.Зараженістьнасіннясоїгрибноюінфекцією
залежновідваріантаобробкипрепаратами,2011р.


