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Альтернатива є: 

біологічні препарати
Станом на 1 березня 2011 р. в Україні зареєстровано 1132
пестициди, в т. ч. 187 інсектицидів, 241 фунгіцид, 132 протруй
ники, 469 гербіцидів і лише 44 біопрепарати. Та навіть за
наявності величезної кількості пестицидів застосування
хімічного методу не може вирішити проблему захисту рослин.
Т. Віннічук, канд. біол. наук,
Інститут землеробства НААН

О

дна з головних причин цього
полягає в тому, що під час засто
сування пестицидів найстійкіші
особини шкідників виживають,
з’являються резистентні форми пато
генів. Через це з кожним роком дово
диться збільшувати площі та повторність
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’я людини та якість її життя.
Тому на сьогодні важливим зали
шається завдання пошуку всіх можли
вих заходів і засобів, що допоможуть
запобігти шкідливому впливу або змен
шити негативну дію пестицидів, які
застосовують у сучасних технологіях
вир ощування сільськогоспод арських
культур. Розроблення і запровадження
сис тем біологічного землер обс тв а,
виробництво продукції для дієтичного і
дитячого харчування та органічної про
дукції передбачають зменшення або

повне виключення застосування пести
цидів. Звісно, це знижує ефективність
систем захисту і спричинює зростання
втрат урожаю від шкідливих організмів.
Компенсувати обмеження застосування
хімічних препаратів у системах інтегрова
ного захисту бачиться можливим за раху
нок посилення біологічного фактора.
Надійною гарантією екологічної
безпеки може бути зас тосув ання
біологічних засобів захисту рослин.
Сучасна мікробіологічна наука розроб
ляє і впроваджує у виробництво низку
біологічних препаратів на основі корис
них мікроорганізмів із різними меха
нізмами дії. Застосування їх у техно
логіях вирощування сільськогосподар
ських культур сприяє зниженню пести
цидного навантаження на агроценози,
оздоровленню грунтів та відновленню
їхньої родючості, також біопрепарати
покращують мінеральне живлення рос
лин, підвищують їхню продуктивність
та якість продукції.
Дослідження, проведені у відділі
захисту рослин ННЦ «Інститут земле
робства НААН», свідчать про мож
ливість ефективного контролю фіто

Таблиця 1. Зараженість насіння сої грибною інфекцією 
залежно від варіанта обробки препаратами, 2011 р.
Варіант досліду,
зразок
препарату
Контроль
Хімічний протруйник
Вар 1-Т
Вар 2-Т
Вар 3-Т
Вар 4-Т
Вар 5-Т
Вар 1-Т+2-Т
Вар 1-Т+3-Т

2

Схо
жість,
%
36
42
36
44
56
36
42
44
60

(202) 4/12

Alternaria
alternata
24
0
0
28
22
26
22
0
6

Кількість насінин, заселених грибами, %
Fusarium
Penicillium
Penicillium
oxysporum viridicatum simplicissi-mum Усього,%
38
20
8
90
2
0
0
2
26
0
0
26
42
12
0
82
0
16
0
38
0
16
0
40
0
24
0
46
0
0
0
0
4
0
0
10

санітарного стану грунту і посівів зерно
вих і зернобобових культур за рахунок
використання нових технологічних
прийомів, стійких сортів та нових біо
логічних препаратів, які стимулюють
ріст і розвиток рослин, підвищують
їхню стійкість або згубно діють на пато
генні організми.
У 2011–2012 рр. відділом захисту
рослин від шкідників і хвороб ННЦ
«Інститут землеробства НААН» прове
дено лабораторні дослідження фунгі
цидної та антагоністичної дії біологіч
них препаратів, які містять живі клітини
і спори природної бактерій роду Bacillus
та мікроміцетів роду Trichoderma.
У лабораторних умовах досліджува
ли вплив препаратів на схожість та
зараженість грибною та бактеріальною
інфекціями насіння пшениці озимої і
сої. Використовували метод рулонів
(Фірсова, 1955). Серед восьми наданих
морфотипів Bacillus subtilis вдалося вия
вити найефективніші. Результом цих
досвідів стало визначення найкращого
зразка, за оброблення насіння яким схо
жість насіння зрос тала відносно
хімічного протруйника на 8%. Також
було віділено зразок,   за використання
якого зараженість насіння грибною
інфекцією була найнижчою — 4%, в той
час як у контролі цей показник становив
34%, а за використання хімічного про
труйника — 12%.
Практично всі зразки препарату були
ефективними проти грибів роду
Alternaria, які є причиною пліснявіння та
«чорного зародку», а окремі — проти
грибів роду Penicillium та Mucor, які вик
ликають пліснявіння насіння пшениці
озимої. У кількох варіантах уражува
ність сходів кореневими гнилями знижу

валась із 28% у контролі до 2–8%. Таким
чином, кваліфіковане комбінування кра
щих досліджуваних зразків дає змогу
фахівцям-мікробіологам створювати
препарати, високоефективні проти на
сіннєвої інфекції зернових культур.
Також проводили тестування біо
фунгіцидів на основі мікроміцетів роду
Trichoderma (5 зразків).
Практично у всіх варіантах кількість
зараженого насіння знижувалась від
носно контролю в 2–2,9 раза. В той же
час, один із зразків забезпечив найвищу
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) до 4!
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
зараженість грибною інфекцією (90%).

також технічну ефективність біологіч
них препаратів у захисті ячменю ярого
від хвороб, що передаються через насін
ня та грунт. Схема досліду включала
варіанти з обробкою насіння хімічним
фунгіцидом, а також біологічними
фунгіцидами грибного (еталон) та бак
теріального (еталон) походження:
Біокомплекс БТУ-2 та Біокомплекс
БТУ-3. Схему досліду і результати облі
ків подано в таблиці 2.
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
Біокомплекс БТУ-2 (75,3%) та Біокомп
лекс БТУ-3 (73,9%). Дещо нижчу ефек
тивність давало застосування грибного
препарату, еталон (71,0%) та бак

Таблиця 2. Ураженість ячменю ярого кореневими гнилями 
залежно від обробки насіння хімічними та біологічними препаратами, 2011 р.
Трубкування
Розвиток Пошире
Технічна
хвороби,
ність
ефектив
%
хвороби, %
ність, %
Контроль
6,9
26,3
–
Хімічний протруйник
0,8
7,9
88,4
Грибний препарат,
2
25
71
еталон (4 мл/кг)
Бактеріальний
препарат, еталон
2,1
31,7
69,6
(0,5 мл/10 кг)
Біокомплекс БТУ-2
1,7
19,8
75,3
(2 л/т)
Біокомплекс БТУ-3
1,8
18,6
73,9
(2 л/т)
0,9
НІР05
Варіант

За результатами цих досліджень,
найкращі зразки забезпечили схожість
насіння на рівні 60% (у контролі —
36%); за використання найкращіх сумі
шей препаратів зараженість насіння
грибами становила від 0 до 10%.   Що
цікаво, один із зразків показав 100%-ну
фунгіцидну дію проти грибів із роду
Alternaria та інших пліснявих грибів,
проте він не захищав насіння від фуза
ріозної інфекції. Водночас суміш цього
препарату з іншим була високоефектив
ною проти неї. Спостерігався і відмінна
дія на ураженість кореневими гнилями:
2 та 4% проти 36% у контролі (табл. 1).
Вивчали та оцінювали ефективність
біологічних і хімічних препаратів в
обмеженні розвитку хвороб ячменю
ярого в польових умовах. Визначали

Повна стиглість
Розвиток
хвороби,
%
15,5
8,5

Поширеність
хвороби, %
67,3
57

Технічна
ефектив
ність, %
–
45,2

10,1

49,5

34,8

9,2

48,2

40,6

10,6

55,8

31,6

9

48,6

41,9

1,7

теріального препарату, 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
показник становив 8,5–12,3%, що ниж
че за ЕПШ. Технічна ефективність біо
логічних препаратів знизилась до 20,6–
41,9%, хімічного еталону — до 45,2%.
Найвищу технічну ефективність серед
біологічних препаратів мав БТУ-3
(41,9%).
Таким чином, використання біоло
гічних препаратів у системах інтегрова
ного захисту рослин від хвороб визнано
перспективним. Вищу ефективність пре
парати матимуть за дотримання науково
обгрунтованих технологій вирощування
сільськогосподарських культур.              

