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Екологічно-безпечне виробництво овочевих куль-
тур вимагає впровадження технологій з вико-
ристанням для захисту рослин препаратів біоло-
гічного походження, що дозволить запропонува-
ти світовому ринку якісну конкурентоспромож-
ну продукцію вітчизняного виробництва.

Для розширення асортименту овочів та продовження 
періоду їх надходження з відкритого ґрунту варто звернути 
увагу на малопоширені рослини, зокрема на цибулю батун. 
Даний багаторічний вид цибулі формує врожай соковитих 
стебел та зеленого листя, які збирають з ранньої весни до 
пізньої осені. Проте під час вирощування цибулі на перо, 
особливо за вегетативного розмноження культури, спостері-
гається ураження рослин такими хворобами як іржа, перо-
носпороз, фузаріоз, біла склероційна гниль, мозаїка і жовта 
смугастість або карликовість, жовтяниця, сажка.

Для того, щоб виростити продукцію без пестицидів 
та одержати якісні та корисні для здоров’я перо та сте-
бла цибулі батун, треба використовувати біопрепарати ви-
робництва ПП «БТУ-Центр», ефективність застосування 
яких досліджено в Уманському національному інституті 
садівництва.

Обприскування біопрепаратами вегетуючих рослин  
батуну проводили в таких комбінаціях:

Липосам (0,5 л/га) + Біокомплекс-БТУ (1,5 л/га);
Липосам (0,5 л/га) + Фітоцид (1,0 л/га);
Липосам (0,5 л/га) + Біокомплекс-БТУ (1,5 л/га)+ 
                                Фітоцид (1,0 л/га);
Без обробок (контроль).
Вирощували цибулю батун як однорічну культуру впро-

довж 2012-2013 рр.
Станом на 20 серпня у чергові роки досліджень краще бу-

ли розвинені рослини за обприскування розчином, що міс-
тить Липосам + Біокомплекс-БТУ+ Фітоцид. Кількість стебел 
становила 4,8 шт./рослину, листків – 25,9 шт., товщина па-
гонів – 22 мм, що майже у два рази більше контролю (табл.1).

Таблиця 1
Біометричні параметри цибулі батун залежно від застосування біопрепаратів, 

станом на 20 серпня

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ЦИБУЛІ БАТУН ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
БІОПРЕПАРАТІВ ПП «БТУ-ЦЕНТР»

Обробка рослин

Середній 
діаметр 
дочірніх 

пагонів, мм

Висота 
рослин, 

см

Кількість
 дочірніх 

пагонів, шт./
рослину

Кількість
листків, 

шт./
рослину

Липосам + 
Біокомплекс-БТУ 19 26,9 4,5 22,5

Липосам +
 Фітоцид 16 22,9 3,5 19,4

Липосам + 
Біокомплекс-БТУ + 
Фітоцид

22 24,4 4,8 25,9

Без біопрепаратів 
(контроль) 12 20,7 2,9 14,8

Обробка рослин % ураження ± до контролю

Липосам + Біокомплекс-БТУ 4,0 – 11,6

Липосам + Фітоцид 3,3 – 12,5

Липосам + Біокомплекс-БТУ + Фітоцид 3,1 – 12,3

Без біопрепаратів (контроль) 15,6 –

Обробка рослин
Середня  

маса пера  
однієї рослини, г

Урожайність, т/га

2013 рік ± до контролю

Липосам + 
Біокомплекс-БТУ 284 33,8 +12,3

Липосам + Фітоцид 231 28,4 +6,9

Липосам + Біокомп-
лекс-БТУ + Фітоцид 316 36,7 +15,2

Без біопрепаратів 
(контроль) 183 21,5 –

НІР
05

– 2,1 –

Застосування біопрепаратів знижує рівень поши-
рення іржі листків, який становив в варіанті Липосам 
+ Біокомплекс-БТУ 4,0%, що майже у чотири рази ни-
жче варіанту контролю. Найменш уражені іржею бу-
ли рослини, оброблені розчинами Липосам + Фітоцид – 
3,3% та Липосам + Біокомплекс-БТУ + Фітоцид – 3,1%. 
Отже, комплексна обробка рослин цибулі батун біопре-
паратами Липосам + Біокомплекс-БТУ + Фітоцид за-
безпечує найбільш ефективний захист рослин від іржі 
(табл. 2).

Таблиця 2
Кількість уражених іржею листків цибулі батун, % від загальної кількості, 

станом на першу декаду серпня

Продуктивність цибулі батун у варіантах обробки 
розчинами Липосам + Біокомплекс-БТУ та Липосам + 
Біокомплекс-БТУ + Фітоцид становила 284-316 г/росли-
ну, що на 55,2-72,7% переважає контроль (табл. 3). Від 
загальної продуктивності рослини 55-63% становила ма-
са несправжнього стебла батуна, решта – маса зелених 
листків.

Таблиця 3
Продуктивність цибулі батун залежно від застосування біопрепаратів

В и с н о В о к . Комплексне обприскування цибулі батун біопрепаратами Липосам + Фітоцид + Біокомплекс-БТУ 
забезпечує нижчий рівень ураження рослин хворобами, сприяє інтенсивнішому галуженню стебла, формуванню 
більшої кількості листків, і як наслідок – вищій товарній масі, якості та урожайності цибулі на перо.
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