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ДОБРИЙ ДЕНЬ, ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!

Вже дев’ятий місяць йде повномасштабна війна, яку росія розв’язала проти України. Клята русня виявила наше слабке міс-
це  — і це критична інфраструктура. Оскільки загарбники не мають жодних перемог на полі бою, адже за весь цей період 
вони не змогли втримати захоплені території, то єдине, що їм залишилося, — воювати з мирним, неозброєним населенням. 
Вони зараз позбавили нас звичних і необхідних у побуті речей: води, електрики, опалення та зв’язку. Проте кожний ракет-
ний обстріл з їхнього боку насправді тільки збільшує ненависть до цієї орди й населення, яке її підтримує. Українці ж за цей 
час показали свою згуртованість і незламність — попри все ми продовжуємо донатити на ЗСУ і боротися за своє життя кож-
ного дня та кожної години. Наразі найдефіцитнішими товарами в Україні є генератори, повербанки, дрова, системи опален-
ня та освітлення. І це не тому, що ми збираємось вмирати, ми збираємось жити в Україні та світі без ніякої русні. Вони вже 
майже 400 років намагаються нас зламати, знищити нашу державність і наш український народ та стерти нашу українську 
пам’ять, але і зараз їм це не вдається, бо ми віримо в нашу Перемогу та всіляко підтримуємо українську армію, яка не ско-
рилася в перші місяці вторгнення, а нині продовжує відвойовувати раніше захоплені території.

А от у нас із вами, шановні аграрії, сьогодні свій фронт — ми стоїмо на варті продовольчої безпеки не лише України, а й ціло-
го світу. Нам необхідно планувати, сіяти, обробляти землю, незважаючи на всі негаразди, а для цього ми маємо бути озбро-
єними знаннями і практичним досвідом.

Фахівці «Сингента» підготували для вас у цьому примірнику чудові статті про новинки на ринку та практичний досвід вико-
ристання продуктів компанії у важкому сезоні 2022 року, а також про можливі ризики й нові рішення. Як і завжди, ми нама-
гаємось бути ближче до сільгоспвиробників і постійно нести в агросвіт щось нове. Цей випуск «Майстерні Аграрія» не став 
виключенням, тож приємного читання.

Слава Україні!
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ЗМІСТ

8 «Треба вміти грати 
на будь-якій позиції!»

ЗАХИСТ РОСЛИН

Міравіс® Ейс — потужна формула, 
новий рівень захисту колосу

Міравіс® Дуо — новий SDHI фунгіцид 
для захисту сої професійного рівня

Міравіс® Нео в дії

Моддус® Старт — ефективний 
менеджер посівів 

Ключові хвороби сої 
в сезоні-2022

Твіст™: активуй новий 
захист від бур’янів!

Дербі® — універсальний гербіцид для осіннього 
та весняного захисту зернових

Стабільна ефективність 
від Пріма™ Форте

Захист по-справжньому 
від Елюміс®

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЕЛЕКЦІЇ

Можливості прибутку

Як зменшити витрати на післязбиральне 
досушування зерна кукурудзи?

НАУКА ― ВИРОБНИЦТВУ

Мікотоксини зернових культур

24
34
46
52
62
68
74
78
80

88
92

98

Фузаріози зернових 
колосових культур

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Технологія вирощування 
покривних культур

Гумус і здоров’я ґрунту

Хижий птах — головна прикраса на вершині 
здорової екосистеми господарства

ПРОМИСЛОВЕ ОВОЧІВНИЦТВО 
ТА КАРТОПЛЯРСТВО

Особливості вирощування 
кавунів у сезоні 2023 року

Ридоміл® Голд R: як він працює. 
Нова формула перевіреного часом фунгіциду

Сільське господарство — це як гра в шахи, 
де природа завжди ходить білими

Вікно можливостей

ПРОМИСЛОВЕ САДІВНИЦТВО 
ТА ВИНОГРАДАРСТВО

Геокс™ — нове рішення 
у збереженні врожаю

Ридоміл® Голд R — фунгіцид для захисту винограду 
з експортними можливостями

ПРОФЕСІЙНІ РІШЕННЯ

Економічно ефективні родентициди 
для будь-якої ситуації та середовища

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Юлія Завальнюк: ми перші й поки що єдині в Україні квітникарі, 
які ексклюзивно вирощують гортензію в сегменті В2В

114
120
128

162
168

136
140
142
152

176

182

106



6 7

Впевнений, 
бо ми разом

МетеоЗахист

Захисти свої інвестиції від посухи, спеки і зливи в період 
цвітіння та наливу зерна

Бери участь від 100 га, якщо буде погана погода — 
отримаєш компенсацію до $50 

Кукурудза СояЗерновіСоняшник

Детальна інформація за посиланням: 
https://www.syngenta.ua/meteozahyst

Або запитуй у менеджера з продажів 
компанії «Сингента»
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«ТРЕБА ВМІТИ ГРАТИ
НА БУДЬ-ЯКІЙ ПОЗИЦІЇ!»

МОЛОДИЙ, ЕНЕРГІЙНИЙ І ДОСВІДЧЕНИЙ, А ЩЕ НАПРОЧУД 
ВІДКРИТА ТА ГОСТИННА ЛЮДИНА. САМЕ ТАКИМ НАМ 
ЗАПАМ’ЯТАЛОСЯ СПІЛКУВАННЯ ІЗ ДИРЕКТОРОМ 
ПРАТ «ОБЕРІГ» ОЛЕГОМ БОЙКОМ, ДО ЯКОГО МИ 
ЗАВІТАЛИ З ДРУЖНЬОЮ РОБОЧОЮ ПОЇЗДКОЮ. І ХОЧА 
АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВЩИНИ СЬОГОДНІ НЕ 
МОЖНА НАЗВАТИ НАЙБЕЗПЕЧНІШИМ МІСЦЕМ В УКРАЇНІ, 
ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ БАГАТОЧИСЕЛЬНИМ 
КОЛЕКТИВОМ ГОСПОДАРСТВА НАЛАШТОВАНІ ЛИШЕ 
НА ПОЗИТИВ. НА ЙОГО ДУМКУ, ПЕРСПЕКТИВУ СЛІД 
БАЧИТИ ПЕРЕДУСІМ У РОЗВИТКУ — ЗА БУДЬ-ЯКИХ 
УМОВ, А ЩЕ ЗНАХОДИТИ ЧАС ДЛЯ СПОРТУ, АДЖЕ 
ДУХ ТА ТІЛО, ЯК ВІДОМО, ПОВИННІ БУТИ В ГАРМОНІЇ.

Як керівник ПрАТ «Оберіг» Олег Бойко встигає якісно зробити 
свою роботу і на аграрному полі, і на футбольному
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До людей — по-людськи

— Ну, сподіваюся, що за годинку впо-
раємося — роботи не бракує. Зараз 
вносимо інсектицид на озимій пше-
ниці, поточні клопоти, словом, самі 
знаєте, — керівник ПрАТ «Оберіг» му-
сить з ранку до ночі вирішувати вели-
кі та малі проблеми, як це водиться у 
сільському господарстві. 

Колектив, до речі, тут чималенький як на 
4,5 тис. га землі, що обробляється, — май-
же 120 працівників, включаючи ланку руч-
ної праці. А ще соціальний сектор, допомога 
ЗСУ та переселенцям, організаційні питан-
ня тощо. Ну і, звісно, потрібно, щоб якийсь 
час лишався на родину й на головне хобі 
Олега Бойка — футбол.

Ясна річ, ми спілкувалися не одну годину, і 
не дві, оскільки не часто доводиться ось так 
поговорити — без умовностей із відкритою, 
щирою людиною, яка готова ділитися свої-
ми думками, планами і порадами. Тому мова 
велася і про агрономію, і про техніку, і про 
продаж зерна, і про все на світі.

Поля ПрАТ «Оберіг» розташовані вже 
фактично у Південному Степу України. 
Господарство на початку 2000-х років 
заснував тесть Олега Бойка Олександр 
Олександрович Чебан, а згодом передав 
керівництво агробізнесом дітям. 

— Як сказав мій тесть: я вже напрацю-
вався, а тепер ваша черга, — із по-
смішкою згадує Олег Сергійович. 

З часом господарство перетворилося на 
справжню родинну компанію — голов-
ним бухгалтером працює дружина Олега 
Євгенія Олександрівна, на різних посадах 
трудяться інші члени родини. 

— Я вважаю, що це дуже добре, бо рід-
ні — це люди, на яких ти завжди мо-
жеш покластися. Так само, як і добрі 
друзі, — каже Олег Бойко.

Перед тим як обійняти керівну посаду у 
господарстві, герой нашої розповіді про-
йшов усі кар’єрні сходинки на різних ділян-
ках роботи. 

— Я навчався у Миколаївському 
аграрному університеті на еконо-
мічному відділенні. Теорію засвою-
вав ніби непогано, але, як я згодом 
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Підрихтуємо його 
і поїде на передову.»«

пересвідчився, до теорії обов’язково по-
винна додаватися практика, причому 
всебічна. У 2009 році я прийшов сюди 
на посаду економіста, але це суто фор-
мально — на ділі ж мені доводилося за-
йматися буквально всім та вникати в 
усі аспекти діяльності господарства, —
згадує Олег Сергійович.

Пан Олег декілька років проходив справж-
ній курс «молодого аграрного бійця» — дню-
вав-ночував у полях, здійснював економічні 
розрахунки, підвозив на поле добрива і препа-
рати, стежив за технікою, і така наука принес-
ла свої плоди. А ще вчився працювати разом 
із людьми, розуміти їхні потреби й мотиви і до-
помагати розкривати їм свої найкращі якості. 
Саме люди, на думку Олега Бойка, є найцін-
нішим капіталом як його господарства, так і 
держави в цілому.

— У нас роботи не бракує. Потрібні і агро-
номи, і механізатори, і токарі-слюсарі, 
і економісти. Всюди у нас працюють 
досвідчені висококваліфіковані люди, 
чимало із яких є надзвичайно цінни-
ми спеціалістами. Тому ми не поспі-
шаємо нікого відправляти на пенсію, 
особливо ж представників робітни-
чих професій. Це буквально золотий 
фонд нашого господарства. Однак, що 
приємно, поступово підтягується мо-
лодь і намагається себе зарекоменду-
вати якнайкраще, — розповідає Олег 
Сергійович.

До речі, у буремні перші тижні війни, коли мо-
білізація до Збройних Сил України відбувала-
ся у досить пришвидшеному режимі, керівник 
ПрАТ «Оберіг» добився того, щоб заброню-
вати на своїх робочих місцях більшість ква-
ліфікованих працівників, адже у полі комусь 
також потрібно працювати, як і ремонтувати 
техніку. До того ж і військову: на машинному 
дворі господарства регулярно здійснюються 
ремонти армійської техніки. Зокрема, ми по-
бачили стареньку відому «шишигу», ГАЗ-66, 
котру аграрії розпочали доводити до ладу — 
буде як новенька.

— 15 працівників із нашого колективу 
вступили до лав ЗСУ. Ми намагаємо-
ся допомагати їм та їхнім побратимам 
зі спорядженням, постійно займаємося 
питаннями то ремонту техніки, то пошу-
ку необхідного обладнання. Ось, напри-
клад, у нас в гаражі стоїть японський 
пікап, підрихтуємо його і поїде на пере-
дову, — розказує Олег Бойко.
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Утриматись на ногах

Яким був початок сезону для українських аграріїв, сьогодні навіть згадувати не хочеть-
ся… Практично всі господарства зіштовхнулися з порушенням логістичних ланцюжків 
та неспроможністю постачальників виконати свої зобов’язання. І це все напередодні по-
сівної… Бракувало всього: пального, насіння, добрив, препаратів і запчастин до техніки.

— Я не буду лукавити, тому скажу, що всім нам у лютому-березні було страш-
но. Був період, коли ворог підійшов на відстань 40 км від нас і перспективи 
виглядали доволі нерадісними. Однак, дякуючи ЗСУ та всім нашим людям, 
загрозу було ліквідовано і ми змогли нормально продовжити свою роботу, 
адже хліб потрібен усім, — відверто говорить аграрій.

Відразу ж постало питання забезпечення посівної кампанії усіма необхідними 
засобами.

— Ну, ми завжди планували свою роботу з урахуванням можливих форс-мажорів. Так, наприклад, 
усі наші поля обробляються з осені, для того щоб навесні можна було відразу зайти в поле сі-
валкою і максимально повно використати вологу у ґрунті. І, дякувати Богу, ми мали певний запас 
пального та агрохімічних препаратів, що дозволило більш-менш рівно провести посівну, — зга-
дує керівник ПрАТ «Оберіг».

Однак насіння якраз ще не доїхало до господарства, і Олег Сергійович згадує ті буремні дні, як час, коли 
проявилися реальні партнерські й, без перебільшення, дружні стосунки з представниками «Сингента» і 
компанії-постачальника.

— У нас була укладена угода, але якось ми не поспішали з отриманням насіння, і коли розпо-
чалася повномасштабна війна, ми відразу ж почали просити, щоб якомога швидше оплатити 
рахунок і отримати посівний матеріал. І «Сингента», і дистриб’ютор пішли нам назустріч, як і 
багатьом іншим господарствам, та зробили все можливе й неможливе, щоб насіння потрапи-
ло до нас до початку посівної. Це й дало змогу нормально працювати. Я надзвичайно вдяч-
ний за таке їхнє ставлення до нас, — наголошує пан Олег.

Дякуючи ЗСУ та всім нашим людям, загрозу було ліквідовано і ми 
змогли нормально продовжити свою роботу, адже хліб потрібен усім.»«
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Хлібні технології

Вирощувати хліб на українському Півдні — завдання далеко не 
з найпростіших. Передусім через те, що дощі тут не є частими 
гостями, зате не бракує загроз у вигляді стрімкого поширен-
ня вовчка, різноманітних хвороб і шкідників та злісних бур’янів. 

— Десь щось випустиш із уваги — і матимеш проблему. Тому 
ми ніколи не практикуємо економію заради самої еконо-
мії і не намагаємося боротися із серйозними виклика-
ми якимись примітивними методами. Прагнемо обирати 
тільки найкраще, і це стосується як техніки й обладнан-
ня, так і насіння та ЗЗР, — пояснює наш співрозмовник.

Цікаво, що як для посушливого регіону на полях ПрАТ «Оберіг» 
вирощується доволі широкий перелік культур, що дає змогу 
дотримуватися відмінної сівозміни. Крім традиційних для Степу 
соняшнику, озимої пшениці та ячменю, тут також сіють ози-
мий ріпак, горох, кукурудзу і навіть сорго.

— Ну, сорго є моєю «фішкою». Засіваємо ним щороку 
100 га і в принципі показує воно себе непогано — ма-
ємо по 7–8 т/га. До речі, попри побоювання окремих 
аграріїв, продається воно непогано. А головне — сорго, 
так само як і кукурудза, виступає у ролі культури-про-
вокатора для насіння вовчка соняшникового. Рослина-
паразит проростає, однак далі не може розвиватися і 
гине. Це дуже хороший варіант для комплексної бороть-
би з вовчком, — стверджує Олег Сергійович.

Кукурудза тут займає більші площі — до 400 га, і вже сам 
факт її вирощування свідчить про високу агрономічну культу-
ру в ПрАТ «Оберіг». До того ж у більш-менш нормальні з точ-
ки зору опадів роки тут вдається вирощувати по 7–8 т/га. Для 
даного регіону це неабиякий результат.

— Дуже добре показує себе озимий ріпак, під яким ми по-
стійно розширюємо площі. На наступний рік ось посія-
ли вже 800 га. Ця нехай і примхлива культура сьогодні є 
справжнім рятівником для аграріїв у економічному сен-
сі, оскільки ї ї насіння найпростіше продати, причому за 
прийнятною ціною. Крім того, це озима культура, тому 
за правильної технології вирощування може дати резуль-
тат навіть у досить посушливі роки, — вважає аграрій.

Зазначимо також, що врожайність ріпаку на полях ПрАТ 
«Оберіг» досягає 44,6 ц/га. Це просто феноменальний ре-
зультат з огляду на посушливі умови вегетації, який вважа-
ється дуже добрим навіть для господарств Центру та Заходу 
України. Вирощують тут ріпак із цілковитим дотриманням ін-
тенсивної технології, використовуючи для мінерального жи-
влення КАС та амофос, а висівають за допомогою сівалки 
strip-till відомого німецького виробника.

Десь щось випустиш із уваги — 
і матимеш проблему. »«
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У нас 99 % соняшнику від «Сингента»

Звісна річ, що одну з основ економіки ПрАТ «Оберіг» 
становить соняшник, котрий справедливо вважа-
ється візитівкою Півдня України. І саме від ефек-
тивності технології вирощування цієї культури та 
правильного вибору гібридів багато в чому зале-
жить економічна рентабельність роботи усього 
господарства за рік.

Технологія вирощування соняшнику тут передбачає 
класичний обробіток ґрунту на глибину 25–27 см, 
а після того дискування та вирівнювання поверхні 
ґрунту. Як вже зазначалося, навіть передпосівний 
обробіток виконується ще з осені, що забезпечує 
цілу низку очевидних переваг.

— Звісно, що, зважаючи на особливості наших 
ґрунтово-кліматичних умов, ми вносимо якісь 
власні зміни до технології вирощування, од-
нак при цьому дотримуємося рекомендова-
них протоколів вирощування гібридів. Усе 
потрібно робити так, як належить, і тоді не по-
винно бути якихось прикрих випадковостей, 

— переконаний керівник ПрАТ «Оберіг».

У господарстві вирощується соняшник практично 
за всіма видами технологій — класикою, Clearfield®

та Експрес. Це дає змогу, за словами Олега 
Сергійовича, «розкласти яйця по різних кошиках», 
оскільки щосезону можуть траплятися нетипові клі-
матичні умови і невідомо, які гібриди та технології 
вирощування покажуть себе краще, а які — гірше.

— Ми обов’язково робимо два фунгіцидні вне-
сення впродовж вегетації соняшнику, а також  
два внесення бору по листу. Що ж до вибо-
ру препаратів, намагаємося дотримуватися 
золотої середини: якщо на перше внесен-
ня за звичайних умов може бути достатньо 
відносно дешевого генеричного препарату, 
то на друге ми обов’язково беремо потуж-
ний фунгіцид із гарантовано якісною дією. 
Це, до речі, відомий препарат від «Сингента» 
Амістар® Голд, який ми вносимо в фазу «зі-
рочки». Його застосування дає змогу повні-
стю подолати проблему із захворюваннями 

соняшнику, яка набуває актуальності з кож-
ним роком, — зазначає Олег Бойко.

І, мабуть, найбільш важливим у такому разі є пра-
вильний вибір гібридів соняшнику. Адже не секрет, 
що вирощування цієї культури стає дедалі складні-
шим через брак продуктивної вологи та стрімке по-
ширення вовчка і збудників численних захворювань.

— Не казатиму якихось красивих слів і не ро-
битиму реверансів — ми сіємо соняшник від 
«Сингента» просто тому, що він найкращий. 
Серйозне аграрне виробництво — це не міс-
це для спонтанних рішень чи експериментів. 
Кожен сорт або гібрид, які нам пропонують 
усі виробники, ми спочатку ретельно тесту-
ємо у себе на полях, причому за різними тех-
нологіями вирощування. І саме «Сингента» 
надає найбільш стабільну і високоврожайну 
генетику, — стверджує Олег Бойко.

На підтвердження своїх слів аграрій наводить дані 
врожайності соняшнику у поточному, не дуже про-
стому для рослинництва сезоні. Так, усереднені по-
казники врожайності дали цифру 33 ц/га, а окремі 
гібриди, такі як СИ Бакарді, СИ Арізона та Субаро, 
«насипали» по 36 ц/га.

— До речі, хочу особливо виділити абсо-
лютно новий гібрид соняшнику компанії 
«Сингента» Сайберік. Ми його посіяли пер-
ший рік і він також дав аналогічні результати 
врожайності. Що мені подобається у ком-
панії «Сингента» — нові гібриди у неї завж-
ди зберігають переваги старих і при цьому 
додають у якості. Вони напрочуд стабільні, 
візьмімо хоча б НК Неома чи НК Бріо, які вся 
Україна вирощує вже хтозна скільки років, 
і все одно щосезону ці гібриди дають висо-
кий урожай і рентабельність, — наголошує 
Олег Бойко.

Ми ж констатуємо, що у цей неймовірно складний 
для всієї України рік, лінійка гібридів від «Сингента» 
традиційно не підвела жодного українського агра-
рія, даючи змогу вітчизняним господарствам заро-
бити кошти, необхідні для виживання та розвитку.

Усе потрібно робити так, як належить, і тоді не 
повинно бути якихось прикрих випадковостей.»«
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Скільки б ми не випробовували нових 
гібридів, але «Сингента» — це «Сингента».»«

І в коморі, і в ангарі

Що таке справжній урожай високоякісного соняшнику, ми 
мали змогу побачити на власні очі, відвідавши з Олегом 
Сергійовичем інфраструктурні об’єкти ПрАТ «Оберіг», зокре-
ма тік та зерносховища. Справжні гори насіння тут не лежать 
просто неба, і не прямують за десятки кілометрів до чужих еле-
ваторів, оскільки керівництво господарства давно вже потур-
бувалося про власні потужності для зберігання. Тут збудовані 
великі ангари для підлогового зберігання зерна і споруджу-
ється металевий силос для технологічно більш якісного три-
валого закладання врожаю до весни.

— Можемо засипати у такий ангар до 8 тис. т зерна, є ще 
один такий. Також на цей рік накупили поліетиленових 
рукавів для тимчасового зберігання врожаю, але, на 
мою думку, ангари — це вчорашній день, хоча нині вони 
дуже рятують через відомі труднощі з реалізацією зер-
на. Майбутнє все ж за сучасними металевими силосами 
із повною автоматизацією та можливістю максималь-
но довго зберігати якісне зерно, — вважає Олег Бойко.

Ґрунтовний підхід до всього — визначальна риса характеру 
керівників ПрАТ «Оберіг». У цьому переконуєшся, лишень сту-
пивши крок на територію машинно-тракторного парку госпо-
дарства. Відверто кажучи, такої великої кількості сучасної нової 
техніки бачити у господарствах площею до 5 тис. га мені ще 
не доводилося. Достатньо сказати, що тут працюють три по-
тужні трактори Fendt, у тому числі Fendt 1000, придбаний уже 
в цьому році. Це точно є свідченням того, що Олег Сергійович 
разом із колегами не збираються відкладати розвиток на по-
тім і шукають шляхи покращення економічної ситуації за раху-
нок якості. Також тут купа ґрунтообробних агрегатів та сівалок 
відомих брендів, а озимину в полі якраз під час нашого візи-
ту обробляв один із найкращих у світі самохідних обприску-
вачів Horsch Leeb.

— Намагаємося використовувати все найкраще, що про-
понується в аграрному світі. Це стосується і техніки, і 
насіння, і препаратів. Наприклад, насіння соняшнику 
«Сингента» і такі препарати, як фунгіцид Амістар® Голд, 
протруйник Максим® XL чи гербіцид Дербі®, я ніколи не 
заміню якимось дешевшим препаратом, адже вони га-
рантують результат. Ну, і щодо соняшнику я вже ска-
зав: скільки б ми не випробовували нових гібридів, але 
«Сингента» — це «Сингента».

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та її афілійованих структур. ©2022 Corteva
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М’яч — круглий, а поле — рівне

І як же ми могли не завітати на футбольний майданчик поблизу школи у Семенівці, на якому Олег 
Сергійович разом із друзями регулярно грає у футбол. На запитання про його головне хобі, наш герой 
віджартовується, мовляв, після таких хобі довго тоді ноги лікувати доводиться. Проте, коли бере до рук 
новенького м’яча із логотипом «Сингента», то не витримує і біжить до свого кабінету за футбольною фор-
мою. Як можна не випробувати такий гарний м’яч?

— Свого часу займався футболом у дитинстві досить серйозно. Як і чимало моїх однолітків, мріяв 
стати професійним гравцем. Втім, агробізнес у чомусь схожий із футболом — тут не можна зупи-
нятись ані на мить, потрібно миттєво приймати рішення, взаємодіяти з партнерами і відмінно грати 
головою, тобто думати. А головне — розуміти, що не можна виграти винятково шаблонними рішен-
нями, а треба вміти грати на будь-якій позиції і на полі, і в господарстві, — переконаний пан Олег.

Олег Бойко ставить м’яча за добрих метрів 30, а то й 35 від воріт. Я стаю у ворота і дещо поблажливо 
очікую удару, бо маю непоганий досвід гри голкіпером і впевнений, що забити мені з такої відстані може 
лише дуже вправний гравець. Але пан Олег саме таким і виявився — м’яч свиснув під штангою, і я лише 
провів його очима. Добра половина наступних ударів також стала результативною, тому маю сказати, що 
тест на футбольну майстерність Олег Сергійович здав на відмінно, до речі, як і на аграрну майстерність, 
на громадянську свідомість та людяність. Правду кажуть, що дійсно талановита людина може бути та-
лановитою та успішною в усьому. Нам дуже приємно, що в Україні є такі світлі енергійні люди і що вони 
не побоялися взяти на себе величезну відповідальність під час воєнного лихоліття в Україні. 

— Я вірю, що війна закінчиться нашою перемогою, і сьогодні це головне. Дуже важливо нам усім 
триматися разом і стояти один за одного та за всю Україну — все буде добре, — упевнений Олег 
Бойко, керівник ПрАТ «Оберіг». 

Менеджер з продажу насіння в Миколаївській області Сергій Керезвас, кординаторка проєкту Ірина Магльована, головний герой Олег Бойко,
журналіст Іван Бойко, керівник підрозділу відділу продажів насіння регіону Миколаїв-Херсон Микола Глущук.

Матеріал підготував
ІВАН БОЙКО

Фото
МИКИТИ ЗАВІЛІНСЬКОГО

Агробізнес у чомусь схожий 
із футболом — тут не можна 
зупинятись ані на мить. »«
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Потужна формула — 
новий рівень 
захисту колосу 

МІРАВІС® ЕЙС — ПОТУЖНА 
ФОРМУЛА, НОВИЙ РІВЕНЬ 
ЗАХИСТУ КОЛОСУ

УКРАЇНА Є ПОТУЖНОЮ АГРАРНОЮ ДЕРЖАВОЮ,
В ЧОМУ МИ ВСІ ТА СВІТ МАЛИ ЗМОГУ ПЕРЕСВІДЧИТИСЯ 
В 2022 РОЦІ. З ОГЛЯДУ НА ЦЕ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
АГРАРНОГО СЕКТОРА — ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗБУДОВИ 
ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. ОДНИМ ІЗ НАЙВАГОМІШИХ 
НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
Є ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВОГО 
КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА СВІТУ, А ТАКОЖ ЗБІЛЬШЕННЯ 
УРОЖАЙНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВРОЖАЮ.

Автор:
СТАНІСЛАВ ГОРПИНЮК, 

менеджер з технічної підтримки,
напрям «Фунгіциди на зернових 
колосових культурах»,
компанія «Сингента»

П ідвищення ефективнос-
ті рослинництва тісно 
пов’язано з упроваджен-
ням сучасних технологій 

вирощування. Важливою складовою 
останніх у рослинництві України є вико-
ристання високотехнологічних продуктів 
вітчизняного виробництва та провідних 
країн світу. Проте економічні, соціальні 
та політичні обмеження стримують впро-
вадження сучасних високоефективних 
засобів захисту рослин.

Останні роки спостерігається різке по-
гіршення й фітосанітарного стану посі-
вів зернових культур через нехтування 

сівозміною, недотримання рекомендацій 
застосування ЗЗР та їхніх норм і строків 
внесення, резистентність та низку інших 
причин. Зокрема, найбільш загрозливою 
є ситуація зі зростанням шкодочинно-
сті хвороб, що безпосередньо впливає 
на врожай, його валовий збір та якість. 
Найбільш динамічно прогресують такі 
хвороби, як гельмінтоспоріози, септорі-
оз, піренофороз, альтернаріоз, борошни-
ста роса, сажкові хвороби та фузаріози. 

Фузаріоз колосу є одним із найшкодо-
чинніших захворювань зернових колосо-
вих культур. Широка розповсюдженість, 
зв'язок із ґрунтом, відсутність вузької 
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спеціалізації в ураженні рослин-господа-
рів, потужні міграційні процеси інокулюму 
на значній відстані — все це обумовлює 
постійну наявність в агрофітоценозах 
культурних рослин численних грибів різ-
них видів Fusarium, що є збудниками ко-
реневих гнилей та хвороб вегетативних і 
генеративних органів рослин. За багато-
річними даними, від ураження фузаріоза-
ми недобір урожаю зернових колосових 
культур може досягати від 5 до 15 % що-
річно, а в умовах епіфітотії, які на теренах 
нашої держави спостерігаються кожні 3– 
5 років, втрати врожаю на окремих по-
лях можуть перевищувати 50 %. При 
цьому забруднене мікотоксинами збіж-
жя робить урожай непридатним до 
споживання.

Варто також зазначити, що згідно із 
ДСТУ 3768:2019 уражених фузаріозом 
зерен не повинно бути більше ніж 0,3–
1,0 %, залежно від класу зерна. Слід роз-
різняти інфіковане та уражене зерно.

Уражене зерно — це коли грибниця 
проникає у саме зерно, в його алейро-
новий прошарок, руйнуючи білки з ви-
діленням NH₃ та накопиченням токсинів. 
Зерно, уражене Fusarium spp., нерідко 
виглядає щуплим та втрачає посівні яко-
сті. Хліб, випечений із цього зерна, от-
руйний і колись мав назву «п’яний хліб». 
Токсини при виготовленні кормів з ура-
женого зерна можуть призвести до за-
хворювань свійських тварин.

Інфіковане зерно — це коли грибниця 
знаходиться в його оболонці або пери-
карпі. В цьому разі не спостерігаєть-
ся таких важких наслідків, але з досить 

високою імовірністю можна очікувати 
ураження кореневими гнилями. 

Ми всі звикли до загального поняття 
«фузаріоз», проте щодо цієї хвороби та-
кий підхід є досить спрощеним, оскільки 
прояви фузаріозів можуть бути різно-
манітними: у вигляді кореневих гнилей, 
фузаріозу листків або колосу, сніго-
вої плісняви та ін. Причому ці прояви та 
їх спосіб вираження залежать від виду 
грибів. Наприклад, Fusarium culmorum— 
джерело снігової плісняви, а Fusarium 
sporotrichioides  — одна із причин фуза-
ріозу колосу. Стосовно фузаріозу колосу, 
за загальною назвою зерно може суттєво 
відрізнятись за типами токсинів, оскіль-
ки різні види Fusarium продукують чис-
ленні мікотоксини. Тому розуміння, якими 
саме видами уражені рослини або зерно, 
є дуже важливим для з’ясування типу за-
грози для вирощування зернових культур.

Необхідно зауважити, що фузаріозні 
гриби по-різному реагують на вологу та 
температуру. Так, Fusarium culmorum по-
требує холодних і вологих умов, Fusarium 
graminearum — тепла та вологи, а Fusarium 
langsethiae і F. poae добре розвиваються в 
теплих умовах і за помірної вологи.

Таким чином, залежно від погодних 
умов можна очікувати розвитку тих чи 
інших видів збудників Fusarium, однак у 
будь-якому разі вони будуть присутні на 
вегетативних та генеративних органах 
культурних рослин і продукуватимуть 
небезпечні мікотоксини. Саме тому кон-
троль фузаріозу колосу повинен бути 
обов’язковим елементом захисту, як і 
протруювання насіння.

Мікотоксини ((mykes, mukos) «гриб» 
та (toxikon) «отрута») — це вторинні 
метаболіти, що виробляються організ-
мами царства гриби. Зазвичай під термі-
ном мікотоксини мають на увазі токсичні 
сполуки, що виробляються грибами, які 
уражують сільськогосподарські куль-
тури, зокрема збіжжя. Один вид грибів 
може виробляти кілька мікотокснинів, 
так само як і кілька видів можуть виро-
бляти той самий мікотоксин. 

Мікотоксини не лише знижують цін-
ність зібраного врожаю, а й спричиню-
ють захворювання домашніх тварин і 
птиці, що зумовлює зниження продук-
тивних показників. Мікотоксини біо-
синтезуються грибами роду Aspergillus, 
Fusar ium, Penici l l ium, Claviceps, 
Stachybotrys, Rhizoctonia. Вони фор-
муються протягом періоду росту гри-
бів на зерні в полі, під час збирання, 
зберігання й після переробки в умо-
вах, сприятливих для росту грибів. 
Наприклад, у південних і центральних 
регіонах Європи переважно поширені 
фузаріотоксини.

Шкодочинність грибів Fusarium 
graminearum, F. sporotrichiella Bilai 
(разом із грибами Trichoderma spp. і 
Trichothecium spp. та ін.) проявляєть-
ся в продукуванні трихотеценів, які 
об'єднують понад 180 мікотоксинів 
чотирьох типів, найнебезпечнішими з 
яких є: Т-2 токсин, диацетоксискирпе-
нол (тип А); дезоксиніваленол (ДОН), 
ніваленол (тип В); роридин (тип С) і 
кротоцин (тип D). Найпоширенішим 
трихотеценом є ДОН (вомітоксин), а 
найнебезпечнішим Т-2 токсин.

Таблиця 1. Назви основних мікотоксинів, що продукуються видами Fusarium

№ СКОРОЧЕНА НАЗВА ХІМІЧНА НАЗВА

1 A-DON Ацетил-деоксиніваленол

2 DON Дезоксиніваленол

3 DAS Діацетоксисцирпенол

4 FUC Фузарохроманон

5 FUS C Фузарін C

6 FUS X Фузаренон X

№ СКОРОЧЕНА НАЗВА ХІМІЧНА НАЗВА

7 MAS Моноацетоксисцирпенол

8 MON Моніліформін

9 NEO Теосоланіол

10 NIV Ніваленол

11 ZEA Зеараленон

12 BEAU Боверицин

Таблиця 2. Найбільш важливі види Fusarium, що інфікують зернові культури, та основні мікотоксини, які вони продукують

Таблиця 3. Збудники та мікотоксини світового значення

Таблиця 4. Максимально допустимий вміст мікотоксинів у зерні пшениці

№ ВИДИ FUSARIUM АГРЕСИВНІСТЬ ДО 
КОЛОСУ ЗЕРНОВИХ

ЧАСТОТА 
УРАЖЕННЯ 
ЗЕРНОВИХ

МІКОТОКСИНИ, ЩО ПРОДУКУЄ ВИД FUSARIUM

1 F. avenaceum +++++ Висока Моніліформін (MON), боверицин (BEAU), FUS C

2 F. cerealis ++ Висока Ніваленол, фузаренон, зеараленон

3 F. culmorum +++++ Висока
Дезоксиніваленол, 3-ацетил-деоксинівеленол, 15-ацетил-деоксинівеленол, 
фузаренон, зеараленон (DON, ZEA, NIV, FUS X, FUS C, A-DON)

4 F. graminearum +++++ Висока
Дезоксиніваленол, 3-ацетил-деоксиніваленол, 15-ацетил-деоксиніваленол, 
піваленол, фузаренон, зеараленон (DON, ZEA, A-DON, NIV, FUS X, FUS C)

5 F. tricinctum ++ Низька Фумонізини, моніліформін, фузарин C

6 F. sporotrichioides ++ Низька
T2-токсин, HT2-токсин, неосоланіол (NEO), DAS, FUS C, діацетоксисцирпенол 
(DAS), FUS, ZEN

7 F. poae +++ Середня DAS, MAS, NIV, FUS X, T2-токсин, HT2-токсин, FUS C, BEAU, Т2 тетраол

8 F. verticillioides ++++ Середня Фумонізини, моніліформін, фузарин C

№ ВИД ПЛІСНЯВИ МІКОТОКСИНИ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ

1 Aspergillus parasiticus Афлатоксини B1, B2, G1, G2

2 Aspergillus flavus Афлатоксини B1, B2

3 Fusarium sporotrichioides Токсин T-2

4 Fusarium graminearum Дезоксиніваленол (або ніваленол) та зеараленон

5 Fusarium moniliforme (F. verticillioides) Фумонізин B1

6 Penicillium verrucosum Охратоксин A

7 Aspergillus Ochraceus Охратоксин A

ПОКАЗНИК НОРМА МЕТОД КОНТРОЛЮВАННЯ

Мікотоксини, мг/кг

Афлатоксин В1 0,005 Згідно з МР 2273, МР 4082, ДСТУ ЕN 12955

Зеараленон 1 Згідно з МР 2964

Т-2 токсин 0,1 Згідно з МР 3184

Дезоксиніваленол (вомітоксин) 0,5 Згідно з МР 3940, МУ 5177

Охратоксин А 0,005 Згідно з ДСТУ ЕN ІSО 15141-1, ДСТУ ЕN ІSО 15141-2
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Усі прекрасно розуміють, що для ефективного контролю фу-
заріозу в усьому світі та Україні потрібно використовувати 3 ді-
ючі речовини: тебуконазол, метконазол та протіоконазол. Ці 
д. р. є в багатьох препаратах і мають різну ефективність, про-
те у всіх цих препаратах та д. р. є спільний недолік — це недо-
статньо ефективний контроль Т-2 мікотоксинів. У 2022 році в 
Україні було зареєстровано препарат Міравіс® Ейс, який уже 

з 2023 року буде доступним для використання українськи-
ми аграріями. 

Дослідження, які проводяться по всьому світі, а також в 
Україні демонструють його відмінну ефективність у контро-
лі видів Fusarium та збільшенні врожайності зернових куль-
тур, що і можна спостерігати на графіках і в таблицях нижче.

Таблиця 5. Опис продукту Міравіс® Ейс

Таблиця 6. Застосування Міравіс® Ейс

Рис. 1. У чому унікальність Адепідин® для зернових культур.

АКТИВНІ 
ІНГРЕДІЄНТИ

150 г/л Адепідин®, 125 г/л пропіконазол

КУЛЬТУРА Озима пшениця, ярий та озимий ячмінь

ЩО ЦЕ ЗА 
ПРОДУКТ?

Міравіс® Ейс — унікальний SDHI фунгіцид, який містить Адепідин® і забезпечує новий 
потужний механізм захисту від фузаріозу 

НОРМА ВНЕСЕННЯ 0,5–1,0 л/га

СПЕКТР ДІЇ

Фузаріоз (Fusarium spp.), піренофороз (Drechslera tritici-repentis), септоріоз листя 
та колосу (Septoria spp.), альтернаріоз (Alternaria spp.), оливкова пліснява, або 
кладоспоріоз (Cladosporium spp.), сітчаста плямистість (Pyrenophora teres), іржа 
(Puccinia spp.), борошниста роса (Erysiphe graminis), рамуляріоз (Ramularia collo-cygni), 
ринхоспоріоз (Rhyncosporium secalis)

КУЛЬТУРА СПЕКТР ДІЇ ФАЗА ВНЕСЕННЯ НОРМА ВИТРАТИ, 
Л/ГА

КРАТНІСТЬ ОБРОБОК / 
ТЕРМІН ОЧІКУВАННЯ

Озима пшениця

Септоріоз, бура іржа Обприскування в період вегетації 0,5–1,0 1/30 днів

Фузаріоз, альтернаріоз Обприскування в період вегетації 0,75–1,0 1/30 днів

Ярий ячмінь

Сітчаста плямистість, облямівкова 
плямистість

Обприскування в період вегетації 0,5–1,0 1/35 днів

Фузаріоз, альтернаріоз Обприскування в період вегетації 0,75–1,0 1/35 днів

Озимий ячмінь
Фузаріоз, альтернаріоз, сітчаста 
плямистість, облямівкова плямистість

Обприскування в період вегетації 0,5–1,0 1/35 днів

УНІКАЛЬНИЙ СПЕКТР УНІКАЛЬНИЙ СПЕКТР

Новий стандарт ефективного контролю широкого 
спектра різних видів фузаріозу та мікотоксинів, 
які вони продукують

Перший член нової групи в класі карбоксамідів:

 - висока ефективність

 - широкий спектр

Унікальна ефективність у контролі
Septoria spp., Drechslera teres,
Drechsler tritici repentis, Alternaria Alternata

Відмінна спорідненість із восковим шаром 
листя та фотостабільність, а також стійкість 

до змивання дощем 

Реєстрація Міравіс® Ейс в Україні — озима пшениця, 
ярий та озимий ячмінь

Рівномірний розподіл у листі для оптимального 
захисту протягом тривалого часу
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Таблиця 7. Адепідин® — унікальна ефективність щодо Fusarium spp.
Новий спосіб дії для боротьби з широким спектром видів фузаріозу

Графік 1. Фузаріоз колосу (Fusarium Spp.) пшениці. Новий рівень контролю хвороби.

ВИДИ ФУЗАРІОЗУ ОСНОВНІ КУЛЬТУРИ АДЕПІДИН® SDHI 1 SDHI 2 SDHI 3 SDHI 4

F.culmorum Зернові, кукурудза

F.graminearum Зернові, кукурудза

F.avenaceum Зернові

F.langsethiae Зернові

F.pooe Зернові

F.proliferatum Зернові

F.semitectum Зернові, бобові

F.sporatrichoides Зернові

F.subglutinans Кукурудза

F.tricincrum Зернові, кукурудза

100

90

80

70

60

50

40
АДЕПІДИН® 150 г/га MTZ 90 г/гаPTZ 250 г/га TCZ 250 г/га

Дуже добре Добре Помірний ефект Слабкий ефект

2017 2018 2019

(Ефективність (%), ступінь ураження на контролі — 53 % у 2017 р., 40 % у 2018 р. та 47 % у 2019 р.)
Джерело: Штайн-Дженніфер Марк і Стефан Бірі

Графік 2. Фузаріоз колосу (Fusarium Spp.) пшениці. Новий рівень контролю хвороби. 

Графік 3. Вміст мікотоксинів — Т-2 токсин (Т-2)
(Максимально допустимий вміст — 0,1 мг/кг).

Графік 4. Урожайність, т/га.
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BBCH49

Контроль Тебуконазол 
1,0 л/га

Триазол + 
Триазол 
1,5 л/га

Магнелло®

1,0 л/га
Триазол + 
Триазол 
1,5 л/га

Міравіс® Ейс 
0,75 л/га

Міравіс® Ейс 
0,75 л/га

Магнелло®

1,0 л/га + 
Карбамід
20 кг/га 

Міравіс® Ейс 
1,0 л/га + 
Карбамід
20 кг/га 

Контроль Тебуконазол 
1,0 л/га

Триазол + 
Триазол 
1,5 л/га

Магнелло®

1,0 л/га
Триазол + 
Триазол 
1,5 л/га

Міравіс® Ейс 
0,75 л/га

Міравіс® Ейс 
0,75 л/га

Магнелло®

1,0 л/га + 
Карбамід
20 кг/га 

Міравіс® Ейс 
1,0 л/га + 
Карбамід
20 кг/га 

BBCH61BBCH55 BBCH65

MTZ 90 л/га APN 150 л/га TCZ 250 л/га PTZ 250 л/га

Ефективність (%) залежно від фази внесення, ступінь ураження на контролі 72 %)
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5,27
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Фото 1. Загальний вигляд зразків, закладених на живильне середовище для пророщування.

Ознайомившись із результатами досліджень, таблицями та графіками, які надані вище, можна зробити такі висновки:

•	Діючі речовини мають різну ефективність у контролі фузаріозу (графік 1) і різниця в ефективності становить від 20 до 40 %, 
а найвищий рівень контролю спостерігається в Адепідин® — 75–85 %.

•	Як видно з графіка 2, найвищий рівень захисту виявлено при застосуванні фунгіцидів у фазу ВВСН 59–61 (початок цвітіння).

•	На графіку 3 (вміст мікотоксинів Т-2 токсин) чітко видно, що тільки Міравіс® Ейс демонструє достатній контроль мікотокси-
нів, особливо Т-2 токсину.

•	Збільшення врожайності (графік 4), яку зафіксовано за використання існуючих на ринку препаратів, становить при внесен-
ні у Т3 (ВВСН 59–61) 3–4 ц/га, тимчасом як при застосуванні Міравіс® Ейс урожайність зросла на 11–12 ц/га.

Триазол + Триазол (1,5 л/га ) Міравіс® Ейс (1,0 л/га)  Магнелло® 350 ЕС (1,0 л/га)

Контроль

КОНТРОЛЬ КОНКУРЕНТНІ 
СХЕМИ

Міравіс® Ейс (0,75 л/га) Тебуконазол, 250 г/л (1,0 л/га)

Усе описане вище є свідченням того, що саме Міравіс® Ейс — препарат для ефек-
тивного захисту від хвороб колосу зернових культур, зокрема і видів Fusarium, що 
є важливою складовою досягнення високої продуктивності, якості та рентабель-
ності агровиробництва. Необхідно зазначити, що продовжуються дослідження з 
Міравіс® Ейс у численних лабораторіях та польових станціях по всьому світі. Що ж 
до встановлених відмінностей в ефективності Міравіс® Ейс порівняно з різними пре-
паратами та діючими речовинами, можна констатувати високу ефективність, без-
пеку використання, гнучкість застосування, а також чітко виражений позитивний 
фізіологічний вплив на посіви, врожай та його якість. Безперечно, Міравіс® Ейс —  
один  із можливих елементів підвищення урожайності зернових культур в Україні.
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МІРАВІС® ДУО —
НОВИЙ SDHI ФУНГІЦИД 
ДЛЯ ЗАХИСТУ СОЇ 
ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ

ЗМІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ РИНКУ 
УКРАЇНИ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ, ЗМУШУЮТЬ АГРАРІЇВ 
ЗМІНЮВАТИ ПІДХОДИ В ГОСПОДАРЮВАННІ, ПЕРЕГЛЯДАТИ 
СХЕМИ ЗАХИСТУ Й ЖИВЛЕННЯ КУЛЬТУР, КОРЕГУВАТИ 
СТРУКТУРУ СІВОЗМІНИ. ЗА ТАКИХ УМОВ ДОСИТЬ ВАЖКО 
ВПРОВАДЖУВАТИ ІННОВАЦІЇ, АДЖЕ РИНОК ДИКТУЄ 
СВОЇ ВИМОГИ, І ЧАСТО СПЕЦИФІЧНІ. ОДНАК ТИМ 
БІЛЬШОЮ Є ЦІННІСТЬ І ВАЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ІННОВАЦІЙ, 
ОСКІЛЬКИ НАВІТЬ У ЦІ НЕПРОСТІ ЧАСИ МИ ПОВИННІ 
БУТИ ПРОФЕСІОНАЛАМИ СВОЄЇ СПРАВИ Й ДОСЯГАТИ 
ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ. А НОВІ, ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН МАЮТЬ НАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ, 
АДЖЕ ВІД ОТРИМАНОГО НАМИ РЕЗУЛЬТАТУ В ПОЛІ 
ЗАЛЕЖИТЬ ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА НЕ ЛИШЕ НАШОЇ 
КРАЇНИ, А Й СВІТУ.
ТОМУ ЗУСТРІЧАЙТЕ ПОПОВНЕННЯ В РОДИНІ МІРАВІС®: 
МІРАВІС® ДУО — СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ФУНГІЦИД 
ДЛЯ ЗАХИСТУ СОЇ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ.

Автор:
ОЛЕКСАНДР СОЛОВЙОВ, 

менеджер з технічної підтримки, 
напрям «Фунгіциди на технічних 
культурах», компанія «Сингента»

П рийшов час, коли ми починаємо замислювати-
ся над структурою сівозміни на наступний рік. 
В умовах війни і невизначеності, проблем з ло-
гістикою та низької вартості на продукцію й кос-

мічних цін на добрива — це надскладне завдання. Крім того, 
значні проблеми створюють і погодні умови. Так, на першу 
декаду жовтня, коли готувалась дана стаття, на абсолютній 
більшості полів соняшник залишався не зібраним через над-
мірну кількість опадів. Відповідно, маємо проблеми з посівом 
озимих, що зрештою може призвести до збільшення частки 
ярих культур у сівозміні. Але що ж тоді сіяти навесні: гречку, 
кукурудзу, що також ще стоїть у полі, ще більше соняшнику 
чи, можливо, сою? 

Звісно, соя є одним із найбільш прийнятних варіантів, над яким 
варто задуматись. До того ж соя — досить вигідна культура з 
точки зору використання азотних добрив, які на наступний се-
зон можуть складати основу витратної частини. Тенденцію до 
підвищення площ сої на сезон-2023 підтверджують і статис-
тичні дані державних органів, але, як завжди, є кілька «але». 
Навряд чи значно зростуть площі, зайняті соєю, в регіонах, де 
дана культура була мало поширеною до цього моменту. Проте 
можливе збільшення частки сої у сівозміні в тих регіонах, де 
ця культура вже є доволі розповсюдженою, що, своєю чер-
гою, потребуватиме більш інтенсивного ї ї захисту від хвороб. 

Окрім того, слід зважати на те, що соя має спільні хвороби з 
такими культурами, як соняшник та ріпак, найнебезпечніша 
з яких склеротиніоз.

Ключові хвороби сої

Серед найбільш поширених та шкодочинних грибних хвороб 
сої, що діагностуються на території нашої країни, варто виді-
лити такі: септоріоз, пурпурний церкоспороз, альтернаріоз, 
склеротиніоз, пероноспороз, фузаріозне в’янення, антракноз.

Однак у випадку із соєю діагностування хвороби в польових 
умовах за візуальними симптомами прояву, як правило, викли-
кає труднощі. Причиною цього є візуальна схожість симптомів 
прояву більшості плямистостей листя сої, що викликаються 
грибними захворюваннями, із симптомами, спричиненими 
бактеріальними збудниками, й недостатні знання видового 
складу хвороб і особливостей їх розвитку. Крім того, можуть 
бути і певні відмінності у видовому складі хвороб залежно від 
агрокліматичної зони вирощування культури.

Так, згідно з даними діагностичних центрів компанії «Сингента», 
частота діагностування хвороб вегетативної маси сої на терито-
рії країни за 2020–2021 рр. виглядає наступним чином (рис. 1):
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Звичайно, наведена статистика може не повністю відобража-
ти реальну ситуацію на полях, але ці дані можуть допомогти 
скласти уявлення про найбільш поширені хвороби для кон-
кретного регіону. Як бачимо, в усіх агрокліматичних зонах 
вирощування сої найчастіше діагностувались види альтер-
наріозу та септоріоз. Часто діагностується фузаріозне в’я-
нення рослин (синдром раптової смерті Fusarium virguliforme), 
як і ураження рослин несправжньою борошнистою росою 
(Peronospora manshurica Sydow). Тож робимо висновок, що з 
«класичних» плямистостей листя сої найбільш поширеним є 
септоріоз (Septoria glycines Hemmi), тимчасом як альтернаріоз 
(Alternaria spp.) частіше діагностується як вторинна інфекція. 
З хвороб пізнього циклу розвитку слід виокремити пурпурний 
церкоспороз (Cercospora kikuchii), що набув значного поши-
рення останні два сезони. Не варто забувати й про небезпе-
ку склеротиніозу у вологі роки.

З огляду на все вищевказане, а також тенденцію до підвищен-
ня інфекційного навантаження за останні сезони, необхідно 
уважніше ставитися до захисту сої від хвороб, що допоможе 
максимально зберегти ї ї потенціал урожайності. Адже у разі 
передчасної втрати листового апарату, соя може абортувати 
значну кількість бобів.

Таким чином, правильний вибір фунгіциду зокрема, як і пра-
вильна інтегрована система захисту в цілому допоможуть 
досягти необхідного рівня окупності вкладених у технологію 
вирощування коштів, тим більше в такі непрості часи.

Якими властивостями має володіти 
сучасний ефективний фунгіцид?

По-перше, забезпечувати високу ефективність проти цільо-
вих об’єктів.

По-друге, контролювати широкий спектр збудників хвороб.

По-третє, захищати протягом тривалого часу.

По-четверте, бути стійким до впливу зовнішніх факторів, що 
можуть знизити тривалість дії чи ефективність.

По-п’яте, навіть у разі слабкого розвитку хвороб забезпечи-
ти окупність вкладених коштів завдяки фізіологічному впли-
ву на культуру.

На сьогодні було б дуже складно знайти фунгіцид, який би в 
повній мірі відповідав усім цим вимогам. Та все ж прорив нау-
ковців компанії «Сингента», що має назву Адепідин®, став но-
вим кроком у розвитку фунгіцидів із класу карбоксамідів (SDHI), 
який підняв вимоги до такого типу продуктів на інший рівень.

Адепідин® можна сміливо вважати третім поколінням інгібі-
торів сукцинатдегідрогенази, а сама історія цього хімічного 
класу бере свій початок з кінця 60-х років минулого століт-
тя, з моменту винайдення та комерціалізації діючої речови-
ни карбоксин. 

Чим відрізняється Адепідин® від усіх попередніх діючих речо-
вин цього хімічного класу? 

Від початку своєї історії, з 1966 р., для карбоксамідів була ха-
рактерна вузька спеціалізація та обмежений спектр контрольо-
ваних хвороб. Так, карбоксин переважно використовувався 
проти хвороб, викликаних базидіоміцетами. Другим етапом 
розвитку карбоксамідів можна вважати початок нульових, 
коли на ринку з’явилася низка нових, високоефективних мо-
лекул інгібіторів сукцинатдегідрогенази, та все ж характерна 
для цього хімічного класу вузька спеціалізованість у повній 
мірі не зникла. Ситуація змінилась із винайденням Адепідину®, 
оскільки ця молекула завдяки своїй унікальній будові та біохі-
мічному потенціалу забезпечує на рівень вищу ефективність 
і ширший спектр контрольованих хвороб порівняно з уже іс-
нуючими д. р. і навіть тими, які будуть комерціалізовані в най-
ближчі роки. Такі властивості дозволяють використовувати 
Адепідин® на широкому переліку основних сільськогосподар-
ських культур (зернових, технічних, овочевих та спеціальних 
культурах) для контролю хвороб, викликаних вищими грибами. 
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ОТЖЕ, АДЕПІДИН® ПОЄДНУЄ НАЙКРАЩІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
У КЛАСІ КАРБОКСАМІДІВ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ, ВИТРИВАЛІСТЬ І СПЕКТР ДІЇ:

ПОТЕНЦІАЛ
Надійний контроль хвороб 
та виражений фізіологічний вплив 
на рослину дозволяють краще 
реалізувати потенціал поля

СПЕКТР
Поєднує найкращі в класі 
карбоксамідів характеристики для 
контролю широкого спектра хвороб 
як на зернових і технічних, так 
й на спеціальних культурах

СТІЙКІСТЬ
Швидке проникнення та стійкість
до змивання опадами

ПОТУЖНІСТЬ
Забезпечує унікальну ефективність 

і внутрішню активність, які формують 
основу результату в полі

ВИТРИВАЛІСТЬ
Унікальні фізико-хімічні властивості 

молекули для тривалішого
захисту та стійкості
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Завдяки таким властивостям лінійка продуктів на основі 
Адепідин® під глобальним брендом Міравіс® упевнено кро-
кує світом й минулого року дісталася нашої країни. На сьо-
годні в Україні вже зареєстровано п’ять продуктів під брендом 
Міравіс®: Міравіс® Нео, Міравіс® Прайм, Міравіс®, Міравіс® Ейс 
та Міравіс® Дуо, який ми і розглянемо більш детально.

Міравіс® Дуо — оптимальний склад, 
оптимальний розподіл та захист

Знаковим фактом є те, що першим продуктом на осно-
ві Адепідину® був саме Міравіс® Дуо і саме для захисту сої. 
Це дає підстави вважати, що Міравіс® Дуо від початку був 
спеціалізованим фунгіцидом для захисту сої завдяки своїй 

ефективності проти ключових збудників плямистостей листя 
цієї культури — септоріозу, видів церкоспорозу, корінеспорозу 
(Corynespora Cassiicola), видів альтернаріозу та багатьох інших.

Як бачимо із назви, Міравіс® Дуо є двокомпонентним продук-
том, що містить нову молекулу Адепідин®, яка відноситься до 
хімічної групи карбоксамідів, а також дифеноконазол з хіміч-
ної групи триазолів. Поєднання цих двох діючих речовин чи-
нить комбіновану дію, блокуючи дихання і синтез ергостеролу 
в клітинах гриба. Ці якості забезпечують контроль широкого 
спектра хвороб, знижуючи ризик появи резистентних штамів. 
Механізм дії триазолів полягає в інгібуванні біосинтезу ерго-
стерину в мембранах клітин грибів. Тимчасом як карбоксаміди 
інгібують сукцинатдегідрогеназу — один із ключових фермен-
тів дихального ланцюга у мітохондріях.

ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ

ПОВНА НАЗВА Міравіс Дуо 200 SC

СКЛАД 75 г/л Адепідину®, 125 г/л дифеноконазолу

ХІМІЧНА ГРУПА Карбоксаміди, триазоли

КУЛЬТУРА Соя

ПРЕПАРАТИВНА ФОРМА Концентрат суспензії

КЛАС ТОКСИЧНОСТІ ІІІ

УПАКОВКА 5 л

Поєднання тривалої профілактики завдяки Адепідину®, з одного боку, та лікувальної дії, що забезпечує дифеноконазол, з ін-
шого боку, дозволяє отримати фунгіцид з комбінованою дією. Таким чином, маємо дійсно вдале поєднання кращих д. р. зі 
своїх хімічних класів для ефективного контролю хвороб сої та тривалого захисту.

Одним із визначальних факторів, що впливають на ефективність фунгіцидів, є рух і перерозподіл діючих речовин у тканинах 
рослини. Варто відмітити, що як Адепідин®, так і дифеноконазол мають оптимальні властивості розподілу у восковому шарі 
й тканинах (рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл діючих речовин через 6 год та 1–3–7 днів після обробки, %.

Відповідно до даних, наведених на графіку вище (рис. 2), вже 
через кілька годин після нанесення, більш ніж 50 % Адепідину®

проникає у восковий шар і близько 30 % уже знаходиться 
у тканинах рослини. Ця тенденція зберігається і надалі, че-
рез 1, 3 та 7 днів після нанесення, коли більша частина д. р.
знаходиться у восковому шарі у вигляді резервуарів і по-
вільно надходить до тканин рослини, підтримуючи необхід-
ну концентрацію.

Отже, оптимальні показники ліпофільності та особливості 
транслокації Адепідину® у поєднанні з високим біохімічним 
потенціалом молекули щодо цільових патогенів забезпечу-
ють подовжений контроль захворювань за умови, що про-
дукт застосовується для профілактики або при перших 
симптомах.

Дифеноконазол, своєю чергою, також вирізняється влас-
ними фізико-хімічними властивостями. Ця д. р. є однією з 
найменш мобільних триазолів на ринку. Після нанесення на 

листову поверхню дифеноконазол створює резервуари під 
восковим шаром і завдяки повільній дифузії рухається ак-
ропетально головно через жилки листа. Така поведінка д. р. 
раніше описувалась як «ідеальна системність», що відмінно 
підходить для тривалого контролю листових плямистостей.

Цей тип розподілу дифеноконазолу підтверджують дані, на-
ведені у тому ж графіку, але порівняно з Адепідином® через 
кращу системність дифеноконазол більшою мірою прони-
кає у тканини рослини, що важливо для забезпечення ліку-
вальної дії.

Узагальнюючи, варто зазначити, що такі властивості розподі-
лу діючих речовин Міравіс® Дуо, а саме повільний рух дифено-
коназолу по ксилемі й трансламінарний, локально-системний 
рух Адепідину®, які демонструють фото нижче (рис. 3), дозво-
ляють краще контролювати хвороби листового апарату сої, 
включаючи захворювання пізнього циклу розвитку, такі як 
пурпурний та округлий церкоспороз.

Міравіс® Дуо — професіонал
у контролі хвороб сої

На початку статті ми визначилися з переліком найпошире-
ніших та шкодочинних хвороб сої. Наразі настав час розгля-
нути їх особливості, біологію та цикл розвитку й, відповідно, 
методи контролю. 

Почнемо з септоріозу як одного з найпоширеніших збудни-
ків хвороб сої. Збудник: незавершений гриб Septoria gliсines 
L. Hemmi. Хвороба найбільш інтенсивно розвивається у фази 
цвітіння — початок утворення бобів.

Симптоми прояву хвороби. Найчастіше уражується листя, 
проте також можуть уражуватися й стебла, боби та насіння 
протягом усього періоду вегетації.

Перші симптоми проявляються на сім’ядолях у вигляді круп-
них плям діаметром 6–10 мм. Плями спочатку яскраво корич-
нево-червоні, потім темнішають. З сім’ядоль спори патогену 
переносяться на примордіальні листки, на яких плями сеп-
торіозу мають форму, обмежену листовими жилками. З ча-
сом тканина, що оточує уражені ділянки, стає хлоротичною. 
Надалі, за сприятливих для розвитку хвороби умов, можли-
ве масове відмирання примордіальних листків.

Рис. 3. Рух та перерозподіл діючих речовин при нанесенні на основу листової пластини (зліва) та черешок (справа). Фото зроблені за допомогою
технології мічення фосфором.
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Симптоми прояву хвороби з’являються на нижніх листках, по-
тім поступово поширюються на верхній ярус листя. На трійчас-
тих листках плями червоно-бурого кольору розміром 1–3 мм, 
що також обмежені жилками листя. Плями можуть зливатися в 
темно-бурі ділянки неправильної форми, навколо яких тканина 
набуває хлоротичного забарвлення. Пізніше, в процесі росту, 
листки стають іржаво-коричневими та передчасно опадають.

На головному стеблі, бокових гілочках, черешках та бобах 
розмір плям може сягати 10 мм. Симптоми прояву септоріо-
зу на різних частинах рослини можуть відрізнятися, тому для 
точного діагностування потрібні лабораторні дослідження.

Умови для розвитку. Хвороба розвивається за температури 
повітря в межах від +15 до 30 °С, але оптимальною темпера-
турою вважається +25° С та відносна вологість повітря 80–
100 %. Найчастіше хвороба уражає нижній і середній яруси 
листя, а за сприятливих умов можливе ураження верхнього 
ярусу листя, що спостерігалось цього року. Відсутність кра-
плинної вологи сповільнює розвиток хвороби. Гриб проникає 
в рослину через продихи та проростає в міжклітинний про-
стір. На бобах гриб також проростає через продихи, тканини 
стулок та пізніше проникає в насіннєву оболонку.

Втрати врожаю можуть коливатися в межах 8–30 %.

Септоріоз (бура плямистість) Septoria glycines Hemmi

На справжніх листках плями двох типів: 
червонувато-бурі, кутасті, дрібні або великі 1–5 мм 
у діаметрі, обмежені жилками. Тканина, що оточує 
місця ураження, стає хлоротичною.

Шкідливість септоріозу полягає в зниженні асиміляційної 
поверхні й масовому передчасному опаданні листя.

Джерела інфекції — заражені 
рослинні рештки та насіння. 

Розвитку сприяє температура 
повітря 26–28 °С і відносна 
вологість не нижче ніж 90 %.

Інкубаційний 
період 
7–10 днів. 

За роки випробувань Міравіс® Дуо на території нашої країни відмічалося поступове збільшення інфекційного навантаження 
септоріозу, що дозволило повною мірою оцінити ефективність цього продукту. Слід відзначити, що Адепідин® завдяки своєму 
біохімічному потенціалу є молекулою, яка забезпечує на рівень вищу ефективність проти видів септоріозу порівняно з існую-
чими стандартами. Ми чітко спостерігали високу ефективність Адепідину® проти септоріозу на зернових культурах, соя також 
не є виключенням. Високу фунгітоксичну дію Адепідину® підтверджують і лабораторні дослідження в чашках Петрі (рис. 4).

Що ж до польової ефективності в наших умовах, то за роки досліджень (2020–2021 рр.) усереднені дані з п’ятьох дослідів 
такі (рис. 5):

Адепідин®

Контроль

SDHI 1

SDHI 3

SDHI 2

SDHI 4

Рис. 4. Ріст міцелію при 0,04 проміле in vitro.

Рис. 5. Ефективність проти септоріозу (%), середній показник за результатами 5 польових дослідів (Україна 2020–2021 рр.).
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Як бачимо з наведеної вище діаграми, Міравіс® Дуо в нормі 0,5–0,75 л/га згідно зі статистичним аналізом демонструє однаковий 
рівень ефективності зі стандартом, що також містить карбоксамід, тимчасом як норма 1,0 л/га є достовірно ефективнішою.

Іншою досить поширеною хворо-
бою сої останні сезони був пурпурний 
церкоспороз.

Симптоми прояву хвороби. Може роз-
виватися протягом усього періоду веге-
тації та проявлятися на листках, стеблах, 
бобах і насінні.

Насіння, уражене пурпурним церкоспо-
розом, має характерне забарвлення — 
від блідо-рожевого до пурпурного. На 
насінні інфекція може проникати в насін-
нєву оболонку. При проростанні ураже-
ного насіння сім’ядольні листочки часто 
мають темно-пурпурний колір, стають 

зморшкуватими та опадають. З часом 
інфекція розвивається на стеблі, яке при 
ураженні має червонувато-пурпурні не-
кротичні ділянки й може надламувати-
ся. Хвороба проявляється і на черешках 
та листовій поверхні. На черешках верх-
нього ярусу листя з’являються корич-
нево-червоні плями. По мірі розвитку 
захворювання уражені ділянки можуть 
збільшуватися та змінювати колір усьо-
го черешка.

Симптоми ураження листя пурпурним 
церкоспорозом стають помітними під 
дією сонячного світла (токсин церкоспо-
рин активний під дією сонячного світла). 

Колір листя змінюється від світло-пур-
пурного, іноді сріблястого, у вигляді 
точкових плям, до нерівномірних плям 
червонувато-фіолетового або пурпур-
но-бронзового кольору, котрі займають 
більшу частину поверхні листка.

Сильне ураження може призвести до 
передчасного старіння листового апа-
рату, але листя, що знаходиться нижче 
ураженого, зберігає зелене забарвлен-
ня. Черешки опалого листя залишають-
ся на стеблі.

Умови для розвитку. Розвитку сприяє 
тепла й волога погода. Також можливий 

Без обробки Стандарт
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ся на стеблі.
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розвиток і за підвищеної температури та відсутності опадів, при 
цьому вираженість симптомів і дефоліація можуть посилюва-
тися. Зазвичай за раннього інфікування симптоми не проявля-
ються, але на пізніх етапах онтогенезу це може призвести до 
ураження бобів. Прояви симптомів ураження на черешках та 
листі є результатом впливу на токсини гриба сонячного світла.

Тепла й волога погода під час цвітіння — дозрівання підвищує 
втрати від пурпурного церкоспорозу.

Джерелом інфекції є заражені рослинні рештки та інфікова-
не насіння.

Втрати врожаю можуть коливатися в межах 25–50 %.

Ефективність фунгіцидів проти пурпурного церкоспорозу най-
краще вдалося оцінити в сезоні 2021 року. Нижче наведе-
ні усереднені дані за результатами двох польових дослідів 
(рис. 6).

Як бачимо, пурпурний церкоспороз виявився досить складно контрольованим захворюванням, оскільки ефективність кра-
щого варіанту коливалась у межах від 30 до 59 %, залежно від досліду. Причиною цього можна вважати те, що зазвичай 
дана хвороба набуває максимального розвитку вже після цвітіння, і далеко не всі фунгіциди можуть забезпечити настільки 
тривалий захист. Відповідно до статистичного аналізу фунгіцид-стандарт на основі SDHI у повній рекомендованій нормі за 
ефективністю відповідав середній нормі Міравіс® Дуо — 0,75 л/га, у той час як максимальна норма Міравіс® Дуо була досто-
вірно ефективнішою (рис. 7).
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Рис. 6. Ефективність проти пурпурного церкоспорозу (% поширення), середній показник за результатами 2 польових дослідів (Україна 2021 р.).

Рис. 7. Порівняння ефективності фунгіцидів проти пурпурного церкоспорозу по ярусах листя, 40 днів після обробки. 
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Симптоми ураження листя пурпурним 
церкоспорозом стають помітними під дією 
сонячного світла (токсин церкоспорин активний 
під дією сонячного світла).

Сильне ураження 
може призвести 
до передчасного 
старіння листового 
апарату, але листя, що 
знаходиться нижче 
ураженого, зберігає 
зелене забарвлення. 
Черешки опалого листя 
залишаються на стеблі.

Розвитку сприяє тепла 
та волога погода. Також 
можливий розвиток і за 
підвищеної температури 
та відсутності опадів, 
при цьому вираженість 
симптомів та дефоліація 
можуть посилюватися. 
Втрати врожаю можуть 
коливатися в межах 
25–30 %.

Пурпурний церкоспороз сої Cercospora kikuchii

Міравіс® Дуо — кращий захист, вища продуктивність

А як щодо впливу на врожайність? За роки досліджень на території України також було накопичено чимало таких даних. Так, 
за 2020–2021 рр. вдалося отримати результати з 7 дослідів (рис. 8).

Рис. 8. Урожайність (ц/га), середній показник за результатами 7 польових дослідів (Україна 2020–2021 рр.).
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Рис. 9. Вікно застосування фунгіцидів на сої при одноразовому внесенні.

Варто відзначити, щодо впливу на врожайні показники ми от-
римали результати, які корелюють з даними по ефективності 
проти хвороб, вказаними вище. Отже, згідно зі статистикою 
стандарт у максимальній нормі за врожайністю відповідав 
середній нормі Міравіс® Дуо — 0,75 л/га, тимчасом як мак-
симальна норма Міравіс® Дуо забезпечила достовірно вищу 
врожайність.

Місце в схемі захисту

Класичною рекомендацією застосування фунгіцидів на сої є 
середина цвітіння — початок утворення бобів (R2–R3), за якої 

вдається досягти найбільш прийнятного контролю хвороб 
(рис. 9). Однак період цвітіння цієї культури є вельми трива-
лим та залежить від типу (детермінантний чи індетермінант-
ний) рослин і групи стиглості. Саме тому часто виникають 
складнощі у визначенні правильного часу використання фун-
гіцидів. З огляду на це за орієнтир потрібно брати масове цві-
тіння — початок формування нижніх бобів. У разі дворазового 
застосування фунгіцидів, першу обробку рекомендуємо про-
вести дещо раніше, а саме на початку цвітіння. При цьому ба-
жано використовувати фунгіциди, що мають профілактичну 
дію на несправжню борошнисту росу. Другу обробку в тако-
му разі слід провести, зважаючи на умови, через 2–3 тижні 
після першої.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Культура Шкідливий об’єкт Норма 
витрати, л/га Спосіб, час обробки Строк від останньої обробки до збирання 

врожаю, днів/макс. кратність обробок

СОЯ

Септоріоз, аскохітоз, альтернаріоз, 
фомопсис, корінеспороз 0,5–1,0

Обприскування 
в період вегетації 30/2

Антракноз, склеротиніоз 0,75–1,0

Антирезистентна стратегія

Оскільки обидва активні інгредієнти Міравіс® Дуо мають 
високу ефективність проти ключових плямистостей листя 
сої, збудниками яких є вищі гриби, таке поєднання повністю 
відповідає вимогам FRAC (FUNGICIDE RESISTANCE ACTION 
COMMITTEE) для запобігання виникненню резистентності. 
Й саме дотримання загальних рекомендацій FRAC, як-от 
правильний добір діючих речовин у препараті чи баковій 

суміші, та рекомендацій з використання на ранніх етапах 
розвитку інфекції, є ключовим для збереження ефектив-
ності карбоксамідів надалі.

Захист сої від хвороб — справа непроста, оскільки ми ще 
перебуваємо на початку-середині шляху з інтенсифікації ви-
рощування цієї культури. Отже, щоб стати професіоналами 
у вирощуванні сої, потрібно використовувати технології від-
повідного рівня — рівня Міравіс® Дуо.
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МІРАВІС® НЕО В ДІЇ 

ЦІЄЇ ВЕСНИ НА ОДЕЩИНІ РАНО ВІДНОВИЛАСЯ ВЕГЕТАЦІЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР, АЛЕ 
ПОГОДНІ УМОВИ БЕРЕЗНЯ НЕ СПРИЯЛИ НОРМАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РОСЛИН 
ПІСЛЯ ЗИМІВЛІ. АНАЛІЗ ЗАПАСІВ ГЛИБИННОЇ ВОЛОГИ НА ПОЧАТОК ВЕСНИ 
ПОКАЗАВ ЗАПАС ВОЛОГИ В МЕТРОВОМУ ШАРІ ҐРУНТУ НА РІВНІ 150–175 ММ; 
ЦЕ ДОПОМАГАЛО ЗРОЗУМІТИ МОЖЛИВОСТІ ВИРОСТИТИ ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР. ТА ЩОБ РЕАЛІЗУВАТИ МАКСИМАЛЬНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ, ПОТРІБНІ ЩЕ Й ІНШІ ЧИННИКИ, ЯК-ОТ ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ, ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ОПАДІВ У ВЕСНЯНО-ЛІТНІЙ ПЕРІОД, ШВИДКЕ 
НАРОСТАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ, ЩО ДОЗВОЛИТЬ НАКОПИЧИТИ ВЕГЕТАТИВНУ 
МАСУ, ОТРИМАТИ ДОБРЕ КУЩЕННЯ РОСЛИН ТА СФОРМУВАТИ СИЛЬНУ КОРЕНЕВУ 
СИСТЕМУ ДЛЯ КРАЩОГО СПОЖИВАННЯ ВОЛОГИ З НИЖНІХ ШАРІВ ҐРУНТУ.

Автор:
ОЛЕКСАНДР СУТИК, 

технічний експерт, компанія 
«Сингента»

Я кщо з високим рівнем тех-
нології в нас усе добре, си-
туація з опадами могла 
мінятися протягом вегета-

ції, то знижений температурний режим, 
який тривав у березні й продовжився у 
квітні, з великим коливанням максималь-
ної та мінімальної температури повітря 
негативно позначився на стані посівів. 
Рослини не мали змоги вповні віднови-
ти ростові процеси, продуктивніше про-
йти фазу кущення і накопичити потужну 
вегетативну масу.

Ці погодні умови внесли свої коректи-
ви в системи захисту посівів зернових 

 НЕО В ДІЇ  НЕО В ДІЇ МІРАВІСМІРАВІС®

КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ
Leaf: 2. Healthy: 99,31 %, Diseased: 0,69 %

КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ
Leaf: 3, Healthy: 98,48 %, Diseased: 1,52 %

культур. Більшість слаборозвинених 
посівів, які перебували у фазі 2–3 лист-
ки  — початок кущення, пропустили 
фунгіцидний захист у Т1 обробку через 
ї ї недоцільність. Натомість добре роз-
винені посіви, які знаходилися у фазі 
кущення на кінець зими, все-таки були 
захищені в Т1 обробку, але ця опера-
ція зсунулася на 2–3 тижні проти орієн-
товних термінів обробки.

Господарства почали планувати захист 
посівів зернових культур для фази пра-
порцевого листка, тимчасом ми очіку-
вали на поставку нового флагмана на 
ринку фунгіцидів для зернових коло-
сових культур — фунгіциду Міравіс®

Нео. Позаду багато років випробувань 
в Україні й у Європі. «Сингента» вже 
анонсувала запуск нової зірки серед 
фунгіцидів SDHI агровиробникам, і нам, 
технічним експертам компанії, залиши-
лося представити цей продукт госпо-
дарствам у вигляді дослідних зразків. 
До нас приєднався менеджер з про-
дажів Володимир Плетень, і ми ра-
зом відвідали ТОВ «Відродження» в 
Савранському районі на Одещині. Це 
одне з передових господарств у районі, 
тут використовують сучасні технології, 
що позначається на високих урожаях, 
засоби виробництва від провідних ком-
паній, представлених на ринку України. 
Загальна площа земель — 1500 га, із 
них під озимим ячменем — в межах 
250–300 га.

Директор господарства Юрій Микола-
йович Сливка з великим інтересом 
поставився до нашої пропозиції за-
стосувати продукт Міравіс® Нео в то-
варному посіві озимого ячменю. З 
продуктом він уже був знайомий, бо 
раніше брав участь у зимовій конфе-
ренції «Сингента». Про новий стандарт 
у контролі плямистостей ячменю, три-
валу захисну дію і найширший спектр 
дії проти хвороб серед фунгіцидів на 
зернових колосових культурах розпо-
вів наш менеджер з технічної підтримки 
фунгіцидів Станіслав Горпинюк. Настав 
час побачити продукт у дії, на своєму 
полі, тому пропозицію було прийнято 
без вагань.

Для об’єктивної оцінки Міравіс® Нео на 
озимому ячмені домовилися порівняти 
його з відомим на ринку конкурентним 
продуктом на основі карбоксамідів.

Рис. 1. Визначення пошкодження листової пластини за допомогою програми WinDIAS, зразок 
з конкурентним продуктом, ярус листків L–2. a — зразок листків для аналізу пошкодження, b — 
програмно оброблений зразок листків із виділенням пошкоджених зон. 

Рис. 1. Визначення пошкодження листової пластини за допомогою програми WinDIAS, зразок 
з конкурентним продуктом, ярус листків L–3. a — зразок листків для аналізу пошкодження, b — 
програмно оброблений зразок листків із виділенням пошкоджених зон. 
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Міравіс® Нео
Leaf: 2, Healthy: 99,80 %, Diseased: 0,20 %

Міравіс® Нео
Leaf: 3, Healthy: 99,63 %, Diseased: 0,37 %

Рис. 1. Визначення пошкодження листової пластини за допомогою програми WinDIAS, зразок 
з продуктом Міравіс® Нео, ярус листків L–2. a — зразок листків для аналізу пошкодження, b — 
програмно оброблений зразок листків із виділенням пошкоджених зон. 

Рис. 1. Визначення пошкодження листової пластини за допомогою програми WinDIAS, зразок 
з продуктом Міравіс® Нео, ярус листків L–3. a — зразок листків для аналізу пошкодження, b — 
програмно оброблений зразок листків із виділенням пошкоджених зон. 

Усе пройшло успішно. Фунгіциди було застосовано на ози-
мому ячмені у фазу розвитку рослин ВВСН 37–39. Через 
14 днів після обробки провели перший облік ефективності 
контролю збудників хвороб, було встановлено різницю між 
двома варіантами захисту. Середній відсоток ураження по 
двох ярусах листків на варіанті з конкурентним продуктом 
становив 1,1 %, а на варіанті з продуктом Міравіс® Нео — 
0,3 %. Для порівняльного аналізу відібрали рослини ячме-
ню з двох дослідних ділянок, з них узяли по 10 листків L–2 
ярусу та 10 листків L–3 ярусу. Пошкодження листової плас-
тини оцінювали за допомогою системи аналізу зображень 
листків WinDIAS 3 (рис. 1). 

Ще один інформативний аналіз для порівняльної оцінки 
двох варіантів захисту рослин — сканування посіву дро-
нами з використанням мультиспектральних камер. Це дає 
змогу створювати карти посівів у різноманітних індексах; у 
сільському господарстві найпоширеніший індекс NDVI. На 
базі цього індексу можна оцінити рівень рослинності посіву 
та виявити проблемні зони з різним характером поширення.

Зважаючи на переваги цього методу оцінки посівів, ми про-
вели його, але без використання БПЛА, бо цьогоріч це було 
неможливо. Ми звернулися до нашої системи аналізу даних 
супутникового моніторингу Skyglyph Service і використали 
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знімки від компанії Planet Lab. Роздільна здатність цих знім-
ків дуже висока, що дозволяє порівняти ділянки посіву з ве-
ликою точністю.

Аналіз посіву ячменю провели супутниковим знімком на 35-й 
день після обробки фунгіцидами. Отримані дані засвідчили 

перевагу фунгіциду Міравіс® Нео над конкурентним продук-
том. Рослини зі значенням індексу NDVI 0,4–0,5 на варіанті 
з конкурентним продуктом займали 19,0 % площі, а на ва-
ріанті з Міравіс® Нео — 77,1 %. Ці дані свідчать про кращий 
контроль збудників хвороб та більшу площу збереженої ли-
стової поверхні (рис. 2, 3).

Рис. 2. Проведення порівняння двох варіантів захисту рослин фунгіцидами за індексом NDVI на базі супутникового моніторингу. 1 — ділянка, де використано 
конкурентний продукт; 2 — ділянка, де використано продукт Міравіс® Нео.

Конкурентний продукт Міравіс® Нео

Інформацію з порівняльного звіту було підтверджено врожайністю ячменю ози-
мого. Середня урожайність із трьох повторностей з варіанту, де було використано 
конкурентний продукт, дорівнювала 38,72 ц/га, а з варіанту, де було використано 
Міравіс® Нео, — 49,52 ц/га (рис. 4).

Різниця в урожайності на рівні 10,8 ц/га — такий результат вражає і заслуговує на 
увагу. «За такими продуктами, як Міравіс® Нео, — майбутнє в технологіях сільсько-
го господарства нашої країни», — додає директор ТОВ «Відродження» Юрій Сливка.

Рис. 3. Розподіл індексу NDVI на площі ділянок, що досліджувалися, %.

Рис. 4. 

НАЗВА ПРОДУКТУ NDVI MAX NDVI MIN ПЛОЩА, ГА ПЛОЩА, %

Міравіс® Нео 0,5 0,4 9,9 77,1

Міравіс® Нео 0,4 0,3 2,8 21,7

Міравіс® Нео 0,3 0,2 0,2 1,2

КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ 0,5 0,4 2 19

КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ 0,4 0,3 5,3 49,6

КОНКУРЕНТНИЙ ПРОДУКТ 0,3 0,2 3,3 31,4
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За такими продуктами,
як Міравіс® Нео, —
майбутнє в технологіях 
сільського господарства 
нашої країни.
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МОДДУС® СТАРТ — 
ЕФЕКТИВНИЙ 
МЕНЕДЖЕР ПОСІВІВ

ДО 2050 РОКУ ДЛЯ ПОТРЕБ ЛЮДСТВА НЕОБХІДНО 
БУДЕ ВИРОБЛЯТИ НА 50 % БІЛЬШЕ ПРОДОВОЛЬСТВА 
ЧЕРЕЗ ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
ПЛАНЕТИ ТА ЗМІНИ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ (ФАО, 2017). 
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ, ЩО ПОПИТ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО 
ЗА РАХУНОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ЯКОГО Є 
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПОСІВІВ, АДАПТАЦІЯ 
КУЛЬТУР ДО ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 
ПІДБІР І СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ 
СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ, АДАПТОВАНИХ ДО 
КОНКРЕТНИХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. 

Автор:
СТАНІСЛАВ ГОРПИНЮК, 

менеджер з технічної підтримки,
напрям «Фунгіциди на зернових колосових культурах»,
компанія «Сингента»

Г енетичний потенціал продуктивності сільськогосподарських культур об-
межено через вплив бур’янів, хвороб, шкідників. Втрати врожаю також 
можуть бути спричинені й іншими факторами, такими як несприятливі 
умови навколишнього середовища, несвоєчасне використання і прове-

дення певних заходів та внесення пестицидів, неврахування фізіологічних особли-
востей культури, а також інших біотичних та абіотичних чинників. 

Одним із важливих елементів збільшення або збереження врожаю для зернових 
колосових культур є використання регуляторів росту рослин (ретардантів), оскіль-
ки від їх застосування залежать як урожай, так і його якість.
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Ретарданти — це синтетичні регулято-
ри росту й розвитку інгібіторного типу 
з антигібереліновим механізмом дії, що 
здатні уповільнювати ріст рослин. Це 
численна група різних за будовою хі-
мічних сполук, об’єднаних загальни-
ми ознаками генетичних, фізіологічних 
і морфологічних ефектів та способом 
дії. Ці речовини спроможні вкорочува-
ти й потовщувати стебло, зменшуючи 
схильність до вилягання, посилювати 
ріст кореневої системи без втрат про-
дуктивності для генеративних органів, 
підвищувати продуктивність рослин та 
їхню стійкість до несприятливих факто-
рів середовища.

Вперше як ретардант у 1950 році був ви-
пробуваний препарат АМО 1618, який 
відноситься до четвертинних амонієвих 
солей і має дуже сильні ретардантні вла-
стивості. Найбільше поширення серед 
ретардантів отримав хлормекват-хло-
рид (WR 62), відкритий у 60-х роках 
ХХ століття. 

Важливим елементом сучасних тех-
нологій вирощування зернових є про-
тидія виляганню посівів, яке значно 
знижує продуктивність і якість зерна. 
Необхідність таких заходів зумовлена 
застосуванням високих доз азотних до-
брив для максимального розкриття по-
тенціалу продуктивності сортів, однак 
за таких умов стебло злаків витягується, 
уражується хворобами і втрачає меха-
нічну міцність. Вилягання зернових куль-
тур, насамперед високопродуктивних 

посівів пшениці та ячменю, є одним з 
основних чинників, які обмежують отри-
мання високих урожаїв відповідної яко-
сті, знижують фотосинтетичну здатність, 
створюють сприятливе середовище для 
розвитку хвороб. Втрати врожаю зерно-
вих колосових культур у разі виляган-
ня можуть сягати 10–80 %. Вилягання 
посівів призводить до погіршення умов 
збирання врожаю, технологічних і якіс-
них показників, а також, про що не слід 
забувати, це значно ускладнює та збіль-
шує термін збирання врожаю.

Використання ретардантів — невід’єм-
ний елемент управління продуктивністю 
сільськогосподарських культур.

Однією із найефективніших, безпеч-
них та м’яких за дією діючих речовин 
на світовому ринку є Trinexapac-ethyl 
(трінексапак-етил).

Трінексапак-етил відкритий у 1982 році 
компанією «Сіба-Гейгі» («Сингента») і 
представлений на Брайтонській кон-
ференції із захисту рослин у 1989 році. 
Трінексапак-етил вперше було заре-
єстровано в 1991 році у Швейцарії на 
пшениці. В США реєстрацію отримано у 
1993 році, в Україні — у 2010-му. Загалом 
на сьогодні трінексапак-етил (Моддус®, 
Моддус® Старт, Моддус® МЕ, Моддус® 
Ево та ін.) зареєстровано у багатьох кра-
їнах на таких культурах, як зернові ко-
лосові, рис, злакові трави (для випасу 
худоби та виробництва насіння (Нова 
Зеландія та Австралія)), газон (ландшафт 

і поля для гольфу), цукрова тростина, 
мак, ріпак, соняшник тощо.

Механізм дії полягає в пригніченні біосин-
тезу гіберелінової кислоти, що призводить 
до зниження росту пагонів, зменшення 
концентрації активних сполук гібереліно-
вої кислоти. Вважається, що дисбаланс 
проміжних продуктів ГК внаслідок галь-
мування GA1 має інші побічні ефекти, які 
можуть бути сприятливими для розвит-
ку рослин, як-от синхронізація цвітіння, 
підвищена стресостійкість (холодостій-
кість, посухостійкість та ін.), покращене 
співвідношення коренів і пагонів або маси 
кореня, потовщене стебло, збільшення 
концентрації фруктози в зернових коло-
сках та інші ефекти.

Протягом усього періоду досліджень 
безпосередньо з трінексапак-етил та-
кож, відповідно, досліджувались і різні 
формуляції з даною діючою речовиною. 
Після таких досліджень стає зрозумі-
ло, що на активність трінексапак-етил 
може впливати тип формуляції препа-
рату, в тому числі не лише на ефектив-
ність, а й на стабільність, холодостійкість, 
сумісність-ефективність бакової суміші 
тощо. В промисловому масштабі є дві 
основні формуляції Mоддус®, які вико-
ристовуються на зернових колосових 
культурах, — це EC (концентрат емульсії) 
і ME (мікроемульсія). Проте зараз розро-
блена третя, «преміальна», формуляція 
(Mоддус® Старт або Moддус® Eво), яка 
відома як формуляція DC (дисперсійний 
концентрат, д. к.).

Вода

Конкурент

Дослідження протягом останніх 5–7 років продемонструва-
ли, що DC — це дещо зовсім інше. Формуляція DC забезпечує 
вищу активність та швидкість проникнення трінексапак-етил, 
подовжує період регулювання росту рослин, забезпечує ви-
щий ступінь регуляції для верхніх (наступних після внесення) 
міжвузлів та меншу залежність від факторів навколишнього 
середовища (від +5 °С).

Відмінності в формуляції можуть впливати як на утримання 
на поверхні листя, так і на швидкість поглинання — це ті ха-
рактеристики, які, своєю чергою, позначаються на продуктив-
ності регуляторів росту рослин та тривалості регулювання в 
наступних вузлах або пагонах рослин. Формуляція DC забез-
печує швидке поглинання, вищу активність та кращий ефект 
захисту від вилягання. 

Переваги застосування Моддус® Старт на посівах зернових культур:

• вкорочення і зміцнення стебла; 

• покращення і збільшення кореневої системи;

• покращення (збалансоване) кущення; 

• вирівнювання продуктивного стеблостою; 

• дозволяє рослині ефективніше використовувати (споживати) 
вологу та поживні речовини; 

• покращення накопичення цукрів (для підвищення зимостійкості 
та стійкості до інших стресових чинників); 

• підвищення (збереження) врожаю.
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Особливості застосування Моддус® Старт

Моддус® Старт — новий регулятор росту, розроблений спе-
ціально для інтенсивного вирощування зернових культур. 
Унікальна формула DC збільшує ступінь покриття органів 
рослин (стебла й листя), що стимулює ефективніше засвоєн-
ня діючої речовини та швидку дію: 

•	відмінна ефективність за низьких температур (+5–10 °C);

•	безпечний і сталий розвиток рослин.

Осіннє застосування Моддус® Старт: 

•	збільшує об’єм і довжину кореневої системи;

•	сприяє розвитку продуктивного стеблостою; 

•	збільшує накопичення цукрів; 

•	покращує зимостійкість і стресостійкість рослин. 

Весняне застосування Моддус® Старт: 

•	гармонізує продуктивне кущення; 

•	запобігає виляганню та підвищує врожайність; 

•	підвищує стійкість рослин до стресів; 

•	збільшує кущення і продуктивний стеблостій.

На пізніх термінах посіву восени та на посівах, де навесні спо-
стерігається строкатість, зрідженість і на період весняного рів-
нодення (20–21 березня) ще не досягнуто оптимальної фази 
розвитку озимої пшениці й озимого ячменю (кущення), вар-
то вносити Моддус® Старт у нормі 0,2–0,3 л/га у фазу роз-
витку культури ВВСН 13–22 (три листки — початок кущення). 
Це допоможе збільшити продуктивне кущення і стеблостій, 

покращити розвиток кореневої системи, вирівняти розвиток 
рослин. Проти вилягання оптимальною для застосування є 
фаза кінець кущення — початок виходу в трубку (ВВСН 29–
31). Норма внесення для озимої пшениці та ячменю — 0,3–
0,6 л/га. Для скорочення підколосового міжвузля і загального 
габітусу варто провести повторну обробку у фазу прапорцево-
го-підпрапорцевого листка (ВВСН 37–39) у нормі 0,2–0,3 л/га.

Підвищує врожайність, покращує 
зимівлю, стимулює розвиток кореневої 
системи та збалансовує продуктивне 
кущення, запобігає виляганню посівів

Підвищує врожайність, 
запобігає виляганню посівів

0,2–0,6 л/га 0,2–0,6 л/га
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Моддус® Старт має значний вплив на 
довжину і масу коренів. Під час дослі-
джень (польових, тепличних та лабо-
раторних) було встановлено, що для 
збільшення об'єму, довжини та маси 
коренів норма використання Моддус®

Старт повинна становити у зернових ко-
лосових культур 0,1–0,3 л/га. Відмічено 
збільшення довжини коріння на 10–40 %, 

а об'єм та кількість мікрокоренів також 
збільшувалися на 10–30 %. У всіх до-
слідженнях спостерігався позитивний 
вплив Моддус® Старт на ріст і розвиток 
кореневої системи, порівняно з контр-
олем (без ретарданта). Перевагою у 
збільшенні кореневої системи є підви-
щення ефективності використання азо-
ту, фосфору, калію та води (вологи), а 

також стресостійкості. Дослідження, які 
проводяться по всьому світі, зокрема в 
Україні, демонструють відмінну ефектив-
ність щодо зменшення висоти рослин, 
продуктивне кущення та позитивний 
вплив на збереження (збільшення) вро-
жайності зернових культур, що і можна 
спостерігати на графіках та фото, які по-
дано нижче. 

Графік 1. Оцінка висоти рослин озимої пшениці, см (фаза внесення ВВСН 31 — 01.05.21 р. для одноразового застосування; ВВСН 31 — 01.05.21 р.
і 39 — 15.05.21 р. для дворазового застосування).
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Графік 2. Оцінка кількості продуктивних стебел, шт./м² (фаза внесення ВВСН 31 — 01.05.21 р. для одноразового застосування; ВВСН 31 — 01.05.21 р. і 39 — 
15.05.21 р. для дворазового застосування, обліки у ВВСН 61–65).

Графік 3. Оцінка врожайності, т/га (дата збору — 19.07.21 р.).
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Ознайомившись із результатами досліджень та графіками (1, 2, 3), поданими вище, можна зробити такі висновки:

•	Не всі регулятори росту однакові та мають однаковий вплив на рослину, зокрема, на графіку 1 чітко видно, що обстеження 
та оцінку висоти рослин потрібно проводити не лише через 10–14 діб після застосування ретарданту, а й також у фазу ВВСН 
61–75, оскільки Моддус® та Моддус® Старт вкорочують усі міжвузля в рослині (навіть ті, на які не було нанесено препарат), 
а конкурентний продукт демонструє високу ефективність лише на тих частинах рослини (міжвузлях), куди був нанесений.

•	Як видно з графіка 2, при застосуванні у фазу ВВСН 31 Моддус® та Моддус® Старт не мають негативного впливу на про-
дуктивний стеблостій, проте на ділянках, де було використано конкурентний продукт, падіння (зменшення) продуктивного 
стеблостою спостерігалося на рівні 5–12 % відносно контрольної (необробленої) ділянки.

•	На графіку 3 (результати врожайності) чітко прослідковується взаємозалежність із графіком 2 (продуктивне кущення), при 
порівнянні конкурентного продукту із Моддус® та Моддус® Старт різниця в урожайності становить від 300 до 600 кг/га.

•	Ще одним дуже важливим моментом є те, що для ефективної дії ні Моддус®, ні Моддус® Старт не потребують додаткових 
допоміжних партнерів.

Переваги Моддус® Старт:

• швидке проникнення діючої речовини в рослину та вища ефективність 
у складних погодних умовах (від +5 до 25 °С);

• гнучкість у застосуванні — як щодо чинників навколишнього середовища, 
так і фази розвитку культури;

• покращує розвиток кореневої системи, збільшує кількість цукрів у рослині;

• посилює стійкість стебла до вилягання завдяки скороченню довжини міжвузлів 
і потовщенню стінок стебла;

• покращує засвоєння вологи протягом вегетації в посушливих умовах;

• дозволяє ефективніше розкрити генетичний потенціал культури;

• безпечна робота в бакових сумішах.

 Усе описане вище підтверджує, що посилення стійкості 
стебла та рослини до вилягання посівів зернових культур є 
важливою складовою досягнення високої продуктивності 
та рентабельності агровиробництва. Ретарданти Моддус® та 
Моддус® Старт широко застосовуються у сучасному рос-
линництві по всьому світі. Крім ретардантної активності 
та встановлених численних морфологічних і фізіологічних 
ефектів, перспективним є їх дослідження у напрямі регуля-
ції метаболізму, особливо при використанні у поєднанні з ін-
шими пестицидами. Необхідно зазначити, що дослідження 

із Моддус® та Моддус® Старт продовжуються в числен-
них лабораторіях у світі. Щодо встановлених відмінностей 
в ефективності Моддус® та Моддус® Старт на різних сор-
тах та гібридах порівняно з різними препаратами та діючи-
ми речовинами можна констатувати високу ефективність, 
безпеку використання, гнучкість застосування, а також чітко 
виражений позитивний фізіологічний вплив на посіви, вро-
жай та його якість. Безперечно, Моддус® та Моддус® Старт 
є одними з можливих елементів підвищення врожайності 
зернових культур в Україні.
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М ета даної статті розглянути видовий склад за-
хворювань сої, що були актуальними минулого 
сезону, та визначити ключові елементи тех-
нології захисту й інструменти, які допоможуть 

правильно побудувати схему захисту і вчасно передбачити 
розвиток проблем на полі.

В Україні спостерігається тенденція до збільшення посівних 
площ під вирощування сої. Цього року врожай даної культу-
ри прогнозується на рівні 2,5–2,7 млн т. З відкриттям євро-
пейських ринків аграрії зацікавлені у виробництві та експорті 
насіння сої. Отже, зерно повинно відповідати низці показни-
ків, бути здоровим та якісним.

Наше завдання — сприяти фермеру у вирощуванні високо-
класної продукції. 

Хвороби насіння сої часто є причиною зниження якісних 
показників і можуть завдати значних економічних збитків. 

Окрім того, вони можуть призвести до загибелі сої до того, 
як вона досягне поверхні ґрунту або незабаром після поя-
ви сходів. Правильна ідентифікація, раннє виявлення збуд-
ника, визначення наявності фітопатогенів у конкретному 
агробіоценозі та прогноз їх розвитку залежно від погодних 
умов — все це має вирішальне значення для якісної бороть-
би з хворобами сої. 

Компанія «Сингента» допомагає аграріям діагностувати й за-
побігати розвитку хвороб культурних рослин та захищати по-
сіви високоякісними препаратами. Одним із видів сервісів є 
фітодіагностика насіннєвого та рослинного матеріалів у ла-
бораторіях діагностичних центрів.

Аналіз даних, отриманих у ДЦ компанії «Сингента» протягом 
останніх семи років, показує зміни у відсотковому співвідно-
шенні фітопатогенів на насінні сої (табл. 1).

Дані свідчать про сталий розвиток фузаріозу, зменшення рівня 
ураження насіння аскохітозом, фомопсисом та сірою гниллю 
в 2022 році порівняно з, наприклад, 2020-м. Причиною цьо-
го є як вчасне використання якісних ЗЗР, так і погодні умови. 
Водночас відзначається збільшення зараженості насіннєво-
го матеріалу білою гниллю з мінімального середнього показ-
ника в 1,0 % у 2016 році до 8,1 % у 2022-му. Причиною такого 
зростання є насичення сівозміни культурами, що можуть ура-
жуватися склеротиніозом, передусім соняшником та ріпаком. 
Шкідливість хвороби полягає в зниженні схожості, випадан-
ні молодих рослин, ламкості стебел, передчасному дозріван-
ні (як наслідок, формування щуплого насіння), розтріскуванні 
бобів, у втратах під час збирання. Недобір урожаю може ста-
новити 50 % і більше.
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ЗАХИСТУ СОЇ ВІД ХВОРОБ ЗАЗВИЧАЙ ПРИДІЛЯЮТЬ ДРУГОРЯДНЕ ЗНАЧЕННЯ 
ПОРІВНЯНО ІЗ ЗЕРНОВИМИ КУЛЬТУРАМИ, СОНЯШНИКОМ ЧИ РІПАКОМ. ПРОТЕ ЧИ 
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Таблиця 1. Результати фітоекспертизи насіннєвого матеріалу сої з 2016-го до 2022 року (дані діагностичних центрів компанії «Сингента»)

РІК КІЛЬКІСТЬ ЗРАЗКІВ 
ФУЗАРІОЗ,% АСКОХІТОЗ, %

БІЛА ГНИЛЬ 
(SCLEROTINIA 

SCLEROTIORUM), %

СІРА ГНИЛЬ 
(BOTRYTIS 

CINEREA), %

ФОМОПСИС 
(PHOMOPSIS 
PHASEOLI), %

СЕР. МАКС. СЕР. МАКС. СЕР. МАКС. СЕР. МАКС. СЕР. МАКС.

2022 274 19,7 30,8 5,6 11,6 8,1 11,7 1,5 5,2 2 5,6

2021 807 20,1 32,1 4,6 8,3 4,1 5,9 1,6 3,8 3,1 5,8

2020 1348 22 70 16 57 3,1 21 1,5 9 2,3 13,5

2019 719 21,9 68 14,5 66,5 2,7 19 1,7 9 4,7 43,5

2018 501 20 55 16 56 2,5 23 2,3 17

2017 481 20 55 15 49 3,0 22 1,7 4

2016 361 18 39 7,3 39 1,0 2,5 1,7 9,5

Ефективним рішенням для одночас-
ного контролю фузаріозу, аскохітозу, 
білої та сірої гнилі, а також фомопси-
су на насіннєвому матеріалі є новий 
сучасний продукт для обробки насін-
ня бобових культур Вайбранс® RFC. 
Даний препарат у своєму хімічному 
складі містить флудиоксоніл 25 г/л, ме-
талаксил М 37 г/л та Седаксан™ 50 г/л. 
На що хочеться звернути особливу 

увагу: по-перше, це значно збільшена 
норма металаксилу М, що покращує 
ефективність продукту в бороть-
бі з системними інфекціями, а саме 
аскохітозом, пероноспрозом, пітіо-
зом; по-друге, флудиоксоніл забез-
печує надійний контроль проти грибів 
Fusarium spp (F. graminearum) і поси-
лює контроль проти Ascochyta spp.
Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora 

spp.Colletotrichum spp., Penicill ium 
spp., Aspergillus niger, Phomopsis spp.; 
і по-третє, Седаксан™ є діючою речови-
ною, яка просто необхідна для насіння 
сої та інших бобових культур, оскіль-
ки є досить ефективною у захисті про-
ти Sclerotinia sclerotiorum, Cercospora 
spp.Colletotrichum spp., Phomopsis spp., 
що завдавали суттєвої шкоди посі-
вам у 2022 році. Як бачимо, три діючі 
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речовини у складі Вайбранс® RFC за-
безпечують потужний захист насін-
ня та сходів від найширшого спектра 
хвороб, а додаткові ад’юванти у скла-
ді, що є компонентами Формули М®, 
підвищують ефективність шляхом 

максимально рівномірного нанесення 
та надійного утримання препарату на 
насінині. До того ж спеціальна форму-
ляція даного продукту розроблена для 
безпечного одночасного нанесення 
разом із азотфіксуючими бактеріями.

Аналізуючи дані діагностичних центрів 
щодо фітоекспертизи рослинного ма-
теріалу сої, приходимо до висновку, що 
однією з хвороб, яка має найінтенсивні-
ший ступінь поширення останніми рока-
ми, є септоріоз.
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Недобір урожаю через ураження рос-
лин цією хворобою може становити по-
над 30 %.

Що ж стосується ситуації з поширенням 
хвороб сої цього року, група технічних 
експертів, які працюють безпосередньо 
з аграріями в полях, відмічали таку си-
туацію. На початку вегетації, до сере-
дини червня, розповсюдження хвороб 
не фіксувалося. Це переважно пов’я-
зано з використанням якісних протруй-
ників насіння та досить сухою погодою. 
Починаючи з другої половини червня, у 
західних та північних областях спостері-
галося інтенсивне поширення септорі-
озу (рис. 1) з ураженням на рівні 1 бал. 
На території Черкаської обл. повідомля-
лося про розповсюдження аскохітозу й 
пероноспорозу (рис. 2). У липні поширен-
ня септоріозу спостерігалося в усіх об-
ластях вирощування сої. Серед іншого, 
у Західному регіоні відмічалося сильне 
ураження (на рівні 2–3 бали) фузаріозом. 
На Півночі та в Центрі країни повідомля-
лося про розповсюдження аскохітозу й 
пероноспорозу. У серпні найбільше по-
ширення мали біла гниль (рис. 3), що було 
викликано інтенсивними опадами у цей 
період, та септоріоз. У західних областях 
також фіксувалося ураження рослин сої 
пурпурним церкоспорозом (рис. 4), осо-
бливо на пізньостиглих сортах. 

Рис. 1. Розвиток септоріозу, Львівська обл., 
червень 2022 р.

Рис. 3. Ураження рослин сої склеротиніозом, 
Чернігівська обл., 2022 р.

Рис. 2. Розвиток пероноспорозу в 
Центральному та Західному регіонах.

Рис. 4. Ураження верхнього ярусу листя сої 
пурпурним церкоспорозом, Вінницька обл., 
2022 р.

Графік поширення склеротиніозу на посівах сої  протягом червня в межах 10–25 % та 50 % у першій половині місяця.

Ще одним сервісом для клієнтів компанії «Сингента», який допомагає вчасно отримати інформацію про вірогідність виник-
нення загрози у посівах, є «Агропрогноз». Повідомлення про небезпеку їх ураження аграрій отримує, коли умови, необхідні 
для розвитку того чи іншого патогену, збігаються з тими, що фіксуються.

Прогноз розвитку захворювань, їх вчасне та правильне діа-
гностування у поєднанні з ефективним фунгіцидним захистом 
може позитивно позначитися на кінцевій урожайності сіль-
госпкультур, і соя не є виключенням. Для більшості аграріїв 
труднощі виникають саме на етапі діагностики та визначен-
ні проблеми на полі. Доволі часто виявлені плями та некрози 
помилково діагностуються як бактеріози. Проте в кінці сезону 
при аналізі отриманих показників урожайності та пошуку тієї 
прогалини, через яку стався недобір, саме помилки в захисті 
від хвороб можуть визначатися як ключові. Питання вартості 
та окупності проведення будь-яких агротехнічних заходів та-
кож ніхто не відміняв. Саме тому до побудови схеми захисту 
сої від захворювань потрібно підходити комплексно й водно-
час диференційовано, оскільки, незважаючи на всі проблеми, 
важливість ефективного захисту від хвороб лиш зростатиме. 

Отже, пропонуємо розглянути ключові чинники, що можуть 
вплинути на ефективність захисту від захворювань:

•	Вибір сорту. Залежно від стійкості обраного сорту до тих 
чи інших збудників хвороб може відрізнятися і тактика фун-
гіцидного захисту та вибір препарату. Наприклад, сорти, 
що інтенсивніше уражуються пероноспорозом, можуть по-
требувати особливих підходів у захисті, зокрема, необхідно 
застосовувати тільки профілактичні обробки. До того ж че-
рез біологічні особливості даного збудника, що відноситься 

до відділу Ооміцетів, не всі хімічні класи фунгіцидів будуть 
ефективними проти нього. У більшості випадків інфікування 
пероноспорозом відбувається ще на вегетативних стадіях 
розвитку рослин, і обробка фунгіцидами під час цвітіння вже 
за наявності візуальних ознак хвороби не матиме очікува-
ної ефективності. Група стиглості також може вплинути на 
тактику фунгіцидного захисту, приміром, для пізньостиглих 
сортів не зайвим буде дворазове застосування фунгіцидів.

•	Погодні умови. Для інтенсивного розвитку більшості за-
хворювань необхідними є наявність краплинної вологи, пев-
ний діапазон температури повітря та його вологість. 

•	Агротехніка. До ключових складових агротехніки вирощу-
вання культури належать сівозміна, спосіб обробітку ґрун-
ту, строки та густота посіву й фон мінерального живлення. 
Так, наприклад, одним із методів зменшення ураження ве-
гетативної маси рослин склеротиніозом під час цвітіння є 
контроль густоти посіву або використання широкорядно-
го способу сівби.

Зважаючи на все вищевказане, пропонуємо перейти до пла-
нування схеми захисту на прикладі лідируючих технологій у 
захисті сої від хвороб, а саме: Міравіс® Дуо на основі нової 
молекули з класу карбоксамідів Адепідин® та перевірена ро-
ками Амістар®-технологія.
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Чотири кроки для успішного захисту сої від хвороб 
разом з Амістар®-технологією та Міравіс® Дуо:

1. Ефективний захист сої від захворювань починається ще на етапі протруювання 
насіння, оскільки воно може бути первинним джерелом інфекції таких захворю-
вань, як пероноспороз, біла гниль, аскохітоз. Для захисту насіння та сходів мож-
на використовувати новинку на ринку Вайбранс® RFC, про який уже йшлося і який, 
окрім ще потужнішого фунгіцидного захисту, є відмінним партнером для азотфік-
суючих бактерій.

2. Найбільш правильний підхід для захисту сої — профілактичні обробки фунгіцида-
ми, особливо це стосується пероноспорозу та білої гнилі. За умови профілактич-
ного використання Амістар® Екстра, Амістар® Голд та Міравіс® Дуо можна досягти 
контролю дійсно широкого спектра збудників, включаючи вищевказані, зберегти 
рослину здоровою та краще реалізувати ї ї потенціал, у тому числі завдяки фізіо-
логічному впливу та подовженню вегетації.

3.У разі одноразового внесення фунгіцидів, оптимальною фазою розвитку культу-
ри визначається середина цвітіння, але при цьому слід зважати на погодні умови 
та ризик розвитку захворювань у цілому, що можуть вплинути на строки застосу-
вання фунгіцидів. Для пізніх сортів та умов із високим ризиком розвитку хвороб 
доцільним є дворазове застосування фунгіцидів. Наприклад, схема із використан-
ням Амістар® Екстра або Амістар® Голд у фазу бутонізації — початку цвітіння та 
Міравіс® Дуо через 2–3 тижні після першого внесення. Така схема розрахована на 
якісні показники врожаю та отримання здорового насіннєвого матеріалу.

4. Ефективність фунгіцидного захисту тісно пов'язана з комплексним контролем 
шкідників, тому при плануванні схеми захисту потрібно враховувати й ризик за-
селення шкідниками. 

Що ж до контролю хвороб вегетативної маси рослин, описаних раніше, а саме 
септоріозу, то згідно з результатами наших досліджень обробка у фазу середини 
цвітіння R2–R3 фунгіцидами Амістар® Голд та Міравіс® Дуо забезпечувала вищий 
рівень ефективності порівняно зі стандартами, присутніми на ринку. Пурпурний 
церкоспороз є складнішим об’єктом з точки зору контролю фунгіцидами, оскіль-
ки ця хвороба набирає обертів уже під час формування й наливу насіння, і далеко 
не всі фунгіциди можуть забезпечити потрібний період захисної дії. Тож у випадку 
з пурпурним церкоспорозом перевагу слід віддати Міравіс® Дуо.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що успіх захисту від хвороб дійсно залежить 
від багатьох чинників. Однак разом із сервісом фітоекспертизи рослинного й на-
сіннєвого матеріалів, сервісом з прогнозування розвитку захворювань та надійним 
фунгіцидним захистом, завдяки протруйнику Вайбранс® RFC, Амістар®-технології 
та новій молекулі Адепідин®, точно можна досягти поставлених цілей.
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С тійкість до гербіцидів — це 
розвинений стан, за якого 
вплив гербіциду на популя-
цію бур’янів призводить до 

домінування генотипів, здатних вижива-
ти і рости після обробки. Стійкість розви-
вається швидше, коли гербіцид містить 
тільки одну активну речовину та його за-
стосування здійснюється впродовж три-
валого часу. Резистентність рослин до 
гербіцидів набуває глобального масшта-
бу. Саме контроль стійких видів бур’янів 
потребуватиме ретельнішої уваги в най-
ближчі роки, оскільки останнім часом у 
всьому світі дедалі більшого поширен-
ня набувають популяції бур’янів, резис-
тентних до дії гербіцидів. 

Лідерство R&D компаній на ринку засо-
бів захисту рослин досягається саме 

завдяки здатності відкривати нові дію-
чі речовини, з новими механізмами дії. 
Винахід діючої речовини з якісно новими 
характеристиками — це кропітка робота 
сотні вчених, на яку витрачаються десят-
ки мільйонів доларів і пошук якої ведеть-
ся багато років. І компанії, інвестуючи 
кошти в цей пошук, не завжди впевне-
ні, що він завершиться успіхом. Проте у 
разі винаходу новітньої діючої речовини 
або вдосконалення препаративної фор-
ми, виробники отримують великі якісні 
переваги і технології вирощування куль-
тур стають ще інтенсивнішими. 

Так, з метою забезпечення удоскона-
леного контролю дводольних бур'янів 
компанія «Сингента» у 2022 році роз-
ширила портфоліо зернових гербіци-
дів новітнім продуктом Твіст™. Препарат 

ТВІСТ™: АКТИВУЙ НОВИЙ 
ЗАХИСТ ВІД БУР’ЯНІВ!

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІЙНУ, ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ВІДЧУВАЮТЬ ЗНАЧНУ 
ПОТРЕБУ В ІНФОРМАЦІЇ ПРО СУЧАСНІ ПРЕПАРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, АДЖЕ САМЕ В ТАКИХ СКЛАДНИХ УМОВАХ 
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ, ЗОКРЕМА 
ГЕРБІЦИДІВ, НАБУВАЄ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ЗНАЧЕННЯ. ПРОТЕ, ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА, 
ІНТЕНСИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПОЯВИ РЕЗИСТЕНТНИХ 
(СТІЙКИХ) БІОТИПІВ БУР’ЯНІВ І, ЯК НАСЛІДОК, СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ РІЗКЕ ЗНИЖЕННЯ НЕ 
ЛИШЕ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ, А Й ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЦІЛОМУ. 

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та її афілійованих структур. ©2022 Corteva

створено завдяки інноваційному поєд-
нанню двох активних інгредієнтів Arylex™

active — галауксифен-метил та флорасу-
ламу. Синергія діючих речовин забезпе-
чує удосконалений контроль дводольних 
бур'янів, у т. ч. стійких до сульфосечо-
вин, імідазолінонів, азолів, що забезпе-
чує максимальну продуктивність для 
виробників пшениці та ячменю. 

Гербіцид Arylex™ active було відкрито в 
2005 році переважно для використан-
ня на зернових культурах. Галауксифен-
метил являє собою синтетичний ауксин 
класу гербіцидів піколінової кислоти, що 
належить до групи HRAC 4. Галауксифен-
метил транспортується через ксилему і 
флоему й накопичується у меристем-
них тканинах. Конкретний механізм дії 
цієї хімічної речовини невідомий. Однак, 
ґрунтуючись на дослідженнях ауксинів 
не піколінових кислот (наприклад 2,4-D,
2,4,5-T), вважається, що галаукси-
фен-метил імітує ауксин гормону росту 
рослин, що призводить до порушення 
процесів росту у сприйнятливих рослин. 

Флорасулам належить до групи триазол-
піримідинів, інгібіторів синтезу АЛС (гру-
па за HRAC 2). АЛС відповідає за синтез 
бокових ланцюгів амінокислот валіну, 
лейцину та ізолейцину. Внаслідок бло-
кування синтезу важливих амінокислот 
порушується поділ клітин. Діюча речо-
вина проникає в рослину через листя 
та коріння і рухається по флоемі та кси-
лемі до точок росту бур’янів.

Автор:
ОЛЕКСАНДР ДЖАМ, 

технічний експерт з підтримки 
гербіцидів на польових культурах, 
компанія «Сингента»
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Твіст™ забезпечує високу ефективність у боротьбі 
з найширшим спектром широколистяних бур’янів, 
включаючи важкоконтрольовані: кропиву, жабрій, лободу, 
підмаренник чіпкий, амброзію, фумарію та герань.

Продукт має три способи дії на бур’яни

Блокує дію ферментів 
при синтезі амінокислот

Викликає блокаду 
ауксину, тобто гормонів, 
відповідальних за ріст 
рослинипри синтезі амінокислот

Викликає блокаду 
ауксину, тобто гормонів, 
відповідальних за ріст 
рослини

Cпотворює процес 
дихання в клітинах 
рослин

Твіст™ забезпечує високу 
ефективність у боротьбі 
з найширшим спектром 
широколистяних 
бур’янів, включаючи 
важкоконтрольовані: 
кропиву, жабрій, лободу, 
підмаренник чіпкий, 
амброзію, фумарію та герань.

Наявність двох діючих речовин з різним механізмом дії за-
безпечує три різні способи дії на бур'яни: блокує дію фермен-
тів при синтезі амінокислот, викликає блокаду ауксину, тобто 
гормонів рослин, відповідальних за їх ріст, і спотворює про-
цес дихання в клітинах рослин.  

Окрім цього дозволяє  досягти надійного рівня контролю 
у разі змішаної забур’яненості. Чутливі види бур’янів при-
пиняють рости одразу після проникнення препарату крізь 
їхню листову поверхню, що призводить до загибелі чутли-
вих рослин протягом декількох днів. Остаточного контролю 
чутливих бур’янів можна очікувати через 2–3 тижні залежно 
від видового складу і стадії розвитку бур’янів, ступеня за-
бур’янення та кліматичних умов до й під час обприскування. 
Середньочутливі види бур’янів залишаються в пригніченому 
стані, що знижує їхню конкурентоздатність з культурними 
рослинами. Симптоми пошкоджень спричинюють припи-
нення росту, скручування стебла і черешка листка, дефор-
мацію листя (паралельне жилкування), хлороз, набухання, 
потовщення та розщеплення стебел, що перешкоджає фо-
тосинтезу й уповільнює ріст коренів, і, як наслідок, призво-
дить до загибелі рослини протягом декількох днів або тижнів. 

На повноту загибелі бур’янів суттєво впливає стадія їх роз-
витку при внесенні гербіциду.

Інноваційна рецептура, яка являє собою високотехнологічну 
формуляцію (GoDRI™ RDT™) двох діючих речовин з різними 
механізмами дії та додаванням антидоту, забезпечує про-
стоту у використанні Твіст™. Завдяки присутності антидоту — 
клоквінтосет-кислота — Твіст™ має покращені показники 
селективності до культурних рослин, особливо в несприят-
ливих умовах. Серед переваг технології GoDRI™ RDT™ вар-
то також відзначити:

•	швидку розчинність навіть у холодній воді;

•	активну дисперсію після розчинності;

•	високу сумісність з більшістю продуктів;

•	простоту у використанні упаковки і точне вимірювання;

•	можливість застосування за низької та високої 
температур.

ПРОДУКТ МАЄ ТРИ СПОСОБИ ДІЇ НА БУР’ЯНИ Твіст™ безпечний для основних зернових культур: пшениці та 
ячменю, а також жита* і тритикале*, озимих і ярих видів. Може 
використовуватися для весняного та осіннього застосування 
зі стадії 2 листки до прапорцевого листка. Проте для досяг-
нення найкращих результатів гербіцид Твіст™ слід вносити за 
наявності бур’янів, що активно ростуть, на стадії 2–4 листки 
або менше 10 см у висоту.

Норма витрати препарату залежить від типу забур’яненості, 
стадії розвитку бур’янів, густоти культурних рослин та клі-
матичних умов до, під час і після обприскування. Вищу з ре-
комендованих норму (50 г/га) потрібно використовувати за 
пізніх стадій розвитку бур’янів, високої забур’яненості посівів 
багаторічними бур’янами, на зріджених посівах, у разі три-
валого періоду з прохолодною погодою та при пізній оброб-
ці культури. Ефективність гербіциду Твіст™ підвищується при 
обприскуванні з ПАР. Неіонні ПАР при 0,1 % концентрації є 
обов‘язковими при застосуванні Твіст™. Використання ПАР по-
кращує змочувальні властивості розчину, що розпилюється, 
забезпечує утворення однорідної плівки на поверхні рослин, 
збільшує адгезію, полегшує проникнення активної речовини 
в тканини. Для досягнення максимальної ефективності пре-
парат необхідно наносити рівномірно на листову поверхню 
рослин,  використовуючи добре відрегульоване обладнан-
ня. Рекомендується застосовувати щілинні (плоскоструме-
неві) розпилювачі, які забезпечують середній розмір крапель. 

Оптимальна температура для внесення препарату заходить-
ся в межах від +8 до 25 °С. 

На відміну від більшості гербіцидів — регуляторів росту дія 
галауксифен-метилу істотно не залежить від температур. 
Контроль може бути досягнутий за холодних (неактивні пері-
оди росту бур'янів) і теплих умов з активним ростом. 

Твіст™ починає працювати уже при середньодобовій темпе-
ратурі +5 °С. Теплі, вологі умови вирощування сприяють ак-
тивному росту бур'янів і підсилюють активність гербіциду, 
забезпечуючи максимальне поглинання листям і контактну 
активність. Не рекомендується використовувати препарат, 
коли рослини перебувають у стресовому стані, проводити об-
прискування, якщо очікуються заморозки або безпосередньо 
після морозів. У бакових сумішах гербіцид Твіст™ сумісний із 
більшістю пестицидів. При застосуванні бакових сумішей пе-
стицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробни-
ка щодо сумісності кожного препарату — компонента бакової 
суміші. У кожному конкретному випадку необхідно перевіря-
ти препарати на сумісність. 

При дотриманні цих рекомендацій Твіст™ забезпечує високу 
ефективність у боротьбі з широким спектром широколистя-
них бур'янів, включаючи важкоконтрольовані види кропиви, 
жабрію, герані, лободи. 

Амброзія полинолиста
Boлoшкa синя
Грабельки звичайні
Герань, види
Гречка дика
Сухоребрик, види

Гірчак почечуйний
Горошок, види 
Лобода біла 
Кучерявець Софії
Кропива, види
Пiдмapeнник чіпкий

Падалиця льону
Мак дикий 
Ромашка, види
Роман, види
Рутка лікарська 
Щириця, види

Талабан польовий
Зірочник середній 
Злинка канадська

Падалиця соняшнику 
Падалиця ріпаку
Жабрій звичайний

Кульбаба лікарська
Кохія
Гірчак розлогий 

Хрінниця крупковидна 
Сокирки польові
Редька дика

Гірчиця польова 
Салат дикий
Осот городній

Осот рожевий 
Осот жовтий 

Березка польова 
Фіалка польова

Вероніка, види

Амброзія полинолиста
Boлoшкa синя
Грабельки звичайні
Герань, види
Гречка дика
Сухоребрик, види

Гірчак почечуйний
Горошок, види 
Лобода біла 
Кучерявець Софії
Кропива, види
Пiдмapeнник чіпкий

Падалиця льону
Мак дикий 
Ромашка, види
Роман, види
Рутка лікарська 
Щириця, види

Талабан польовий
Зірочник середній 
Злинка канадська

Падалиця соняшнику 
Падалиця ріпаку
Жабрій звичайний

Кульбаба лікарська
Кохія
Гірчак розлогий 

Хрінниця крупковидна 
Сокирки польові
Редька дика

Гірчиця польова 
Салат дикий
Осот городній

Осот рожевий 
Осот жовтий 

Березка польова 
Фіалка польова

Вероніка, види

Амброзія полинолиста
Boлoшкa синя
Грабельки звичайні
Герань, види
Гречка дика
Сухоребрик, види

Гірчак почечуйний
Горошок, види 
Лобода біла 
Кучерявець Софії
Кропива, види
Пiдмapeнник чіпкий

Падалиця льону
Мак дикий 
Ромашка, види
Роман, види
Рутка лікарська 
Щириця, види

Талабан польовий
Зірочник середній 
Злинка канадська

Падалиця соняшнику 
Падалиця ріпаку
Жабрій звичайний

Кульбаба лікарська
Кохія
Гірчак розлогий 

Хрінниця крупковидна 
Сокирки польові
Редька дика

Гірчиця польова 
Салат дикий
Осот городній

Осот рожевий 
Осот жовтий 

Березка польова 
Фіалка польова

Вероніка, види

Таблиця 1. Розширений перелік контрольованих бур’янів гербіцидом Твіст™.

ВИСОКОЧУТЛИВІ (> 95 %)

ТВІСТ™: КОНТРОЛЬ ШИРОКОГО СПЕКТРА БУР’ЯНІВ

ЧУТЛИВІ (> 75–90 %)

СЕРЕДНЬОЧУТЛИВІ (50–70 %)

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та її афілійованих структур. ©2022 Corteva
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Підсумовуючи, можна сміливо стверджувати, що Твіст™ — це 
унікальне інноваційне рішення для антирезистентних систем 
захисту пшениці та ячменю. Твіст™ є новим представником хі-
мічного класу синтетичних ауксинових гербіцидів з альтерна-
тивним механізмом дії, який забезпечує стабільний контроль у 
нестабільних кліматичних умовах усіх ключових бур’янів, вклю-
чаючи стійкі до сульфосечовин, імідазолінонів, азолів, дводоль-
ні бур'яни, в т. ч. зимуючі види (вероніку, кропиву та герань, 

кукіль), із неперевершеною безпекою для врожаю та сіво-
змін. Наступну культуру можна висівати, не задумуючись про 
жодні обмеження через речовини, застосовані на попередній 
культурі. Хай там які у вас індивідуальні запити, вам завжди 
буде потрібен Твіст™ — серце і душа вашої антирезистентної 
програми боротьби з бур’янами. А якщо у вас виникатимуть 
питання, у їх вирішенні допоможуть кваліфіковані фахівці ком-
панії «Сингента», які забезпечують технічний супровід цілий рік.

АКТИВУЙ НОВИЙ 
ЗАХИСТ ВІД БУР’ЯНІВ! 

НОВИНКА

АКТИВУЙ НОВИЙ 
ЗАХИСТ ВІД БУР’ЯНІВ! 

НОВИНКАНОВИНКА

syngenta.ua

Детальніше тут

Консультаційний центр:

 0 800 500 449 (безкоштовно зі 
стаціонарних телефонів)
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Автор:
ОЛЕКСАНДР ДЖАМ, 

технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах,
компанія «Сингента»

ДЕРБІ® — УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ГЕРБІЦИД ДЛЯ ОСІННЬОГО 
ТА ВЕСНЯНОГО 
ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ

ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ ЗА КІЛЬКІСТЮ ГЕРБІЦИДІВ, ЯКІ 
ДОЗВОЛЕНІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В ЇХ ПОСІВАХ, МАБУТЬ, 
Є НАЙБІЛЬШ ЗАБЕЗПЕЧЕНИМИ. ПРОТЕ КОЖНОГО РОКУ 
У ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ВИНИКАЮТЬ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАДІЙНИМ 
КОНТРОЛЕМ БУР’ЯНІВ У ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУРАХ.

П ри плануванні ефективної 
системи захисту пшени-
ці озимої та інших зерно-
вих колосових культур 

слід зважати на досвід попередніх ро-
ків, можливі зміни погодних умов про-
тягом вегетації. Крім того, потрібно 
звертати увагу на видовий склад бур’я-
нів, що з’являються на полі після різ-
них попередників. Спеціалісти компанії 
«Сингента» радять віддавати перевагу 
гербіциду Дербі®. 

Багаторічна успішна історія застосуван-
ня Дербі® позиціонувала препарат на 
ринку України як стандарт у стабільно-
му контролі перерослих однорічних дво-
дольних бур’янів та падалиці IMI-стійкого 
ріпаку, а інвестиція в цей гербіцид з лиш-
ком повертається збереженим урожа-
єм (фото 1).

Нагадаю, що Дербі® — системний піс-
лясходовий гербіцид для контролю 
однорічних і окремих багаторічних дво-
дольних бур’янів, зокрема перерослих 
і слабочутливих до сульфонілсечовин, 
у посівах зернових колосових куль-
тур. Діючі речовини — флуметсулам 
(100 г/л) і флорасулам (75 г/л) — нале-
жать до класу триазолпіримідинів, що 
діють на бур’яни як інгібітори фермен-
ту ацетолактатсинтази.

Неперевершений контроль перерос-
лих бур’янів, наприклад підмаренника 
чіпкого, досягається коштом флу-
метсуламу, який має системну дію, 
проникає у рослини через листя й 
коріння. Дербі®  може контролюва-
ти дводольні бур’яни на пізніх фазах 
розвитку, пригнічувати певні види, 
стійкі до інших препаратів. Звісно, 
не слід допускати такого розвит-
ку бур’янів у культурних рослинах, 
однак, якщо гербіциди з якихось 
причин не були застосовані вчас-
но або на полі спостерігається 
сильний розвиток такого злісного 
бур’яну, як підмаренник чіпкий,  — 
кращого гербіциду, ніж Дербі®, 
важко знайти. Багаторічний дос-
від застосування цього препа-
рату переконливо демонструє 
ефективний контроль перерос-
лих дводольних бур’янів, слабо-
чутливих до сульфонілсечовин: 
волошки синьої, сокирок по-
льових, гірчака березкоподіб-
ного, падалиці соняшнику, в 
тому числі стійкої до імідазолі-
нонів і сульфонілсечовин. При 
дотриманні рекомендацій із 
застосування гербіцид Дербі®

має високу ефективність та 
швидку дію проти широкого 
спектра дводольних бур’янів, 
серед яких види щириці, маку, 
жабрію, ромашки, сухоребри-
ка; лобода біла (при викорис-
танні поверхнево-активних 
речовин або сульфату амо-
нію та магнію ефективність 
суттєво підвищується), редь-
ка дика й гірчиця польова, 
зірочник середній, ярут-
ка польова, дескурайнія 
Софії, амброзія полиноли-
ста, осот жовтий і рожевий 
та багато інших однорічних 
дводольних бур’янів.

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та її афілійованих структур. ©2022 Corteva

Фото 1. Дія Дербі® на пеперослу падалицю 
озимого ріпаку, Одеська обл., 2021 р.
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Серед головних переваг Дербі®, які суттєво вирізняють його з-поміж інших зерно-
вих гербіцидів, варто відзначити:

•	Ефективність проти перерослих дводольних бур’янів

•	Найефективніший контроль падалиці IMI-стійкого ріпаку

•	Дуже м’який до культурних рослин

•	Не має обмежень для наступних культур у сівозміні

•	Відмінний партнер для суміші із зерновими грамініцидами та іншими засобами 
захисту зернових культур

Гербіцид Дербі® в посівах озимої пшениці та ярого ячменю рекомендується засто-
совувати з нормою витрати 50–70 г/га, залежно від спектра та фази розвитку бур’я-
нів. Максимальну норму доцільно використовувати в таких випадках:

•	На пізніх фазах розвитку бур’янів

•	За наявності багаторічних бур’янів

•	За наявності падалиці IMI-стійкого ріпаку

•	За несприятливих погодних умов для застосування гербіциду

Дербі® якісно знищує зелену частину бур’янів, тому вони на момент обробки по-
винні вже зійти й мати хоча б 2–3 листки для забезпечення кращої ефективності. 
Оптимальний термін для внесення препарату — фаза від 3 листків до початку труб-
кування культури, але гербіцид дозволяється застосовувати навіть до фази пра-
порцевого листка культури включно. Ефективність препарату підвищується, якщо 
бур’яни під час внесення перебувають у ранній, найбільш вразливій фазі — 2–4 лист-
ки в однорічних, 4–5 кілець у підмаренника чіпкого та розетка до 5 см в осотів. 
Дербі® ефективний при низьких температурах, починаючи з +5 °С, але швидкість 
дії в такому разі сповільнюється порівняно з оптимальними для внесення умова-
ми, а саме за температури +12–25 °С.

Норма витрати робочого розчину: 150–200 л/га при наземному обприскуванні та 
від 50 л/га при авіаобробці. 

Фото 2. Відмінний захист посівів озимого ячменю гербіцидом Дербі® на фоні огріху внесення. 
Господарство «Отрада Агро», Херсонська обл., 2021 р.

У бакових сумішах гербіцид Дербі® є чудовим партнером при 
змішуванні з більшістю пестицидів, як-от Тілт® Турбо, Елатус® 
Ріа, Енжіо®, з регулятором росту Моддус® та мінеральними 
добривами.

Дія Дербі® починається з моменту контакту препарату з бур’я-
ном. Візуальні симптоми проявляються через 7–10 днів після 
застосування, повна загибель бур’янів настає через 2–3 тиж-
ні залежно від погодних умов, норми витрати препарату і ви-
дового забур’янення. 

Даний гербіцид характеризується високою стійкістю до опадів, 
тобто дощ, що пройшов через годину після внесення Дербі®, 
вже не зможе змити його з поверхні оброблених рослин. У 
разі дотримання розроблених рекомендацій із застосування, 
не виникає ризик прояву фітотоксичності.

Щоб підвищити ефективність Дербі®, наприклад, про-
ти перерослої лободи, використовували суміші з поверх-
нево-активними речовинами або із сульфатом амонію. 
Застосування сумішей суттєво підвищувало швидкість дії 
та ефективність гербіциду проти не тільки лободи, а й ін-
ших чутливих бур’янів. 

Для комплексного контролю однорічних злакових і дводоль-
них бур’янів рекомендується змішувати Дербі® з Аксіал®. Така 
комбінація гербіцидів завдяки наявності сурфактанта Adigor 
у складі препарату Аксіал® значно підвищує ефективність 
Дербі® проти дводольних бур’янів, особливо лободи білої. 

Останні роки майже в усіх регіонах України восени після по-
сіву озимих культур складаються сприятливі умови для роз-
витку не лише сходів зернових, а й бур’янів. Цілком очевидно, 
що ми повинні якомога швидше й ефективніше допомагати 
культурі отримати кращі умови в конкуренції з бур'янами за 
світло, вологу, поживні речовини, щоб вже на першому етапі 
розвитку сформувати хороший потенціал урожаю. 

Досвід осіннього застосування Дербі® переконливо дово-
дить, що вдається досягти максимального рівня контролю 
IMI-стійкого ріпаку, падалиці соняшнику, а також важко-
контрольованих навесні зимуючих бур’янів. Результати 
дослідів наукового відділу «Сингента» свідчать, що саме 
Дербі® з нормою витрати 70 г/га є незамінним продуктом 
для максимально ефективного контролю падалиці IMI-
стійкого ріпаку. 

Усе це підтверджує той факт, що захист посівів зернових 
культур гербіцидом Дербі® забезпечує контроль бур’янів у 
будь-який момент, навіть за екстремальних погодних умов, 
не залежно від пори року (весна чи осінь). Відмінний баланс 
між ціною і широким спектром дії, відсутність післядії на на-
ступні культури в сівозміні підводять до висновку, що Дербі® 
є і буде незмінним лідером у контролі перерослих бур’янів у 
посівах зернових культур, й не лише в Україні.
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П оряд з вищезазначени-
ми проблемами на заваді 
ефективному використан-
ню гербіцидів в оптимальні 

рекомендовані фази розвитку культури 
стає нестійка погода, адже за холодних 
умов, коли температура повітря не пере-
вищує 5–8 ˚С, ефективність і швидкість 
дії гербіцидів суттєво знижується або й 
взагалі відсутня. 

Слід також зважати на ризики при засто-
суванні гербіцидів в умовах засухи, коли 
рослини зернових перебувають в осла-
бленому стані та погано розвинуті. В та-
ких умовах бур'яни також знаходяться 

в стані водного стресу, характеризують-
ся слабкими темпами росту, на листках 
утворюється товста кутикула, фізіоло-
гічні процеси в рослині (наприклад фо-
тосинтез, транспірація) йдуть повільно. 
Крім того, при нестачі вологи поява 
бур'янів зазвичай не є дружною, а роз-
тягнута в часі, та й їхній вік під час об-
прискування досить неоднорідний, що 
також впливає на ефективність гербі-
цидів. Тому в багатьох випадках при-
ймається рішення про відтермінування 
внесення гербіцидів на більш пізній, 
«оптимальний», час. Однак таке рішен-
ня призводить до переростання реко-
мендованої оптимальної фази культури, 

що обмежує використання ефективних 
гербіцидів проти важкоконтрольованих 
бур’янів, а продукти, які мають широке 
вікно застосування, не забезпечують не-
обхідний рівень контролю цих бур’янів.

Компанія «Сингента» пропонує мак-
симально оптимізовану систему захи-
сту зернових культур з урахуванням 
будь-якого чинника, що впливає на 
ефективність контролю бур’янів. Так, 
серед гербіцидів для захисту зерно-
вих колосових культур і кукурудзи від 
однорічних та багаторічних дводольних 
бур’янів останні роки на особливу пова-
гу у виробничників заслужив препарат 
Пріма™ Форте. 

Пріма™ Форте — порівняно новий гер-
біцид на ринку України, який уже встиг 
вирізнитися з-поміж цілої низки гербіци-
дів своїми унікальними властивостями, 
особливо в складних погодних умовах. 

Пріма™ Форте позиціонується як су-
часний трикомпонентний гербіцид для 
захисту зернових культур та кукуру-
дзи від комплексу дводольних бур’янів, 
який цілком відповідає потребам гос-
подарств, особливо для ланок сівозміни 
соняшник — зернові. Гербіцид контро-
лює максимально широкий спектр бур’я-
нів — понад 180 видів шкідливих рослин, 
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технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах,
компанія «Сингента»

СТАБІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВІД ПРІМА™ ФОРТЕ

ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ НАЙБІЛЬШ ЛІМІТУЮЧИМИ ФАКТОРАМИ
ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВІД БУР’ЯНІВ СТАЮТЬ НЕДОТРИМАННЯ 
СІВОЗМІН ТА ПОГОДНІ УМОВИ. ПОРУШЕННЯ СІВОЗМІНИ ПРИЗВЕЛО ДО ЗБІЛЬШЕННЯ 
НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ЩОРІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОДНИХ І ТИХ САМИХ ГЕРБІЦИДІВ, 
ОСОБЛИВО КЛАСУ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИН ТА 2,4-Д. ПРИ ВНЕСЕННІ ЗГАДАНИХ ПРОДУКТІВ 
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ СУТТЄВЕ ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХНЬОЇ ДІЇ НА БУР’ЯНИ, ЗОКРЕМА, 
ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ РОМАШКИ, МАКІВ, ПІДМАРЕННИКА ЧІПКОГО, БУДЯКА Й ОСОТІВ, 
IMI-ПАДАЛИЦІ СОНЯШНИКУ. ЗАДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦИХ ПРОБЛЕМ І РОЗШИРЕННЯ 
СПЕКТРА ДІЇ ДО РЕАЛЬНОГО ВИДОВОГО СКЛАДУ БУР’ЯНІВ ЧІТКО ПРОСЛІДКОВУЄТЬСЯ 
ТЕНДЕНЦІЯ ДО ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 
ГЕРБІЦИДІВ АБО БАКОВИХ СУМІШЕЙ ПРЕПАРАТІВ З РІЗНИМИ МЕХАНІЗМАМИ ДІЇ. 

на відміну від гербіцидів на основі 2,4-Д
та флорасуламу, які контролюють до 
90 видів бур’янів.

Нагадаємо, що до складу Пріма™ Форте 
входять три діючі речовини з різних хіміч-
них класів (2,4-Д у формі ефіру (180 г/л), 
флорасулам (5 г/л) та амінопіралід (10 г/л), 
що, по-перше, забезпечує унікальну ви-
корінюючу дію проти найбільш шкодо-
чинних коренепаросткових багаторічних 
бур’янів, особливо видів осоту та будя-
ка, березки польової, гірчака степового, 
амброзії полинолистої, підмаренника чі-
пкого, лободи білої, сокирок польових, 
хвоща польового, а по-друге, запобігає 
виникненню резистентності. 

З-поміж усіх представників великої роди-
ни синтетичних гормонів росту та подіб-
них за дією речовин саме Пріма™ Форте 
має найвищий контроль таких складних 
бур’янів, як хвощ польовий (Equisétum 
arvense L.) та молочай лозяний (Euphorbia 
virgata Walsdt). Присутність у препараті 
двох ауксинів з різними місцями впливу 
на рослину запускає синтез гормону — 
антагоніста етилену, що викликає пригні-
чення росту пагонів і коренів у довжину, 
починається окислення і/або утворен-
ня кон’югантів ауксинів. Систем інакти-
вації гербіцидів — синтетичних аналогів 
ауксинів у рослин немає, тому при вико-
ристанні гормоноподібних гербіцидів клі-
тини пошкоджених рослин збільшуються 
в розмірах, не встигаючи запасати по-
живні елементи. 

Рекомендація для вибору Пріма™ Форте 
в екстремально складних погодних умо-
вах базується на досконалій формуляції 
препарату та позитивному досвіді його 

внесення в несприятливих умовах у по-
передні роки. Якщо детально розгляну-
ти склад гербіциду, то ми побачимо, що 
при застосуванні Пріма™ Форте в базо-
вій нормі витрати 0,5 л/га припадає у 
2,5 раза менше 2,4-Д та у 2 рази мен-
ше амінопіраліду, ніж у складних ефірів 
2,4-Д та гербіциду на основі амінопі-
раліду. Внаслідок цього Пріма™ Форте 
є більш м’яким стосовно культури, але 
водночас має цілу низку переваг перед 
відомим гербіцидом на основі 2,4-Д і 
флорасуламу.

Завдяки зменшеній кількості 2,4-Д й амі-
нопіраліду Пріма™ Форте чудово змішу-
ється з регуляторами росту (Моддус®), 
що не рекомендується з гербіцидами на 
основі 2,4-Д та флорасуламу або про-
сто 2,4-Д, МЦПА, дикамба. Адже відо-
мо, що змішування таких гербіцидів (на 
основі синтетичних гормонів росту) з ре-
гуляторами (інгібіторами) росту культу-
ри може призвести до повної зупинки ї ї 
росту і вплинути на розвиток генератив-
них органів зернових. 

Пріма™ Форте перший серед кращих у 
запобіганні появі нових хвиль бур’янів. 
Ця властивість Пріма™ Форте є досить 
важливою перевагою порівняно з гербі-
цидами на основі 2,4-Д та флорасуламу, 
які взагалі ї ї не мають. Водночас на осо-
бливу увагу заслуговує здатність гербі-
циду контролювати нові хвилі всіх видів 
падалиці соняшнику та амброзії. Проте 
ця особливість дуже часто є і перешко-
дою для вибору Пріма™ Форте через 
побоювання прояву післядії на наступ-
ні культури у сівозміні. Однак практика 
застосування гербіциду свідчить, що ба-
зова норма витрати препарату 0,5 л/га 

безпечна для наступних культур, вклю-
чаючи соняшник та бобові. Якщо вико-
ристовується вища норма Пріма™ Форте, 
а саме 0,7 л/га, то такі культури, як со-
няшник, цибулю, картоплю, цукровий бу-
ряк, можна висівати на наступний рік 
після застосування гербіциду за умови 
випадання мінімум 300 мм опадів з мо-
менту його внесення до посіву наступної 
культури. При цьому слід пам’ятати, що 
доцільність використання максималь-
ної норми Пріма™ Форте обумовлюється 
лише присутністю на полі важкоконтро-
льованих бур’янів, таких як хвощ польо-
вий, фумарія та деякі інші.

Суттєвою перевагою Пріма™ Форте над 
конкурентними гербіцидами є викоріню-
юча дія проти осотів. Амінопіралід має 
здатність проникати до кореневої сис-
теми бур’янів та знищувати ї ї на глиби-
ні до 30–40 см. Продукти, що містять 
2,4-Д та флорасулам, лиш пригнічують 
розвиток і переважно тільки вегетую-
чої частини бур’яну. 

Синергія трьох активних інгредієнтів за-
безпечує стабільно високу підсумкову 
ефективність даного гербіциду, безпе-
ку для культури та відсутність строгих 
обмежень щодо сівозміни, а також вар-
то ще раз нагадати про його здатність 
безпечно змішуватися з іншими пестици-
дами — все це дозволяє нам зробити об-
ґрунтований висновок, що Пріма™ Форте 
є незамінним і «дружнім» гербіцидом при 
плануванні системи захисту зернових 
культур від комплексу дводольних бур’я-
нів до другого міжвузля включно навіть 
за стресових умов. 

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та її афілійованих структур. ©2022 Corteva

Фото 1. Ефективність Пріма™ Форте в посівах озимої пшениці на фоні огріхів при внесенні,
Окнянський р-н, Одеська обл., 2021 р.

Обираючи Пріма™ Форте, 
ви отримуєте максимум 

функціональних переваг:

• Стабільну ефективність у складних 
погодних умовах

• Контроль падалиці соняшнику, що 
вирощується за будь-якими гербі-
цидними технологіями

• Вирішення проблематики другої 
хвилі бур'янів, включаючи падали-
цю соняшнику та амброзії

• Покращення організації роботи
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ЗАХИСТ РОСЛИН

ЗАХИСТ
ПО-СПРАВЖНЬОМУ 
ВІД ЕЛЮМІС®

СИТУАЦІЯ З ПОГОДНИМИ УМОВАМИ НАВЕСНІ
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ П’ЯТИ РОКІВ ДОСИТЬ 
НЕПЕРЕДБАЧУВАНА: ТО ЗАЛИВАЄ ДОЩАМИ ДОВОЛІ 
ДОВГИЙ ПЕРІОД ЧАСУ І ТЕХНІКА НЕ ВСТИГАЄ 
ВИЙТИ В ПОЛЕ, ЩОБ ВЧАСНО ОБРОБИТИ ПОСІВИ 
СІЛЬГОСПКУЛЬТУР, ЗОКРЕМА КУКУРУДЗИ, ЯК,
НАПРИКЛАД, ВІДБУЛОСЯ НАВЕСНІ 2020 
РОКУ, ТО СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ МАЙЖЕ ПОВНА 
ВІДСУТНІСТЬ ОПАДІВ ВІД ПОСІВУ ДО 5-ГО ЛИСТКА 
КУКУРУДЗИ, ЯК БУЛО У 2018–2019 РОКАХ. 

У першому випадку, коли є 
надмірна волога, з одного 
боку, ускладнене вчасне 
внесення ґрунтових гербі-

цидів, а з іншого — при великій кількості 
вологи в ґрунті ґрунтові гербіциди «пе-
репрацьовують», що разом із низькими 
температурами призводить до пошко-
дження самої культури на початкових 
етапах ї ї розвитку. У другому випад-
ку, коли опадів недостатньо, — ґрун-
тові гербіциди часто недопрацьовують 
і це надалі потребуватиме кількаразової 
обробки післясходовими гербіцидами. 
Таким чином, маючи непередбачувані 

погодні умови, багато хто з господар-
ників починає для себе обирати чисто 
післясходовий захист кукурудзи. Однак 
і тут не все так просто. Частина з після-
сходових гербіцидів працюють по вузь-
кому спектрові бур’янів, зокрема проти 
дводольних, а інша частина — переваж-
но проти злакових бур’янів. Тобто, не-
обхідно робити бакові суміші. Ба більше, 
вагома частина гербіцидів та їх сумішей 
вносяться від 3-го до 5-го листків ку-
курудзи. З одного боку, це правильно, 
адже вважається, що в цей проміжок 
часу кукурудза найбільше пошкоджу-
ється з боку бур’янів (гербокритичний 

Автор:
ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ, 

менеджер з технічної підтримки, 
напрям «Гербіциди для польових 
культур», компанія «Сингента»

період), а з іншого — протягом остан-
ніх 15 років практика показує, що гер-
бокритичний період має трохи ширші 
межі й може тривати від сходів і до 
10 листків культури. Більшість післясхо-
дових гербіцидів, відомих на сьогодні в 
Україні, може вноситись, починаючи від 
3-го листка культури, оскільки до цьо-
го моменту вони здатні справляти фіто-
токсичний вплив на культуру, при цьому 
частину гербіцидів можна використову-
вати лише до 5-го листка, особливо ті, 
що на базі синтетичних гормонів рос-
ту, адже вони спроможні суттєво по-
шкодити генеративні органи кукурудзи, 
які саме закладаються під час форму-
вання 5–6-го листків культури. З огля-
ду на все це господарствам доводиться 
шукати більш універсальний гербіцид, 
який можна застосовувати в дуже ши-
рокому вікні — від 2-го і до 10-го лист-
ка культури, який може контролювати 
наступні хвилі дводольних бур’янів зав-
дяки своїй ґрунтовій дії та який не по-
шкоджує культуру у момент закладання 
ї ї генеративних органів. Як ви вже, ма-
буть, здогадалися, йдеться про гербі-
цид Елюміс® від компанії «Сингента». Він 
уже не є новинкою в Україні, проте вод-
ночас досить відомий саме як універ-
сальний гербіцид для післясходового 
внесення на культурі.

Давайте трохи пригадаємо, що ж робить Елюміс® таким 
універсальним.

Елюміс® — комплексний двокомпонентний препарат, який 
захищає кукурудзу від широкого спектра однорічних та бага-
торічних, злакових і дводольних бур’янів. До складу продукту 
входять дві добре відомі діючі речовини — нікосульфурон та 
мезотріон. Начебто нічого вже нового, але препарат — це не 
просто суміш діючих речовин, а своєрідна і спеціально ство-
рена формуляція, яка включає в себе діючі речовини, напов-
нювачі, антистресанти, антиспінювачі, сурфактанти тощо. При 
поєднанні ці дві діючі речовини разом з іншими активними 
компонентами мають сильну синергетичну дію проти широ-
кого спектра бур’янів. 

Дуже часто сільгоспвиробники не звертають увагу на та-
кий важливий момент, як механізм дії препарату, але саме 
тут і криються основні властивості та переваги гербіциду. 
Нікосульфурон поглинається листками й стеблами бур’янів, 
є типовим ALS-інгібітором (тобто блокує синтез білка в клі-
тинах рослин бур’янів); мезотріон є інгібітором специфічного 
рослинного ферменту пі-гідроксіфенілпіруватдегідрогенази 
(HPPD), яка бере участь у синтезі каротиноїдів. Ці сполуки, сво-
єю чергою, розширюють спектр поглинання хлорофілу, таким 
чином, мезотріон є інгібітором фотосинтезу. Тобто, прочитав-
ши ці складні хімічні назви, ми одразу розуміємо, що Елюміс®

здатний контролювати майже всю шкодочинну рослинність 
на полі, й у тому числі такий важкоконтрольований останнім 
часом бур’ян, як ваточник сирійський. До речі, мова тут може 
бути лише про контроль вегетуючої (зеленої) частини бур’яну, 
тобто гербіцид Елюміс® немає викорінюючої дії проти ваточ-
ника, але він не дозволяє бур’яну рости та викидати насіння. 

Ще раз звертаємо вашу увагу на таблицю 1, де надано спектр 
бур’янів, що їх контролює Елюміс®, для того щоб у сільгоспви-
робника не складалося враження, що наш гербіцид треба за-
стосовувати тільки в місцях поширення цього злісного бур’яну. 
З-поміж інших особливостей та переваг Елюміс® є найширше 
серед післясходових гербіцидів, які використовуються на ку-
курудзі, вікно застосування — 2–8 (10) листків — та потужна 
ґрунтова дія завдяки мезотріону, що дозволяє контролювати 
декілька можливих наступних хвиль дводольних бур’янів, які 
можуть виникнути на полі, особливо після опадів. При цьому, 
як зазначалося раніше, дуже часто виникає потреба внести 
гербіцид якомога раніше, особливо за умови не застосуван-
ня ґрунтових гербіцидів, адже бур’яни можуть з’явитися ра-
зом зі сходами культури чи навіть до них. Елюміс® це дозволяє, 
оскільки може бути внесений по 2 листках культури (рахуємо 
всі листки). У 2021 році це відбувалося і проявилося як ніко-
ли до цього, адже сильні дощі та холодна погода не дава-
ли можливості заїхати в поле і вчасно обробити ґрунтовими 
гербіцидами. Найширше вікно застосування (2–8 (10) листків 
культури) дає змогу ефективно боротися з бур’янами, навіть 
за умови більш пізньої обробки культури, коли використання 
будь-яких інших гербіцидів може викликати фітотоксичність. 
Звісно, це не означає, що потрібно чекати поки культура до-
росте до фази 8–10 листків, але, крім усього іншого, це ще 
одна особливість і можливість препарату в разі застосування 
у пізні періоди захистити кукурудзу від бур’янів. Отже, з-поміж 
переваг препарату і безпека культури, що захищається, на-
віть за умови більш пізнього або раннього внесення.

Гербіцид Елюміс® рекомендується до застосування з нормою 
1,5–2,0 л/га. Оптимальною нормою використання є 1,5 л/га. 
З такою нормою препарат необхідно застосовувати від 2 до 

 НАЗВА БУР'ЯНУ (УКРАЇНСЬКА) 1,5 Л/ГА 2,0 Л/ГА

Абутилон Теофраста

Щириця звичайна

Щириця жминдоподібна

Лутига розлога 

Гірчиця польова 

Редька дика 

Талабан польовий 

Дворядник стінний

Вороняча лапка 

Лобода біла 

Дурман звичайний 

Галінсога дрібноквіткова 

Герань розсічена

Падалиця соняшнику

Мак дикий

Спориш звичайний

Гірчак березкоподібний 

Гірчак розлогий

Гірчак шорсткий

 НАЗВА БУР'ЯНУ (УКРАЇНСЬКА) 1,5 Л/ГА 2,0 Л/ГА

Портулак городній 

Паслін чорний 

Осот польовий (жовтий)

Осот городній

Осот рожевий

Шпергель звичайний

Зірочник середній

Фіалка польова 

Нетреба звичайна 

Ваточник сирійський

Березка польова

Переліска однорічна

Пальчатка кровоспиняюча

Росичка криваво-червона 

Плоскуха звичайна (куряче просо) 

Тонконіг однорічний 

Мишій (види)

Пирій повзучий

Гумай (сорго алепське)

90–100 % 80–90 % 70–80 % Не контролює

Таблиця 1. Спектр ефективності Елюміс®
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5 листків культури, за умови, що бур’яни мають не більше ніж 
4 справжні листки. У разі наявності перерослих бур’янів, або 
коли на полі сходить багато багаторічників (злакових чи дво-
дольних) чи під час застосування після 5-го листка культури, 
коли більшість бур’янів уже є перерослими, норму внесен-
ня потрібно збільшувати, починаючи від 1,75 і до 2,0 л/га. Ще 
однією особливістю гербіциду є те, що до складу його фор-
муляції включено сурфактант. Останній покращує утримання 
робочого розчину на поверхні рослин бур’янів та сприяє кра-
щому проникненню препарату крізь їх поверхню. Таким чи-
ном, гербіцид Елюміс® не потребує додавання сурфактантів 
та партнерів, тобто є готовим комплексним рішенням проти 
бур’янів у посівах кукурудзи.

А зараз давайте пригадаємо, що відбувалось у сезоні 2019–
2020 років і як польові ситуації впливали на дію гербіцидів. 
Спочатку ми з вами мали дуже теплу зиму, майже без опа-
дів у вигляді дощу та снігу, без сильних перепадів нічних тем-
ператур. Навесні ситуація з погодними умовами взагалі була 
катастрофічною для вирощування сільськогосподарських 
культур — сильна посуха, нічні суттєві приморозки спричи-
нили проблеми з внесенням ґрунтових гербіцидів на просап-
них культурах, не дозволили їм нормально розвиватися та 
масово пошкодили озимі зернові. Через дуже великі перепа-
ди добових температур відзначалися практично повна втрата 
ефективності післясходових гербіцидів, стрес для рослин та 
їх пошкодження цими гербіцидами. Наостанок до цього всьо-
го додалися сильні та холодні вітри й пилові бурі, які призвели 
до зносу гербіцидів з поверхні ґрунту та рослин і пошкоджен-
ня сусідніх культур (хімічно та механічно). Ось така була в нас 
весна 2020 року. І тільки наприкінці квітня — на початку трав-
ня погода трохи змінилася, почалися хоча б дощі, однак вод-
ночас залишилися сильні холодні вітри та суттєві перепади 
денних температур.

Як же ж поводили себе гербіциди у таких погодних умовах, які 
склалися в 2020 році? У багатьох господарствах, особливо в 
травні (йдеться про Центр та частково Захід України), постій-
но скаржилися на те, що сильні холоди на початку вегетації 
кукурудзи не дозволили, з одного боку, попрацювати після-
сходовими гербіцидами, тому що культура була в стані стре-
су, втратила колір і майже не росла, а з іншого — стикнулися 
з холодною, дощовою погодою, а бур’яни, як організми більш 
витривалі, ніж культура, все ж продовжували свою вегетацію 
та переростали визначену стадію розвитку. Крім того, після-
сходові гербіциди на основі синтетичних гормонів росту, для 
ефективності яких потрібна стала тепла погода з температу-
рою 15–25 °С, практично не спрацювали, хоча господарства 
попри все їх вносили на культуру. Сільгоспвиробники, які у 
звичайні роки обробляли кукурудзу один, максимум 2 рази 
(ґрунтово, а потім післясходово), в 2020-му з огляду на вище-
наведені умови використовували гербіциди декілька разів у 
післясходовий період, для того щоб стримати наступні хвилі 
бур’янів, які рясно з’являлися після дощу.

Елюміс® — гербіцид з подвійним механізмом дії, менш залеж-
ний від складних погодних умов, який практично не залежить 
від стадії розвитку бур’янів, їх виду та віку і є дуже селектив-
ним стосовно культури. Тобто, багато з тих господарств, які в 

Фото 1. Необроблена лобода біля дороги, поряд з полем, 
де внесено Елюміс®.

Фото 2. Дія Елюміс® на перерослу лободу та інші бур’яни.

Фото 4. Необроблена ділянка біля ЛЕП.

Фото 3. Дія Елюміс® на наступну хвилю падалиці соняшнику.

2020 році придбали Елюміс®, мали змогу 
своєрідного маневру — могли дочекати-
ся більш-менш сталої погоди (без дощу 
та сильного вітру, а також холодів) і про-
вести обприскування цим гербіцидом. 
При цьому за таких перепадів денних та 
нічних температур навіть Елюміс® трохи 
уповільнив свою швидку дію, яка відмі-
чається зазвичай. Проте щойно вийшло 
сонце та встановилася стала погода — 
бур’яни на полях зникли протягом доби. 
Це був просто вражаючий результат і ба-
гато хто з господарників були здивовані 
такою дією Елюміс® (фото 1, 2). Крім того, 
Елюміс® має потужну ґрунтову дію на на-
ступні хвилі дводольних бур’янів і після 
дощу він їх контролював без проблем 
(фото 3). А на фото 4 зображено, що 
було б на полі, якби не вносили Елюміс®.

Зараз на Елюміс® з’явилося кілька пря-
мих генериків з такими самими дію-
чими речовинами. Всі вони з гордістю 
себе позиціонують, як аналоги Елюміс®. 
Вони, звісно, значно дешевші за оригі-
нальний препарат і при цьому виробни-
ки, які їх створили, повністю скопіювали 
всі основні меседжі, а також добру славу 
нашого Елюміс®. Проте, як відомо, гербі-
циди, до складу яких входять трикетони, 
мають більшу чи меншу післядію на на-
ступні культури у сівозміні. Виробники ж 
генериків про це або взагалі не кажуть, 
або повідомляють сільгоспвиробникові 
дуже завуальовано.

Цікава історія відбулась з одним вели-
ким господарством навесні 2021 року (з 
етичних міркувань ми не будемо його на-
зивати). Минулого року (2020) вони при-
дбали на більшість своїх площ прямий 
генерик на Елюміс®, оскільки він був де-
шевший за оригінал, і до того ж викори-
стали його на дуже засмічених посівах 
кукурудзи. Спочатку, перші десять днів, 
генерик наче спрацював, навіть агро-
ном телефонував нашим регіональним 
представникам, щоб похвалитися начеб-
то відмінною роботою цього генерика, 
але потім (через 2 тижні) на гарячу лінію 
«Сингента» поступив тривожний дзві-
нок: «Що мені робити? Адже кукурудза 
вже доросла до 4–5 листків на окремих 
полях, але й бур’яни повністю відійш-
ли після генерика і вже майже вкрива-
ють мою кукурудзу», — жалівся агроном 
цього великого господарства. Звичайно, 
ми одразу відреагували та приїхали на 
ці поля, тимчасом як представники 

генеричної фірми, яка поставила цей 
горе-продукт у господарство, не з’яв-
лялися на полі та не піднімали слухавку. 
На окремих полях ми побачили жахливу 
картину (фото 5). Перше, що впало нам в 
око, — це неоднорідність ефективності 
по всьому спектрові бур’янів: десь «взя-
ло», а десь взагалі «пропустило», хоча 
бур’яни на момент обробки мали одна-
кову фазу розвитку. В більшості випадків 
картина була така, що «взяло» кукурудзу, 
а бур’яни натомість живі. Всім відомо, 
що характерна ознака дії оригінально-
го препарату Елюміс® — це побіління та 
повна втрата кольору поверхні листків 
дводольних бур’янів. Після цього гене-
рика нічого подібного виявлено не було. 
Кукурудза на оброблених посівах трохи 
дотягнула до 5-го листка та майже всю-
ди була вкрита килимом бур’янів. Крім 
того, що був поганий контроль бур’янів 
(чи взагалі відсутній), нами не було вияв-
лено жодної ґрунтової дії продукту, тоб-
то наступні хвилі бур’янів, що з’являлися, 
відростали собі спокійно і знову ж таки 
не втрачали кольору (фото 6).

Однак найцікавіше їх ще чекало попе-
реду: навесні 2021 року у господарстві 
вирішили посіяти соняшник на пло-
щах, де було застосовано генерик ми-
нулого року. Слід одразу зауважити, 
що протягом останніх декількох років 
вони купляли оригінал Елюміс® та вико-
ристовували його на своїх полях, у сіво-
зміні ніяких проблем не спостерігали, і 
тільки у 2020 році вирішили зекономи-
ти кошти та придбали дешевший «ана-
лог». У господарстві посіяли соняшник 
на доволі великій площі, зі слів агроно-
ма вони довго чекали сходів, приблиз-
но місяць, весна 2021-го була досить 
нехарактерною, адже було прохолод-
но та випадало багато опадів. Посіяли 
наприкінці квітня, сходи отримали при-
близно у 20-х числах травня. Ми об’їж-
джали поля на початку червня, десь у 
першій декаді, коли були люб’язно за-
прошені до господарства для роз’яс-
нення ситуації, адже головне прохання 
агронома звучало так: «Ми придба-
ли аналог вашого Елюміс® у минулому 
році, оранку не робили, було лише гли-
боке рихлення, однак у нас із соняшни-
ком щось не те, подивіться будь-ласка». 
Коли ми потрапили на поля, картина 
здивувала навіть мене, хоча я бачив 
багато чого за майже 20 років роботи у 
сільському господарстві. На більшості 

Фото 5.

Фото 6.
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площ сходи соняшнику були в жахли-
вому стані, тільки-но почали з’являтися 
сім’ядолі на поверхні, вони були жовту-
вато-коричневого кольору, там, де на-
магалася вийти перша пара справжніх 
листків, вона вже була жовтою з корич-
невими плямами (фото 7–9). І що найці-
кавіше, стало незрозуміло, чим можна 
було пересіяти такий уражений соняш-
ник, оскільки мало того, що строки по-
сіву вже всі пройшли, так ще й невідомо, 
чим саме можна пересіяти соняшник, 
що попав під таку шалену післядію гене-
рика. Інші поля виглядали ще жахливіше, 
адже соняшник взагалі не з’явився на 
поверхні. Поряд були поля, де генерик 
не вносили в минулому році, й там роз-
виток соняшнику, який було посіяно в 

один час з ураженим, на 10 червня скла-
дав 4–6 листків. Нам вдалося в цьому 
ж господарстві знайти поле, де було за-
стосовано наш Люмакс® (гербіцид, який 
також містить у своєму складі мезотрі-
он) у минулому році — розвиток соняш-
нику був цілком нормальним, зовнішніх 
ознак будь-якої післядії помічено не було.

Ми опускаємо в цій статті ще й мораль-
ний аспект проблеми, яка виникла, адже 
«Сингента» одна з небагатьох компаній, 
яка супроводжує повністю весь техно-
логічний процес у господарстві та здійс-
нює післяпродажний супровід для своїх 
клієнтів, а не ховається після розлюче-
них дзвінків агрономів. Цього року ге-
неричні представники хоча б приїхали, 

але допомогти так і не змогли. Тому 
ще раз звертаємо вашу увагу на не-
обхідність та доцільність використан-
ня лише оригінальних продуктів, нехай 
вони коштують трохи дорожче, але, як 
кажуть, хоч спиш спокійно, а якщо ви-
никає якась проблема, то представники 
оригінальної компанії завжди допомо-
жуть ї ї вирішити.

Отже, маючи у себе на складі такий по-
тужний та перевірений часом гербіцид, 
як Елюміс®, кожне господарство, що за-
ймається вирощуванням кукурудзи, має 
змогу поборотися з бур’янами у будь-
який момент, незалежно від погоди, ста-
ну посівів та часу внесення препаратів, 
й у такий спосіб зекономить час і кошти.

Фото 7. Фото 8.

Фото 9.
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С оняшник (Helianthus annuus L.) — найважливіша 
олійна культура в Україні, яка до того ж є одні-
єю з найприбутковіших сільськогосподарських 
культур. Основні посівні площі соняшнику зосе-

реджені в зоні Степу України, де клімат є більш сприятливим 
для цієї культури. Проте зміна клімату на планеті й зокрема в 
Україні впливає також на людство, рослинний та тваринний 
світ, і ми спостерігаємо, що сільгоспвиробники дедалі часті-
ше вирощують культури у тих регіонах, де ще 20 років тому 
про таке навіть і не мріяли.

Всі ці фактори сприяють поширенню соняшнику на захід на-
шої країни, де аграрії активно збільшують площі під ним та 
опановують різні технології. 

Отримання високих і сталих урожаїв можливе лише при 
введенні у виробництво високоврожайних гібридів соняш-
нику, які пристосовані до певних погодно-кліматичних умов 
їх вирощування. Однак при виборі гібрида, крім урожайно-
сті, слід також звертати увагу на низку інших чинників та 
характеристик, зокрема пластичність, стабільність, вміст 

МОЖЛИВОСТІ ПРИБУТКУ

Автори:
ТЕТЯНА ГОНЧАР,

канд. с.-г. наук, 
менеджерка  з технічної 
підтримки олійних культур, 
компанія «Сингента»
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Рис. 1. Ринок соняшнику у західній частині України.

олії, стійкість до хвороб та вовчка, придатність до певної 
гербіцидної технології тощо.

Аналіз ринку соняшнику в західній частині України свідчить 
про те, що аграрії здебільшого віддають перевагу вирощу-
ванню класичних гібридів (рис. 1).

«Сингента» є беззаперечним лідером у виробництві висо-
коякісного насіннєвого матеріалу. В тому числі у портфо-
ліо компанії представлений класичний сегмент із широким 
асортиментом гібридів з різною групою стиглості, високою 
стійкістю до хвороб, посухи та вовчка, високим вмістом 
олії, з чудовим потенціалом урожайності та стабільністю.

Для західних та центральних областей у класичному сегменті 
рекомендований такий гібридний склад: СИ Честер, НК Бріо, 
НК Конді, СИ Купава, СИ Ласкала, СИ Арізона.

СИ Честер — ранньостиглий гібрид лінолевого типу з добрими 
темпами росту на перших етапах органогенезу. Гібрид плас-
тичний до термінів посіву. Має високий рівень посухо- та жа-
ростійкості, добра запиленість кошика. Вміст олії — до 54 %. 
Стійкість до вовчка — А–G.

НК Бріо — високоврожайний гібрид соняшнику інтенсивно-
го типу вирощування. Найраніший у своїй групі стиглості. На 
перших етапах розвитку має сповільнені темпи росту. Вміст 
олії — до 52 %. Стійкість до вовчка — А–Е.

НК Конді — гібрид інтенсивного типу з доброю енергією росту 
і високим потенціалом урожайності. Найкращу віддачу забез-
печує на родючих ґрунтах. Рекомендований для олієпере-
робних підприємств як один із найбільш високоврожайних 
гібридів з високим вмістом олії. Вміст олії — до 54 %. Стійкість 
до вовчка — А–Е.

СИ Купава — високоврожайний гібрид інтенсивного типу з ви-
сокою початковою енергією росту. Поєднує в собі толерант-
ність до хвороб та посухи. Вміст олії — до 53 %. Стійкість до 
вовчка — А–G.

СИ Ласкала — високоврожайний гібрид помірно інтен-
сивного типу з високою початковою енергією росту. Має 
високий потенціал урожайності. Пластичний до різних спо-
собів обробітку ґрунту. Вміст олії — до 52 %. Стійкість до 
вовчка — А–G.

СИ Арізона — помірно інтенсивний гібрид лінолевого типу, 
відмінно розкриває потенціал на родючих ґрунтах при висо-
кому рівні агротехніки. Має добру запиленість кошика, висо-
ку й стабільну врожайність. Вміст олії — до 54 %. Стійкість 
до вовчка — А–G.

Усі класичні гібриди мають високу комплексну толерантність 
до основних хвороб, зокрема фомопсису та склеротиніозу.

Характеристика врожайності цих гібридів на демонстрацій-
них і виробничих полях чітко вказує на високу врожайність 
та їх стабільність.

Класичні гібриди HTS-гібриди

Сlearfiled®-гібриди Сlearfiled® Plus-гібриди
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Рис. 2. Урожайність соняшнику у ТОВ «Ольга», Вінницька обл.

Рис. 3. Урожайність соняшнику у ТОВ «АФ «Подільська зернова компанія», Хмельницька обл.
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Так, у ТОВ «Ольга» Вінницького р-ну Вінницької обл. урожайність цих гібридів у 2020 році була в межах 32,79–45,32 ц/га, у 
2021-му — 36,85–47,14 ц/га, у 2022-му — 31,34–38,27 ц/га (рис. 2).

На демонстраційному полі у ТОВ «АФ «Подільська зернова компанія», що у Хмельницькій обл., урожайність цих гібридів у 
2020 році була в межах 32,83–45,47 ц/га, у 2021-му — 36,62–45,65 ц/га (рис. 3).

Рис. 4. Урожайність соняшнику у ТОВ «Вега Агро», Житомирська обл.

Рис. 5. Урожайність соняшнику у ТОВ «Агросвіт Волинь», Волинська обл. Рис. 6. Урожайність соняшнику у ТОВ «Апогей Агро», Львівська обл.

43,56

40,8241,25

43,60

39,43

42,67

31,46

34,46
32,81

42,37

47,08

30,59

42,98

36,89
38,32 37,82

31,42

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
SY CHESTER NK KONDI SY KUPAVA SY LASCALA SY ARISONATEKNY/NK BRIO

2020 р. 2021 р. 2022 р.

На дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах Житомирської обл. у ТОВ «Вега Агро» у 2020 році врожайність класичних гібри-
дів була в межах 38,32–43,56 ц/га, у 2021-му — 37,82–47,08 ц/га, у 2022-му — 30,59–36,89 ц/га (рис. 4).

У господарствах Волинської та Львівської областей найбільші площі під класичним соняшником віддаються гібридам НК  Бріо 
та НК Конді.

Так, у господарстві «Агросвіт Волинь» гібрид НК Бріо формував урожайність на рівні 24,46–27,39 ц/га, НК Конді — 25,43–
35,07 ц/га (рис. 5).

У ТОВ «Апогей Агро» гібрид НК Бріо формував урожайність на рівні 24,73–30,53 ц/га, НК Конді — 29,49–34,54 ц/га (рис. 6).

Отже, як бачимо, гібриди соняшнику компанії «Сингента» відзначаються високою пластичністю і стабільністю з року в рік. 
Водночас варто зауважити, що при виборі гібрида важливо враховувати зону вирощування або звертатись за рекоменда-
ціями до представника компанії.
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Погодні примхи

На жаль, погодні умови не знівелю-
вали, а ще більше ускладнили ситуа-
цію. Починаючи з середини серпня у 
багатьох регіонах України майже бе-
зупинно йшли холодні дощі, а соняч-
ні дні впродовж цього періоду можна 
полічити на пальцях. Відповідно, про-
гнози щодо збиральної вологості зерна 

кукурудзи наразі є досить песимістични-
ми. Очевидно, що за базової вологості 
14 % збиральна вологість 21–24 % буде 
вважатися прийнятною. Хоча є всі під-
стави прогнозувати, що цього року на 
значних площах посіви кукурудзи мати-
муть зерно із вологістю понад 30 %. У 
Західному та Північному регіонах є ймо-
вірність настання приморозків по веге-
туючих посівах пізньостиглих гібридів, 

ЯК ЗМЕНШИТИ ВИТРАТИ 
НА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНЕ 
ДОСУШУВАННЯ ЗЕРНА 
КУКУРУДЗИ?

СЬОГОДНІ ЦЕ ПИТАННЯ Є НАДЗВИЧАЙНО АКТУАЛЬНИМ, 
АДЖЕ НИНІ ПРАКТИЧНО ВСІ УКРАЇНСЬКІ АГРАРІЇ 
ПРАЦЮЮТЬ У ДУЖЕ СКЛАДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
РЕАЛІЯХ. ЩЕ МИНУЛОГО РОКУ, ЗАДОВГО ДО ВІЙНИ, 
РІЗКО ЗРОСЛА ВАРТІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ЯКИЙ 
НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ДОСУШУВАННЯ 
ЗЕРНА. ЦЕ ПОЗНАЧИЛОСЯ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ. ЩЕ ГІРШЕ СКЛАЛАСЯ 
СИТУАЦІЯ ЦІЄЇ ОСЕНІ, КОЛИ ДО ВОЄННОГО ЛИХОЛІТТЯ 
ДОДАЛИСЯ ТРУДНОЩІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗЕРНА, Й 
ВОДНОЧАС ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
ДЛЯ СУШІННЯ КУКУРУДЗИ, ДЕШЕВШИМ НЕ СТАВ.
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де ще відбувається достигання зерна. 
Існують великі ризики того, що цього-
річний урожай кукурудзи на значній ча-
стині полів залишиться до весни.

Однак не варто впадати у відчай, а на-
впаки, із наявної ситуації необхідно зро-
бити належні висновки, аби запобігти ї ї 
повторенню наступного сезону. Ми не 
можемо вплинути на вартість ресурсів 
для агровиробництва і на погоду, проте 
ми маємо змогу оптимізувати техноло-
гічні прийоми вирощування «королеви 
полів». Умови цього сезону відзначили 
важливість підходу до вибору гібридів 
кукурудзи з високою вологовіддачею, 
швидким стартовим розвитком і дозрі-
ванням зерна.

Як обрати гібрид
кукурудзи зі швидкою 
вологовіддачею зерна?

У ході багаторічних досліджень та агро-
номічної практики було виявлено ознаки, 
які значною мірою впливають на виси-
хання зерна в полі:

•	Товщина зовнішнього шару куку-
рудзяного зерна (рогоподібний ендо-
сперм). Більш тонка рогоподібна стінка 
зерна і вищий вміст борошнистого ен-
досперму забезпечують швидші тем-
пи вологовіддачі.

•	Висихання листя обгорток. Чим 
раніше листя обгорток підсихає (від-
мирає), тим швидше втрачається во-
лога зерном.

•	 Поникання качана після висихан-
ня обгорток і дозрівання зерна зни-
жує кількість потрапляння вологи з 

опадами і сприяє швидшому доси-
ханню зерна.

•	Товщина стрижня качана і його па-
ренхіми. Чим вона тонша, тим менше 
вологи містить качан.

•	Скоростиглість гібрида. Швидше 
дозрівають ранньостиглі гібриди з не-
великим ФАО, тому вони мають більше 
часу на висихання зерна у сприятли-
вих для цього умовах.

Поєднання наведених вище ознак та 
ступінь їх прояву забезпечуються осо-
бливостями генотипу конкретного гі-
брида і є визначальними у швидкості 
висихання зерна, особливо коли погод-
ні умови, такі як дощі та тумани, не спри-
яють цьому. 

Звісно, трапляються випадки, в яких ге-
нетичні переваги гібрида можна звести 
нанівець. Наприклад, якщо врожай су-
хого зерна вчасно не зібрати з поля, він 
може збільшити вологість через адсор-
бцію вологи із зовнішнього середовища, 
що призведе не лише до зростання ви-
трат на досушування зерна, а й до по-
гіршення його якості.

Не можна не згадати й про фундамен-
тальні речі, такі як якісне, оригінальне 
зерно від надійного виробника, що є за-
порукою успіху в отриманні прибутку. 

Для прикладу візьмімо одну з новинок 
компанії «Сингента» — середньоранній 
і стійкий до вилягання гібрид кукурудзи 
СИ Амбадор ФАО 230. Показник волого-
віддачі СИ Амбадор складає 9 балів. При 
цьому показник холодостійкості, а також 
інтенсивності стартового розвитку ста-
новлять по 8 пристойних балів. 

Важливо також і те, що СИ Амбадор 
може вирощуватися в зонах із нестій-
ким зволоженням, маючи при цьому ви-
сокий потенціал урожайності. Зокрема, 
минулого сезону у різних регіонах 
України цей гібрид продемонстрував 
урожайність від 61 ц/га за жорстких 
посушливих умов на Сході України до 
159 ц/га на Вінниччині. Показово, що 
вологість зерна в західних областях 
України в середньому перебувала на 
рівні 20–23 %, а за екстремально воло-
гих умов не перевищувала 27 %.

Ще одна цікава новинка від 
«Сингента»  — високоврожайний се-
редньоранній гібрид СИ Памплона 
ФАО 270 із зубоподібним типом зерна. 
СИ Памплона також може похизувати-
ся 9 балами за ступенем вологовідда-
чі. До того ж СИ Памплона має чудові 
показники холодостійкості та початко-
вого росту, а ще 8-бальну стійкість до 
кореневих і стеблових гнилей та 9 ба-
лів до летючої сажки. 

СИ Памплона рекомендований до ви-
рощування передусім у зонах Полісся 
та Лісостепу із густотою від 50 до 
70  тис. рослин/га. При цьому макси-
мальна врожайність гібрида була за-
фіксована минулого року на Волині, де 
змолотили по 157 ц/га із чудовим по-
казником вологості — 20 %.

Якісне, оригінальне зерно 
від надійного виробника, 
що є запорукою успіху 
в отриманні прибутку.

Скоростиглі гібриди 
генетики «Артезіан»

Гібрид кукурудзи СИ Шикарі належить 
до славнозвісної лінійки гібридів бренду 
«Артезіан», що характеризуються висо-
кою адаптивністю та швидким висихан-
ням зерна під час дозрівання. Це гібрид 
із зубоподібним зерном, головною та, 
власне, не єдиною родзинкою якого є 
надзвичайна посухостійкість і на дода-
ток відмінна вологовіддача зерна.

СИ Шикарі рекомендовано вирощува-
ти майже в усіх ґрунтово-кліматичних 
зонах України, включно із Північним 
Степом, причому мінімальна густота 
сівби може досягати 45 тис. рослин/га, 
що на сьогодні є також дуже актуаль-
ним. Гібрид має доволі хороший початко-
вий ріст, пристойну стійкість до низьких 
температур, а також до гнилей і пухир-
частої сажки. Останні дані врожайності 
СИ Шикарі надають впевненості в його 
успішному майбутньому. Так, на полях 
Полтавщини (ФГ «Грига», 2022 р., дріб-
ноділянковий дослід у триразовій пов-
торності) отримали врожай 163,8 ц/га. 
Вологість зерна при збиранні станови-
ла 19,3 %. Цей факт підтверджує рані-
ше одержані дані про високий потенціал 
урожаю цієї новинки.

Обов’язково слід згадати про вже зна-
менитий гібрид кукурудзи СИ Феномен 
ФАО 220, котрий сьогодні справедли-
во вважається хітом продажів на рин-
ку України. Цей середньоранній гібрид 
із зубоподібним типом зерна відмін-
но себе зарекомендував практично в 
усіх ґрунтово-кліматичних зонах на-
шої країни, демонструючи стабіль-
но високу врожайність у поєднанні 
з помірними показниками вологості 

зерна. Так, практично скрізь, навіть 
на традиційно дощовому Заході, во-
логість зерна СИ Феномен минулого 
року не перевищувала 24 %, найчас-
тіше перебуваючи на рівні 15–20  %. 
Водночас урожайність даного скоро-
стиглого гібрида впевнено переви-
щувала 100 ц/га, досягаючи 136 ц/га. 
Цьогоріч на згаданому полі пана Григи 
СИ Феномен забезпечив 160,3 ц/га
за збиральної вологості зерна 19,6 %.

Додатковою перевагою СИ Феномен 
із лінійки гібридів бренду «Артезіан» є 
його надзвичайно висока адаптивність 
до умов вегетації, стійкість до посухи, 
низьких температур та інших негатив-
них чинників. На сьогодні це один із най-
більш стабільних і добре перевірених в 
умовах України гібридів кукурудзи, що 
й зумовлює високий попит на нього се-
ред сільгоспвиробників.

Аналогічну репутацію заробив собі ін-
ший широковідомий середньоранній гі-
брид кукурудзи «Сингента» СИ Чорінтос 
ФАО 290, який має «дев’ятки» за основни-
ми господарсько-цінними показниками. 
Причому ці відмінні характеристики під-
тверджуються високими показниками 
на полях вітчизняних аграріїв по всій те-
риторії України. СИ Чорінтос забезпечує 
стабільну високу врожайність за різ-
них ґрунтово-кліматичних умов, демон-
струючи надзвичайну адаптивність. Як 
і багато гібридів кукурудзи «Сингента», 
СИ Чорінтос чудово реагує на знижен-
ня густоти висіву до 40 тис. рослин/га 
і в разі потреби може вирощуватися в 
монокультурі.

Варто згадати і про чергову перспек-
тивну новинку від «Сингента» — гібрид 
бренду «Артезіан» СИ Фрегат ФАО 250 

із зубоподібним типом зерна. Цей гі-
брид дуже добре адаптований для 
вирощування за посушливих умов ве-
гетації та має відмінну вологовіддачу. 
Відзначимо також високу стійкість до 
фузаріозу качана, гнилей і пухирчастої 
сажки. При цьому СИ Фрегат полюбляє 
трохи вищу температуру ґрунту на час 
посіву. Гібрид стабільно показує себе 
за умов жорсткої посухи (65–75 ц/га) 
і знову ж таки може «насипати» біль-
ше 150  ц/га в тому разі, якщо воло-
ги достатньо. Зокрема, тут хочеться 
ще раз сказати про високі показники 
у ФГ  «Грига» (2022 р., дрібноділянко-
вий дослід у триразовій повторності), 
де була зафіксована врожайність 
СИ Фрегат на рівні 176,1 ц/га за зби-
ральної вологості зерна 20,9 %.

Стратегія рентабельності

Завважимо, що лінійка ранніх гібридів 
«Сингента» є широкою і кожен україн-
ський аграрій має змогу обрати в ній 
найбільш відповідний варіант під кон-
кретні ґрунтово-кліматичні умови. Крім 
того, спланувати ефективну страте-
гію гарантованого отримання високої 
рентабельності вирощування, поєдну-
ючи в одному сезоні гібриди з різними 
особливостями. В умовах сьогодення 
правильно підібраний гібрид до умов ви-
рощування гарантуватиме не лише отри-
мання максимально можливого врожаю, 
а й зменшення витрат на вирощуван-
ня та доробку зібраного врожаю — ло-
гістику, досушування, якість зерна, час 
звільнення поля для наступної культури. 
Наразі це є вкрай важливим і дозволяє 
вітчизняним агрокомпаніям краще про-
тистояти як технологічним, так і еконо-
мічним викликам. 
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О сновою продовольчої безпеки в умовах війни 
є суттєве скорочення витрат на вирощування 
культур, впровадження технологій, які забезпе-
чують надійне отримання врожаїв та зберігають 

якість збіжжя. Нині відмінність технологій вирощування поля-
гає в скороченні доз основного внесення добрив. Тому постає 
важливе завдання — підвищити ефективність використан-
ня азоту й інших елементів живлення, впровадити контроль 
бур’янів протягом вегетації та високі рівні контролювання хво-
роб і шкідників.

Відомо, що зернові культури можуть уражувати понад 300–
350 видів різноманітних організмів. Це комахи, гриби, бактерії, 
віруси, нематоди, кліщі, птахи, гризуни, косулі, кабани, бур’я-
ни та ін. Основну ж загрозу для врожаю, особливо на почат-
кових фазах розвитку, в осінньо-зимовий період становлять 

збудники грибних інфекцій. Останніми роками помітно зрос-
ли площі, уражені грибними захворюваннями. Особливу увагу 
слід приділити ефективному контролю збудників шкодочин-
них хвороб — мікотоксинпродуцентів. Поряд із септоріозом й 
іншими численними плямистостями зернових культур сажко-
ві хвороби, альтернаріоз, фузаріоз колосу, фузаріозна коре-
нева гниль тощо, які не тільки знижують продуктивність, а й 
зумовлюють ураження збіжжя мікотоксинами, аж до непри-
датності зерна для харчових цілей. Те, що шкодочинність збуд-
ників хвороб — мікотоксинпродуцентів зростає, пов’язано зі 
скороченими сівозмінами, суттєвим зниженням рівнів обро-
бітку ґрунту, часто несприятливими погодними умовами (чер-
гування вологих і посушливих періодів), зниженням загальної 
культури землеробства. Домінування в сівозмінах нашої кра-
їни зернових культур, різке зниження рівнів внесення меліо-
рантів, макро- і мікроелементів, розбалансування по окремих 
елементах живлення, застосування неякісних протруйників і 
фунгіцидів — усе це створює умови для розвитку кореневих 
гнилей та хвороб вегетативних і генеративних органів рослин.

Щоб підкреслити актуальність напряму, нагадаємо важливу 
думку Е. Стекмена і Дж. Харрара (1959): «Патологія рослин — 
наука про охорону здоров’я суспільства». Якість урожаїв зер-
нових культур століттями впливала на розвиток цивілізації, 
насамперед за ураження грибами-мікотоксинпродуцентами.

Мікотоксини — вторинні метаболіти мікотоксиногенних грибів, 
таких як Aspergillus, Alternaria, Claviceps, Fusarium, Penicillium, 
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Stachybotrys. Мікотоксини — дуже різ-
номанітна група (наразі ідентифікова-
но понад 400 різних мікотоксинів), вони 
відрізняються між собою структурно і 
за рівнем токсичності. Зазвичай в одно-
му субстраті / середовищі утворюється 
кілька видів та/або класів мікотоксинів. 
Наприклад, фумонізини (FUM) переваж-
но ідентифікуються з іншими фузаріоз-
ними токсинами, як-от зеараленон (ZEA) і 
дезоксиніваленол (DON). Досі не виріше-
но в токсикологічному плані  — знижен-
ня небезпеки мікотоксинів у харчових 
ланцюгах — проблему обмеженого пе-
реліку культур, для яких регламентова-
но максимальні рівні накопичення й лише 
кількох мікотоксинів. Токсикогенні гриби 
й мікотоксини уражували продукти хар-
чування, ще коли людство почало ви-
рощувати культурні рослини, ймовірно, 
10 000 років тому [J. I. Pitt et al., 2016]. 
Зерно завжди несло ризики стати дже-
релом мікотоксинів у раціоні людини і 
свійських тварин.

Проблема забруднення колосових куль-
тур та іншої рослинницької продукції 
мікотоксинами існувала протягом усієї іс-
торії людства. У Старому Завіті є числен-
ні згадки про «червоний» хліб. Фузаріоз 
і сажка надають хлібу, виготовленому 
із зараженого зерна, червоного кольо-
ру. Письмові повідомлення про них є в 
Старому Завіті, літературі раннього буд-
дизму, сільськогосподарських трактатах 
античного світу — Єгипту, Греції й Риму.

Зв’язок між інфікуванням зерна сажкою і 
несприятливим впливом на людину опи-
сали ассирійці за 600 років до н. е. 1096-й —
це рік Першого хрестового походу і по-
вальних епідемій ерготизму: «Вона [вог-
няна чума] охопила багато областей 
Західної Європи в останні два десяти-
ліття XI століття і була пов’язана із за-
раженням зернових, насамперед жита, 
сажкою».

Періодично отруювалися люди і твари-
ни, вживаючи харчові продукти, які міс-
тять мікотоксини. Ерготизм від ураженого 
жита відомий більше як 2000 років, він 
призвів до загибелі десятків і сотень ти-
сяч людей у Європі ще в минулому ти-
сячолітті. У 1129 році в Парижі загинуло 
14 тис. осіб через те, що в їжу потрапили 
склероції (ріжки) — збудники ріжків злаків 
(Claviceps purpurea). Як потім з’ясувало-
ся, ерготоксин, що його виділяє збудник, 

викликає в людей «злі корчі», вони відчу-
вають гострий біль, печію кінцівок, судоми, 
розвивається гангрена. У середньовіч-
чі споживання зерна, борошна або хліба, 
забруднених алкалоїдами ріжків (ЕА), ча-
сто викликало стан, відомий як «вогонь 
Святого Антонія», або «ерготизм».

В історичних хроніках Європи закарбо-
вано «великий страх» (La Grande Peur) 
1789 року в північній Франції, коли гро-
мадянська непокора і заворушення 
збіглися з особливо серйозною інвазі-
єю врожаю жита сажкою. Про селян 
писали, що вони втратили розум. Було 
встановлено зв’язок між поведінкою, по-
ганим здоров’ям і «поганим борошном». 
Ураження від видів Fusarium і мікотокси-
ну DON зернових культур та отруєння 
людей і свійських тварин згадуються в 
літописах Китаю й Кореї [T. Yoshizawa, 
1983, 2013; J. J. Pestka et al., 2005].

Відомий у Японії з XVII століття гострий 
серцевий авітаміноз пов’язано зі спожи-
ванням запліснявілого рису, ураженого 
Penicillium citreonigrum. До останнього 
часу вважалося, що цей токсин має лише 
історичне значення, аж раптом кіль-
ка років тому у Бразилії почалося його 
відродження. Інші токсини Penicillium, 
зокрема охратоксин А, що колись вважа-
лися можливою причиною балканської 
ендемічної нефропатії, розглядаються 
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в історичному контексті. Роль токсинів Fusarium в ураженні 
здоров’я людини і тварин добре відома, особливо Т-2 токси-
ну в харчовому раціоні з наступним токсичним агранулоци-
тозом. Нарешті, численні історичні документи свідчать про 
зв’язок вмісту афлатоксинів у зерні й горіхах при інфікуванні 
Aspergillus flavus та його ролі в синергії з вірусом гепатиту В — 
чинників, які викликають рак печінки людини.

Проблема мікотоксинів ускладнюється у зв’язку з порушен-
ням екологічної рівноваги в мікоценозах при інтенсивних тех-
нологіях вирощування сільськогосподарських (моно) культур, 
а також через підвищення вмісту фотооксидантів в атмосфе-
рі. Зазвичай головний шлях до зниження контамінації зерна 
мікотоксинами — зменшення ураження посівів збудниками 
шкодочинних хвороб — мікотоксинпродуцентами.

Нормативні документи в Україні регламентують вміст лише 
обмеженого переліку мікотоксинів (табл. 1).

Водночас у збіжжі зернових культур у виробництві ідентифікують численні високотоксичні мікотоксини (табл. 2) та їх токсич-
ні метаболіти, кількість яких перевищує 50 сполук.

Таблиця 1. Максимально допустимий вміст мікотоксинів у зерні пшениці 
[ДСТУ 3768:2019 «Пшениця. Технічні умови»]

Таблиця 2. Основні мікотоксини зернових культур

ПОКАЗНИК РЕГЛАМЕНТОВАНА НОРМА

Мікотоксини мг/кг

Афлатоксин В1 0,005

Зеараленон 1,0

Т-2 токсин 0,1

Дезоксиніваленон (вомітоксин) 0,5

Охратоксин А 0,005

МІКОТОКСИН КУЛЬТУРА
ОСНОВНІ ЗБУДНИКИ, 

ЩО ПРОДУКУЮТЬ 
МІКОТОКСИНИ

ВПЛИВ МІКОТОКСИНУ

Дезоксиніваленол/ 
Вомітоксин (ДОН/
DON)

Пшениця, ячмінь, 
овес, жито, кукурудза, 
рідше в рисі, сорго і 
тритикале

Fusarium graminearum 
(Gibberella zeae), 
Fusarium crookwellense, 
Fusarium culmorum, 
Fusarium roseum

Мікотоксин є трихотеценом типу В, епоксисесквітерпеноїдом. 
Викликає токсикози в людини в усіх регіонах світу. Токсичний для 
тварин, особливо для свиней. Захворюваність на фузаріоз тісно 
пов’язана з вологістю під час цвітіння, і критичний чинник — час 
випадання опадів, а не їх кількість. Вміст DON у збіжжі залежить 
від резистентності сортів / гібридів, попередника, обробітку ґрунту 
та ефективності фунгіцидів. При потраплянні в організм може 
викликати як гостру, так і хронічну токсичність. Гострі ознаки: біль 
у животі, анорексія, діарея, підвищене слиновиділення, блювота 
й нездужання. Найпоширеніші наслідки хронічного впливу DON — 
зміни в ефективності дієти, втрата ваги й анорексія.

Т-2 токсин

Кукурудза й інші 
зернові — пшениця, 
ячмінь, овес і жито, 
їх найчастіше уражує 
цей мікотоксин

Fusarium spp., зокрема 
F. sporotrichioides 
(імовірно, основний 
продуцент), F. poae, 
F. acuinatum, 
F. kyushuense, 
F. langsethiae; 
Myrothecium, 
Stachybotrys

Т-2 є трихотеценовим мікотоксином групи А, похідним великої групи 
хімічно подібних токсинів, що нараховують близько 190 сполук. 
Містить тетрациклічний сесквітерпеноїд 112,13-епокситрихотец-9-
енове кільце, яке відповідає за високу токсикологічну активність. 
З усіх трихотеценів Т-2 токсин має найбільшу токсичність, проте 
рідше ідентифікується в кормах. Т-2 токсин не леткий, стійкий до 
впливу світла й температури, розкладається під дією сильних кислот 
і лугів. Його було виявлено в численних продуктах харчування, 
серед яких злакові, жири й олії, зелені овочі, прянощі. Це може 
зробити Т-2 потенційним біомаркером споживання цих продуктів. 
Т-2 утворюється в результаті життєдіяльності різних видів грибів 
на зернових та інших культурах, особливо в прохолодну і вологу 
погоду. Єдиний із відомих мікотоксинів, який використовують як 
біологічну зброю, хоча потенційно можуть використовуватися й інші 
(наприклад, діацетоксисирпенол). Обидва ці мікотоксини внесено 
до списку програми Federal Select Agents Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). Відзначимо «модифіковані мікотоксини»: термін 
охоплює всі можливі похідні «батьківської» сполуки Т-2; їх часто 
виявляють у забруднених харчових продуктах, вони можуть бути 
токсикологічно значущими.

МІКОТОКСИН КУЛЬТУРА
ОСНОВНІ ЗБУДНИКИ, 

ЩО ПРОДУКУЮТЬ 
МІКОТОКСИНИ

ВПЛИВ МІКОТОКСИНУ

НТ-2 токсин

Кукурудза й інші 
зернові — ячмінь, 
пшениця, овес і жито, 
також фураж — їх 
найчастіше уражує 
цей мікотоксин

Fusarium spp., зокрема 
F. sporotrichioides 
(переважно основний 
продуцент), F. poae, 
F. acuinatum, 
F. kyushuense, 
F. langsethiae; 
Myrothecium, 
Stachybotrys

Токсин HT-2 належить до класу органічних сполук, відомих як 
трихотецени. Це сесквітерпенові мікотоксини, які структурно 
характеризуються наявністю епоксидного кільця й похідного 
бензопірану з варіативною кількістю гідроксильних, ацетильних 
або інших замісників. Найважливіші структурні особливості, які 
зумовлюють біологічну активність трихотеценів, — 12,13-епоксидне 
кільце, наявність гідроксильних або ацетильних груп у відповідних 
положеннях на ядрі трихотецену, а також будова і положення бічного 
ланцюга. Токсин HT-2 є слабкою основною відповідно до його pKa. 
Токсин HT-2 — потенційно токсична сполука.

Зеараленон (ZEA) Кукурудза, пшениця

F. graminearum 
(Gibberella zeae), 
F. culmorum, 
F. cerealis, F. equiseti, 
F. crookwellense, 
F. semitectum

Визначений Міжнародним агентством з вивчення раку (IARC ) 
як можливий канцероген для людини. Один із найпоширеніших 
естрогенних мікотоксинів, продукується головно грибами Fusarium 
і впливає на репродуктивну здатність тварин. Вплив ZEA на 
сільськогосподарських тварин — глобальна проблема через його 
токсичність і поширення в кормах. За відсутності вологи наприкінці 
сезону вміст ZEA залишається на низькому рівні, навіть у разі 
сильного ураження пшениці фузаріозом.

Охратоксин A
Ячмінь, пшениця й інші 
культури

Aspergillus ochraceus, 
Aspergillus melleus, 
Aspergillus sulphureus, 
Penicillium verrucosum, 
Penicillium viridicatum

Відомо три похідні охратоксинів — A, B і C. Розглядається IARC 
як канцероген і нефротоксин для людини. Канцерогенний для 
лабораторних тварин і свиней. Потенційний забруднювач харчових 
продуктів, особливо зернових. Охратоксин А виявлено в зернових 
продуктах на зберіганні у Великобританії (1997). Це один із 
найпоширеніших у світі мікотоксинів, що забруднюють харчові 
продукти. Вплив на людину відбувається головно через споживання 
неналежним чином збережених харчових продуктів, зокрема 
забруднених зернових продуктів, а також кави, винограду тощо. 
Aspergillus ochraceus здатний уражувати широкий спектр продуктів, 
зокрема напої, такі як пиво й вино. Aspergillus carbonarius — 
основний вид, що спричиняє контамінацію фруктових вин. Токсин 
було виявлено в тканинах і органах тварин, зокрема в крові людини 
і грудному молоці. Токсичність охратоксину А має видові й статеві 
відмінності.

Фумонізин B1 Кукурудза
Fusarium moniliforme 
і кілька менш відомих 
видів

Розглядається IARC як канцероген людини. Потенційно токсичний. 
Токсичний для свиней і птиці.

Фумонізини — складні ефіри пропан-1,2,3-трикарбонової кислоти 
(TCA) та подібних до неї довголанцюгових амінополіольних 
основ (для ФП1: 2S-аміно-12S,16R-диметил-3S,5R,10R,14S,15R-
пентагідроксіейкозану). Структурно фумонізини нагадують 
сфінгоїдні основи сфінганін (SA) та сфінгозин (SO), до яких у 
положеннях С–14 і С–15 приєднано групи ТСА.

Афлатоксин B1, B2

Зернові (кукурудза, 
сорго, просо, 
рис, пшениця), 
олійні (арахіс, соя, 
соняшник, бавовна), 
спеції (перець чилі, 
чорний перець, 
коріандр, куркума, 
імбир) та горіхи 
(мигдаль, фісташки, 
волоський горіх, 
кокос, бразильський 
горіх)

Aspergillus flavus

Афлатоксини — це мікотоксини, що їх продукують багато видів 
грибів Aspergillus. У природі існує щонайменше 13 різних типів 
афлатоксинів. Афлатоксин В1 вважається найбільш токсичним 
і синтезується як Aspergillus flavus, так і Aspergillus parasiticus. 
Природне середовище їх існування — ґрунт, рослинність, сіно 
й зерно, що зазнають мікробіологічного розкладання, а також 
усі види органічних субстратів, де є сприятливі умови для росту 
мікроорганізмів. Сприятливі умови: висока вологість (не менше як 
7 %) і висока температура. Афлатоксини — забруднювачі продуктів 
харчування, які неправильно зберігалися, потужні генотоксичні 
і канцерогенні сполуки, які діють через пошкодження ДНК. Вони 
також можуть викликати мутації, які збільшують окиснювальні 
пошкодження клітин.

Афлатоксин B1, B2, 
G1, G2

Aspergillus parasiticus

Альтернаріол
Пшениця, ячмінь та 
інші зернові

Переважно Alternaria 
alternata, також 
часто A. tenuissima, 
A. arborescens, A. mali, 
A. infectoria

Alternaria — це великий складний рід, який часто ідентифікують 
на пшениці по всьому світу. Види Alternaria продукують кілька 
мікотоксинів, таких як тенуазонова кислота, альтернаріол, 
альтернаріол-монометиловий ефір та альтенуен, що мають 
гематотоксичну, генотоксичну і мутагенну активність. A. infectoria 
викликає чорні цятки на рослинах і зерні. При розмелюванні дуже 
інфікованого зерна в борошні й похідних борошна з’являються 
небажані чорні цятки. Якість борошна і його поживна цінність теж 
знижуються через зменшення вмісту крохмалю й утрату інших 
важливих сполук.
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Отже, перелік небезпечних мікотоксинів набагато більший за визначений у 
ДСТУ 3768:2019 «Пшениця. Технічні умови». Зважаючи на численні метаболіти мі-
котоксинів із високим рівнем токсичності [D. S. Wishart, A. C. Guo, E. Oler et al., HMDB 
5.0: the Human Metabolome Database for 2022], проблема контролю збіжжя від за-
бруднення мікотоксинами важлива і складна. За наявними даними [L. M. Mykhalska, 
O. L. Zozulia, O. A. Hrytsev, O. Y. Sanin, V. V. Schwartau, 2020], у зразках із різних 
регіонів України останніми роками домінує Alternaria spp. Останні десятиріччя в 
Україні рослини озимої пшениці перед жнивами на вигляд тьмяних сірих відтінків, 
посіви майже не набирають яскраво-жовтого кольору, що властиво для ураження 
сапрофітними грибами. У 2002 і 2018 роках масштабні ураження видами Alternaria
суттєво погіршили якість збіжжя в Україні та обмежили можливості експорту зер-
на. Поза увагою виробників залишаються й метаболіти мікотоксинів. Отже, кон-
троль шкодочинних хвороб — це не тільки складник формування продуктивності, 
а й надзвичайно важливий елемент отримання якісних урожаїв для їх безпечного 
використання в харчовій промисловості та для годівлі тварин.

Мікотоксини в пшениці

Пшениця входить до широкого переліку харчових продуктів. Тому рівень забруд-
нення зерна пшениці мікотоксинами критичний у харчових і кормовому ланцюгах 
живлення. Відповідно до регламенту ЄС, рекомендовані межі вмісту мікотоксинів 
у пшениці становлять 4 мкг/кг, 2 мкг/кг, 1250 мкг/кг, 5 мкг/кг і 100 мкг/кг для афла-
токсинів, афлатоксину B1, DON, охратоксину й ZEN відповідно. Можливі високі 
рівні накопичення мікотоксинів, наприклад для DON, було встановлено в Китаї — 
17 753 мкг/кг.

Мікотоксини в кукурудзі

Кукурудзу використовують як сировину для виробництва багатьох харчових про-
дуктів, серед яких попкорн, сухі сніданки, борошно, дитяче харчування. Зерно 
кукурудзи часто заражено Fusarium verticillioides і Fusarium proliferatum, які про-
дукують фумонізини. У зерні також ідентифікують високі рівні накопичення афла-
токсину B1, ZEN та DON.

Європейська комісія визначила максимальні концентрації для мікотоксинів у куку-
рудзі. При використанні кукурудзи для споживання людиною ці кількості станов-
лять 4000, 1750, 350, 5, 2, 10, 100 мкг/кг для фумонізинів, DON, ZEN, охратоксину, 
афлатоксину B1, афлатоксинів та T-2 + HT-2 токсинів відповідно. У 87,5 % зразків, 
у яких виявлено афлатоксин B1, рівень афлатоксинів був вищий за допустимий. 
Небезпечно високі рівні накопичення мікотоксинів, наприклад вміст фумонізинів 
43 296 мкг/кг, було ідентифіковано в Італії [Bertuzzi et al., 2020].

Отже, навіть у розвинених країнах рівні накопичення мікотоксинів у врожаях зер-
нових культур можуть бути високими, а це робить збіжжя непридатним для вико-
ристання в харчових цілях і руйнує харчові ланцюги. Протидія ураженню збіжжя 
мікотоксинами має надзвичайне значення для забезпечення сталого розвитку дер-
жави і є важливим складником рентабельного високопродуктивного зерновиробни-
цтва. Основні напрями протидії контамінації збіжжя мікотоксинами — це покращення 
культури рослинництва та запровадження композицій інноваційних фунгіцидів.

Культура рослинництва

Впровадження норм GAP (належної сільськогосподарської практики, FAO 2020) 
важливо для вдосконалення технологій вирощування та збереження біорозмаїт-
тя агрофітоценозів. Це зумовлює різке зниження рівнів накопичення небезпечних 
інокулюмів і суттєво покращує контроль хвороб культурних рослин.

Запровадження резистентних до хво-
роб сортів / гібридів культурних рослин 
важливо для успішного контролю хво-
роб і, відповідно, зниження накопичен-
ня мікотоксинів.

Відновлення сівозмін

Сівозміна відіграє важливу роль у де-
термінуванні рівнів захворюваності 
сільськогосподарських культур. У чис-
ленних дослідженнях показано, що на-
копичення DON у зерні пшениці зростає 
багаторазово, якщо попередником була 
кукурудза. Натомість після посівів ріпаку, 
особливо ріпаку на сидерат, рівні нако-
пичення DON у зерні пшениці знижують-
ся в 10–15 разів і більше.

Один з елементів відновлення сіво-
змін та відновлення біорозмаїття 
агрофітоценозів — використання для 
контролю грибів-мікотоксинпродуцен-
тів численних прокаріотів, зокрема 
Bacillus, Pseudomonas і Streptomyces, 
які можуть знижувати захворюваність 
рослин та/або накопичення DON у по-
льових умовах. Як конкурентів збуд-
ників хвороб рослин вивчають види 
Clonostachys, Cryptococcus, Pythium
та Trichoderma.

Обробіток ґрунту

Скорочення витрат на обробіток ґрун-
ту дуже погіршує фітосанітарний стан 
агрофітоценозу. Як і у випадку сівозмі-
ни, обробіток ґрунту впливає на величи-
ни інфекційного фону. Інфіковані рештки, 
які залишилися після жнив на поверхні 
ґрунту, при мінімальному його обробіт-
ку є ідеальним середовищем для росту 
гриба й утворення спор.

Оранка заглиблює інфіковані рештки, 
зменшує утворення грибкових перите-
ціїв і аскоспор, які слугують інокулюмом 
для збудників хвороб. Глибока оранка 
може знизити захворюваність на > 50 %, 
але вартість обробітку обмежує його 
застосування.

Терміни посіву

Терміни посіву часто визначають дати 
цвітіння, а умови навколишнього 
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Фото 1. Ефективність композицій фунгіцидів класу SDHI з азолами щодо контролю альтернаріозу. Перед 
жнивами на передньому плані тьмяні, з ураженнями сапрофітами ділянки контролю, далі ділянки з яскраво 
жовтим кольором рослин варіанту з Адепідин®, 75 г/л + пропіконазол, 120 г/л + азоксистробін, 100 г/л + 
Брексил мікс, 2,0 кг/га (сорт Новосмуглянка, ДСВ ІФРГ НАН України, Київська обл., 2022 р.).

Фото 2. Ближній план: Адепідин®, 75 г/л + пропіконазол, 120 г/л + азоксистробін, 100 г/л + Брексил мікс, 
2,0 кг/га  (сорт Городниця, ДСВ ІФРГ НАН України, Київська обл., 2022 р.).

середовища під час цвітіння мають ви-
рішальне значення для збереження (чи 
формування рівнів ураження) генератив-
ного органу. Також сівба в оптимальні 
для регіону терміни формує посів із ви-
щим рівнем резистентності до стресо-
вих чинників, зокрема до хвороб.

Внесення азотних добрив

Оптимальні дози азоту, домінування ні-
тратної форми при розвитку сходів — 
чинники формування активної кореневої 
системи, високих рівнів ефективнос-
ті використання азоту й нарощування 
продуктивності. Вплив доз азоту на за-
хворюваність рослин і накопичення мі-
котоксинів дискутується. Зазначимо 
важливу роль редокс-мікроелементів 
(мідь, залізо, цинк, марганець) у підви-
щенні ефективності використання азо-
ту та підвищенні рівнів контролювання 
сапрофітів.

Застосування фунгіцидів

Використання фунгіцидів критично 
важливе для контролю збудників хво-
роб культурних рослин. Вибір селек-
тивного до хвороби фунгіциду, терміни 
внесення, спосіб і норма внесення, а та-
кож оброблюваний сорт/гібрид відігра-
ють важливу роль у визначенні ступеня 
розвитку хвороби та/або зниження рів-
ня мікотоксинів.

Застосування монопрепаратів часто 
призводить до швидкого вироблен-
ня резистентності у збудників хво-
роб. У Китаї із 1970-х років основний 
фунгіцид — карбендазим, і 2016 року 
> 60 % грибкової популяції в провінції 
Цзянсу була стійкою до карбендази-
му. Фунгіциди, що їх використовують 
у виробництві для контролю гри-
бів-мікотоксинпродуцентів, відрізня-
ються ефективністю. Зокрема, слід 
уникати застосування лише похід-
них стробілуринів, бо багато дослідів 
підтвердили, що їх моновикористан-
ня проти Fusarium spp. може збільшу-
вати рівні накопичення DON у зерні. 
Нині тебуконазол — основний азол для 
контролю фузаріозів, рівень DON при 
його застосуванні знижується на 38–
79 %, і препарат до останнього часу 
зберігає ефективність.

Шляхи контролю хвороб із високою 
ефективністю — використання інгібі-
торів сукцинатдегідрогенази «друго-
го покоління» (SDHI) в композиціях з 
азолами і стробілуринами. Дослідами 
2021–2022  років у різних регіонах 
України було встановлено, що компо-
зиція Адепідин® + пропіконазол + азок-
систробін забезпечувала високі рівні 
контролю хвороб і суттєве зниження 
накопичення мікотоксинів.

Отже, для основних зернових куль-
тур світу — пшениці, кукурудзи, рису 
й інших — надзвичайно важливим еле-
ментом технологій вирощування є за-
безпечення високих рівнів контролю 
збудників шкодочинних хвороб — міко-
токсинпродуцентів з метою нарощува-
ти продуктивність та отримувати якісне 
збіжжя. Високоефективний контроль 
мікотоксинпродуцентів в агрофітоцено-
зі — складне багаторівневе завдання, 
де важливим елементом є застосуван-
ня композицій сучасних селективних 
проти хвороб фунгіцидів SDHI + азо-
л(и) + стробілурин(и). Вирішення цієї 
проблеми забезпечує рентабельність 
зерновиробництва, високі рівні вико-
ристання ресурсів (вологи, добрив, па-
ливно-мастильних матеріалів тощо), а 
отже, сталий розвиток держави, що 
формує засади продовольчої безпеки 
України і світу.
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ФУЗАРІОЗИ ЗЕРНОВИХ 
КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

ВАЖЛИВУ ТЕМУ ШКОДОЧИННОСТІ ФУЗАРІОЗІВ ТА ШЛЯХІВ КОНТРОЛЮ ХВОРОБИ 
ВАРТО ПОЧАТИ З ДУМКИ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА МОРГУНА: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ДОЗВОЛИТЬ УКРАЇНІ ВИЙТИ 
НА ПЕРЕДОВІ ВИРОБНИЧІ РУБЕЖІ З НАРОЩУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИХ. 
УЖЕ СЬОГОДНІ ЧИСЛЕННІ ПРИКЛАДИ ЗАСВІДЧУЮТЬ, ЩО ВИСОКІ ВРОЖАЇ ЗЕРНА — 
ЦЕ РЕАЛЬНІСТЬ, ЯКОЇ ДОСЯГЛА ЦІЛА НИЗКА ПЕРЕДОВИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ. 
ПОТРІБНА ПОСЛІДОВНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА, ЯКА ВИЗНАЧИТЬ ХЛІБ СВОЇМ 
ПРІОРИТЕТОМ, НАЙВАЖЛИВІШИМ СКЛАДНИКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ УКРАЇНИ.

Автор:
ОЛЕКСАНДР ЗОЗУЛЯ,

компанія «Сингента» Н а територіях слов’янських 
країн «п’яний хліб» відомий 
багато століть. Збудники 
фузаріозів Fusarium spp. 

уражують злаки в період росту, в сно-
пах і валках на полі, а також у зерно-
сховищах при зволоженні і пліснявінні 
зерна. Найчастіше це захворювання ура-
жує пшеницю, нерідко жито, овес і яч-
мінь. У період дозрівання на колоскових 
лусочках і навіть на зерні з’являється ро-
жево-червоний або блідо-рожевий наліт. 
Уражене зерно не розвивається, стає 
щуплим, у нього знижується схожість.

Гриб утворює специфічні метаболіти — 
мікотоксини, зокрема вомітоксин та 
інші, які викликають в організмі роз-
лад органів травлення і психіки (збу-
дження, слабкість, тремтіння кінцівок). 
У всіх країнах вміст мікотоксинів нор-
мується потужним ринком зерновироб-
ництва. Скажімо, вміст вомітоксину в 
продовольчій пшениці й зерні на корм 
повинен бути в межах 0,3–0,5 ppb (0,3–
0,5 мг на 1 кг зерна). При цьому зов-
нішніх ознак пошкодження такий хліб 
не має. Клінічна картина отруєння схо-
жа на алкогольне сп’яніння, ї ї ознаки — 
ейфорія (втрата адекватності, сміх, спів 
тощо), порушення координації рухів 
(хитка хода тощо). На зміну збуджен-
ню приходять депресія і занепад сил. 
До цих явищ нерідко додається пору-
шення діяльності шлунково-кишково-
го тракту — пронос, нудота тощо. При 

тривалому вживанні зараженого хлі-
ба можуть розвинутися анемія і пси-
хічні розлади.

До останнього десятиліття вважалося, 
що основна інфекція насіння, з якою 
слід боротися на зернових культурах, — 
сажкові хвороби. Та чи часто ми нині 
спостерігаємо ураження рослин цими 
хворобами? На нашу думку, ні, бо, з од-
ного боку, аграрії зрозуміли, що прот-
руювання насіння — обов’язковий захід, 
а з другого боку, на ринку з’явилося до-
статньо ефективних діючих речовин, 
здатних знищувати сажкові хвороби на 
поверхні насіння і всередині його. Однак 
цього не скажеш про фузаріозні хворо-
би. Ознаки ураження ними не так помітні 
візуально, але при цьому їхня шкодочин-
ність непропорційно велика.

Проведений аналіз насіннєвого матеріа-
лу зернових колосових культур із різних 
регіонів України показав, що найбільше 
інфікованого фузаріозом насіння тра-
пляється в західних і центральних об-
ластях (від 30 %). У більшості інших 
областей рівень інфікування становив 
близько 20 %.

Якщо порівняти видовий склад фузарі-
озних грибів на зерні й у ґрунті, поміт-
ні певні суттєві відмінності. У дослідах 
2004–2011 років з обстеження ґрунтів в 
агроценозах озимої пшениці було вияв-
лено вісім видів рослин-господарів гри-
бів роду Fusarium: F. culmorum (5,7 %), 
F. merismoides (0,4 %), F. oxysporium
(31 %), F. sambucinum (5,7 %), F. solani 
var. agrillaceum (2,6 %), F. sporotrichiella
var. poae (2,2 %), F. sumbucinum (1,1 %), 
F. merismoides (0,4 %).

У проведених дослідженнях домінант-
ним видом був F. oxysporium. Гриби цього 
виду проникають у рослину через коре-
неву систему, проростають по ксилемі, 
яка транспортує воду і поживні елементи 
з кореня до листя. Внаслідок руйнування 
ксилеми розвиток рослин пригнічується 
або вони гинуть. Водночас F. oxysporium
має багато різновидів на певних куль-
турах. До того ж більшість грибів роду 
Fusarium належать до факультативних 
сапрофітів, це паразити, здатні продов-
жувати вегетативний ріст і розмножен-
ня на рослинних рештках після загибелі 
рослини-господаря. Тому аналіз ґрунту 
на наявність фузаріозних грибів може 

дати неточну оцінку потенційної небез-
пеки для зернових культур.

Наприклад, найнебезпечніший 
F. culmorum, який є джерелом снігової 
плісняви, може спричиняти кореневі гни-
лі та фузаріоз колосу, а його частка в 
ґрунті становила близько 6 % від знай-
дених фузаріозних грибів.

Наявність на колосі понад 30 % F. poae, 
виявленого в наших досліджен-
нях, надзвичайно небезпечна, адже 
F. poae — один із головних продуцентів 
трихотеценів, великої групи мікотокси-
нів сесквітерпенових епоксидів. F. poae
виділяє тип А трихотеценів (діацетоксис-
цирпенол (DAS), моноацетоксисцирпе-
нол (MAS), сцирпентіол (STO), HT2-токсин, 
T2-токсин та неосоланіол (NEO)) і тип B 
трихотеценів (ніваленол (NIV) та фузаре-
нон-X (FX)). Крім трихотеценів, цей гриб 
може виробляти енніатіни (ENN), бовери-
цин (BEA) і моніліформін (MON). Так само 
F. sporotrichioides, F. poae активно виро-
бляють подібні токсини, але для F. poae
головний токсин — NIV.

У видовому складі треба відзначити чи-
малий відсоток F. langsethiae. Це ма-
ловивчений вид із роду Fusarium, який 
найчастіше уражує посіви ячменю і вів-
са. Вид було ідентифіковано і описано 
на зернових на початку 2000-х років. За 
своєю біологією, морфологією він дуже 
схожий на згаданий вище F. poae, а від-
різняється набагато вищим рівнем про-
дукування токсинів HT-2 і T-2.

Помітну частку (понад 21 %) мав 
F. graminearum. Вид дуже поширений 
майже в усіх зонах вирощування зер-
нових культур. Йому властивий широкий 
поліморфізм. Наразі описано 13 різних 
підвидів цього гриба. Вони відрізня-
ються продукуванням окремих токси-
нів, але для всіх 13 підвидів основним 
є В-токсин — дезоксиніваленол (DON).

Потенційно небезпечні види 
Fusarium на зернових колосових 
культурах в Україні та світі

Види роду Fusarium, що продукують не-
безпечні для людини мікотоксини (МТ), 
надзвичайно поширені в Україні та сві-
ті. У видів Fusarium висока вірулент-
ність, є статевий і нестатевий цикли 
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розмноження, вони гемібіотрофи. Традиційно гриби видів 
Fusarium вважаються винятково збудниками небезпечних 
для рослин хвороб та продуцентами мікотоксинів, проте се-
ред них є й такі, що здатні уражувати організм людини, які 
можна використовувати для харчування і навіть у системах 
біологічного захисту рослин.

Fusarium acuminatum — токсигенний вид, який забруднює зер-
нові культури в різних кліматичних регіонах світу. Інформації 
про їхні філогенетику і токсигенний профіль мало, і вона не 
дозволяє оцінити ризики. F. acuminatum має низьку внутріш-
ньовидову генетичну мінливість, 58 % штамів можуть про-
дукувати низькі рівні деоксиніваленолу. Імовірно, цей вид не 
продукує Т-2 і НТ-2 токсини.

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. уперше було описано 1886 року. 
Дуже поширений у помірних широтах, живе переважно у цві-
левому ґрунті, але може існувати і як паразит на бобових 
культурах, гвоздиці та інших багаторічних рослинах. Уражує 
зернові культури, насамперед пшеницю і ячмінь. Вид чутли-
вий до забруднення повітря діоксидом сірки. Зазвичай інфі-
кування Fusarium avenaceum не пов’язано з отруєнням людей 
або тварин, але культури токсичні для курей, мишей і кроли-
ків, викликають дермотоксикози.

Fusarium nurragi, описаний Summerell та L. W. Burgess 
2000 року, — це збудник кореневої та стеблової гнилей зер-
нових і зернобобових культур, фузаріозу колосу злаків, один 
із збудників фузаріозного побуріння льону-довгунця. Колонії з 
розвиненим повітряним міцелієм, повстяно-пухнасті, строма 
не забарвлена. Макроконідії шилоподібні, однакового діаме-
тра по всій довжині, з обох кінців звужені, більш-менш вигну-
ті. Мікроконідії та хламідоспори відсутні.

Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. — збудник кореневої 
гнилі злакових культур. Повітряний міцелій білий, блідо-олив-
ково-жовтий, охряно-темно-червоний, пухнастий, добре 
розвинений. Строма блідо-охряна, жовто-коричнева, корич-
нево-червона. Макроконідії веретено-серпоподібні, еліптич-
но вигнуті, в середній частині конідії майже прямі, з ширшим 
діаметром центральних клітин, із короткою, раптово звуже-
ною у вигляді пиптика подовженою і загнутою верхньою клі-
тиною, з порівняно вираженою ніжкою або пиптиком біля 
основи, з 3–5, рідше з 6–8 добре помітними перегородками, 
в масі жовтуваті, рожеві, світло-коричневі. Хламідоспори про-
міжні. Мікроконідії відсутні.

F. graminearum Schwabe трапляється переважно як паразит 
хлібних злаків на зернівках (викликає явище «п’яного хліба»), 
колосках, стеблах, коренях, іноді на рослинах інших родин, у 
ґрунті. Повітряний міцелій добре розвинений, пухнастий, бі-
лий, біло-рожевий, криваво-червоний. Строма темно-кремо-
ва, вохряно-оливкова. Макроконідії веретено-серпоподібні, 
еліптично вигнуті, з поступово звуженою верхньою клітиною, 
з чітко вираженою ніжкою біля основи, зазвичай з 5 перего-
родками. Мікроконідії часто відсутні. Хламідоспори нечислен-
ні. В умовах України за рівня опадів вище як 50 мм у період 
від цвітіння до стиглості зерна домінує в комплексі збудників 
фузаріозу колосу Fusarium graminearum.

Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd еt Hans — збудник трахео-
мікозного в’янення і кореневої гнилі. Має близько 80 більш-
менш спеціалізованих форм. Уражує понад 150 видів рослин. 
На поживному середовищі утворює плівчасто-павутинні білі, 
персикові, пурпурні, фіолетові колонії. Макроконідії зазвичай 
утворюються в повітряному міцелії, веретено-серпоподіб-
ні, еліпсоїдально вигнуті, з тонкою оболонкою, з 3–5 перего-
родками. Мікроконідії рясні, подовжено-еліпсоїдальні, прямі 
або зігнуті. Хламідоспори кулеподібні, верхівкові або проміжні.

Fusarium poae (Peck) Wollenw вперше було описано 1913 року. 
Викликає фузаріоз колосу, є продуцентом мікотоксинів. Серед 
видів Fusarium, які викликають фузаріоз колосу зернових ко-
лосових культур, найпоширеніший Fusarium graminearum. Види 
F. avenaceum, F. culmorum і F. poae теж викликають уражен-
ня зернових фузаріозом колосу, але набагато рідше іденти-
фікуються. F. poae — надзвичайно небезпечний патоген, а 
от інформування про небезпеку ураження даним видом не-
виправдано низьке. Інфікування цим збудником пов’язують 
із токсикозами людини і тварин, його штами продукують ау-
рофузарин, беаверицин, бутенолід, кулморин, циклонероді-
ол, енніатини, фузарин, моніліформін, трихотецени типів А і В, 
що викликають небезпечні токсикологічні проблеми.

В умовах України за рівня опадів 50 мм у період від цвітіння 
до стиглості зерна домінує в комплексі збудників фузаріозу 
колосу Fusarium poae (Peck) Wollenw., а при вищому рівні опа-
дів — Fusarium graminearum.

Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg ex Gerlach & 
Nirenberg було описано 1976 року. Це патоген, який інфікує 
багато культурних рослин і спостерігається в різних кліматич-
них зонах. Вид продукує велику кількість фумонізинів, групи 

полікетид-похідних мікотоксинів. Біосинтез фумонізинів де-
терміновано присутністю FUM-кластера. Накопичення фу-
монізину В1 у проростках кукурудзи може досягати 4,5 ppb. 
Види Fusarium proliferatum разом із Fusarium verticillioides — 
головні продуценти фумонізинів. На противагу F. verticillioides, 
F. proliferatum колонізує не тільки рослини кукурудзи, а й ба-
гато культурних рослин, серед них пшеницю і ячмінь, особли-
во в низці регіонів Південної Європи.

F. sporotrichiella Bilai — збудник пліснявіння, або фузаріозу 
зерна злаків. Повітряний міцелій високий, білий, біло-рожевий 
або червоний. Строма криваво-червона, вохряно-жовто-бура, 
рідше не забарвлена. Макроконідії веретено-серпоподібні, з 
поступово звуженою, не видовженою верхньою клітиною і з 
більш-менш чітко вираженою ніжкою. Мікроконідії груше-ли-
моноподібні. Хламідоспори численні, зібрані в ланцюжки.

Фузаріоз колосу зернових колосових культур

Основні збудники (гемібіотрофи): Fusarium graminearum 
Schwabe (синонім Gibberella zeae (Schwein.) Petch), Fusarium 
avenaceum (Fr.) Sacc. (синонім Gibberella avenacea R.J. Cook), 
Fusarium poae (Peck) Wollenw., Fusarium sporotrichioides Sherb., 
Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.

Уражують усі зернові колосові культури. Гриби зимують на 
рослинних рештках, насінні у вигляді міцелію, хламідоспор 
або перитеціїв.

Щодо видового складу збудників фузаріозу в Україні встанов-
лено, що в умовах Полісся найбільшу частку в комплексі видів, 
які уражують посіви пшениці озимої, займає F. graminearum
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(35,0 %), тритикале — F. graminearum (27,4 %), жита — 
F. сulmorum (32,8 %). При цьому встановлено зв’язок між кіль-
кістю опадів у період між цвітінням і молочною стиглістю зерна 
та питомою часткою окремих видів. Для F. graminearum r = 
0,589, F. avenaceum r = 0,875 i F. sporotrichiella var. poae r = 
0,647. Величина інфікування має високу обернену кореля-
цію з показниками маси зерен із колосу, маси 1000 зерен та 
натури. Встановлено, що основний збудник фузаріозу коло-
су в «зерновому поясі» України, Лісостеповій зоні, — це та-
кож F. graminearum.

За даними С. В. Ретьмана, описано 21 вид грибів роду 
Fusarium, які найчастіше трапляються в патогенному комп-
лексі України. На зернових колосових культурах залежно 
від року особливо небезпечні 6–10 видів. У мікологічному 
комплексі найпоширеніші і найшкодочинніші F. graminearum, 
F. culmorum, F. sambucinum, F. solani, F. heterosporum, 
F. gibbosum, F. sporotrichiella, F. avenaceum і F. verticillioides 
(Sacc) Nirenberg (F. moniliforme). Встановлено тенденцію до 
зменшення кількості видів у патогенному комплексі збудників 
фузаріозу колосу озимої пшениці. Частота ізоляції звичайних 
для умов Лісостепу України збудників хвороби F. graminearum 
і F. culmorum поступово зменшується, а на домінантні позиції 
виходить F. sporotrichiella var. рoae — вид, який може розви-
ватися в посушливих умовах. Його характерна риса — від-
сутність видимих симптомів хвороби на колосі.

Шкодочинність фузаріозу колосу пшениці в Україні стрімко 
зростає останні 5–7 років, особливо в регіонах «зернового 
поясу» країни.

Ураження зернових культур видами Fusarium викликає іно-
кулюм, який зберігається в ґрунті й на рослинних рештках. 
Первинне ураження фузаріозною кореневою гниллю пагонів, 
що сходять, чи вузла кущіння можуть спричиняти міцелій або 
спори видів Fusarium. У разі ураження рослини фузаріозною 
кореневою гниллю грибок може бути ізольовано з різних ор-
ганів пшениці — стебла, основи прапорцевого листка, сфор-
мованих колосу і зерен.

Ураження фузаріозною кореневою гниллю спостерігаються в 
посівах пшениці озимої майже в усіх потужних зерновиробни-
ків світу: у Канаді, США, Австралії, також в Україні.

Фузаріоз колосу викликають макроконідії або хламідоспо-
ри, тому аскоспори вивільняються з перитеціїв при підви-
щеній вологості і формують основне джерело інокулюму в 
польових умовах. Інфікування злаків відбувається під час цві-
тіння й наливу зерна. Первинні симптоми проявляються як 
дрібні коричневі плями на окремих колосках, типово — біля 
основи лусочок. З розвитком інфекційного процесу або збуд-
ника хвороби колоски повністю вкриваються плямами не-
крозів, спостерігається передчасне старіння, іноді білий або 
білий із рожевим відтінком міцелій видно на поверхні колоска. 
Збудники Fusarium spp. можуть отримати доступ до кліти-
ни-господаря через продихи. Проте основний спосіб інвазії  — 
це пряме проникнення через адаксіальні епідермальні клітини 
стінки колоска. Проникненню збудника можуть сприяти під-
вищена активність кутіназ і ліпаз, що сприяють деградації ку-
тикули, та експресія генів Fusarium, які кодують ці процеси і 
сприяють агресивності збудника.

У дослідженнях процесів інфікуван-
ня остюків пшениці Fusarium culmorum 
встановлено деградацію компонентів 
клітинної стінки й локалізацію трихо-
теценових токсинів в інфікованих тка-
нинах. Також встановлено в секретомі 
F.  graminearum експресію акумуляції 
низки груп ферментів, наприклад це-
люлоз і пектатестераз, що розклада-
ють клітинні стінки рослин.

У дослідженнях Moretti та співавторів 
(2014) з’ясовано роль ураження збуд-
ником Fusarium graminearum (сино-
нім Gibberella zeae) насіння і переносу 
збудника з насіння чи ґрунту на колос/
зерно рослини наступного/нового вро-
жаю з визначенням розвитку збудни-
ка на різних фазах росту пшениці та 
рівні DON, які контамінують тканини 
рослини протягом вегетації і зерно ко-
лосу. Показано, що збудник з насіння 
може системно розвиватися в ткани-
нах пшениці, за винятком колосу і зе-
рен. Імовірно, існує морфологічний чи 
фізіологічний бар’єр, що інгібує колоні-
зації колосу збудником. Високі рівні на-
копичення DON було визначено у вузлі 
кущіння, стеблі й соломині. Натомість 
майже не було знайдено накопичен-
ня DON у колосі й зерні. Нарешті, всі 
частини рослини накопичували чи-
малі кількості DON-3-глікозиду, го-
ловного метаболіту мікотоксину. Рівні 
накопичення метаболіту знижували-
ся в генеративних органах порівняно 
з вегетативними. Автори відзначають 
небезпеку високих рівнів накопичен-
ня DON у соломі, яка використовуєть-
ся для годівлі свійських тварин. Під час 
досліджень процесів ураження остюків 
пшениці встановлено, що гіфи можуть 
поширюватися від ураженого до інших 
остюків через стрижень колосу.

Характерна риса поширення гриба — 
після ураження остюків зона розвит-
ку гриба міститься нижче за інфіковані 
остюки. Проте в разі передчасного ста-
ріння тканин рослини пшениці зона 
ураження може бути вище за місце інфі-
кування. Біосинтез трихотеценів індуку-
ється при ураженні збудником фузаріозу 
колосу зерна, що формується переваж-
но на члениках стрижня.

Схожий за переліком видовий склад 
збудників фузаріозу спостерігаєть-
ся і на полях зернових культур в інших 

країнах. Фузаріоз колосу і фузаріоз-
на коренева гниль викликаються при 
ураженні видами Fusarium. Ці хвороби 
спостерігаються на посівах пшениці, яч-
меню, вівса, тритикале й рису. У Канаді, 
США, країнах ЄС найбільш шкодочинні 
види Fusarium culmorum, F. graminearum 
та F. pseudograminearum (телео-
морф Gibberella coronicola), Fusarium 
sporotrichioides, Fusarium langsethiae, 
Fusarium avenaceum, Fusarium poae, 
які викликають фузаріозну кореневу 
гниль і фузаріоз колосу. Більшість ви-
дів Fusarium spp., які викликають фуза-
ріоз колосу і фузаріозну кореневу гниль, 
продукують мікотоксини з класів трихо-
теценів, хоча низка видів Fusarium проду-
кують фумонізини, моніліформін (MON), 
зеараленон (ZEA), що їх можна ідентифі-
кувати в ураженому фузаріозом колосу 
зерні по всьому світі.

Головний потенціал забруднення міко-
токсинами класу трихотеценів — зерно, 
ушкоджене фузаріозом колосу. При цьо-
му домінантні мікотоксини в класі трихо-
теценів — це DON і Т-2. Тому в Україні й 
інших країнах з потужним зерновироб-
ництвом нормуються максимальні кіль-
кості окремих токсинів у рослинницькій 
продукції.

Інфікування культурних рослин збуд-
никами фузаріозів — один із головних 
шкідливих чинників для людини в зер-
новиробництві, попри те, що збудни-
ки видів Fusarium більшу частину свого 
життя є сапрофітами. Активний роз-
виток рослинництва в Україні оприяв-
нив низку проблем, які з часом тільки 
ускладнюються. До цих надскладних 
питань належить і необхідність ефек-
тивно контролювати шкодочинність 
збудників фузаріозу в агрофітоценозах. 
Цей напрям має виняткове прикладне 
значення, а ураження зерна збудника-
ми різних видів Fusarium і мікотоксина-
ми жорстко регламентують українське 
законодавство і нормативні документи 
в більшості країн світу. Тому в цього пи-
тання потужне економічне підґрунтя — 
забезпечення важливого складника 
нарощування продуктивності зернових 
колосових культур. Соціальне значен-
ня ефективного контролю фузаріозів 
пов’язано зі збереженням від уражен-
ня мікотоксинами продуктів харчової 
промисловості та систем харчування 
свійських тварин.
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Який спосіб збирання 
зернових культур кращий, 
якщо на полі планується 
сівба покривної культури?

Зернові колосові культури — це осно-
вне місце в сівозміні для вирощування 
проміжних покривних культур. Уже сам 
процес збирання врожаю зернових пе-
редбачає управління рослинними решт-
ками і одночасно є підготовкою до сівби 
покривних культур. Перша обов’язко-
ва вимога до роботи комбайна — рів-
номірний розподіл решток по поверхні 
поля. Залежно від системи землероб-
ства в господарстві та наявної техніки 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ 
ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР

У ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРІ «МАЙСТЕРНІ АГРАРІЯ» БУЛА ОПУБЛІКОВАНА 
СТАТТЯ «ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ — ПРИРОДНИЙ РЕЦЕПТ ЗДОРОВ’Я 
ҐРУНТУ». ВОНА ВИКЛИКАЛА НЕАБИЯКУ ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У НАШИХ 
ЧИТАЧІВ, ЯКІ ПОСТАВИЛИ КІЛЬКА СУТО ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ З ДАНОЇ 
ТЕМАТИКИ. ТОЖ У ЦІЙ СТАТТІ ПРОПОНУЮ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДЕЯКИМИ 
ОСОБЛИВОСТЯМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПОКРИВНИХ КУЛЬТУР. 

Автор:
МИКОЛА КОСОЛАП,

канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
землеробства та гербології НУБіП

для збирання і сівби покривної культу-
ри є кілька варіантів роботи комбайна з 
рослинними рештками:

•	збирання звичайною жаткою може за-
безпечити низьку або середню висоту 
стерні, а подрібнена солома горизон-
тально лягає на поверхню і рівномірно 
розміщується по полю (рис. 1);

•	збирання очісуючою жаткою забезпе-
чує збирання лише зернової маси, а 
вся солома рівномірно розміщена по 
полю і залишається у вертикальному 
положенні (рис. 2).

Висока стояча стерня істотно змі-
нює мікроклімат біля поверхні ґрунту 
(табл. 1). Насамперед це проявляється 
в зменшенні швидкості вітру на поверх-
ні ґрунту, рівні надходження сонячної 

інсоляції до його поверхні та випаро-
вуванні вологи. У розпал літа поверхня 
ґрунту нагрівається менше, ніж за ва-
ріанту з подрібненою стернею. Висока 
стерня дозволяє акумулювати більшу 
кількість вологи навіть із малих дощів 
та роси, ніж це відбувається у випадку 
солом’яної мульчі, де подрібнені пож-
нивні рештки багато вологи вбирають 
у себе перш ніж вода під час дощів про-
сочиться в шар ґрунту. За деякими да-
ними, для того щоб вода проникла в 
ґрунт через соломисту мульчу пшениці, 
необхідні опади на рівні 8–10 мм. При 
цьому лежача солома завдяки контакту 
з ґрунтом швидше піддається розкла-
ду мікроорганізмами. Оскільки у соломі 
злаків широке співвідношення С/N, мі-
кроорганізми поглинають необхідний їм 
азот з ґрунту, чим створюють його де-
фіцит для покривної культури.

CТЕРНЯ ШВИДКІСТЬ 
ВІТРУ, М/С

ТЕМПЕРАТУРА 
ПОВІТРЯ, °С

ТЕМПЕРАТУРА 
ҐРУНТУ, °С

СОНЯЧНЕ 
ВИПРОМІНЕННЯ, 

МДЖ/ДЕНЬ

ВИПАРОВУВАННЯ 
ВОДИ, Г/ДЕНЬ

ВРОЖАЙНІСТЬ НАСТУПНОЇ 
КУЛЬТУРИ, Ц/ГА

ПШЕНИЦЯ РІПАК

Зароблена 
в ґрунт

1,7 12,4 15,2 20,2 3,17 22.6 12,4

Коротка (150 мм) 1,3 13,8 14,6 20,1 2,85 24,2 13,3

Висока (300 мм) 0,5 14,1 14,4 17,9 2,34 25,6 14,1

Рис. 1. Стерня пшениці після звичайної жатки.

Рис. 2. Стерня пшениці після очісуючої жатки.

Рис. 3. Розвиток рослин різних видів покривних 
культур у високій стерні 40 см (зверху) і низькій 
8 см (знизу). Джерело: Soilteq.eu. 

Таблиця 1. Вплив висоти стерні попередника на мікроклімат посіву і врожайність наступних культур (Саскачеван, Канада) (Mc Konkey. 2003)

Таблиця 2. Біомаса покривних культур залежно від висоти стерні, т/га сухої речовини 

Таким чином, у разі сівби покривних культур у високу стерню формується більша біомаса, рослини зазнають менше теплово-
го стресу та ефективніше використовують вологу. Водночас у стоячу стерню пряму сівбу покривних культур легше і якісніше 
проводити сівалками з дисковими сошниками. Посів буде якісним, адже так у посівну борозенку практично не потрапляють 
рештки соломи.

Дослідження, проведені у Франції, показали, що три основні, найбільш поширені в Україні покривні культури позитивно реа-
гували на збільшення висоти стерні (табл. 2, рис. 3).

ПОКРИВНА КУЛЬТУРА ЗАДИСКОВАНА 
СТЕРНЯ НИЗЬКА СТЕРНЯ ВИСОКА СТЕРНЯ

Гірчиця 0,6 0,7 1,1

Горох 0,7 0,9 1,7

Гречка 0,9 1,3 2,6
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Варто відзначити, що у високій стерні 
відмічався найнижчий ступінь пошко-
дження гірчиці хрестоцвітими блішками, 
що становив 25 %, проти 68 % у варіан-
ті з низькою стернею і 85 % у варіанті, 
де стерня була передискована. Це доз-
воляє висунути припущення, що висока 
стерня «приховує» культуру від шкідника. 

Час сівби покривних культур

Другим важливим питанням техноло-
гії вирощування покривних культур є 
оптимальний час їх сівби. Підходи до 
його визначення відрізняються від тра-
диційних підходів до сівби основних 
культур у сівозміні й, на жаль, на сьо-
годні ще недостатньо вивчені в світі та 
нашій країні. Оскільки покривні культу-
ри висіваються в різних системах зем-
леробства, особливості кожної з них 
додають або обмежують можливості 
застосування певних агротехнічних за-
ходів при сівбі таких культур. Основний 
спосіб сівби покривних культур — пря-
ма сівба, виконати яку можна різними 
способами.

Принципово є три можливі варіанти часу 
сівби покривних культур:

•	підсів покривних культур у посів 
основної культури сівозміни в період 
ї ї вегетації;

•	сівба перед збиранням або одночас-
но зі збиранням культури;

•	сівба після збирання основної культу-
ри сівозміни.

Кожен із цих варіантів має свої перева-
ги та ризики. 

Підсів покривних культур 
у посів основної культури 
сівозміни в період її вегетації

В традиційній системі землеробства під-
сівні культури зазвичай висіваються од-
ночасно з сівбою основної культури, але 
в такому разі покривна культура відчу-
ває пригнічуючий вплив підсівної культу-
ри суцільного посіву. Покривні культури, 
висіяні в посів основної, не повинні їй 
заважати (зазвичай це культура широ-
корядного способу сівби), тому їх посів 

відкладають на пізніше, поки основна 
культура не досягне певного розвитку. 
В даному випадку шукають компроміс 
між мінімізацією пригнічуючого впливу 
на основну культуру, зумовленого кон-
куренцією за доступні чинники життя, 

передусім вологу в ґрунті, та технічною 
можливістю виконання сівби без пошко-
дження основної культури.

За умови правильно підібраної техно-
логії сівби, комбінацій культур та інших 
елементів можна досягнути вищої за-
гальної врожайності органічної речовини 
з одиниці площі та позитивного впливу 
на ґрунт у бажаному напрямі завдяки 
кращому використанню простору в полі 
(надземного та підземного), а також вза-
ємовигідному співіснуванню мікроорга-
нізмів та культур.

Головні переваги підсіву покривної куль-
тури в основну в період ї ї вегетації по-
лягають у:

•	диверсифікації сівозміни;

•	зниженні тиску шкідників та поширен-
ня хвороб;

•	покращенні здоров’я ґрунту;

•	біологічному пригніченні бур’янів.

Даним способом можна формувати 
кілька типів асоціацій (поєднань кількох 
культур на полі), залежно від постав-
леної мети. Прикладом асоціації, в якій 
культури взаємодоповнюють одна одну 
й одночасно забезпечують накопичення 
більшої кількості пожнивних решток за 
одночасного поліпшення властивостей 
ґрунту, може слугувати асоціація ріпаку 
чи льону з бобовою культурою (рис. 4). 

За достатнього зволоження можна ство-
рювати і більш складні асоціації, вико-
ристовуючи підсів у міжряддя різних 
видів покривних культур (рис. 5). 

За даними американських дослідників, у 
кукурудзі, посіяній широкорядним спо-
собом, підсівні культури практично не 
впливали на ріст і розвиток основної 
культури і свій активний розвиток по-
чинали з моменту достигання культу-
ри або навіть після ї ї збирання (рис. 6). 
Оптимальним часом сівби покривних 
культур у міжряддя вважають стадію 
V4–V5 у кукурудзи. Більш рання сівба 
призводить до пригнічення росту остан-
ньої, а в більш пізні фази розвитку сівбу 
складно провести через висоту куль-
тури. Для успішної сівби необхідна ви-
сококліренсна сівалка, щоб не ламати 

Рис. 4. Підсів у міжряддя льону бобової 
культури.

Рис. 5. У різні міжряддя ріпаку озимого 
висіяні кормові боби, гуньба, сочевиця.

Рис. 6. Покривна конюшина у міжряддях 
кукурудзи, Вісонсін, США. Джерело: Daniel H. 
Smith, Wisconsin State Farmer, eu.wisfarmer.com

рослини кукурудзи, або сівба розкидним способом за допо-
могою дрона.  

Суттєвим ризиком посіву покривних культур у міжряддя ос-
новних культур сівозміни є питання ймовірного токсичного 
впливу гербіцидів. Він може бути зумовлений як безпосеред-
ньо внесеними препаратами на даній культурі, так і післядією 
їх (амінопіралід, клопіралід, 2,4-Д, мезосульфурон, метсуль-
фурон та ін.) застосування на попереднику. Для уникнення 
цього ризику при виборі видів покривних культур необхідно 
враховувати їхню стійкість до гербіцидів, які планується ви-
користати на основній культурі. 

Сівба перед збиранням або одночасно 
зі збиранням культури

Згідно із законом розвитку рослинних угруповань, умови для 
появи нових видів створюються в період завершення вегетації 
домінуючого виду. Перед збиранням культура різко зменшує 
або взагалі не споживає поживні елементи і вологу з ґрунту, 
тому вони внаслідок продовження діяльності мікроорганізмів 
та випадання дощів можуть там накопичуватися. Одночасно з 
усиханням і опаданням листків культури зростає рівень освіт-
лення ґрунту, що в сукупності з наявними в ньому поживними 
елементами і вологою створює сприятливі умови для проро-
стання насіння інших видів. Це може бути насіння бур’янів або 
висіяних нами в даний час у посів покривних культур. Із ре-
зультатів спостережень за динамікою появи сходів і видовим 
складом бур’янів у посівах пшениці озимої в цей період відо-
мо, що в такому поновлювальному бур’яновому угрупован-
ні переважають види, які мають дрібне насіння і здебільшого 
ярий цикл розвитку. Наведені положення є природною біоло-
гічною основою цього строку сівби покривних культур, явні 
переваги якого — це ранній термін, використання залишко-
вої вологи, можливість застосування продуктивних сівалок 
розкидного способу сівби, відсутність необхідності додатко-
вих обробітків ґрунту та мінімальні витрати.

З ризиків сівби в даний період можна виділити можливість по-
їдання насіння різноманітними тваринами, необхідність підви-
щення норми висіву, відсутність загортання насіння в ґрунт. 
Обмеженнями в застосуванні цього строку є наявність схо-
дів бур’янів на час сівби, які згодом будуть домінувати над ви-
сіяними культурами, та можливість залишкової дії гербіцидів.

Щоб зменшити до певної міри визначені вище ризики, сівбу 
покривних культур можна проводити не до, а одночасно зі зби-
ранням. У такому разі сівбу теж здійснюють розкидним спо-
собом посівними модулями, які встановлюють на комбайни. 

Сівба після збирання основної культури сівозміни

Сівба після збирання головної культури сівозміни є основним 
часом сівби покривних культур (рис. 7). Вище ми розбирали 
варіант сівби у високу стерню, а нижче розглянемо особли-
вості прямої сівби покривних культур у низьку стерню з рів-
номірно розподіленою подрібненою соломою. 
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Рис. 7. Сівба покривних культур.

Рис. 8. Сівба покривних культур розкидним способом одночасно 
з обробітком ґрунту. Джерело: Lehner.eu

Переваги сівби в цей період — наявність 
післязбиральної вологи в ґрунті, загор-
тання насіння в ґрунт, відсутність куль-
тури на полі.

Ризики — додаткове рихлення ґрунту 
сошниками сприяє прискореній втраті 
вологи, на якість сівби можуть негатив-
но вплинути рослинні рештки.

Коли сіяти? Зазвичай рекомендується 
сіяти якомога раніше після збирання з 
метою не втратити післяжнивну воло-
гу на час вегетації покривних культур. 
Однак, як і всі правила, це теж має ви-
ключення: не можна сіяти в стерню за 
наявності сходів бур’янів. Їх необхідно 
знищити до сівби покривної культури хі-
мічним способом. 

Спосіб сівби — звичайний рядковий або 
розкидний, але в такому разі його прово-
дять одночасно з мілким механічним об-
робітком, щоб заробити насіння в ґрунт 
(рис. 8).

Якщо в господарстві прийнята систе-
ма землеробства, яка передбачає ме-
ханічний обробіток ґрунту, то покривні 
культури можна сіяти в попередньо об-
роблений ґрунт. Сьогодні знаряддя для 
проведення поверхневого обробітку до-
статньо різноманітні. Основна вимога — 
не рихлити ґрунт у цей період глибше 
ніж на 5 см, щоб не порушити процесу 
«сухого поливу», який детально описав 
І. Є. Овсинський. Цим вимогам добре 
відповідає сконструйований в Україні но-
вий культиватор КД-4 «Колісниця», який 
завдяки круглому підрізаючому робо-
чому органу забезпечує поверхневе 
рихлення з рівномірним розміщенням 
підрізаної стерні на поверхні поля без 
перемішування ї ї з ґрунтом, що забез-
печує максимальний прояв явища «су-
хого поливу».

Будь-яка технологія вирощування куль-
тур завершується збиранням. У тради-
ційній технології вирощування основних 
культур сівозміни, час, спосіб збиран-
ня і технічне оснащення чудово вивчені 
й опрацьовані, але їх неможливо авто-
матично перенести на покривні культу-
ри з огляду на іншу мету вирощування. 
Для покривних культур змінюється сам 
зміст терміну «збирання». Під збиран-
ням покривних культур розуміють при-
пинення їх вегетації без вилучення 

будь-якої частини накопиченої рослинами органічної маси з 
поля. Припинення вегетації покривних культур може відбува-
тися як природним шляхом (втрата життєздатності внаслідок 
дії низьких температур), так і штучно (внаслідок застосуван-
ня різних агротехнічних методів). На сьогодні напрацьовано і 
застосовується на виробництві два такі методи: механічний — 
припинення вегетації покривних культур внаслідок механіч-
ного їх пошкодження; та хімічний — застосування гербіцидів. 

•	Вимерзання. При виборі природного методу припи-
нення вегетації потрібно використовувати культури, чут-
ливі до низьких температур, а саме: соняшник, гречку, 
конюшину олександрійську, люпин, сочевицю тощо. 
Середньочутливими є гірчиця, китайська редька, кінські 
боби, овес, вика. Нечутливі — райграс, жито, конюши-
на червона.

Механічне знищення покривних культур може проводитися 
за двома технологічними схемами:

•	 Подрібнення органічної маси покривних культур. 
Спосіб ефективний для тих покривних культур, які не від-
ростають після подрібнення (гірчиця, фацелія, кінські боби, 
соняшник, редька тощо). Малоефективно це для трав. Крім 
того, деякі бур’яни можуть також відновлюватися після 

подрібнення (повзучі рослини). До того ж наявність мульчі 
може заважати сівбі.

•	Коткування. Знищує рослини або принаймні уповільнює 
їхній розвиток (конюшина, люцерна). Коток рубчастий роз-
плющує стебла рослин, щоб вони вкрили поверхню ґрунту 
без підрізання. За наявності сприятливих умов і часу через 
закотковані покривні культури можуть прорости бур’яни. 
Таке рішення не підійде для рослин зі сланкими стеблами 
(вика або трави на ранніх етапах розвитку). Цей спосіб добре 
спрацює для рослин, які мають прямостоячий тип стебла 
(гірчиця, овес, кінські боби). Оптимальний час застосуван-
ня рубчастого котка початок-середина цвітіння. У цій фазі 
рослини досягнули піку накопичення сухої речовини і за-
звичай покривна культура встигла виконати своє завдання. 
Під час приморозків ефективність коткування буде набага-
то вища. У разі відростання покривних культур або появи 
сходів бур’янів, після коткування доцільним є застосування 
гербіцидів. Необхідно зважати на те, що знищення покрив-
них культур у більш пізній час подовжує період їх розкладу 
й, відповідно, присутності їх на полі, що часто є доцільним.

Ми зачепили лише частину особливостей технології вирощу-
вання покривних культур. Шановні читачі, за вашими відгука-
ми ми сформуємо тему наступної статті з даної проблематики.
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ГУМУС І ЗДОРОВ’Я ҐРУНТУ

Автор:
ОЛЕНА ОЖОВАН, 

к. б. н., доц. кафедри польових 
і овочевих культур Одеського 
державного аграрного університету

Як ґрунти стали чорними?

Хімічний склад ґрунтів представлений 
трьома групами сполук: речовини мате-
ринських порід, речовини атмосферних 
опадів та осадів, а також органічні речо-
вини ґрунту. Саме сполуки третьої гру-
пи обумовлюють формування гумусових 
горизонтів, утворення специфічних гу-
мусових речовин, які надають ґрунтам 
характерних ознак та відрізняють їх від 
інших природних тіл. Загальновідомо, що 
вміст гумусу в ґрунтах змінюється в різ-
них ґрунтово-кліматичних зонах, саме 
характер рослинного покриву, діяльність 
мікрофлори, гідротермічні умови вплива-
ють на кількість та якісний склад гумусу. 

Для того щоб правильно визначити роль гумусу в ґрунтових процесах, слід розумі-
ти природу гумусових речовин. Гумусоутворення представляє собою формування 
в ґрунті особливої системи органічних сполук, де гуміфікація є лише частиною цьо-
го процесу, яка завершується утворенням гумусових кислот (гумінових, фульво-
вих). Варто зазначити, що сучасні уявлення щодо шляхів та механізмів гуміфікації 
розходяться. За схемою М. М. Кононової, основою гуміфікації є конденсація про-
стих мономерів — продуктів глибокого розпаду біологічних макромолекул або ме-
таболітів ґрунтових мікроорганізмів. А за думкою Л. М. Александрової, проміжні 
високомолекулярні продукти розкладання органічних решток поступово трансфор-
муються в гумусові кислоти шляхом ароматизації та карбоксилювання. Зі свого 
боку Д. С. Орлов вважає можливими обидва шляхи гуміфікації. Причому в ґрунтах 
з підвищеною біологічною активністю переважає розпад рослинних решток до мо-
номерів та їх наступна гетерополіконденсація.

Гумінова кислота є продуктом життєдіяльності аеробних бактерій та утворюється 
внаслідок гуміфікації потужної кореневої системи трав’янистої рослинності в умо-
вах дефіциту вологи. Утворення чорноземів під лісом у принципі неможливе через 
незначну кількість листового опаду на поверхні та головних агентів гуміфікації — 
пліснявих грибів. Цікавим є те, що саме чергування періодів зволоження та посухи 
забезпечує утворення гумінових кислот і наступну їх конденсацію, тобто збільшен-
ня структурованості, своєрідного дозрівання їхніх молекул.

У періоди посухи 
відбувається магічний 
процес конденсації молекул 
гумінових кислот.

КУМЕ, СУШ 
КОНКРЕТНА!

ЗАТЕ БІЛЬШЕ 
ГУМУСУ БУДЕ!
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Встановлений тісний зв'язок між кількістю гумусу та вмістом гуміно-
вих кислот. Так, ґрунти чорноземного типу характеризуються пере-

важанням гумінових кислот над фульвокислотами у складі гумусу, 
тимчасом як для підзолистих ґрунтів відмічається зворотна за-
лежність. Гумінові кислоти «бурі», «чорні» надають відповідного 
кольору ґрунтовому профілю чорноземів, ми бачимо, як нако-
пичення їх відбувається у верхніх шарах і поступово зменшу-
ється з глибиною, утворюючи характерні плями та потьоки, 
формуючи потужний гумусовий горизонт. 

Важливу роль у закріпленні гумусових речовин та їх нако-
пиченні відіграють і хімічні властивості ґрунту, так ми спо-
стерігаємо утворення високогумусних чорноземів саме на 
материнських породах, багатих лужноземельними метала-
ми. Утворені гумати кальцію та магнію менш доступні для 

мікроорганізмів, гумусові речовини стають інертними та на-
громаджуються в ґрунті. Таким чином, ми з вами визначили 

роль основних факторів ґрунтоутворення на формування гу-
мусових речовин та безпосередньо чорноземного ґрунту.

Кількість гумусу залежить від здатності 
гумусових речовин утворювати 
з кальцієм стійкі до мінералізації 
органо-мінеральні речовини.

Значення гумусу для здоров'я ґрунту

Гумусованість та фізичні властивості ґрунту є взаємообумовлю-
ючими параметрами. При наявності в ґрунті грудкуватої та зер-
нистої структури забезпечуються оптимальні умови водного, 
повітряного, поживного режимів. За В. Р. Вільямсом, це дося-
гається поєднанням двох взаємно протилежних процесів: 
аеробного — на поверхні структурної грудки та анаероб-
ного — всередині неї. В аеробному процесі утворюють-
ся поживні речовини внаслідок розкладу органічних 
решток, що призводить до руйнації структури. Однак 
новоутворення органічної речовини всередині грудки 
сприяє відновленню структури ґрунту. Саме просо-
чування ущільненої ґрунтової грудки розчином уль-
мінової та гумінової кислот, перехід цих кислот у стан 
«цементу» завдяки кальцію забезпечують структуро-
ваність ґрунту. Цементування має незворотній процес, 
тому при механічному руйнуванні структурних агрегатів 
утворюються розірвані тонкі плівки, які здатні склеїтись 
тільки новими порціями гумусових речовин. У склеюванні 
ґрунтових агрегатів частково можуть брати участь міцелій 
пліснявих грибів, бактеріальні слизові виділення.

В ґрунтовому гумусі акумульовано значні запаси елементів жи-
влення для рослин. Через особливості будови основного струк-
турного скелету їх молекул хімічні елементи та атомні групи можуть 
бути присутніми як у циклічних формах полімеризованого вуглецю, так 
і в бокових ланцюгах. Саме такою будовою пояснюється високий вміст азо-
ту в їх складі — до 3–4 %. Вченими доведено, що агрономічна цінність гумусу обу-
мовлена його колоїдно-хімічними властивостями. 

За даними X туру агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення, ґрунти України мають такі показ-
ники забезпеченості макроелементами:

Обстежені ґрунти характеризується дуже низьким та низьким 
вмістом легкогідролізованого азоту, 93 % обстежених ґрунтів 
характеризуються дуже низьким. За вмістом рухомих сполук 
фосфору ґрунти мають середній та підвищений вміст, площа 
яких становить 68 %. Підвищеним та високим вмістом харак-
теризуються ґрунти за вмістом рухомих сполук калію (57 %).

Де подівся гумус з українських чорноземів?

Вміст гумусу завжди мав велике значення як генетична ді-
агностична ознака ґрунту, так і основа його здоров’я і ро-
дючості. Відома його роль у формуванні багатьох корисних 
властивостей ґрунту для оптимізації водного, повітряного 
й поживного режимів і навряд чи його можна буде заміни-
ти іншими засобами. Дегуміфікація є найбільш глобальним 

типом деградації чорноземів, їх втрати складають близько 
1 т/га гумусу на рік. Коли ми оцінюємо втрати гумусу, то більш 
раціонально використовувати не показник вмісту гумусу, а 
його запаси, оскільки оранка охоплює різні за гумусованістю 
шари ґрунту. Дійсно, відбувається зниження запасів гумусу до 
30–40 % в орному шарі внаслідок посиленої мінералізації в 
перший період після розорювання. Поступово процеси дегу-
міфікації спостерігаються у всьому ґрунтовому профілі. Такі 
втрати викликані зміною водно-повітряного, гідротермічно-
го режимів, характером та кількістю надходження органіч-
них решток. У подальшому землекористуванні вміст гумусу 
залежить від збалансованості процесів гуміфікації-дегуміфі-
кації, що будуть призводити до зростання запасів гумусу, ста-
білізації або зниження його вмісту. Наприклад, важливу роль 
матиме співвідношення просапних культур та культур суціль-
ного посіву. При використанні чорноземів у сівозмінах із 28 % 

ВМІСТ ГУМУСУ, % ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИЙ 
АЗОТ, МГ/КГ ҐРУНТУ

РУХОМІ СПОЛУКИ 
ФОСФОРУ, МГ/КГ ҐРУНТУ

РУХОМІ СПОЛУКИ КАЛІЮ, 
МГ/КГ ҐРУНТУ

Полісся 2,33 103 113 67

Лісостеп 3,21 106 109 100

Степ 3,45 106 111 159

Україна 3,16 105 110 121
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просапних культур втрати гумусу з орного шару складають 
біля 0,6 т/га, при 50 % — до 0,7–0,9 т/га. Дослідженнями до-
ведена можливість систематичним внесенням органічних до-
брив, отриманням високих та сталих урожаїв, які забезпечують 
накопичення органічних решток як джерела утворення гуму-
су, керувати гумусним станом чорноземів.

Також важливою причиною дегуміфікації є таке явище, коли поля 
знаходяться у стані без рослин у періоди між основними культу-
рами. В типових сівозмінах час, коли поля знаходяться у стані без 
рослин, займає 20–30 % періоду ротації, а в сівозмінах з чорним 
паром він може сягати 50 %. Саме рослини є першоджерелом 
надходження органічної речовини у ґрунт. Отже, варто складати 
сівозміни так, щоб ґрунти були зайняті рослинами максимально 

тривалий період часу. Для цього потрібно заповнити «паузи» між 
основними культурами проміжними покривними або сидераль-
ними культурами, замінити чорні пари на зайняті або сидеральні.

Зменшення запасів гумусу через посилену мінералізацію та-
кож може бути спричинене меліоративними заходами або 
зрошенням, що створюють сприятливі умови для розвитку 
ґрунтової мікрофлори. Мінералізації піддаються лабільні ком-
поненти ґрунтового гумусу, які надалі стабілізуються. Тобто, 
при зміні умов ґрунтоутворення потрібен час на встановлення 
рівноваги між екологічними умовами, антропогенними діями 
та ґрунтовими властивостями. Деякі вчені навіть не визнача-
ють такі втрати, як деградацію ґрунту, а оцінюють ці зміни як 
нормальний хід його розвитку.

Причиною втрати гумусу 
є не тільки процеси його мі-
нералізації при використанні, а й 
ерозійні процеси, коли втрати ґрунту 
через змивання та дефляцію перевищують 
темпи ґрунтоутворення. Еродовані ґрунти в Україні 
займають близько 40 % території від загального фонду 
орних земель. Такі ґрунти характеризуються зменшенням потужності ґрунтового 
профілю, з верхнього шару ґрунту виносяться найбільш багаті гумусом ґрунтові 
частки. Слід зазначити, що такі втрати неможливо компенсувати жодним внесен-
ням органічних добрив. 

Втрати органічної речовини, а з ними і гумусу з ґрунту, викликані механічними втра-
тами внаслідок виносу ходовою частиною сільськогосподарської техніки, врожаєм 
коренеплодів та бульбоплодів. За даними деяких вчених, втрати гумусу з вказаної 
причини можуть становити до 180–200 кг/га. Втрачаються тонкодисперсні фракції 
ґрунту, які мають вміст гумусу більший, ніж у фракції грубого пилу та піску. Разом 
із тонкодисперсною частиною ґрунту не тільки втрачається гумус, а й погіршують-
ся структурний стан, буферність, водний та поживний режими ґрунту. 

При тривалому використанні ґрунту змінюються і кількісні показники вмісту гуму-
су, і якісні. Відзначається зменшення інтенсивності новоутворення гумусу, гумус 
орних земель стає більш рухомим, знижується оптична щільність гумінових кис-
лот, що свідчить про зменшення структурованості їх молекул.

Скільки гумусу утворюється з рослинних решток?

На даний момент головним джерелом гумусу в ґрунті для переважної більшості 
землекористувачів є рослинні рештки. Коефіцієнт гуміфікації соломи знаходиться 

Коефіцієнт гуміфікації 
рослинних решток 
вищий на 15–20 % при 
поверхневому їх заляганні 
або при неглибокому 
загортанні до 5 см, 
порівняно з глибоким 
на 15–30 см.
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в межах 0,1–0,25, для порівняння цей показник 
для гною складає близько 0,054. Так, кожна 
тонна внесеної соломи за кількістю отрима-
ного гумусу буде відповідати майже 3,7 т вне-
сеного гною при коефіцієнті ї ї гуміфікації 0,2. 
Крім того, з 4 т соломи озимої пшениці в ґрунт 
повертається (кг/га): азоту — 14–22, фосфо-
ру — 3–7, калію — 22–55, кальцію — 9–37, 
магнію — 2–7, мікроелементів (г/га) бору — 24, 
міді — 12, марганцю — 116, молібдену — 1,6, 
цинку — 160, кобальту — 0,4. Інтенсивність 
накопичення гумусу буде вищою на 15–20 % 
при мілкому загортанні соломи на глибину 
0–5 см, ніж при глибокому на 15–30 см. Це 
підтверджено у дослідженнях вітчизняних і за-

рубіжних вчених. Наприклад, за даними Wang, 
X. та ін. (2017), у восьмирічному дослідженні ко-

ефіцієнт гуміфікації соломи кукурудзи при зви-
чайному обробітку ґрунту становив 8,94 %, а при 

no-till — 14,09 %, що було найвищим серед усіх ти-
пів обробітку ґрунту, які досліджувалися.

Співвідношення С:N у соломі озимої пшениці складає 
80–90:1. Отже, мікроорганізми, які розкладають соло-

му, починають споживати азот ґрунту та створювати його 
дефіцит для рослин. Потреба внесення додаткового азо-

ту разом із соломою в старих рекомендаціях була обумовле-
на саме цим явищем іммобілізації азоту. Крім того, солома при 

глибокому заорюванні може справляти депресивну дію на росли-
ни через токсичний вплив деяких органічних сполук та похідних фе-

нолу. Подрібнена солома, рівномірно розкидана по полю та удобрена 
аміачними або амідними формами азоту, швидше розкладається аеробни-

ми мікроорганізмами та нейтралізує депресивну дію токсинів. Тепер, коли вар-
тість азоту в добривах суттєво зросла, необхідно шукати оптимальніші рішення. 
Компенсуючу дозу азоту можна замінити бобовим компонентом соломи у вигля-
ді покривної або сидеральної культури з більш оптимальним співвідношенням С:N. 
Слід зазначити, що залишення рослинних решток на полі сприятиме покращенню 
здоров’я ґрунту навіть без додаткового внесення азоту, коли стабілізуються про-
цеси гуміфікації-мінералізації.

Гумус і вуглецеве землеробство

Аналізуючи світові запаси вуглецю в біосфері, варто звернути увагу на значну 
роль ґрунту в його секвестрації. Вилучений із великого геологічного та пройшов-
ши малий біологічний колообіг, вуглець у значній кількості акумульований у вигляді 
гумусових речовин ґрунту разом з іншими формами континентальної трансфор-
мації рослинних решток — торф, кам’яне вугілля, нафта, сапропелі. За даними 
науковців, в осадових породах біологічного походження накопичено приблизно
7,3 × 1015 т вуглецю, для порівняння — маса вуглецю гумінових кислот сучасних 
ґрунтів складає 8–14 × 1011 т. 

Частка емісії СО2 із ґрунту в атмосферу завдяки мінералізації стійких груп гуміно-
вих речовин складає 0,2–1,2 % від загальної емісії СО2, яка на 96–99 % обумовлена 
мінералізацією свіжих залишків рослин, диханням ґрунтових мікроорганізмів, міне-
ралізацією легкогідролізованої частини гумусу. Тобто, емісія зумовлена головним 
чином верхніми гумусовими горизонтами (0–20 см) ґрунту. Потрібно розуміти, що 
органічна речовина ґрунту в глобальному масштабі є одним із головних складо-
вих ланцюгів вуглецевого циклу, який реагує на зміни клімату і діяльність людини.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КУЛЬТУРА

ҐРУНТОЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, % ЗА РІЗНОЇ КРУТИЗНИ СХИЛУ

3° 6° 9°

Багаторічні трави 95 94 84

Озимі на зерно 82 77 68

Ярий ячмінь 50 46 41

Однорічні трави, горох 47 42 37

Цукрові буряки 47 - -

Просо, овес 42 36 32

Гречка 39 35 31

Соняшник 37 34 -

Кукурудза на зерно і силос 35 32 -

Картопля 32 28 -

Пар чорний 0 0 0

Стерня озимих культур 51 45 39

Стерня ярих звичайної рядкової сівби 25 23 21

Як збільшити вміст гумусу в ґрунтах мого господарства?

Збільшення вмісту гумусу та зменшення його втрати в полях можна досягти шляхом застосування комплексу заходів: 

•	При розробці системи сівозмін проаналізуйте рельєфні умови місцевості, щоб запобігти деградації ґрунту насамперед че-
рез ерозію. На схилах крутизною більше ніж 3° мають бути ґрунтозахисні сівозміни з культурами суцільного способу сівби 
та багаторічними травами (табл. 1). 

Таблиця 1. Ґрунтозахисна ефективність сільськогосподарських культур на схилах різної крутизни

•	Оцініть вашу сівозміну з огляду на такий показник: скільки часу поля з рослинами і без. Увесь вегетаційний період ґрунто-
ва поверхня має бути вкрита рослинністю, шляхом підсівання сидератів та покривних культур. 

•	Залишайте рослинні рештки на поверхні або з неглибоким їх загортанням у ґрунт.

•	Переходьте на скорочені системи обробітку ґрунту. Пам’ятайте про те, що коефіцієнт гуміфікації рослинних решток більший 
на 15–20 % за неглибокого їх загортання (до 5 см),  порівняно з глибоким (15–30 см).

•	Інтенсивний обробіток ґрунту допускається лише на ерозійно безпечних територіях. 

•	Повертайте органічну речовину в ґрунт з органічними добривами, якщо це можливо в умовах господарства.

•	Проводьте хімічну меліорацію, підтримуйте оптимальний вміст кальцію, що сприятиме оптимізації кислотності та закріплен-
ню гумусу на поверхні мінеральної частини ґрунту. 

•	Створюйте і зберігайте полезахисні лісосмуги продувної конструкції.

Насправді всі ці рекомендації відповідають простій пораді — подивись як у природі і зроби в полі так само.
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ПТАХИ Є ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОСИСТЕМ, ГАРМОНІЙНО 
СПІВІСНУЮТЬ З ІНШИМИ ЦАРСТВАМИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ. В ЗДОРОВІЙ 
ЕКОСИСТЕМІ ГОСПОДАРСТВА МАЄ БУТИ ЯКНАЙБІЛЬШЕ ВИДІВ ПТАХІВ, 
А НА ВЕРШИНІ ЦІЄЇ ЕКОСИСТЕМИ ПОВИНЕН СИДІТИ ХИЖИЙ ПТАХ.

В орнітофауні України ряд Соколоподібних пред-
ставлений 32  гніздовими, пролітними видами. 
Важливу роль у регулюванні чисельності мишо-
подібних гризунів в агроландшафтах відіграють 

канюки — типові мишоїди. В Україні зустрічається 3 види 
канюків. Канюк звичайний і канюк степовий (занесений до 
Червоної книги України) — гніздові, пролітні, частково зиму-
ючі; зимняк — мігруючий, зимуючий. Найбільш поширеним і 
численним є канюк звичайний.

Канюк звичайний. Головну роль у його живленні відіграють 
мишоподібні гризуни, різноманітні полівки, тому він значною 
мірою є міофагом, заслуговуючи однієї зі своїх назв — мишо-
їд. В окремі роки частка цих гризунів у раціоні канюків скла-
дає до 90 %. Науковці дослідили, що за день родина канюків 
звичайних із пташенятами з’їдає в се-
редньому 10–12 дрібних тваринок, а в 
роки масового розмноження мишей ця 
кількість може збільшуватися до 15–20 і 
навіть 30 мишок на день. Тож кожен ви-
водок канюків за літо знищує від 500 до 
1000 гризунів, і насамперед полівок — найпоширеніших по-
льових шкідників. За рік родина канюків може з’їсти 3–4 тис. 
гризунів. Вважають, що кожна полівка, з’їдаючи зелень і зер-
но, знижує урожай приблизно на 1 кг. Тож, за підрахунками 
вчених, кожна сім’я канюків за літо зберігає приблизно 0,5 т 
зерна. Якщо ж сюди додати ще й зимову здобич хижаків, циф-
ра вийде більш значною. 

На початку 1990-х років зимівля канюків в Україні була рідкіс-
ним явищем, проте протягом останніх десятиліть чисельність 
виду на зимівлі зросла. Науковці пояснюють це скорочен-
ням протяжності міграцій канюка звичайного та більшим 

переходом виду до осілого способу життя. Взимку канюки 
притримуються тільки відкритої місцевості. Це можуть бути 
сільгоспугіддя різного типу (поля перелогів та поля з рослин-
ними рештками на поверхні), а також відкриті заплави річок 
та меліоровані території.

Канюк звичайний перебуває під захистом Бернської та 
Боннської конвенцій, а також Конвенції CITES.

Зимняк — типовий представник зимової орнітофауни. Восени 
перші зимняки, що летять з півночі, з’являються у нас у се-
редині-кінці вересня, частина птахів залишаються зимувати. 
Весняна міграція в зворотному напрямку спостерігається в 
березні, окремі особини можуть зустрічатися до кінця квітня.

Основу живлення зимняка, як і канюка 
звичайного, складають мишоподібні гри-
зуни, здебільшого полівки. Маса щоден-
ного раціону зимняка в неволі становить 
близько 140 г, тобто за добу кожен птах 
повинен спіймати 7–8 полівок. 

Кількість мігруючих і зимуючих птахів коливається за рока-
ми. У «мишині» роки зимняк за чисельністю на прольоті по-
ступається тільки канюкові звичайному. Кількість зимняків, 
що залишаються зимувати, також залежить від «урожаю» на 
мишоподібних гризунів місцевих популяцій та стану снігово-
го покриву — чим менша його товщина, тим більше зимня-
ків, і навпаки. 

Боривітер звичайний зустрічається у різних ландшафтах, 
але переважно на відкритих рівнинах з деревною рослинніс-
тю. В Україні є звичайним гніздовим, перелітним і зимуючим 

За рік родина канюків
може з’їсти 3–4 тис. гризунів.

Канюк звичайний (Buteo buteo) Зимняк (Buteo lagopus)
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(на півдні, у теплі зими і в інших регіонах 
країни) птахом. Під час міграцій зустрі-
чається скрізь.

Індивідуальні мисливські ділянки у бо-
ривітра становлять 25–40 га. Від своїх 
гнізд вони рідко відлітають на відстань 
500–600 м.

Гніздиться, як правило, одиночними па-
рами, але інколи по сусідству розташо-
вуються 2–3 пари, в окремих випадках 
до 10 (колонія). Відстань між сусідніми 
житловими гніздами від 25 до 400 м. У 
природних ландшафтах боривітер по-
селяється в старих гніздах сорок, во-
рон сірих, граків, круків. У Степовій 
і Лісостеповій зонах найчастіше гніз-
диться у гніздах сорок на маслинці ву-
зьколистій. Може гніздитися на будівлях 
(відомі численні випадки гніздування на 
горищах висотних будинків).

У здобичі боривітра переважають най-
поширеніші сільськогосподарські шкід-
ники: сірі полівки, миші, пацюки, молоді 
ховрахи та інші дрібні гризуни. Полює він 
безперестанку, за день добуваючи 12–
15 полівок, а при великій кількості гри-
зунів — до 28 звірят. У багаті на гризунів 
роки полівки складають до 60–90 % ра-
ціону боривітрів. У такі роки гнізда бува-
ють буквально завалені гризунами, яких 
пташенята не встигають з’їдати. Оскільки 
за чисельністю боривітер лише трохи по-
ступається канюку, а в Лісостепу взагалі 
переважає його, роль цих хижаків у за-
хисті врожаю від шкідників приблизно 
однаково велика. Вченими було встанов-
лено, що кожна пара боривітрів надійно 
оберігає від ховрахів та інших гризунів 
5–10 га посівів.

Висока цінність боривітра для сіль-
ського господарства зумовлена ще 
однією його звичкою: на улюблену здо-
бич нападає навіть ситий боривітер, 
ховаючи спійманих звірят. Ця звичка 
краще вивчена у американського бо-
ривітра — в спеціальних дослідах пта-
хи завжди ловили всіх мишей і полівок, 
котрих до них пускали. Одного разу 
протягом години на виду у сидячого 
поблизу дороги американського бо-
ривітра з проїжджаючої повз машини 
по черзі викинули 20 білих мишей. Усі 
до єдиної були ним негайно спіймані, 
хоча з’їв він тільки одну, а 19 сховав у 
траві й на стовпах. Свої запаси соколи Боривітер звичайний (Falco tinnunculus)

не забувають, перевіряючи їх ввечері 
того ж дня, наступного ранку або при 
невдалих полюваннях (наприклад за 
дощів) у наступні 2–3 дні. Однак части-
на, а іноді й більшість схованих звірят 
залишаються не знайденими, і бори-
вітер знову береться за полювання, 
що помітно збільшує тиск на популя-
ції гризунів. Не гребують боривітри і 
розбійництвом: спостерігали як вони 
відбирали полівок у болотних сов.

Вид занесений до Бернської (додаток II) 
та Боннської (додаток II) конвенцій, а та-
кож до Конвенції з міжнародної торгівлі 
вимираючими видами дикої фауни і фло-
ри (додаток 1).

Сови. В орнітофауні України ряд 
Совоподібні представлений 13 видами. 
Найбільш поширені та численні — сова 
вухата, сова сіра та сич хатній. 8  ви-
дів — рідкісні, занесені до Червоної кни-
ги України (пугач, сова болотяна, совка, 
сич волохатий, сичик-горобець, сова 
довгохвоста, сова бородата, сипуха). 
Всі види сов (окрім совки) — осілі або 
кочові птахи. Вони дуже корисні та по-
требують охорони.

Звичайну їжу сов складають дрібні гри-
зуни; менші види сов живляться пере-
важно великими комахами.

Сова вухата. В Україні гніздиться скрізь, 
не зимує лише в Карпатах. Сова вухата 
перебуває під захистом Бернської кон-
венції та Конвенції CITES.

Сова вухата — яскраво виражений мі-
офаг: на всьому просторі ареалу дрібні 
мишоподібні гризуни становлять 80–
99 % складу ї ї здобичі. З гризунів най-
більше значення в живленні сови вухатої 
займають деякі види полівок і мишей. 

Як відомо, сова вухата сама собі гнізд 
не будує, а використовує готові, госпо-
дарями яких були сороки, ворони, круки, 
граки; торішні незайняті гнізда денних 
хижаків: шуліки, яструба великого, осо-
їда і канюка. В окремих місцях бракує 
подібних споруд, і ось тут ми можемо до-
помогти совам — звести для них гнізда 
своїми руками! 

Як показує досвід орнітологів, сови, пе-
редусім вухаті, охоче заселяють штуч-
ні гнізда, зроблені з вживаних старих 

кошиків, пластикових і металевих відер, 
старих кошиків для сміття. Їхні розміри 
повинні бути не менші ніж 30 см у діа-
метрі й 25–30 см у глибину. Розвісити 
їх можна на сучках дерев у лісосмугах 
та на узліссях лісових масивів, причому 
дерева зі штучними гніздівлями можуть 
знаходитися одне від одного на відста-
ні 200–300 м. Днища відер обов'язко-
во потрібно продірявити (для стоку 
дощової води). На дно тари необхідно 
насипати шар тирси, торфу, лісової під-
стилки. Підвішувати старі кошики й ві-
дра слід на висоті 5–6 м, найкраще за 
ручку (якщо ї ї вже немає, можна зро-
бити з дроту).

Чому мало хижих птахів у моєму 
господарстві? Хижі птахи, на жаль, 
часто страждають від переслідувань з 
боку мисливців та звичайних людей з 
низьким рівнем екологічних знань і від-
повідальності. Навіть попри те, що ці 
птахи полюють здебільшого на гризу-
нів, вони люто винищуються екологіч-
но несвідомими людьми.

Сова вухата (Asio otus) у штучній гніздівлі.

Раціон сови вухатої 
на 80–99 % складається 
з мишоподібних гризунів.



МА № 3/2022

132 133

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Для збереження видів необхідна заборона полювання на цих 
птахів, збереження природних ареалів їх існування, обґрун-
товане і відповідальне використання пестицидів, створення 
умов для гніздування та проведення просвітницької роботи 
серед населення.

Так, підрізання чагарників попід самі дерева в лісосмугах для 
«розширення площ» насправді є ознакою нездорового спосо-
бу господарювання. Від таких заходів врожаю суттєво не до-
дається, але шкода для екосистеми дуже серйозна. Навпаки, 
у країнах ЄС тепер виникла практика утримування і збере-
ження смуг навколо полів з природною рослинністю для збе-
реження біорізноманіття. 

Культ «чорної землі», який у вітчизняному землеробстві досі є 
переважаючим, також не сприяє підтриманню біорізноманіт-
тя птахів й інших тварин. Як це впливає на відсутність хижих 
птахів у господарстві? Немає рослин, квітів — немає комах — 
немає комахоїдних птахів — немає хижих птахів. Тому виро-
щування покривних культур має також суттєве значення у 
підтримці здорової екосистеми господарства.

Необґрунтована практика застосування інсектицидів скорочує 
чисельність комах, це зменшує чисельність комахоїдних пта-
хів, відповідно, за цим знижується чисельність хижих птахів 
найвищого рівня харчового ланцюга. Додавання інсектициду 
в кожну обробку «для профілактики» — нездорова практи-
ка, що суттєво скорочує кількість корисних комах, а це тягне 
за собою негативні наслідки для екосистеми господарства. 
Завданням агронома є обґрунтоване керування шкідливими 
організмами, тобто майже як у хірурга — майстерно видали-
ти хворе, не порушивши здорове.

Іншим загрозливим явищем є масове необґрунтоване засто-
сування токсичних родентицидів, що позбавляє хижаків їжі 
та часто спричиняє загибель птахів. Альтернативою цьому є 
родентициди біологічного походження, ну і, власне, залучен-
ня хижих птахів на поля.

Сучасні методи ведення лісового господарства, які перед-
бачають прибирання дуплистих дерев, позбавляють житла 
багатьох сов. Людина створює проблему, але в змозі ї ї ви-
правити. Для збереження видів необхідна сувора заборона 

Будиночки для боривітра (зліва) і сови.

полювання, охорона лісів та старих на-
саджень дерев, збереження популяцій 
воронових та денних хижих птахів. 

Приваблювання хижих птахів у поля. 
Для приваблювання канюків та інших 
денних і нічних хижих птахів у поля для 
боротьби з мишоподібними гризунами 
у багатьох країнах світу використову-
ють спеціальні присади. Така практика 
застосовується і в Україні. Прикладом 
є ПП «Агроекологія», що вже майже 
30 років успішно господарює за систе-
мою органічного землеробства на зем-
лях Полтавщини. Приваблювати хижих 
птахів розпочинали з площ, зайнятих 
багаторічними травами. Присади для 
птахів виготовляли з дерев’яних стовп-
чиків заввишки близько 2 м, з попере-
чинами на верхівках. Присади ставлять 
на полях по 4 шт./га. 

У багатьох країнах світу працюють 
національні програми зі збережен-
ня та відновлення чисельності хи-
жих птахів, зокрема сов. Наприклад, 
у Фінляндії сови отримали вже понад 
12,5 тис. штучних гніздівель. В Англії в 
кожному новому будинку компанії-за-
будовники обов'язково роблять і буди-
ночок для сипухи. Штучні гнізда для 
сов різних конструкцій продаються в 
інтернет-крамницях.

Виготовлення штучних гніздівель для 
сов — ефективний спосіб їх охорони. 
Організовуючи такі роботи, слід мати 
на увазі, що осілі види сов розселя-
ються і розбиваються на пари вже на-
прикінці літа або восени, отже, штучні 
гнізда для них треба вивісити вже до 
цього часу, середина зими  — остан-
ній термін. Навесні вивішувати гніздівлі 
можна тільки для перелітних видів або 
таких, що регулярно кочують. Складна 
робота з виготовлення та розміщен-
ня штучних гніздівель буде виправдана 
лише тоді, коли вони будуть періодич-
но підтримуватися в справному стані, 
очищатися від сміття, що накопичуєть-
ся, а невикористані гніздівлі переміща-
тися в інші місця.

Процес охорони та залучення хижих 
птахів не можна розглядати як разо-
ву акцію, до якої вже ніколи не дове-
деться повертатися. Це має бути цілий 
комплекс заходів для підтримки здоро-
вої екосистеми господарства. Однак 

найважливіше, щоб така робота супро-
воджувалася подальшими спостере-
женнями, які своєю ясністю і точністю 
допомогли б усім нам розширити знан-
ня та уявлення про цих таємничих пре-
красних створінь.

Канюк звичайний у полі на штучній присаді.

Людина створює проблему, 
але в змозі її виправити.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 
КАВУНІВ У СЕЗОНІ 2023 РОКУ

МИ ВСІ ЗВИКЛИ АСОЦІЮВАТИ КАВУНИ З ПІВДНЕМ НАШОЇ КРАЇНИ ТА, ЗОКРЕМА, 
З ХЕРСОНОМ. ЛИСТОПАД 2022-ГО ПОДАРУВАВ НАМ ГАРНУ НОВИНУ ПРО 
ВИЗВОЛЕННЯ ЦЬОГО МІСТА. ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ДОСЯГНЕННЯ, ЯКЕ ЗДОБУЛИ НАШІ 
ВОЇНИ, І МИ ВСІ ВІРИМО У ЯКНАЙШВИДШЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВСІХ НАШИХ ЗЕМЕЛЬ.

Автор:
ЄВГЕН КОЛІНЬКО, 

менеджер з маркетингу, напрям 
«Насіння овочевих культур» в Україні

А наразі поговоримо про ка-
вуни, перспективи виро-
щування цієї культури в 
2023 році та особливості ви-

робництва в Центральному й Західному 
регіонах України.

2022-й став черговим роком випро-
бувань для тих, хто вирощує кавуни. 
Нестійка весняна погода, до того ж 
низький рівень весняних температур 
призвели до затримки в розвитку та ран-
ньостиглості. Проте в цілому з погодних 
міркувань рік був сприятливий, і багато 
фермерів, які вирощували цю культуру 
вперше, змогли отримати гарний урожай 

та непогано заробити на дефіцитному ринку. Культура справді 
доволі цікава, і господарники з різних регіонів змогли на влас-
них полях познайомитися з нею та проекспериментувати як з 
технологіями й гібридами, так і з різними каналами реалізації. 
Звісно, не всі змогли розкрити потенціал власного баштана 
максимально, тому давайте розбиратися, на що ж саме по-
трібно зважати, плануючи вирощування кавунів на 2023 рік. 

На цей час (листопад 2022-й) лівобережжя ще окуповане, а це 
основна частина Херсонщини, де вироблявся великий вал да-
ної культури. Значна кількість полів залишиться замінованою 
ще й після деокупації, водні системи частково зруйновані, а 
власність фермерів пошкоджена. Тож можемо прогнозувати, 
що дефіцит кавунів залишиться і це повинно спонукати фер-
мерів інших регіонів як слід підготуватися до сезону.

Як підготуватися до сезону?

Перше — це знання. Необхідно максимально вивчити кавун 
як культуру з точки зору фізіології рослини, підібрати та підго-
тувати поле (попередник, ЗЗР, які вносились раніше,  бажана 
наявність невеликого південного схилу), проаналізувати влас-
ну спроможність організації поливу — дебіт по воді та фізичні 
можливості ї ї постачати, адже на сьогодні це дуже актуально 
в умовах дефіциту електроенергії. Розібратися з тонкощами 
живлення та технологією культури взагалі.

Друге — це вивчити свого покупця і ринок споживання, з яким 
ви будете працювати. Завдання стоїть зрозуміти потреби рин-
ку в кількісному вимірі, в строках максимального споживан-
ня й типах кавунів, яким віддає перевагу ваш споживач. Вибір 
типу — це вибір гібридного складу, що максимально відпові-
датиме вашим можливостям і географічному розташуванню. 
І тут потрібно шукати саме ваш асортимент під вашу техно-
логію з урахування інтенсифікації виробництва.

З цими знаннями ми підходимо до аналізу власних можливо-
стей посіяти, виростити, зібрати, реалізувати, де буде бага-
то індивідуальних аспектів. Як приклад, різновид підходів та 
способів вирощування:  

•	у польових умовах без зрошення; 

•	у польових умовах зi зрошенням;

•	у польових умовах із крапельним зрошенням;

•	у польових умовах із крапельним зрошенням і закриттям 
ґрунту мульчою;

•	у тунелях з плівки;

•	у тунелях зі спанбонду тощо. 

Або погляньмо на різні схеми розташування рослин на полі 
(схема 1), і тут є над чим поміркувати, добре хоч ще маємо час 
підготуватися до «свого сезону». Однак це все настільки інди-
відуально, що в одній статті, на жаль, не опишеш.
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Трохи про різновиди кавунів, які 
гарно себе зарекомендували саме в 
Центральному та Західному регіонах. 

Як завжди, все продиктовано ринком, і основні продажі 
залишаться за так званим типом Крімсон Світ. З огляду 
на це ми маємо, що вам запропонувати — Арашан F1 (ре-
єстраційна назва ВДЛ 5003 F1). Як гібрид даного типу, він 
став популярним у всіх регіонах України саме завдяки якіс-
ним плодам та хорошій пристосованості до вирощування в 
складних умовах. Плоди мають привабливий зовнішній ви-
гляд, добре транспортуються і зберігаються. М’якуш щіль-
ний, хрусткий, чудовий смак.

Для фермерів Північного та Західного регіонів став улюблен-
цем гібрид Мірсіні F1 та знайшов своїх прихильників серед 
покупців і трейдерів у середньостиглому сегменті. Для по-
купців привабливими є його неперевершений смак, рубіно-
вий м’якуш та чітка пізнаваність за зовнішнім виглядом. Для 
фермерів це можливість отримати більший прибуток, адже 
щойно Мірсіні F1 виходить на ринок, звичайні кавуни вже ма-
ють проблеми з реалізацією.

Особливістю останніх років є суттєвий ріст частки гібридів, 
які раніше можна було назвати нішевими, йдеться про каву-
ни типу Шуга Бейбі та всі типи безнасінних кавунів. З чим це 
пов’язано? На мою думку, тут можна виділити три складові.

1. Фермери прагнуть мати різновид продукції та отримати 
більший прибуток. 

2. Супермаркети хочуть більше прибутку з квадратного ме-
тра і забивати простір відносно дешевим і досить об’єм-
ним товаром їм не дуже до вподоби. 

3. Покупець хоче отримувати товар із певними характерис-
тиками (передусім смак та розмір) та стабільної якості. І 
саме зовнішній вигляд дає покупцям підказку, що перед 
ними якісний кавун.

Схема 1. Схеми густоти стояння рослин кавуна

МІЖРЯДДЯ, М
ВІДСТАНЬ МІЖ РОСЛИНАМИ, М

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,4

1,4 10 204 5 102

1,8 9 259 5 050

2,1 9524 4762 3030

3 4167 3030

1,4 + 0,7 9523 7937

2,1 + 0,7 10204 5102

2,7 + 0,7 9804

3,5 + 07 6803

Мірсіні F1

Арашан F1

Тож хочу запропонувати вам із сегмента Шуга Бейбі 
чудовий гібрид Лоріан F1. На всіх полях він про-
демонстрував гарну зав’язуваність, стійкість пло-
дів до опіків. Для нього характерна висока якість 
плодів, які мають ідеальне темне забарвлення без 
плям і смуг, оптимальна вага — 8 кг, м’якуш інтен-
сивно-червоний і надзвичайно смачний.

Із безнасінних кавунів велику повагу фермерів за-
служив Фасинейшн F1, що є лідером на ринках США, 
Ізраїлю та швидко завойовує ринки багатьох інших 
країн. Господарникам подобається його сильна 
рослина, набір стійкостей до хвороб, висока вро-
жайність, обумовлена розміром плодів та доброю 
здатністю утворювати зав’язь. Неперевершена 
якість плодів, чудовий смак, вміст цукру, структу-
ра м’якуша. Крім того, кавуни Фасинейшн F1 мож-
на зберігати певний час. Водночас хочу застерегти, 
цей гібрид лише для господарств, які мають високу 
технологію виробництва та вирощування тільки роз-
садним методом, бажано з камерою для пророщу-
вання насіння. Та все ж Фасинейшн F1 того вартий.

 Отже, наші поради фермерам на майбутній сезон:

• Обирайте для кожного сегмента
відповідні гібриди.

• Приділяйте велику увагу основному 
сегментові.

• Вдосконалюйте технологію,
головне, поливи та живлення. 

• Експериментуйте з густотою для
отримання кавунів вагою менше
ніж 10 кг. 

• Думайте над тим, як вам вирізнятися
на ринку (маркування продукції).

• Вводьте до асортименту
кавуни інших типів. 

• Вивчайте досвід інших.

Ми бажаємо всім виробникам успішного наступного сезону.

Лоріан F1 Фасинейшн F1
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РИДОМІЛ® ГОЛД R: ЯК ВІН ПРАЦЮЄ. 
НОВА ФОРМУЛА ПЕРЕВІРЕНОГО 
ЧАСОМ ФУНГІЦИДУ

УСІМ ВІДОМО, ЩО ПЕРЕД ТИМ, ЯК РОЗПОЧАТИ ЗАХИСТ БУДЬ-ЯКОЇ 
СІЛЬГОСПКУЛЬТУРИ, ФЕРМЕР ПОВИНЕН ДОСКОНАЛО ВИВЧИТИ ОСОБЛИВОСТІ 
ВСІХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАВДАВАТИ ЇЙ ШКОДИ. РЕТЕЛЬНОЇ 
УВАГИ ПОТРЕБУЮТЬ СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ РЕГІОНУ ВИРОЩУВАННЯ ЗБУДНИКИ 
ХВОРОБ ТА ШКІДНИКИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ НАЙБІЛЬШУ ЗАГРОЗУ ВРОЖАЮ.

З а останні роки в більшо-
сті регіонів України суттє-
во зросла шкодочинність 
грибів роду ооміцети, хво-

роб бактеріального походження. Сезони 
2020 та 2021 років яскраво продемон-
стрували вплив зазначених збудників на 
реальні втрати врожаю та його якість. 
Через певні зміни кліматичних умов 
спостерігається підсилення сприятли-
вих умов для розвитку вказаних фітопа-
тогенів. Щороку наші виробники овочів 
ламають голову над тим, як якісно захи-
стити культури від патогенів, що протя-
гом сезону завдають неабиякої шкоди. В 
середньому втрати врожаю на овочах і 

картоплі можуть сягати до 20 %. З-поміж інших інфекцій сут-
тєво зросла частка бактеріозів, яка, за різними оцінками, може 
наближатися до 70 %. Серед виробників вважається, що ос-
новним інструментом протидії бактеріозам є використання 
антибіотиків, однак такий засіб не завжди гарантує 100 % 
результат. Варто усвідомити, що протидія, в тому числі бак-
теріозам, — це спрямований набір цілого комплексу заходів. 
Починаючи із запобігання їх поширенню (якісний посадковий 
матеріал, фітопрочистка), потрібно не забувати й про імунітет 
рослин, дотримуватись усіх етапів агротехніки, використову-
вати профілактичні обробки пестицидами. Якщо говорити про 
хімічні методи контролю, то найефективнішою проти бактері-
озів є обробка рослин мідьвмісними фунгіцидами. Однак при 
виборі ефективного фунгіциду, до складу якого входить мідь, 
слід звернути увагу на те, наскільки безпечна ї ї препаратив-
на форма як для рослин, так і для оператора (особливо не-
безпечна для останнього мідь, яка утворює пил). Наступним 
важливим показником продукту є рівень його розчинності у 
воді — чим він нижчий, тим гірше.

Більшість фунгіцидів, що містять мідь, для захисту рослин від 
хвороб виробляються у вигляді порошку, що змочується (з. п.). 
Ця препаративна форма має певні проблеми з розчинністю у 
воді під час приготування робочого розчину. Так, через пога-
ну розчинність і, як наслідок, нерівномірний розподіл міді на 
поверхні листа виникають проблеми фітотоксичності, спосте-
рігається низький рівень біологічної ефективності препарату, 
високий відсоток змивання опадами і накопичення міді у ґрунті.

Зважаючи на загальні проблеми більшості мідьвмісних препа-
ратів на ринку, компанія «Сингента» розробила новий комбіно-
ваний фунгіцид Ридоміл® Голд R. 

Ридоміл® Голд R — системно-контактний мідьвмісний фунгі-
цид з профілактичним впливом на бактеріози, які можуть ви-
никнути внаслідок пошкоджень та за екстремальних погодних 
умов, з лікувальним ефектом проти ооміцетів на овочах, кар-
топлі та винограді, з коротким періодом очікування, що дозво-
ляє реалізовувати врожай на експорт одразу після збирання.

До складу Ридоміл® Голд R входять дві діючі речовини: ме-
талаксил-М та оксихлорид міді. Два компоненти препара-
ту мають різний механізм дії на фітопатогени.

Мефеноксам, або металаксил-М відноситься до хімічно-
го класу феніламіди та впливає на інгібування нуклеїнових 
кислот патогену. Проявляє справжню системну активність, 
ефективний проти всіх видів ооміцетів та має профілактич-
ну й лікувальну дії.

Оксихлорид міді відноситься до неорганічних сполук із ба-
гатовекторним впливом на збудника хвороб. Має контактну і 
профілактичну дії проти хвороб овочів та картоплі. Контактна 
дія оксихлориду міді забезпечує запобігання розвитку широко-
го спектра патогенів, у тому числі бактеріозів та альтернаріозів.

Унікальна формуляція колоїдної міді (оксихлориду), розробле-
на за технологією компанії «Сингента», має високий ступінь 
дисперсності з розміром частинок менше ніж 1 мкм (на від-
міну від багатьох конкурентів, у яких 5–10 мкм). Це дозволяє 
препарату не тільки набагато краще розчинятися у воді, а й 
значно покращити розподіл д. р. на поверхні рослин, запо-
бігати змиванню опадами, до того ж не потребує прилипача.

Існують й інші корисні переваги нової формуляції. Після розчи-
нення Ридоміл® Голд R у воді утворюється колоїдний розчин. 
Ультрадрібні дисперсні частинки продукту, які мають однако-
ві заряди, не притягуються одна до одної, і, як результат, ро-
бочий розчин залишається стабільним протягом тривалого 
часу. Важливо відзначити, що оксихлорид міді хімічно стій-
кий до дії сонячних променів, вологи, кисню та вуглекислого 
газу повітря. Завдяки високій адгезії формуляції препарату, 
він має високу стійкість до змивання опадами.

Ридоміл® Голд R у в. д. г. вважається більш екологічною та 
технологічною препаративною формою, на відміну від існу-
ючих продуктів у вигляді з. п. Завдяки сучасній формуляції 
Ридоміл® Голд R при висипанні не утворює пилу, який може 
бути небезпечним безпосередньо для оператора (користувача).

Температура застосування: оптимальна температура застосування — +12–24 °С.

Рекомендована норма витрати робочого розчину на овочевих культурах: 200–800 л/га.

Сумісність: препарат можна змішувати з іншими загальновживаними пестицидами на відповідній 
культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів, але у кожному конкретному випадку за-
стосування бакових сумішей слід проводити тести на сумісність.

Автор:
ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО,

менеджер з технічної підтримки, 
напрям «ЗЗР для овочевих культур
та картоплі», компанія «Сингента»
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«СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО —
ЦЕ ЯК ГРА В ШАХИ, ДЕ ПРИРОДА 
ЗАВЖДИ ХОДИТЬ БІЛИМИ»

У КОЖНОГО СВІЙ ФРОНТ, І У КАРТОПЛЯРІВ ВІН ЦЬОГО РОКУ ОСОБЛИВО 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ НИНІ ТАК САМО ВАЖЛИВА,
ЯК І ЗБРОЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. ФЕРМЕРИ-КАРТОПЛЯРІ
ЗРОБИЛИ ВСЕ, АБИ МІЦНО ТРИМАТИ СВОЇ РУБЕЖІ НАВІТЬ В УМОВАХ ВІЙНИ,
ЩОБ УКРАЇНЦІ МАЛИ ВДОСТАЛЬ ДРУГОГО ХЛІБА.

ПРО ТЕ, ЯКИМ Є УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК КАРТОПЛІ, ЯК ВІН ЗМІНИВСЯ 
ПІСЛЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ, А ТАКОЖ ПРО 
ОСОБЛИВОСТІ КАРТОПЛЯРСТВА ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ ВЕЛИКОГО І ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ РОЗПОВІЛИ ПРАЦІВНИКИ 
КОМПАНІЙ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП» ТА «СИНГЕНТА». 

Повномасштабна війна, яку 24 лютого 
розпочала росія проти України, стала 
викликом не лише для нашої територі-
альної цілісності та незалежності. Також 
перед викликом постали й усі сфери 
нашого життя, зокрема виробництво 
картоплі. Орест Кравчук, керівник 
кластера «Картопля» в агрохолдингу 
«Контінентал Фармерз Груп», одного з 
провідних виробників картоплі в Україні, 

розповідає, що навесні ринки збуту то-
вару різних напрямів (столової, чипсової 
та насіннєвої картоплі) всередині краї-
ни звузилися. 

Зокрема, зменшився ринок столової 
картоплі, через те що значна терито-
рія країни потрапила під окупацію. До 
прикладу, частково в цей час було втра-
чено ринок Києва та області — один із 

найбільших у країні, оскільки там навесні 
йшли активні бої. Також відбулися зміни 
на чипсовому ринку у зв’язку з тим, що 
на Миколаївщині завод компанії Pepsico 
потрапив у зону бойових дій. Тому цей 
світовий виробник призупинив виробни-
цтво в нашій країні, що стало відчутною 
втратою. Однак в агрохолдингу знайшли 
застосування для картоплі, яку мали б 
постачати для компанії  Pepsico. Значну 

ВАСИЛЬ БОЛЕХІВСЬКИЙ, ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ КЛАСТЕРА 
«КАРТОПЛЯ» КОМПАНІЇ «КОНТІНЕНТАЛ ФАРМЕРЗ ГРУП»
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ї ї частку було спрямовано на гуманітарні потреби, також чи-
мало картоплі було відправлено нашим захисникам. 

Водночас, за словами Ореста Кравчука, багато фермерів на 
Київщині й Чернігівщині, які займалися вирощуванням кар-
топлі, втратили свій бізнес, однак не опустили руки та все ж 
планують його відновлювати. Відтак у найближчі роки, після 
нашої перемоги, буде потрібна велика кількість якісного на-
сіння для відновлення картопляного виробництва. Крім цого, 
у найближче десятиліття Україна переорієнтується в плані 
збуту на європейський ринок. В агрохолдингу вже працю-
ють над стандартизацією виробництва під європейські норми.

Система захисту індивідуальна 
під кожне господарство

На якість картоплі, як кінцевого продукту, значною мірою 
впливає захист рослин під час вегетації. Через високий ризик 
втрати великої частини врожаю та чутливість рослин до різ-
них факторів, фахівці рекомендують працювати лише з оригі-
нальними препаратами, такими як ЗЗР від компанії «Сингента».

Співпраця «Сингента» з українськими картоплярами триває не 
один десяток років. Компанія пропонує провідні засоби захи-
сту рослин, забезпечує інформаційний супровід, підтримку у 
вигляді лабораторних сервісів і технічні консультації. 

Система захисту картоплі підбирається індивідуально під 
кожне господарство, а подекуди навіть під конкретне поле, 

оскільки потрібно враховувати особливості регіону, специ-
фіку місцевих захворювань і шкідників, а також особливості 
ґрунту. Про це розповідає Володимир Борисенко, технічний 
експерт компанії «Сингента». 

Зокрема, цього року спільна робота «Сингента» і «Контінентал 
Фармерз Груп» проводилася на демополі картоплі, де на окре-
мих ділянках застосовували комплексний інсекто-фунгіцидний 
захист посівів рослин від хвороб і шкідників препаратами від 
«Сингента» протягом усього сезону вирощування, починаючи 
з протруйників. Окрім того, на демополі випробовували кіль-
ка ї ї нових препаратів з інноваційними діючими речовинами. 

Агроном «Контінентал Фармерз Груп» Сергій Погорілий від-
значив, що завдяки комплексному підходу до захисту вдало-
ся збільшити врожайність на 10–12 %. Також було отримано 
більшу кількість бульб на кущ, що особливо важливо для 
підвищення врожайності виробництва чипсової та насіннє-
вої картоплі. 

Комплексний підхід — це повноцінна система захисту рослин 
картоплі від хвороб та шкідників, яка розробляється на по-
чатку сезону агрономами господарства разом із фахівцями 
компанії «Сингента» і коригується залежно від поточної ситу-
ації на полі. Система розрахована на захист картоплі від по-
садки до збирання врожаю і закладання його на зберігання.  

В умовах цьогорічної посухи, яка спостерігалася в трав-
ні-червні в зоні вирощування картоплі «Контінентал Фармерз 
Груп», встановлено позитивний ефект від використання на 
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демоділянках протруйників і ґрунтового 
фунгіциду від «Сингента». Це дало змогу 
забезпечити добрий розвиток кореневої 
системи картоплі, що в підсумку пози-
тивно вплинуло на врожайність і якісні 
характеристики продукту. 

Сергій Погорілий також відзначив, що 
в останні роки активізувався альтерна-
ріоз картоплі. Ця хвороба наразі є до-
сить шкодочинною, але, на відміну від  
фітофторозу, з яким фермери навчилися 
доволі ефективно боротися, захисту від 
альтернаріозу не приділяється належної 
уваги. За даними 2020 року фітофто-
роз уразив лише 30 % посівів картоплі 
в Україні, тоді як альтернаріоз –– 70 %, 
і така тенденція зберігається, тож є го-
стра потреба у відповідних препаратах. 

Компанія «Сингента» в комплексній сис-
темі захисту запропонувала кілька пре-
паратів проти альтернаріозу, зокрема 
Ревус® Топ, Квадріс® і Квадріс® Топ, які 
агрономи «Контінентал Фармерз Груп» 
активно використовують. До речі, фа-
хівці компанії «Сингента» рекомендують 
вносити ЗЗР проти альтернаріозу про-
філактично вже під час 2–3-ї обробки 
фунгіцидами. На наступний сезон плану-
ється посилення системи захисту новим 
продуктом Міравіс®, який також призна-
чений для боротьби з альтернаріозом.

За словами Сергія Погорілого, в ком-
панії вирощують продовольчу, чипсову і 
насіннєву картоплю. Основними сорта-
ми продовольчої картоплі в агрохолдин-
гу є Мелоді, Рів’єра та Коломбо. Серед 

чипсових сортів: Опал, Піроль та Леді 
Клер. А також тут щороку вирощують 
біля 20 сортів насіннєвої картоплі як для 
внутрішнього використання, так і для 
реалізації. 

Водночас агрономи відзначили перспек-
тиви розвитку напряму Zero Pesticides 
Products (продукти з нульовим вмістом 
пестицидів) в Україні, який запровадила 
компанія «Сингента». Завдяки систем-
ному підходу до захисту культури, ви-
робники не тільки вдосконалюють свою 
роботу, а й істотно зменшують пести-
цидне навантаження на рослину. У та-
кий спосіб знижується рівень залишків 
пестицидів у товарній продукції та забез-
печується мінімальна шкода довкіллю і 
безпечність картоплі для споживача.
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Природа внесла корективи 

Загалом сезон був доволі особливим для 
картоплярів, навіть якщо відкинути фак-
тор війни, вважає Василь Болехівський, 
головний агроном кластера «Картопля» 
компанії «Контінентал Фармерз Груп». Є 
така агрономічна мудрість, що сільське 
господарство — це як гра в шахи, де 
природа завжди ходить білими. Щоб до-
сягти успіху, фермерам потрібно добре 
й завчасно продумувати всі свої ходи 
та варіанти. 

Цього сезону, за словами головного 
агронома кластера, природа робила 
ходи непередбачувано. Двомісячна по-
суха на заході України в травні-червні 
сильно вплинула на розвиток картоплі. 
Вона припала якраз на той момент, коли 
рослини формують основну вегетатив-
ну масу і закладають бульби. Відповідно, 
картопля не змогла повністю реалізувати 
свій потенціал: висота рослин і кількість 
бульб були приблизно на 40 % менши-
ми, ніж це типово для відповідних сортів. 

Після цього пішли липневі дощі й почав-
ся так званий вторинний ріст бульб, що 
негативно позначилося на врожаї ранніх 
сортів картоплі. Однак баланс у приро-
ді є завжди. У серпні й вересні пройшли 
опади, які пізнім сортам дозволили на-
ростити хороший урожай. 

Аномальним видався сам вересень, який 
не давав можливості активно проводити 
роботи зі збирання врожаю та підготов-
ки ґрунту на наступний сезон. Це також 
вплинуло на якість картоплі й на збері-
гання продукту на складах. 

До речі, зберігання картоплі у склад-
ських приміщеннях, за словами агро-
нома, є одним із основних факторів, 
що впливає на якість продукту. Якщо 
неправильно організувати зберігання, 
вентиляцію, підтримання температури, 
контроль вмісту вуглекислого газу, то 
весь урожай може швидко зіпсувати-
ся. Це особливо важливо для насіннє-
вої продукції, адже насіння є основою 
майбутнього врожаю. Тому правильно-
му зберіганню картоплі тут приділяєть-
ся  постійна увага. 
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Дефіциту не буде

Загалом урожай картоплі в Україні 
цього року був доволі непоганим, 
тому на найближчу зиму, за словами 
Ореста Кравчука, керівника кластера 
«Картопля» в агрохолдингу «Контінентал 
Фармерз Груп», дефіциту товару на рин-
ку не очікується. Однак залишаються 
певні проблеми з порушенням мережі 
для реалізації у великих торгових ком-
паніях. Дрібніші ж фермери з такою 
проблемою не стикаються. Вони свою 
продукцію збувають через ринки та не-
великі мережі, тим самим створюючи 
сильну цінову конкуренцію для великих 
виробників. 

Водночас нині спрогнозувати попит 
на картоплю на зиму доволі складно, 
оскільки багато людей з України виїха-
ло. Зараз реалізація картоплі йде звич-
но і продукту на ринку доволі багато, 

однак із похолоданням, через немож-
ливість продавати на ринках, дрібніших 
фермерів поменшає. Відповідно, ціни на 
картоплю на полицях супермаркетів мо-
жуть дещо зрости. Проте кардинального 
збільшення цінового діапазону не варто 
очікувати, адже картопля в Україні вро-
дила добре.

У кожного свій фронт

А втім, в агрохолдингу «Контінентал 
Фармерз Груп» відзначають, що цьо-
го року спостерігали неймовірну кон-
солідацію працівників заради спільної 
справи. Тож, незважаючи на війну й 
примхи природи, отримали добрі ре-
зультати. Усі працівники згуртувалися 
навколо великого спільного завдання 
на своєму фронті: вони дбали про на-
лежний стан продовольчої безпеки в 
нашій країні. 

Матеріал підготував
МИХАЙЛО СТАХ
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Пані Олено, як змінився 
споживчий попит на овочі 
та фрукти з початком 
повномасштабного вторгнення 
росії в Україну? Якими стали 
поведінка споживача, його 
купівельна спроможність?

Наша мережа магазинів «Метро» зде-
більшого призначена для здійснення 
великих покупок. З початком війни ми 
спостерігаємо, як зросла кількість тих, 
хто купує продукти, в тому числі ово-
чі-фрукти, на ринку чи на базарчику 
біля дому. Загалом люди стали менше 
в нас купувати фруктової сезонної про-
дукції. Крім того, ми фіксуємо знижен-
ня кількості великих оптових покупців, 
як-от санаторії, бази відпочинку тощо. 
Проте приходять інші клієнти, тож все 
одно реалізація продукції відбувається. 
Тобто, великого падіння продажів у пло-
доовочевій категорії ми не спостерігає-
мо, бачимо, що попит на овочі та фрукти 
залишається. 

Ще одна тенденція: після 24 лютого ми 
очікували, що люди будуть купувати 

менше дорогої, елітної продукції, але 
відзначаємо, що, наприклад, манго чи 
авокадо продаються не гірше, ніж у до-
воєнний період. Вважаю, це пояснюєть-
ся тим, що попри війну люди все одно 
хочуть якихось позитивних емоцій, ма-
леньких радощів, тому за можливості не 
змінюють своїх звичок. 

Узагальнюючи сказане, можна дій-
ти такого висновку: незважаючи на те, 
що в країні війна, купівельна спромож-
ність людей падає, проте на реаліза-
цію фруктів-овочів це не надто впливає. 
Переважно позначається міграційний 
чинник — переїзд людей з одного регіо-
ну країни в інший чи за кордон, оскільки 
обсяги продажів елітних, ексклюзивних 
категорій падають не більше, ніж борщо-
вого набору або місцевих фруктів. 

На які категорії плодоовочевої 
продукції попит зростає, 
а на які, навпаки, впав?

Ми бачимо зростання у категоріях солін-
ня, напівфабрикати, фасовані продукти і  

ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ 

ВІЙНА НИЩІВНИМ КАТКОМ ПРОЙШЛАСЯ ПО АГРАРНІЙ 
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ, ВНАСЛІДОК ЧОГО ЗНАЧНИЙ СЕГМЕНТ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО ВИРОБНИЦТВА 
ТИМЧАСОВО ВИПАВ ІЗ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО 
РИНКУ. ВТІМ, БУДЬ-ЯКИЙ ПЕРІОД ТУРБУЛЕНТНОСТІ — 
ЦЕ ЩЕ Й ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ. І ТОЙ, ХТО ВСТИГНЕ 
ВЧАСНО ЙОГО ПОБАЧИТИ І СКОРИСТАТИСЯ, 
МАТИМЕ НЕАБИЯКІ ПРЕФЕРЕНЦІЇ В МАЙБУТНЬОМУ. 
САМЕ ТАК ВВАЖАЄ КАТЕГОРІЙНИЙ МЕНЕДЖЕР 
НАПРЯМУ «ФРУКТИ ТА ОВОЧІ» ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД 
КЕРІ УКРАЇНА» ОЛЕНА СУЧИК. ЯК НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ОПТОВИЙ ПРОДАВЕЦЬ ЗУМІВ НАЛАГОДИТИ РОБОТУ 
В УМОВАХ ВІЙНИ І ВОДНОЧАС ДОПОМАГАЄ ФЕРМЕРАМ 
ПЕРЕЙТИ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА, ПАНІ 
ОЛЕНА РОЗПОВІЛА «МАЙСТЕРНІ АГРАРІЯ». 

Незважаючи на те, що 
в країні війна, купівельна 
спроможність людей падає, 
проте на реалізацію фруктів-
овочів це не надто впливає.
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пов'язуємо це з лімітом часу перебування покупців у магазині — 
треба встигнути скупитися до наступної повітряної тривоги, не 
витрачати час на зважування товару. Знову ж таки — для ма-
газину це обмеження, а для ринку ні, адже останній працює і 
під час тривоги. Відповідно, плануючи асортимент, ми відда-
ємо перевагу фасованій чи упакованій продукції, незважаю-
чи на те, що така продукція дорожча. 

Більший попит спостерігається на соління, бо це не свіжий 
продукт, він може полежати, тож його запаси не потрібно ча-
сто поповнювати. Водночас ціна на такий продукт у цей пе-
ріод росте повільніше, ніж на свіжі овочі. 

По інших категоріях ми фіксуємо пропорційно однакове 
зростання чи падіння, тобто немає груп товарів, які б надто 
вирізнялися з-поміж інших. Однак попит на фрукти, доступні 
на риночках, повільніше відновлюється в цьому сезоні. 

Традиційно овочі та фрукти Півдня займали 
значну частку ринку України, наскільки відчутною 
для вас була втрата звичних постачальників з 
цього регіону? Чи зменшили ви вимоги до якості 
продукції, щоб залучити нових постачальників? 

Так, рік був дуже складний, ми справді втратили багато по-
стачальників з Півдня, Сходу і шукали нових, але в жодному 
разі не знижували вимоги до якості продукції. На жаль, під час 
війни деякі продуктові мережі пішли на компроміс щодо до-
кументального супроводу продукції, готівкової оплати тощо. 
Для нас це неприйнятно. Вимоги до сертифікації продукції за-
лишилися незмінними навіть у найскладніші часи. Тому пошук 
відповідних постачальників відбувався повільніше, ніж хотіло-
ся б, адже не всі були готові забезпечити супровід своєї про-
дукції необхідною документацією, сертифікатами якості тощо. 
А втім, ми продовжуємо пошук, щоб забезпечити нашого клі-
єнта свіжою продукцією гарантованої якості. 

Частково ми перекриваємо наші потреби імпортом, але біль-
ше фокусуємося на пошуку локальних виробників та поста-
чальників. Ми готові підтримати тих, хто має намір працювати 
офіційно, сертифікувати свою продукцію та довгостроково 
розвиватися. Співпрацюючи з нами, такі фермери гарантова-
но отримають канали збуту, можуть чітко планувати свою ро-
боту на коротку та середню перспективу. Чи я планую свою 
роботу «сьогодні на завтра», чи систематично на рік наперед, 
розуміючи, що мені це дасть післязавтра, — ось два різні підхо-
ди. Хочеться мати більше постачальників, які системно розбу-
довують свій бізнес, оскільки це ще й питання розвитку країни. 
Хочеться розвивати українське, локальне виробництво і вод-
ночас забезпечити споживача свіжим безпечним продуктом. 

Яка ситуація склалася з постачанням 
імпортних овочів та фруктів? 

В імпортному сегменті втрати були мінімальні. Здебільшого 
вони сталися через логістичні труднощі: наприклад, усі то-
вари, які до війни доставляли літаком, або отримали довший 
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маршрут, або економічно їх взагалі невигідно стало постача-
ти. Однак це невелика частина. Більшість старих постачаль-
ників залишилися і навіть додалося багато нових, які закрили 
всі наші потреби. Ми відновили співпрацю з деякими поста-
чальниками, з якими налагоджували контакти раніше, але з 
певних причин вони були не готові до співпраці з нами. Тепер 
вони згодні дотримуватися наших вимог, які є незмінними 
щодо якості продукції та ї ї документального підтвердження.

Загалом у нас провалів не було взагалі — десь перекривали 
асортимент імпортними продуктами, десь локальними. На по-
чатку війни, коли держава запровадила обмеження некритич-
ного імпорту, набір екзотичних продуктів, салатів зменшився. 
Тож ми збільшили кількість їхніх постачальників, щоб отриму-
вати товар регулярно й планувати більш якісний та різнома-
нітний асортимент. Коли некритичний імпорт став можливим, 
це взагалі легко робити. 

Наскільки великий попит має продукція, що 
не містить пестицидних залишків? Які, на вашу 
думку, перспективи цієї категорії товарів?

Продукти без залишків пестицидів — це частина наших ви-
мог щодо якості продукції. Наша мережа не висуває якихось 
додаткових вимог з цього приводу, які б перевершували за-
конодавчі. Спеціального маркування продукції без залишків 
пестицидів ми також не маємо, це нормативними актами не 
передбачено, але, вимагаючи від постачальників дотримува-
тися законодавчих вимог щодо якості продукції, ми впевнені, 
що наша продукція безпечна. До речі, навіть під час війни ми 
продовжуємо працювати з органічними продуктами — незва-
жаючи на ситуацію, попит на них лишився. Гадаю, що безпеч-
на продукція завжди буде в пріоритеті й у нашого споживача, 
й у торговельних мережах. 

Нині виробники планують роботи на 
наступний рік. На вашу думку, які перспективи 
плодоовочевого ринку на найближчі півроку-
рік? На що орієнтуватися виробникам?

На найближчі півроку, тобто на зимовий період, ми потреби за-
крили — наші постачальники на неокупованих територіях дуже 
швидко відновили роботу і співпрацюють з нами. Загалом на 
цей період ми дуже зацікавлені в співпраці з виробниками сві-
жих продуктів, які не можна ні виростити взимку у відкритому 
ґрунті, ні зберігати в сховищі. Розуміємо, що навіть локальні ви-
робники, які поки працюють без документів, взагалі не можуть 
вирощувати такі овочі та зелень взимку. Багато хто боїться інве-
стувати в такий бізнес, бо не впевнений у завтра, тому воліють 
якнайшвидше продати продукцію на базарі, ніж постачати нам 
її протягом року частинами. Хоч ми укладаємо відкриті контрак-
ти: якщо, наприклад, салат не виріс, то постачальник його нам 
і не поставить. Тобто, не може навіть гарантувати дотримання 
графіків поставок. Хоч, звісно, є ті, хто готові на це йти. 

Викликами цього зимового періоду може бути виробництво 
продукції, яка потребує додаткового тепла й електроенергії. 

Насамперед це робота теплиць. Ми чу-
ємо від таких постачальників, що вони 
або обмежують роботу теплиць, або пере-
ходять на виробництво базових продук-
тів, або планують припинити виробництво 
до весни. З одного боку, це призведе до 
певного дефіциту на ринку та зростання 
ціни, з іншого — я вбачаю в цьому певний 
потенціал. Постачальники, які знайдуть 
альтернативу електроенергії для забез-
печення роботи теплиць, займуть цю ви-
робничу нішу. Неабияку перспективу має 
відновлювальна енергетика, зокрема ви-
користання сонячних панелей. Саме тому 
ті теплиці, які вже певний час працюють 
енергоефективно, нині не закриваються. 
Є навіть постачальники, які невдовзі пла-
нують почати таке виробництво. Звісно, 
це ризик, але це дуже перспективно.

Тож якщо постачальник готовий на певні 
інвестиції, навіть більші, ніж у довоєнний 
час, оскільки ніша вільна, то, незважаю-
чи на ризики, такі фермери матимуть і 
більші можливості в майбутньому. 

Як змінилась робота 
мережі «Метро» з початком 
повномасштабного вторгнення? 
Як вашій команді вдалося 
подолати всі перешкоди 
й успішно пройти сезон?

Якщо COVID зробив нас гнучкими, то нині 
ми, здається, сама гнучкість. Ми навчили-
ся долати логістичні виклики, оперативно 
шукати нових постачальників, розробля-
ти нові маршрути постачання товарів. З 
початком вторгнення у нас декілька мі-
сяців не працювали склади, їхню роботу 
потрібно було відновлювати. Ми втрати-
ли магазин у Маріуполі, припинили робо-
ту магазини в Харкові, Миколаєві. Також 
втратили чимало постачальників продук-
ції, зокрема з Півдня, а ми, слід зауважити, 
доклали чимало зусиль, щоб «виростити» 
у цьому регіоні своїх фермерів. 

Долати перешкоди вдавалося непросто. 
Складені вранці плани могли 20 разів ко-
ригуватися до кінця дня, але всі праців-
ники адекватно на це реагували. У період 
окупації Київщини викликом було те, як 
розвезти товар по магазинах, навіть ді-
статися правого чи лівого берега Києва, 
де розташовані наші магазини, оскільки 
не завжди постачальники та логістич-
ні компанії були готові везти нам товар. 
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Допомагала досягати результату орієнтованість на клієнта, 
який повинен мати доступ до продуктів харчування — як до 
базових, з яких можна, умовно кажучи, зварити борщ, так і 
до екзотичних. Адже наявність останніх допомагає віднови-
ти психологічний баланс, хоч на короткий час повернутися 
до нормальності. 

Ми маємо доволі великі соціальні програми. Дуже багато допо-
магаємо армії, переселенцям продуктами, технікою. Можливо, 
не завжди про це розповідаємо, але, повірте, робимо багато.

Тому так, діяльність змінилася, але ми розуміємо, що ці змі-
ни дають поштовх іншим процесам. Мені здається, ми набули 
безцінного досвіду, шукаючи альтернативи, готові до змін, різ-
них варіантів задоволення споживчих потреб наших клієнтів — 
у цьому ми набагато перевершили наших закордонних колег. 

Кілька років компанія «Метро Кеш енд Кері 
Україна» разом із «Сингента» реалізовували 
проєкт «Фермове», чи продовжуєте його? 
Як співпрацюєте із компанією «Сингента»?

Так, проєкт «Фермове», спрямований на співпрацю з локаль-
ними фермерами — виробниками овочів, дав нам можли-
вість, з одного боку, отримати якісну продукцію від овочевої 
плантації до магазинної полиці, а з іншого — допомогти ло-
кальним фермерам налагодити ефективне виробництво, ви-
користовуючи якісний насіннєвий матеріал, ЗЗР, отримуючи 
консультації професійних агрономів. Фактично ми знали, як 
ростуть «наші» овочі від насінини до готової продукції, а коли 
вони потрапляли до нашої торговельної зали, ми їх маркува-
ли знаком «Фермове». 

За час реалізації проєкту ми співпрацювали з фермерами 
переважно з Херсонщини. Частина з них і досі є нашими по-
стачальниками. На жаль, цього року через окупацію даного 
регіону ми не змогли забезпечити весь асортимент продукції, 
зокрема, йдеться про кабачки, перці, різні види капусти (бро-
колі, цвітна тощо). Утім, ми й досі співпрацюємо з компанією 
«Сингента», щоб і надалі залучати фермерів до цього проєк-
ту. Будемо на цьому фокусуватися наступного року. Хотілося, 
щоб херсонці якнайшвидше відновили свої поля і навесні вже 
могли постачати нам продукцію. 

Із «Сингента» ми постійно обмінюємося інформацією, проводи-
мо зустрічі, де представники компанії розповідають про умови 
вирощування та зберігання плодоовочевої продукції. Звісно, є 
відповідні протоколи, але такі зустрічі допомагають зрозуміти, 
чому було розроблено саме такий протокол, чому так важли-
во витримати температурний ланцюг та ін. Крім того, планує-
мо продовжувати співпрацю у пошуку нових постачальників. 
Це, до речі, можуть бути клієнти «Сингента», яким потенцій-
но потрібен ринок збуту. 

Наше завдання — забезпечити торговельну мережу повним 
асортиментом продукції разом із локальними виробниками, 
щоб надати нашому клієнтові якісний, безпечний товар і за-
довольнити його найвибагливіші бажання. 

Матеріал підготувала
ЛЮДМИЛА МОРОЗОВА
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І навіть коли врожай вже у сховищі, на нього чекає іспит на якість проведе-
ної роботи, а саме з контролю гнилей.  Як відомо, деякі гнилі потрапляють 
до насіннєвої камери саме під час цвітіння, і потім, розвиваючись у плодах 
за сприятливих умов, псують вирощену продукцію та імідж виробника, адже 

ні покупець, ні будь-яка торговельна мережа не готові платити за неякісний товар. 
Найбільш поширеними хворобами під час цвітіння є сіра гниль, моніліальний опік, 
а також альтернаріозна, фітофторозна та трихоцеліозна гнилі.

ГЕОКС™ — НОВЕ РІШЕННЯ 
У ЗБЕРЕЖЕННІ ВРОЖАЮ

КОЖЕН АГРОНОМ-САДОВОД ЗНАЄ, ЩО 
ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ВРОЖАЮ 
ПЛОДОВИХ ПОТРЕБУЄ ЗНАНЬ, ДОСВІДУ І ПОГОДИ. 

Автор:
ДМИТРО ТИМОШЕНКО,

менеджер з технічної підтримки 
засобів захисту спеціальних культур,
компанія «Сингента»

Флудиоксоніл контролює гнилі, які заражають плоди в період цвітіння

Оливкова гниль, 
або альтернаріозна Фузаріозна гниль Трихоцеліоз

(рожева пліснява)
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ФЛУДИОКСОНІЛ 

З огляду на все вищезазначене виникає необхід-
ність обробки спеціалізованими препаратами 
з контролю гнилей. Одним із таких препара-
тів є Геокс™, який добре знають садівники і 
овочівники Європи. Геокс™ контролює гнилі 
не тільки в період цвітіння, а й під час збе-
рігання, зокрема гірку гниль, блакитну та 
інші гнилі.  Діюча речовина Геокс™ — флу-
диоксоніл — відома нам, як одна зі складо-
вих препарату Світч®. Флудиоксоніл володіє 
контактною та профілактичною діями сто-
совно грибів. Тобто, при потраплянні препа-
рату на рослину Геокс™ проникає в кутикулу, де 
і залишається, а не мігрує в епідерміс. 

Флудиоксоніл контролює гнилі в період зберігання плодів

Моніліоз
плодів персика

Пеніцильозна гниль
(блакитна, сиза)

Альтернаріозна
гниль

Кладоспоріозна
гниль

Сіра
гниль

Така фізико-хімічна властивість флудиоксонілу забезпечує 
подовжений та надійний захист навіть за прохолодних умов, 
також відбувається пригнічення проростання спор, ріст ро-
стових трубок і міцелію на поверхні рослини до того, як гриб 
проникне в ї ї тканини.

Цікаво, що у Європі Геокс™ використовують не тільки в пе-
ріод цвітіння, а й після граду. Такий прийом, окрім зменшення 

гниття плодів, ще й сприяє кращому затягуванню місць 
пошкодження.

Геокс™ контролює досить широкий спектр хвороб у період 
зберігання, подовжуючи терміни зберігання якісної про-
дукції. Відповідно, кожен агроном сам вирішує, коли йому 
застосувати Геокс™ або Світч® з огляду на їх наявність і об-
ладнання сховища.

Ефективність Геокс™ порівняно з іншими препаратами
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Тіофанат-метил  5  4  ?  1  2  2  3  2  3 

Каптан  3  1  1  2  2  1  5  1  2 

Боскалід + 
піраклостробін  5  4  3  5  3  3  4  3  5 

Світч® 5  5  5  5  4  3  5  5  5 

Геокс™ 5  4  5  4  3  3  2  5  4

Ефективність у балах:

5 — відмінна

4 — висока

3 — надійна

2 — помірна

1 — слабка

? — дослідження відсутні
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Використовуючи Геокс™ у своєму саду, потрібно зважати на декілька особливостей, а саме:

1. Кратність застосування — двічі з інтервалом 7 днів.

2. Опади через 2 год після внесення майже не впливають на ефективність препарату.

3. Забороняється споживати плоди до 20 днів після обробки.

4. Ефективність препарату залежить від якісного нанесення на плоди. Контролюйте якість обприскування!

5. При пошкодженні плодів градом обприскування проводять не пізніше ніж через 6 год.

6. За високої вологості та перепадів температури у період цвітіння рекомендується суміш Геокс™ 0,4 кг/га + Скор® 0,2 л/га 
або Геокс™ 0,4 кг/га + Циделі™ Топ 0,7 л/га.

7. Проявів фітотоксичності при змішуванні з різними інсектицидами й фунгіцидами не зафіксовано, але рекомендується про-
водити тест на сумісність.

Головні переваги Геокс™:

• Контактна і профілактична дії на збудників гнилей

• Контроль широкого спектра гнилей у період цвітіння і зберігання

• Застосування після несприятливих умов (град, опіки тощо)

• Повна відсутність резистентності

• Відсутність залишків д. р. для можливого експорту

• Відсутність фітотоксичності

• Безпечний для бджіл

• Подовжений час зберігання плодів

Застосування препарату:

Культура  Спектр дії  Фаза внесення  Норма витрати, кг/га 
Кратність обробок / 

Термін очікування, дні 

Яблуня 
Фузаріозна гниль,
сіра гниль 

У період вегетації  0,4  2/20 Груша 

Персик  Моніліоз, сіра гниль 

ПРОМИСЛОВЕ САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО 

Геокс™ — контактний фунгіцид для профілактичного внесення 
проти основних гнилей, що виникають як у період цвітіння, так і під 
час зберігання, і подовження терміну безпечного споживання та 
реалізації якісної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках.

ЗАПОРУКА 

З Б Е Р Е Ж Е Н Н Я 
ВАШОГО ВРОЖАЮ

ТОВ «Сингента» 

Консультаційний центр:
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

0 800 500 449 www.syngenta.ua
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Т ака гармонізація забезпечить не лише боротьбу з 
фальсифікатом, а й заборону деяких діючих речо-
вин, адже на сьогодні в Україні використовується 
велика кількість препаратів з д. р., які заборонені 

в Європі, що й обмежує наш експортний потенціал. З огляду 
на це компанії — виробники ЗЗР уже зараз адаптують свої 
препарати до законодавства ЄС. Не виключенням є і компа-
нія «Сингента», яка представила відомий фунгіцид з експорт-
ними можливостями Ридоміл® Голд R.

Ридоміл® Голд R у своєму складі має 2 діючі речовини:

Технологія Мефеноксам™, або металаксил-М відноситься до 
феніламідів та впливає на інгібування нуклеїнових кислот па-
тогену. Має високу системність і лікувальну дію. Контролює 
ооміцети (мілдью).

РИДОМІЛ® ГОЛД R — ФУНГІЦИД 
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВИНОГРАДУ 
З ЕКСПОРТНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

УКРАЇНА НЕВПИННО РУХАЄТЬСЯ В ЄС І НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ МИ БУДЕМО РАЗОМ. 
ОДНАК НА ЦЬОМУ ШЛЯХУ НАМ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ЩЕ БАГАТО КРОКІВ, ОДНИМ 
ІЗ ЯКИХ Є УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ 
ПЕСТИЦИДАМИ Й АГРОХІМІКАТАМИ ТА НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У САНІТАРНІЙ ТА ФІТОСАНІТАРНІЙ СФЕРАХ. 

Автор:
ДМИТРО ТИМОШЕНКО,

менеджер з технічної підтримки засобів захисту 
спеціальних культур, компанія «Сингента»

Гідрооксид міді відноситься до не-
органічних сполук із багатовекторним 
впливом на збудника хвороб. Має кон-
тактну та профілактичну дії проти біль-
шості хвороб винограду, таких як чорна 
плямистість, антракноз, чорна гниль. 
Також запобігає поширенню бактеріо-
зів. Унікальна формуляція гідрооксиду 

міді має більш розчинну форму, що по-
кращує розподіл на рослині, запобігає 
змиванню й фітотоксичності та не по-
требує прилипача.

Унікальна формуляція оксихлориду міді 
забезпечує високий ступінь дисперс-
ності з розміром частинок менше ніж 

1 мкм (на відміну від багатьох конкурен-
тів, у яких 5–10 мкм). 

Діючі речовини препарату Ридоміл® Голд R
впливають на збудника гриба мілдью, не 
лише запобігаючи проростанню спор та 
проникненню в рослину, а й викоріню-
ючи інфекцію із заражених тканин. 

КонкурентРидоміл® Голд RСистемна дія металаксилу

ЛІКУВАЛЬНА ДІЯПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ

ПРОРОСТАННЯ СПОР ПРОНИКНЕННЯ РІСТ МІЦЕЛІЮ
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Чорна плямистість (фомопсис, ескоріоз)

Мілдью Бактеріоз Чорна гниль

Антракноз

Як впливають іони міді Ридоміл® Голд R на бактерії

Іони міді на поверхні потрапляють у клітину 
як важлива поживна речовина.

Доза іонів міді перешкоджає нормальному функціонуванню 
клітин та цілісності мембран.

Іони міді перешкоджають клітинному диханню / метаболізму, 
іноді спричинюючи пошкодження ДНК.
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Особливості застосування Ридоміл® Голд R

• Тривалість захисного періоду Ридоміл® Голд R залежить від норми витрати продукту, 
термінів його застосування, ступеня інфікованості рослин на момент обробки і може 
становити не менше ніж 10–14 днів.

• Щоб досягти кращого ефекту, фунгіцид рекомендується вносити профілактично
або при перших ознаках розвитку хвороби.

• Рекомендується чергування застосування Ридоміл® Голд R з фунгіцидами інших
хімічних груп (Пергадо® R, Орондіс® Ультра, Квадріс®).

• Ридоміл® Голд R — надійний засіб для запобігання резистентності до основних збудників 
грибкових хвороб завдяки використанню діючих речовин з різним механізмом дії.

• Препарат можна змішувати з усіма відомими фунгіцидами та інсектицидами,
але обов’язково потрібно проводити тест на сумісність.

• У період цвітіння винограду бажано утриматись від використання препарату.

• У разі внесення з амінокислотами, керуватись рекомендаціями щодо застосування 
амінокислоти з мідьвмісними препаратами.

Захист винограду від хвороб та шкідників

 0,5 кг/га

 5,0 кг/га

Мідьвмісний
фунгіцид

1,0 л/га0,8–1,2 л/га

 0,6 л/га 5,0 кг/га  0,5 л/га 0,8 л/га

5,0 кг/га0,18 л/га

 1,0 кг/га

0,4 кг/га

 0,25 л/га0,67 л/га ТОВ «Сингента» 

Консультаційний центр:
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

0 800 500 449 www.syngenta.ua

НОВА ФОРМУЛА 
УЛЮБЛЕНОГО ФУНГІЦИДУ
Ридоміл® Голд R — системно-контактний мідьвмісний фунгіцид із профілактичним впливом 
на бактеріози, які можуть виникнути внаслідок пошкоджень і за екстремальних погодних 
умов, з лікувальним ефектом проти ооміцетів на овочах, картоплі та винограді, з коротким 
періодом очікування, що дозволяє реалізовувати врожай на експорт одразу після збирання.
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Економічно ефективні 
родентициди для будь-якої 

ситуації та середовища

Висока смакова 
привабливість 

родентициду, перед 
якою не може 
встояти жоден 

гризун

Гранули
Висока смакова 
привабливість 

родентициду, перед 
якою не може 
встояти жоден 

гризун

Талон® — це високоефективне універсальне портфоліо родентицидних 
продуктів, яке відповідає вашим конкретним потребам і ситуаціям. Потуж-
ність бродіфакуму, який використовують у низці високоякісних приманок, 
забезпечує виняткову ефективність, зокрема проти стійких популяцій.

Асортимент продуктів Талон® пропонує різні рішення для професійного 
знищення гризунів у різних ситуаціях та в проблемних місцях (вологість, 
доступність джерел харчування, приховані місця).

Усі продукти базуються на одному з найкращих активних інгредієнтів на 
ринку — бродіфакумі.
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СМАКОВІ ВЛАСТИВОСТІ

Лабораторні й польові 
випробування демонструють 
відмінну смакову привабливість 
родентициду навіть у порівнянні 
з альтернативними джерелами 
харчування.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Талон® має найкращу ефективність 
порівняно з антикоагулянтами 

I покоління й антикоагулянтами 
II покоління, які найчастіше 

використовуються. 

РУЙНУВАННЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТІ

Наукові дослідження 
в лабораторії та 

польових умовах показують 
повний контроль над усіма 
видами гризунів, стійкими  

до родентицидів.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

Талон® також 
дуже економічно 
ефективний: він 
знищує гризунів 
навіть після невеликої 
порції щоденного або 
й одноразового годування. 
Це означає, що потрібно менше 
продукту і менше часу, щоб отримати 
необхідний результат.

ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНИЙ

Універсальний, економічний 
і простий у використанні.
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У гранулах Талон® високий вміст зерна, що 
забезпечує їхні виняткові смакові властивості. 

Вони підходять для використання і в місь-
ких, і в сільських умовах та ідеальні для 
застосування на підприємствах харчової 
промисловості, у більшості домашніх, гро-
мадських і комерційних приміщень. Гранули 
Талон® найкраще закладати в спеціально 
призначені для приманок ємності у сухому 
та відносно сухому середовищі.

Портфоліо продуктів Талон®

Гранули

Воскові брикети Талон® виготовляються з 
дрібних часток меленого високоякісного 
злакового зерна, відлитого у форми.

Вони ідеально підходять для використання 
в норах гризунів, будівлях, зернових і 
продовольчих складах та у вологих умовах, 
як-от каналізація і стоки. Центральний отвір 
у кожному блоці дозволяє легко закріпити 
його на станціях приманки та запобігає 
рознесенню гризунами.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАЛОН®

Приманки Талон® слід застосувати щойно з’явилися ознаки присутності 
гризунів, оскільки зволікання з обробкою ускладнить вирішення проблеми. 

Талон® знищує гризунів після того, як вони з’їдять невелику порцію щоденної 
норми їжі. Для початку дії потрібно кілька днів, тому гризуни не пов’язують 

споживання приманки зі смертельним ефектом Талон®.

Мінімізація використання родентицидів
Неодноразові випробування проти стійких до родентицидів щурів 
показали, що для вищої ефективності Талон® і результативнішої боротьби 
потрібна менша кількість приманки порівняно з іншими антикоагулянтними 
родентицидами.

Це означає не тільки те, що Талон® — найкращий у своєму класі з точки 
зору ефективності, а й те, що менша кількість приманки мінімізує її вплив 
на нецільові організми.

ЖИТТЯ БЕЗ ВТРУЧАНЬ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ БІОЦИДИ БЕЗПЕЧНО. ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАВЖДИ ЧИТАЙТЕ ЕТИКЕТКУ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОДУКТ. 
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ЮЛІЯ ЗАВАЛЬНЮК: МИ ПЕРШІ Й ПОКИ 
ЩО ЄДИНІ В УКРАЇНІ КВІТНИКАРІ, 
ЯКІ ЕКСКЛЮЗИВНО ВИРОЩУЮТЬ 
ГОРТЕНЗІЮ В СЕГМЕНТІ B2B

У КВІТНІ 2022 РОКУ КОМПАНІЯ «СИНГЕНТА» ОТРИМАЛА ВІД КВІТКОВОЇ ФЕРМИ VILLA VERDE 
ЗАПИТ НА ДОБРОЧИННУ ДОПОМОГУ. ПІД ЧАС ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ТА БОЙОВИХ ДІЙ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В РАЙОНІ, ДЕ РОЗТАШОВАНО ФЕРМУ, ЇХНІ КОТЕЛЬНЯ 
І СКЛАДСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ З ІНВЕНТАРЕМ І ЗЗР ЗГОРІЛИ ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛУ. 
КОМПАНІЯ ПІДТРИМАЛА VILLA VERDE Й НАДАЛА У ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ ПОТРІБНІ 
ПРЕПАРАТИ, ЩОБ КВІТНИКАРІ ЗМОГЛИ ПРОДОВЖУВАТИ СВОЮ СПРАВУ В НЕПРОСТИЙ 
СЕЗОН. МИ ПОСПІЛКУВАЛИСЯ З ЮЛІЄЮ ЗАВАЛЬНЮК, КЕРІВНИЦЕЮ КВІТКОВОЇ ФЕРМИ 
VILLA VERDE, І БІЛЬШЕ ДІЗНАЛИСЯ ПРО ТЕ, ЯК ЖИВЕ КВІТКОВИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ.

Довоєнний вид згори на ферму. Палаючі котельня та склади.

— Юліє, розкажіть про історію квіткової ферми Villa Verde.

Юлія: Ми заснували Villa Verde 2019 року. Доти я довгий час працювала за фахом у готельно-ресторан-
ному бізнесі й мені це дуже подобалося. У якийсь момент моя мама, яка працювала в сімейному B2B 
підприємстві, вирішила, що пора відпочити на пенсії. Та, мабуть, відпочинок на пенсії, то не про мою 
маму. Одного разу вона зателефонувала і сказала: «Юлю, відпустка набридла, хочу працювати. У мене 
є суперідея, але без твоєї підтримки ніяк. Давай створимо квіткову ферму». Здавалося б, просто ша-
ленство. Ми не мали жодного уявлення про квітковий бізнес. Увесь досвід квітникарства, який у нас 
був, — це звичайна клумба квітів біля дому. Проте мама запевнила, що все вийде, ніша в Україні відкри-
та, треба спробувати. І ми ризикнули.

— З чого розпочали? Які напрями діяльності виокремили для себе?

Ю.: Великою перевагою для нас, початківців, було і досі є те, що Україна, зокрема Київська область, не 
переповнена квітковими виробниками. Ми провели аналіз ринку, розробили базову бізнес-модель і ви-
рішили, що треба їхати в Голландію — шукати постачальників та відповіді на безліч питань. Побували 
на кількох виставках, і нам пощастило знайти чудових професіоналів квіткової справи, які не тільки по-
годилися на партнерство, а й запропонували свою консультаційну підтримку та супровід на відстані.

Насамперед ми визначили для себе продукти, яких потребував ринок, на чому фокусувалися флористи, 
одночасно намагалися окреслити свій ексклюзивний профіль, бо хотіли відрізнятися від решти квітко-
вих виробників. Певно, що ми замахнулися надто круто, бо з першого року почали вирощувати гор-
тензію, до кінця не усвідомлюючи складність цієї квітки і всі тонкощі процесу ї ї вирощування. Та назад 
шляху вже не було. Ще з огляду на численні поради постачальників і вподобання флористів експери-
ментально спробували півонію. Висадили одразу майже 50 сортів у сусідки на городі, бо своїх площ тоді 
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ще не було. Спостерігали, аналізували. 
Поступово ми виділили напрями своєї 
роботи і спеціалізацію: багаторічні кві-
ти, а саме гортензія, півонія, ранунку-
люс (лютик), дельфініум, нарцис, бузок. 
За якийсь час знайшлися клієнти, які в 
нас повірили. Villa Verde розквітла.

— Яка тепер ваша квіткова ферма? 
Які у вас ресурси, площа?

Ю.: Нині Villa Verde — це квіткова фер-
ма з невеликим штатом: троє працівників 
на регулярній основі й до десяти людей 
у високий сезон. Розподіляємо обов’яз-
ки: мама — бізнес-стратег із розвитку й 
планування, вона бачить, куди ми руха-
ємося в довгостроковій перспективі, на 
ній глобальні проєкти, як-от будівництво, 
фінанси. Я відповідаю за маркетинг про-
дажів і комунікації. Поки що у нас немає 
чіткої комунікаційної стратегії та позиці-
онування, але ми поетапно над цим пра-
цюємо. Також на мені агрономія, хоча 
відповідної вищої освіти в мене немає і 
це, звісно, мінус, але я вже закінчила одні 
курси в голландському науково-дослід-
ному інституті та маю намір поглиблю-
вати знання.

Наша квіткова ферма займається виро-
щуванням і збутом не тільки багаторічних 
квітів, ми також пропонуємо професій-
ним клієнтам вибір однорічних рослин, 
кущів, чагарників — хочемо, щоб у фло-
ристів був більший асортимент в одно-
му місці. Маємо площу до 5 га, чотири 
теплиці загальною площею 1600 м2, дві 
з них були опалювані, з водопостачан-
ням, але вони постраждали під час бойо-
вих дій через знищену поряд котельню, 
внаслідок чого більша частина квітів по-
сохли або вимерзли. Наприклад, із за-
планованих 36 тис. квіток ранункулюсу 
вдалося зібрати лише 500 шт., ми не 
змогли відновити десь дві третини гор-
щиків гортензії.

— Які найпоширеніші виклики 
перед вами постають? Які виникли 
труднощі за останні півроку?

Ю.: Мабуть, найскладніше для нас у 
цьому бізнесі — це брак знань і досвіду. 
Ми буквально по крихтах збираємо ін-
формацію про квітникарство. Звичайно, 
у нас є підтримка і консультації від 
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голландських колег, але треба мати екс-
пертні знання і досвід тут, на своїй землі. 
На жаль, в Україні нам ніхто не може до-
помогти, немає навчальних програм, бо, 
напевно, раніше на вітчизняному профе-
сійному ринку не було попиту на квіти в 
такому масштабі. Ми перші й поки що 
єдині, хто вирощує гортензію в Україні, 
тому відчуваємо на собі неабияку від-
повідальність і намагаємося здобувати 
знання з усього світу, щоб стати експер-
тами. Звертаємося до консультантів у 
Франції, Ізраїлі, Німеччині.

Інша перешкода — стереотипне сприй-
няття флористами української квітки 
як другосортної порівняно з імпортною. 
Ми старанно працюємо над розвінчан-
ням цього міфу, і результати нашої що-
денної праці це доводять. Наприклад, 
півонія. Якщо дотримуватися певних 
правил техніки і технології вирощуван-
ня, українська півонія може бути не гір-
шою за імпортну, ба навіть кращою. Крім 
того, не забуваймо, що наша квітка ні-
коли не їхатиме п’ять днів у контейнері. 
Вирощена тут, вона має абсолютну пе-
ревагу — свіжість.

Дуже багато залежить від нас самих, від 
нашого ретельного ставлення до квітни-
карства, від уваги, знань. Так, останні 
шість місяців було важко, та й нині не-
легко — попит суттєво впав, ми знизили 
ціни на продукцію, зменшили зарплату 
працівникам. Досі важко знайти добрива, 
а вже треба подбати про наступний се-
зон, тому доводиться пів країни обдзво-
нити, щоб знайти потрібне. Морально 
дуже непросто, але ми рухаємося впе-
ред, є сподівання і плани.

— Як ви познайомилися із 
«Сингента» і її продуктами?

Ю.: Познайомилися з компанією 
«Сингента» на Школі садівника в перший 
рік нашого існування. Тоді ми взяли один 
модуль навчання із захисту рослин. У нас 
було приблизне уявлення про технології 
захисту, попередньо просто користува-
лися рекомендаціями від постачальників, 
їхніми технологічними картами із захи-
сту, самі пробували що, коли, як. Тепер 
ми стали досвідченішими в цьому питан-
ні. Донині використовуємо ЗЗР і добри-
ва від «Сингента», як-от Світч®, Ридоміл®

Голд, Енжіо®, Вертімек®, Ізабіон®.
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Згодом ми познайомилися з техніч-
ними менеджерами компанії Оленою 
Кукурузою, Сергієм Кіщенком, надалі 
можна було розраховувати на їхні підказ-
ки, консультації. Не було жодного разу, 
щоб Олена чи Сергій не допомогли. Ми 
розуміємо, які ми «малята» для такої ве-
ликої компанії, як «Сингента», але увага й 
турбота, що їх ми отримували від ваших 
колег, стали для нас самих прикладом 
турботи про клієнта. Дякуємо їм за допо-
могу. І звісно, ми дуже вдячні компанії за 

те, що змогла безкоштовно надати по-
трібні ЗЗР, коли всі наші запаси згоріли 
на складі в березні цього року.

— Що надихає вас на дальший 
розвиток? Які знакові моменти 
й важливі події відбулися 
за час існування ферми?

Ю.: Безумовно, надихають відгуки фло-
ристів, коли нам пишуть «отримали 

квітку — вона така класна!», і те, що про-
фесійні клієнти частіше переходять на 
вітчизняну продукцію. Ми бачимо і відчу-
ваємо, що наша робота вагома на ринку 
України: за два роки ми зробили те, чого 
до нас ніхто так швидко і якісно не ро-
бив, і нам є чим пишатися. В нас вірять 
голландські компанії з багаторічним до-
свідом — це нас окриляє.

Серед знакових подій у Villa Verde осо-
бливо виділяємо успіх із бузком. Як бузок 
зазвичай сприймають у нашому регіоні? 
Просто кущ, який можна наламати, не 
платити, запхати у вазу, а за два дні він 
зів’яне. Ми вирішили змінити це уявлен-
ня про бузок. Торік знайшли потужний 
розплідник у Німеччині. Привезли від них 
машину бузків і почали знайомити наших 
клієнтів із розмаїттям видів цієї квітки. 
Зазвичай на гуртівнях пропонують дуже 
обмежений асортимент бузку, 2–3 од-
нотипні, стандартні варіанти. Ми надали 
ширший вибір, показали, яким насправ-
ді може бути бузок — його неймовірні 
відтінки і форми. Флористи оцінили, ста-
ли замовляти, відтоді у нас високий по-
пит на бузок.

— Ви згадували про сподівання і 
плани. Поділіться, якою ви бачите 
Villa Verde в майбутньому?

Ю.: Можливо, прозвучить надто амбіт-
но, але ми повинні стати постачальни-
ком квіткової продукції № 1 для місцевого 
ринку. Ми не сперечаємося з імпортом і 
не витісняємо його — у флористів має 
бути право вибору. Наше ж головне 
завдання — так глибоко зрозуміти їхні 
потреби тепер і передбачити, які будуть у 
майбутньому, щоб у флористів не виника-
ло приводу звернутися до когось іншого. 
Вони знатимуть, до кого слід звернутися 
по беззаперечну якість квітки, сервіс, ло-
гістику. Нам лише потрібно трошки біль-
ше часу, щоб удосконалити свої знання й 
бізнес, потрібен експерт-агроном. Ми вже 
помічаємо, що є квіткові виробники, які 
беруть із нас приклад, багато хто відхо-
дить від аматорства і починає професій-
но розвивати свій бізнес — і це чудово. У 
довгостроковій перспективі думаємо про 
інвестиції, нове обладнання, будівництво 
на якіснішому і серйознішому рівні. Наші 
поступові невеличкі кроки призведуть до 
більших, вагоміших результатів. Ми віри-
мо в це. І віримо, що все буде Україна!

Матеріал підготувала
КСЕНІЯ МІЩЕНКО



ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
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Зіскануйте QR-код 
для переходу за посиланням

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

КОНТАКТИ 

БІБЛІОТЕКА АГРОНОМА
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Контактна інформація
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Зіскануйте QR-код для переходу
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Безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
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ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
СИНГЕНТА УКРАЇНА
t.me/syngenta_ua

ЕЛАТУС® РІА
elatus.info

ВАЙБРАНС® ІНТЕГРАЛ
vibrance.com.ua

УНІКАЛЬНИЙ СЕРВІС 
«АГРОПРОГНОЗ»
agroprognoz.com.ua

НАШ КАНАЛ
YOUTUBE
youtube.com/user/SyngentaUA

МИ У FACEBOOK
facebook.com/syngentaukraine

НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ
flickr.com/photos/syngentaua

Соціальні мережі

СИНГЕНТА УКРАЇНА
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instagram.com/syngenta_ukraine

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ГАРНОГО
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«ПЛАН УСПІШНОГО ЗРОСТАННЯ»: 
НОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЦІЛІ ДО 2025 РОКУ

ДОПОМАГАЄМО СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ, БОРЕМОСЯ ЗІ ЗМІНАМИ КЛІМАТУ

Прискорення інновацій для 
сільгоспвиробників і природи

• Інвестувати 2 млрд дол. США в науково-
технологічні новації у сфері ведення сталого 
сільського господарства

• Щороку здійснювати два науково-технологічні 
прориви у сфері ведення сталого сільського 
господарства

• Прагнути до мінімально можливого 
залишкового вмісту пестицидів у с.-г. 
продукції та навколишньому середовищі

Забезпечення здоров’я 
і безпеки людей

• Забезпечити нульовий рівень травматизму 
і позаштатних ситуацій під час ведення нашої 
діяльності

• Щороку навчати 8 млн сільгоспвиробників 
принципів безпеки праці

• Прагнути до забезпечення справедливих умов 
праці на всіх підприємствах нашої мережі

Прагнення до вуглецево-нейтрального 
сільського господарства

• Вимірювати і скорочувати рівень викидів CO2  
у с.-г. виробництві, забезпечувати зниження 
їх негативних наслідків для навколишнього 
середовища

• Сприяти покращенню біорозмаїття та 
підтриманню здоров’я ґрунтів на 3 млн га 
сільгоспугідь щороку

• До 2030 року зменшити на 50 %  
інтенсивність викидів вуглецю на 
підприємствах компанії

Важливе 
партнерство

• Побудувати міцні партнерські відносини 
та оприлюднити визначені спільні цілі у сфері 
ведення сталого сільського господарства

• Розпочати всебічний діалог про інновації 
у сфері ведення сталого сільського 
господарства

• Просувати принципи ведення сталого 
сільського господарства на рівні керівників 
компаній

#goodgrowthplan 




