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УДК 633.11: 632.51

ВПЛИВ ЗАБУР'ЯНЕНОСТЬ ПОСІВІВ НА ПОКАЗНИКИ
ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Н. В. Грицюк, к.с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин
А. В. Ольшевська, ТОВ «Еліта насіння», менеджер зі збуту
Р. А. Никифоров, здобувач вищої освіти;
К. Ю. Євпак, здобувач вищої освіти;
О. А. Косівський, здобувач вищої освіти.
Поліський національний університет

           Постановка  проблеми.  У  кожній  ґрунтово-кліматичній  зоні  України

              будь-яка  сільськогосподарська  культура  має  порівняно  постійний  і  стійкий

комплекс супутньої бур’янової сегетальної рослинності [1].

    В  агроценозах  бур'яни  конкурують  з  культурними  рослинами  за  воду,

поживні речовини, світло. Залежно від видового складу бур'янів, їх біологічних

груп, регіону  вирощування,  погодних умов,  втрати врожаю пшениці  можуть

становити від 10 до 50%, а в деяких випадках і 70–80% [2]. Зі збільшенням

                бур’янового  компонента  на  одиницю  площі,  винос  елементів  живлення  і

                культурою  і  бур'яновою  рослинністю  зростає  [4].  На  засмічених  полях

зменшується польова схожість насіння культурних рослин, затримується їх ріст

і розвиток. Бур'яни висушують верхні шари ґрунту, використовуючи ґрунтову

вологу [2].

У дослідженнях Хохлового Д. С. (2007 р.) зазначалося, що при переважній

            кількості  проса  курячого  (  (L.)  PAL.  Beauv.)  числоEchinochloa  crus-galli

продуктивних стебел у ярої пшениці в середньому знижувався на 57,0 %, число

зерен в колосі – на 19,8 %, маса зерна з колоса – на 59,5%, маса 1000 зерен – на

48,8%, що привело до зниження врожайності культури на 83,5%,  порівняно з

варіантом, де бур’янів не було [3]. Під впливом щириці загнутої (Amaranthus

retroflexus S. Wats.) урожайність пшениці зменшилася на 42 %, осоту рожевого

(Sonchus arvensis L.) – на 45 %, будяку польового (  (L.) Scop.) –Cirsium arvense

на 20 % і березки польової (  L.) – на 10%. Convolvulus arvensis

Сильний вплив на рослини мають алелопатичні речовини, що мають у

своєму складі фізіологічно-активні хімічні сполуки (холіни та бластохоліни), які

     виділяють  коріння  бур’янів.  Наприклад,  алелопатичні  речовини,  що  виділяє

                  берізка  польова,  осот  рожевий,  впливають  на  польову  схожість  і  ріст

проростків, тим самим затримують ріст пшениці, кукурудзи та інших культур

[4].  

            Тому  метою  досліджень  було  виявити  вплив  сегетальної  рослинності

агроценозу пшениці озимої на елементи продуктивності та урожайність.

Виклад основного матеріалу.  Дослідження проводилися на дослідному

полі Поліського національного університету с. Велика Горбаша Черняхівського

району Житомирської області в посівах озимої пшениці сорту Царівна протягом

2018 року.
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Методом маршрутного обстеження виділялися варіанти з переважаючими

                     бур'янами.  Потім  у  фазу  воскової  стиглості  з  ділянок  прощею  0,25  м  у2

              чотирикратній  повторності  збиралася  вся  рослинність,  яка  розбиралася  в

лабораторії кафедри захисту рослин на бур'яновий і культурний компонент за

видами, висушувалася до абсолютно сухого стану і  зважувалася. Із зібраних

зразків пшениці робили структурний аналіз елементів продуктивності.

              У  посівах  пшениці  озимої  2018  році  переважав  молорічно-

коренепаростковий тип забур’яненості. Серед однорічних домінувала бур’янами

метлюг звичайний  – 41, волошка синя (Apera spica-venti L.) (Centaurea cyanus) –

                  10,  лобода  біла  (  L.)  –  8,  щириця  загнута  (Chenopodium  album Amaranthus

retroflexus) – 4, серед багаторічних: берізка польова ( ) – 10,Convolvulus arvensis

осот польовий жовтий  – 13 шт./м .(Sonchus arvensis) 2

              Виділялися  такі  варіанти  досвіду:  контроль  (не  засмічені  ділянки),

              ділянки  з  переважаючими  у  бур'яновому  компоненті  коренепаросткових  –

                березки  польової,  осоту  польового  жовтого  та  малорічного  –  метлюгу

звичайного (табл. 1). 

Таблиця 1.

Вплив забур’яненості посівів на елементи продуктивності сорту
Царівна, 2018 рік

Показники
Контроль

(незабур’янені
ділянки)

Забур’янені
берізкою польовою,

осотом польовим

метлюгом
звичайним

Суха надземна маса пшениці,
г/м2 782,3

–17,7∗¿

643,6

¿

–26,0∗¿

579,1

¿

Суха надземна маса бур’янів,

 
  г/м2

- 42,4 35,6

Кількість продуктивних
стебел, шт./м2 442,4

461,0

+4,2

421,3

– 4,8

 Довжина колосу, см 9,0
8,4

– 6,6

9,8

+8,8

 Кількість зерен у колосі, шт. 27,0
25,1

– 7,0

27,3

+1,1

 Маса зерна з колосу, г 1,07
0,98

– 8,4

0,71

– 33,6

 Маса 1000 зерен, г 39,3
38,6

– 1,7

37,0

– 5,8

 Урожайність, т/га 4,46
4,01

– 10,1

3,35

−24,9

Примітка: * – у знаменнику відхилення від контролю, %

            Забур’яненість  посівів  пшениці  озимої  берізкою  польовою,  осотом

польовим та метлюгом звичайним було середнім, з сухою надземної масою у

фазу воскової стиглості відповідно 42,4 і 35,6 г/м . При середньому і значному2

засміченні посівів берізкою польовою, осотом польовим відзначалося зниження

            більшості  показників  продуктивності,  за  винятком  незначне  збільшення

                кількості  продуктивних  стебел  (на  4,2  %).  У  результаті  забур’яненості
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Схожість

урожайність  у  даному варіанті  знизилася на  10,1  % порівняно  з контролем.

Зниження врожайності відбувалося за рахунок зменшення кількості і маси зерен

в колосі (на 7,0–8,4 %). Таким чином, в 2018 р багаторічні коренепаросткові

бур’яни не значно вплинула на урожайність пшениці озимої. 

При засміченні посівів озимої пшениці метлюгом звичайним відзначалося

зменшення кількості продуктивних стебел на 7,8 %, маси зерен в колосі на 33,6

                      %,  сухої  надземної  маси  пшениці  на  26,0  %,  що  призвело  до  зниження

                      врожайності  зерна  на  24,9  %.  Таким  чином,  у  2018  р.  найбільших  втрат

 врожайності  зерна виявлено в варіанті  з метлюгом звичайним, ймовірно  це

пов'язано з розвитком кореневої системи метлюгу переважно у верхній частині

                ґрунтового  горизонту,  її  інтенсивним  зростанням,  крім  того  бур’ян  добре

           переносить  затінення.  Навіть  при  пізніх  сходах,  метлюг  звичайний  здатний

 завдавати відчутної  шкоди пшениці озимій.  Розвитку  буряну  сприяла тепла

волога  погода весняних місяців.  Основні  втрати  врожайності  відбувалися  за

рахунок скорочення числа продуктивних стебел пшениці.

           Висновки.  У  посівах  пшениці  озимої  на  дослідному  полі  Поліського

національна університету були виявлені такі бур’яни: малорічні ранні (лобода

                біла   L.,  мишій  сизий   L.,  пізні  (щирицяChenopodium  album Setaria  glauca

            загнута  Amaranthus  retroflexus);  зимуючі  (волошка  синя  Centaurea  cyanus,

ромашка непахуча  Merat.); озимі (метлюг звичайний Matricaria perforata Apera

             spic-aventi L.),  а  також  багаторічні  коренепаросткові  (берізка  польова

             Convolvulus  arvensis,  осот  польовий  жовтий  ).  Бур’яноваSonchus  arvensis

              рослинність  чинить  негативний  вплив  на  елементи  продуктивності  озимої

пшениці. Зниження врожайності пшениці було за рахунок зменшення кількості

         продуктивних стебел і  надземної  маси  культури.  Втрати врожайності  зерна

озимої пшениці становили 10,1–24,9%
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УДК 635.21:632.8
ВИРОЩУВАННЯ НЕМАТОДОСТІЙКИХ СОРТІВ КАРТОПЛІ ЗГУБНО

ВПЛИВАЄ НА НЕМАТОД
О. В. Гурманчук, к. с.-г. н.

Я. О. Телечук, здобувач вищої освіти

Ю. Б. Кулага, здобувач вищої освіти

О. В. Стретович, здобувач вищої освіти

Поліський національний університет

Постановка проблеми. В Україні картоплю вирощують на площі близько

                  1,5  млн.  га.  Понад  90%  посадок  картоплі  знаходиться  у  приватних

господарствах людей. Середня урожайність цієї культури у приватному секторі

становить близько 150 ц/га, тоді як господарства отримують урожаї по 300–350

ц/га і більше [1,  с.  63]. До основних причин низької  урожайності картоплі у

приватних господарствах населення  відносяться:  недотримання сівозміни,  не

          своєчасні  сортозаміна  та  сортооновлення,  недотримання  технології

                вирощування,  невід’ємною  частиною  якої  є  захист  посівів  від  шкідників,

                хвороб  та  бур’янів.  При  вирощуванні  картоплі  значну  увагу  необхідно

приділяти нематодним хворобам [4, с. 7].

     Нематодні  хвороби  картоплі  відомі  науковцям  вже понад 200  років.  З-

              поміж  нематодних  захворювань  цієї  культури  значну  небезпеку  становлять

                  цистоутворююча  і  стеблова  нематоди.  Кожен  із  цих  видів  відносяться  до

круглих червів. Картопляна цистоутворююча нематода зберігається у ґрунті в

      цистах  понад  10  років  без  наявності  рослини-живителя.  Стеблова  нематода

картоплі зимує у бульбах при їх зберіганні [6, с. 48].

          Золотиста  картопляна  цистоутворююча  нематода  спричиняє  хворобу

                глободероз  картоплі  і  належить  до  об’єктів  внутрішнього  і  зовнішнього

              карантину.  Глободероз,  на  сильно  заселених  патогеном  ґрунтах,  може

                  призводити  до  значних  втрат  урожаю,  які  можуть  сягати  85%.  Основним

              джерелом  розповсюдження  збудника  є  посадковий  матеріал  до  якого

                прикріплені  частинки  ґрунту  з  цистами  нематод  та  інвазійний  ґрунт,  який

переноситься тракторами і знаряддями обробітку ґрунту [2, с. 219].

          Для  обмеження  поширення  Globodera  rostochiensis найефективнішим  є

          комплексне  застосовування  агротехнічних,  карантинних,  профілактичних  та

біологічних заходів захисту. Хімічний метод регулювання чисельності нематод

наразі в Україні не застосовується,  оскільки зареєстрованих нематицидів для

використання не має. Одним із досить дієвих методів регулювання чисельності

картопляної нематоди є вирощування сортів картоплі [3, с. 15].

Дослідження  проводили на  дерново-підзолистих ґрунтах  у  зоні  Полісся

України згідно методичних рекомендацій [5, с. 326].

Тому нами у 2019-2020 роках проведено дослідження щодо вивчення зміни

чисельності нематод у ґрунті за вирощування стійких сортів картоплі.

            Метою  дослідження  було  вивчення  ефективності  вирощування  різних

нематодостійких сортів картоплі на інвазійних патогеном ґрунтах та вплив їх на

урожайність та чисельність нематод у ґрунті.
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У результаті проведених випробувань нами встановлено, що досліджувані

нематодостійкі сорти картоплі дещо варіювали за показниками зниження інвазії

картопляної нематоди у ґрунті. 

Щодо зменшення чисельності  золотистої  картопляної  нематоди у  ґрунті

               найвищу  ефективність  отримано  у  варіанті  досліду  з  вирощуванням  сорту

картоплі Кіммерія,  яка становила 88,3% порівняно  з  вихідною.  Дещо нижчі

                показники,  здатності  впливати  на  зменшення  інвазійних  личинок  у  ґрунті,

отримано  при вирощуванні сортів картоплі Фантазія,  Злагода та Слаута,  які

становили 79,2, 75,2 та 68,1% відповідно (Таб. 1).

Таблиця 1. Протинематодна ефективність вирощування
стійких сортів картоплі (2019–2020 рр.)

 Сорт картоплі
Зниження нематод у ґрунті

 разів %

  Кіммерія 8,3 88,3

  Фантазія 4,9 79,2

  Повінь 4,0 75,2

  Злагода 3,1 68,1

  Слаута 2,2 53,0

            Найменше  очищення  ґрунту  від  фітонематод  спостерігався  при

вирощуванні сорту Слаута, яке становив 53,0% порівняно з вихідною. Тобто,

              при  вирощуванні  стійких  до  Globodera  rostochiensis  сортів  картоплі,  на

заселених патогеном ґрунтах,  впродовж одного  вегетаційного періоду можна

знизити його чисельність у 2,2–8,3 рази.

Висновки
            Найвищу  ефективність,  щодо  зменшення  фітогельмінтів  у  ґрунті,

                отримано  при  вирощуванні  сорту  картоплі  Кіммерія,  яка  становила  88,3%

                порівняно  з  вихідною.  Також  високі  аналогічні  показники  отримано  при

вирощуванні сортів Фантазія, Повінь та Злагода, які знаходилися у межах 68,1–

79,2%.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНГІЦИДНОГО ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

С. О. Мисечко, регіональний представник у Житомирській області

ТОВ "Август-Україна"

С. В. Курковський, здобувач вищої освіти

Д. М. Постернак, здобувач вищої освіти

Д.А. Яковенко, здобувач вищої освіти

Поліський національний університет

Постановка проблеми. В Україні посівні площі соняшникку олійного у

                   минулому  році  оцінюються  в 6,37  млн  га,  що на  1,98  млн  га більше

      аналогічного  показника  2010 року  (4,39  млн  га). Тенденція  до  зростання

посівних площ під соняшником олійним, свідчить про досить високий рівень

          економічно  ефективності  його  вирощування  у  сільськогосподарських

              підприємствах  більшості  регіонів  країни.  На  жаль  порушення  науково-

            обґрунтованого  чергування  культур  і  значне  перевантаження  сівозмін

соняшником олійним призвело до низки негативних явищ. Одним з яких є

              поширення  і  збільшення  інтенсивності  розвитку  хвороб.  На  соняшнику

              зареєстровані  65  збудників  грибних  захворювань,  серед  яких  найбільш

              поширеними  і  шкідливими  є  септоріоз,  фомоз,  фомопсис,  несправжня

            борошниста  роса,  біла  і  сіра  гнилі.  Ці  хвороби  розвиваються  практично

                протягом  усього  вегетаційного  періоду.  Кожна  з  них  здатна  знизити

врожайність на 20–60 %. При цьому значно погіршується посівні і  товарні

якості  насіння.  Вирішення  проблем, що виникли,  можливе лише за  умови

застосування фунгіцидів на соняшнику і навіть за умов епіфітотій зменшити

швидке поширення і розвиток збудників захворювань.

Через високу насиченість соняшнику в сівозміні без хімічного захисту

від патогенів не обійтися, адже загрози хвороб «підстерігають» його протягом

усього періоду вегетації.  Фунгіцидний захист соняшнику слід проводити у

фази  його  активного  росту,  коли  він  найбільш  сприйнятливий  до  хвороб:

перше внесення – від 3–4 пари справжніх листків до фази повної бутонізації;

друге – від появи перших язичкових квіток у кошиках до кінця цвітіння.

Одним із найбільш важливих елементів технології захисту соняшнику є

            раціональний  підбір  препаратів,  що  забезпечують  контроль  найбільш

поширених збудників хвороб у фітоценозі. У зв’язку з різною інтенсивністю

              технологій  вирощування  цієї  олійної  культури,  а  також  широкою

            різноманітністю  та  комбінацією  діючих  речовин,  існуючі  рекомендації

          застосування  фунгіцидних  препаратів  потребують  певного  уточнення.

              Компанія  «Август»  пропонує  ефективне  рішення  проблеми  хвороб  на

соняшнику – комбіновані фунгіциди системної дії  Колосаль Про, МЕ (д.р.

пропіконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), Ракурс, КС (д.р. ципроконазол,

160  г/л  +  епоксиконазол,  240  г/л)  і  Спіріт  (д.р.  епоксиконазол,  160  г/л  +

азоксистробін). Тож виникло питання, який із пропонованих фунгіцидів буде

              більш  ефективним  проти  збудників  хвороб  в  конкретних  умовах

господарства. 

Назва документа: Мисечко_тези ID файлу:
1006488713

Схожість Цитати Посилання T
Вилучений
текст A Підміна символів Коментарі

Джерела на цій сторінці: 1
Сторінка 1 з  4

https://unicheck.com


            Нами  проведено  дослідження  із  ефективності  фунгіцидів  компанії

                  «Август»  та  впливу  їх  на  врожайність  соняшнику  в  умовах  ПрАТ

              Зернопродукт  МХП  Гайсинського  ВП.  Польові  дослідження  з  вивчення

                впливу  фунгіцидів  на  рівень  врожайності  соняшнику  було  проведено  на

спільному демо-центрі  ТОВ «Август-Україна» і  ПрАТ Зернопродукт МХП,

що знаходиться у Вінницькій області. Внесення препаратів проводили згідно

схеми досліду: перше внесення – на всій площі (фунгіцид Соната – 0,5 л/га) –

у фазі 4–5 пар справжніх листків соняшнику. Друге внесення – у фазі початку

цвітіння кошиків: 1) Колосаль Про, МЕ – 0,5 л/га; 2) Ракурс, КС – 0,6 л/га; 3)

                    Спіріт,  КС  (0,7  л/га).  Площа  кожної  дослідної  ділянки  становила  3  га.

          Обприскування  посівів  соняшнику  олійного  робочою  рідиною  проводили

      висококліренсним  самохідним  обприскувачем.  Облік  урожаю  здійснювали

методом комбайнового обмолоту з кожної  облікової ділянки окремо. Після

збирання урожайність зерна перераховували на стандартну вологість 8 %.

                Варто  зауважити,  що  запаси  продуктивної  вологи  у  період  сівби

                  соняшнику  олійного  у  метровому  шарі  ґрунту  були  вдвічі  меншими  за

оптимальний рівень –  107 мм. Впродовж весняно-літнього періоду вегетації

              зазначеної  культури  випало  лише  половина  кількості  опадів  від

середньобагаторічної норми – 192,8 мм. Слід зазначити, що у липні і серпні

опадів практично не було. 

      Проведеними  дослідженнями  встановлено,  що  внесення  фунгіцидів  у

вегетаційний період соняшнику олійного мало істотний вплив на формування

продуктивності гібриду НК Конді (табл.). 

Таблиця. Урожайність соняшнику при застосуванні різних систем

фунгіцидного захисту, 2020 р.

Варіант досліду

Норма
витрати,

л/га
Урожайність,

т/га
Приріст

урожайності
 т/га %

Контроль
 

   
(обробка водою)

– 2,83 – –

    Колосаль Про, МЕ 0,5 3,00 0,17 6,0

    Ракурс, КС 0,6 3,37 0,54 19,0

    Спіріт, КС 0,7 3,04 0,21 7,4

Результати досліджень свідчать про  те, що  застосування фунгіцидів  у

посівах соняшнику вплинуло на підвищення урожайності насіння. У варіанті

з внесенням Колосаль Про, МЕ (0,5 л/га) урожайність соняшнику зросла на

6,0 % порівняно до контролю. Застосування стробілурінвмісного фунгіциду

Спіріт, КС (0,07 л/га) сприяло зростанню врожайності культури на 0,21 т/га

(7,4 %). Найбільш ефективною системою  захисту соняшнику був варіант з

внесенням Ракурс, КС (0,6 л/га), де приріст урожайності соняшнику становив

19 %, або 0,54 т/га . 

На основі проведених досліджень ми дійшли висновку, що максимальна

врожайність гібриду соняшнику НК Конді 3,37 т/га формувалася за внесення

у фазі початок цвітіння кошиків фунгіциду Ракурс, КС з нормою витрати 0,6
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Схожість

              л/га.  Водночас  нами  встановлено  пролонгований  вплив  фунгіцидів  на

фізіологічні процеси у рослинах соняшнику, що проявився у збільшенні маси

1000 насінин на 5,7–18,3 % у розрізі варіантів досліду та меншій редукції

генеративних органів – пустозерність в кошиках соняшнику зменшувалась на

5,2 відсоткових пункти.

 Висновки. Застосування  технології  фунгіцидного захисту  забезпечило

                тривалий  та  надійний  захист  культури  у  полі.  Впродовж  вегетаційного

                періоду  виявлено  стабільний  ріст  і  розвиток  рослин  та  підвищення

              урожайності  насіння  соняшнику  на  0,17–0,54  т/га.  Проведені  польові

       дослідження  про  важливе  значення  у  технології  вирощування  соняшнику

олійного завчасного і  правильного проведення фунгіцидного захисту,  що у

            комплексі  з  іншими  агротехнічними  заходами  гарантуватимуть  аграріям

заплановану врожайність.
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РОЛЬ ЖИВЛЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ

ВИРОЩУВАННІ ПРОСА ПОСІВНОГО

Г. А. Мутило, здобувач вищої освіти 

Поліський національний університет

Постановка проблеми. Культура просо звичайне з давніх часів було досить

широко поширене в Європі і Азії, починаючи від Біскайської затоки до берегів

                   Тихого  океану  [1].  Просо  звичайне,  або  посівне  (  L.)  –Panicum  miliaceum

однорічна трав'яниста рослина, вид роду Panicum, сімейства Тонконогі (Poaceae)

представляє одну з найголовніших круп'яних культур не тільки в Україні, але і в

світі. 

Пшоно – продукт переробки проса, має широке використання у харчовій

промисловості, як продукт дитячого та дієтичного харчування. Однак, щороку

            урожайність  культури  лімітується  поширення  у  агроценозах  шкідливих

            організмів  та  недостатнього  органо-мінерального  живлення  рослин.  Тому

            виникає  явна  необхідність  удосконалення  технології  вирощування  проса

посівного, але щоб вона була екологічно безпечною та ефективною.

 Виклад  основного матеріалу.  У  країні  склалися  оптимальні  умови для

          розробок  і  впровадження  інноваційних  технологій  виробництва

            сільськогосподарських  культур.  Накопичено  багатий  науковий  і  практичні

навички, налагоджений випуск сільськогосподарських машин нового покоління,

покращено постачання господарств безпечними, екологічно чистими засобами

для комплексного захисту посівів і рослин.

          Сучасні  методи  розвитку  сільського  господарства  зумовлюють

використання біологічних бактеріальних препаратів для протруювання насіння,

для захисту від хвороб, бур'янів та шкідників.

При вирощуванні проса, основним напрямком у збільшенні врожайності і

                наявності  білка,  мають  біопрепарати  і  мінеральні  добрива  [2].  Дослідники

                  зазначають,  що  просо  посівне  дуже  чуйно  на  зміни  системи  мінерального

живлення.  Це  властивість  він  пояснював  його фізіологічними потребами.  За

виносу основних елементів живлення з орного горизонту, просо займає перше

місце серед інших зернових колосових культур, поступаючись незначно тільки

пшениці за вмістом азоту, що засвоюється. У початковий період життєдіяльності

(до кущіння) просу потрібно азоту найбільше. Найвища потреба в елементах

мінерального  живлення  доводиться  на період посиленого ростового  процесу

                рослин.  Достатній  вміст  мінеральних  елементів  у  ґрунті  збільшує  урожай

соломи і зерна, підвищує крупність зерна і наявності в ньому білка[3].

            Висока  екологічність  бактеріальних  препаратів,  мала  енергоємність  і

            простота  технологічного  виробництва,  дають  підстави  для  їх
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конкурентоспроможності в порівнянні з дорогими токсичними препаратами. Це

є особливо прийнятним при виробництві продуктів для дієтичного та дитячого

харчування.
Просо посівне формує високі врожайності при внесенні органічних добрив

і добре перетворює його післядія. Органічні добрива є найголовнішим і всебічно

чинним добривом, внаслідок того, що в його складі містяться основні елементи

мінерального живлення: азот,  фосфор, калій і  мікроелементи, що виділяється

            органічними  добривами  при  розкладанні  вуглекислоти,  добре  засвоюється

листям рослин проса. Добрива сприяють високому накопиченню і утриманню

води в ґрунті. Це все сприяє підвищенню врожайності не тільки в досить вологі,

але і в посушливі роки [4]. 

              Особливий  вплив  на  врожайність  проса  мають  мінеральні  (азотні,

фосфорні, калійні) добрива, які вносяться як окремо, так і у вигляді подвійних

або потрійних комбінаційних сумішей. 

            Використання  бактеріальних  препаратів,  які  отримані  на  основі

          ризобіальних  азотофиксирующих  мікроорганізмів,  стало  більш  широко

впроваджуватися  в  сільське  господарство.  Крім  низької  вартості  вони  здатні

                володіти  рядом  господарсько  корисних  ознак,  серед  них  можна  виділити:

активізація режиму азотного харчування в кореневій і прикореневій зоні рослин,

              надання  стимулюючого  ростового  ефекту  на  культурні  рослини,  зростання

стійкості до збудників хвороб тощо.

               Висновки.  Наразі  в  землеробстві,  з  метою  збільшення  стійкості  і

            врожайності  проса  посівного,  особлива  увага  приділяється  комплексним

              препаратам.  Це  дозволяє  ставити  питання  про  можливість  підвищення

 позитивного  впливу  мікроелементів  на  рослинний  організм,  при  їх  взаємної

              обробці  з  регуляторами  росту,  що  характеризують  принципи  стимуляторів

ростових реакцій індукторів стресостійкості. До них відноситься, в першу чергу,

                бурштинова  кислота,  яка  має  особливість  підвищувати  схожість  насіння  і

            збільшувати  врожайність,  особливо  при  прояві  несприятливих  умовах.

Антистресову дію, при застосуванні в невеликих концентраціях, володіє, крім

                того,  саліцилова  кислота,  її  можна  віднести  до  індуктора  неспецифічної

підвищеної стійкості рослин.
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СОРТ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ АГРОЦЕНОЗІВ 
ПРОСА ПОСІВНОГО 

В. А. Невмержицька, здобувач вищої освіти 
Поліський національний університет

Постановка проблеми.  Просо посівне являється однією з найважливіших
круп'яних культур України та світу. Просо характеризується відносною стійкою

                до  хвороб  і  високою  врожайністю,  що  властиво  його  фізіологічним
 особливостям.  Просо  ранньостигле,  воно  краще,  ніж  будь-яка  інша  зернова

              культура  відповідає  факторам  аридних  регіонів.  Крім  скоростиглості  і
 посухостійкості,  його  характеризує  ряд  господарсько-корисних  фізіологічних

властивостей, що відрізняють його від інших зернових культур. Просо здатне
формувати стійкі і високі врожаї і в більш пізні строки сівби. Воно добре реагує
на  застосування  добрив.  Володі  високим,  серед  злакових  польових  культур,
коефіцієнтом розмноження, з невеликою масою насіння, необхідних для висіву,

            високою  врожайністю  навіть  при  строгому  самозапиленні,  простотою
отримання важливого продукту харчування – пшона [1].

Земельні ресурси Полісся створюють сприятливі умови для вирощування
проса посівного з потенційною урожайністю 3,5–4 т/га [2].

            Однак,  відзначимо,  що  виробництво  зерна  проса  досі  не  задовольняє
          потреби  народного  господарства.  Тому  головним  завданням

сільськогосподарських виробників зростання урожайності зерна та його якості.
Лімітуючим фактором, яким викликає недобір врожаю є поширення хвороб у
агроценозах культури. 

            Отже,  впровадження  стійких  сортів  з  високими  потенційними
                можливостями  є  важливою  і  незамінною  умоваю  для  отримання  високих

врожаїв зерна проса посівного. 
Виклад основного матеріалу.
Сорт в сучасному землеробстві  є  одним з  основних чинників  отримання

стабільних і високих врожаїв будь-якої сільськогосподарської культури, в тому
числі і проса посівного.

Світова практика і результати робіт науково-дослідних установ свідчать про
те, що в загальному підвищенні врожайності зернових культур на частку сорти
доводиться від 25 до 50% [3].

              У  сучасному  землеробстві  сорт  виступає  як  самостійний  фактор
підвищення врожайності і поряд з технологією вирощування має велике, а в ряді
випадків вирішальне значення для отримання високих і сталих врожаїв. Тому в
поліпшенні якості продукції сорту належить провідна роль.

         Австралійський  учений  M. Oberfoster  (1997)  стверджує,  що  правильний
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              підбір  сортів  –  основна  передумова  орієнтованого  на  ринок
сільськогосподарського виробництва, особливо це стосується проса посівного.
Ґрунтуючись на цьому принципі, Y.Н Mitchel (1996) рекомендує підбирати сорту
            з  різним  вегетаційним  періодом.  Скоростиглі  сорти  виявлялися

високоврожайними, однак якщо в кінці вегетації була посуха, то пізньостиглі
              сорти  виявлялися  більш  врожайними,  що  обумовлено  великою  кількістю

поглиненої вологи, особливо по глибині, завдяки чому формувалася потужніша
вегетативна маса.

Найбільш повна реалізація  потенційних  можливостей  сорту може  бути
досягнута тільки при направленні його вирощування з урахуванням ґрунтово-
кліматичних умов, біологічних особливостей оброблюваних сортів, їх реакції на
елементи агротехніки тощо. У різних сортів вона може бути неоднаковою. У
виробничих умовах високий потенціал сучасних сортів реалізується в кращому
випадку на 50–60% [3]. Така ситуація створюється в силу того, що технологія

            вирощування  зернових  культур  застосовується  без  урахування  сортових
особливостей.

Практика показує, що повноцінне зерно з необхідними якостями можливо
            отримувати  при  високій  культурі  землеробства,  застосовуючи  комплекс

обґрунтованих і перевірених агроприйомів.
            За  результатами  проведених  нами  досліджень  встановлено,  що

урожайність зерна проса посівного знижувалася в результаті ураження рослин
збудниками хвороб. Найпоширенішими були грибні хвороби: бура лямистість,
кореневі  гнилі, альтернаріоз, склероспороз  та інші. Розвито хвороб на  різних
сортах був неоднаковим і варіював від 2,5 до 18,6 %, що пояснюється різною
стійкістю сортів до хвороб.

             Дані  наших  досліджень  показують,  що  на  сортах  проса:  Козацьке  та
              Омріяне  розвиток  домінуючих  хвороб  був  найменший,  що  забезпечило

отримання зерна на рівнві 1,5–1,9 т/га.
              Відзначимо,  що  просо  широко  використовується  для  дитячого  та

                  дієтичного  харчування,  тому  заходи  захисту  його  від  мікозів  мають  бути
              екологічно  безпечними.  Головним  прийомом  захисту  проса  від  мікозів  для

одержання високих урожаїв якісного зерна за складних умов розвитку країни
сьогодні є впровадження стійких сортів.

               Висновки.  Роль  сорту  постійно  зростає,  оскільки  це  є  найбільш
              ефективний  та  раціональний  спосіб  підвищення  урожайності  зерна  проса

                посівного,  частка  приросту  врожаю  досягає  до  50 %  з  обов’язковим
впровадженням профілактичних та лікувальних заходів захисту культури. 
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ГРУНТОВІ ГЕРБІЦИДИ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПОСІВАХ СОЇ

О. М. Невмержицька к.с.-г. н., доцент,

І. О. Павлюк,асистент;

В. Загацький, здобувач вищої освіти

Поліський національний університет

Соя  –  це цінна рослина,  яку вирощують в  багатьох країнах світу.  З  неї

            виготовляють  величезну  кількість  страв,  використовують  для  виробництва

багатьох харчових продуктів, таких як олія, масло, сир тощо [1]. Цю рослину

            використовують  як  добрий  попередник  для  багатьох  сільськогосподарських

культур, оскільки вона зберігає і накопичує азот  в ґрунті. Однак, вирощування

сої не є простим процесом, так як основні конкуренти за поживні речовини при

її вирощуванні є бур'яни, що на початку вегетаційного періоду ростуть значно

швидше за  сою і  тим самим пригнічують її  в  рості  і  розвитку[2,  4].  Значні

втрати врожаю спостерігаються за неналежного та несвоєчасного захисту від

них. Оптимальний підбір гербіцидів на початку онтогенезу, а особливо, до фази

                  змикання  листків,  є  невід’ємною  частиною  у  захисті  сої  від  бур’янової

рослинності [5, 6, 7]..

Тому, нашою метою було дослідити дію грунтових гербіцидів на найбільш

                  поширені  бур’яни  у  посівах  сої  на  базі  дослідного  поля  Поліського

національного університету. 

Дослідження проводилися протягом 2019–2020 рр. на базі дослідного поля

          Поліського  національного  університету.  В  досліді  використовували

ранньостиглий сорт Коффу першої репродукції, період вегетації якого становив

95–105 днів. Дослідження проводили відповідно до методик  Трибеля С. О. [3].

Препарати використовували,  які  зареєстровані  в  «Переліку  пестицидів…»,  а

саме Основа 1,5 л/га і Зенкор Ліквід, 0,5 л/га.

Для досліджень використовували як окремо, так і сумісне поєднання цих

препаратів із такими нормами внесення: Зенкор Ліквід, 0,37 л/га +Основа, 1,2

л/га; Зенкор Ліквід, 0,37 л/га +Основа, 1,5 л/га; Зенкор Ліквід, 0,5 л/га +Основа,

1,2 л/га; Зенкор Ліквід, 0,5 л/га + Основа, 1,5 л/га.

              Із  результатів  наших  спостережень  відомо,  що  найбільш  поширеними

бур'янами, які засмічували посіви сої, були пирій повзучий, лобода біла, осот

польовий жовтий, осот рожевий, гірчиця польова. 

Виходячи  з  того,  що  у  нас  були  бур'яни  і  з  різних  груп  ми  підбирали

                гербіциди  та  створювали  їх  суміші  відповідно  цього.  Із  подальших

спостережень відомо, що препарати, які використовувались в досліді,  давали

 позитивний результат щодо зменшення забур’янення.  Застосування гербіцидів

кожного окремо показало, що вже на чотирнадцяту добу досліджень кількість

бур’янів зменшилось з 54 шт/м  у контролі та до2  11 шт/м2 за обробки Гербіцидом

Зенкор Ліквід у нормі 0,5 л/га і до 9 шт/м  за застосування основи у нормі 1,52

л\га. 

        Нами  випробовувалися  ці  гербіциди  у  сумісному  поєднанні  із  різними

нормами внесення і, зокрема кращий результат показало застосування Зенкор

  Ліквід  0,5 л/га та Основа 1,5 л\га,  де на чотирнадцяту добу досліджень було

Назва документа: Невмержицька_тези ID файлу:
1006537489

Схожість Цитати Посилання T
Вилучений
текст A Підміна символів Коментарі

Сторінка 1 з  4

https://unicheck.com


       відмічено  зменшення  кількості  бур’янів  до  3  шт/м .  Подібні  результати  ми2

                    спостерігали  і  на  28  добу  після  застосування  гербіцидів,  а  також  і,

              безпосередньо,  перед  самим  збиранням  врожаю.  Використання  сумішей  із

іншими нормами показало дещо меншу ефективність.

Через 14 днів після застосування гербіцидів, шт/м2

               

       

Через 28 днів після застосування гербіцидів, шт/м2

         

     

Перед збиранням врожаю, шт/м2

                   

   

Рис. 1. Кількість бур’янів за обробки гербіцидами
Також ми досліджували ефективність даних препаратів на види бур’янів у

       посівах  сої.  Оскільки  гербіцид  Зенкор  Ліквід,  0,5  л/га  рекомендованим  для

      дводольних  бур’янів,  то  відповідно,  меншу  ефективність  він  показав  проти

злакових (осот польовий жовтий, осот рожевий, пирій повзучий). Із  сумішей

                препаратів,  які  використовувалися  в  експерименті,  як  і  в  попередньому

            дослідженні  найкраще  себе  проявили  мінімальні  рекомендовані  норми

застосування, при яких ефективність дії була у однорічних дводольних до 95 %,

а у злакових до 91. Тому, застосування цієї норми є доцільним і ефективним.
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ПОШИРЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ АЛЬТЕРНАРІОЗУ

CHRYSANTEMUM CORONARIUM L. В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ

ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

І. В. Іващенко, к. б. н., доцент

О. В. Матвійчук, магістрант

Є. П. Соловей, здобувач вищої освіти

Поліський національний університет, Житомир

            Chrysantemum coronarium L.  (хризантема  увінчана),  що  належить  до

родини Asteraceae – цінна лікарська, харчова, декоративна рослина, поширена

по всій території України. Як дієтичний харчовий продукт використовується в

Китаї, Японії, Кореї, Індії, США. В Україні рослину використовують лише як

            декоративну  культуру.  Хризантема  увінчана  містить  різноманітні  біологічно

активні речовин: вітаміни, флавоноїди, ефірну олію, мікро- та мікроелементи,

які визначають її лікувальні властивості [1, 2, 3]. Рослина виявляє антимікробні,

антиоксидантні,  протипухлинні,  інсектицидні,  гепатопротекторні  властивості,

              активізує  імунітет  [3].  Інтродукційні  дослідження  в  умовах  Центрального

                Полісся  Полісся  свідчать  про  перспективність  її  культивування  з  метою

                подальшого  використання  в  харчовій  промисловості  та  фармації.  Проте,  в

              доступних  нам  літературних  джерелах  відсутня  інформація  щодо  хвороб

хризантеми увінчаної за умов зростання в зоні  Центрального Полісся України.

Метою роботи було вивчення поширення та шкодочинності альтернаріозу

           C.  coronarium за  інтродукції  в  ботанічному  саду  Поліського  національного

університету.

Об’єктом досліджень слугували рослини хризантеми увінчаної  з ознаками 

ураження плямистостями.

            Дослідження  здійснювали  упродовж  2020  р.  на  експериментальних

ділянках ботанічного саду та в лабораторії кафедри захисту рослин Поліського

           університету.  Розповсюдженість  (поширеність)  хвороби  (Р)  визначали  за

                показником  кількості  уражених  рослин  у  кожному  зразку  у  відсотковому

співвідношенні до загальної кількості облікових рослин за формулою: [4].

Р = n х 100 / N,

де: N – загальна кількість облікових рослин; 

n – кількість уражених рослин.  

Інтенсивність розвитку визначали за формулою:  

 R =  ∑ (a х b) 100 / N K,   

                       де:  ∑  (a х  b)  –  сума  добутку  кількості  рослин  (a)  уражених  з  однаковим

  ступенем у одному балі (b) на відповідний бал ураження;  K – найвищий бал

шкали обліку.

Ідентифікацію патогенів здійснювали згідно загальноприйнятих методик [5, 6].

Впродовж інтродукційних досліджень на надземних органах  хризантеми

увінчаної виявлені плямистості неправильної форми, пожовтіння,  невротизація

тканин; іноді спостерігалось в’янення окремих пагонів та рослин загалом. Нами

ідентифікований збудник хвороби –  (Fr.) Keissler Beih. Alternaria alternata
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          В  результаті  фітопатологічного  моніторингу  інтродукованої  популяції

  хризантеми увінчаної в зоні Центрального Полісся України   встановлено, що

інтенсивність розвитку альтернаріозу становила 3,6% при поширеності хвороби

8,3%.  Хризантема увінчана виявилась менш сприйнятливою до альтернаріозу у

порівнянні з іншими інтродукованими лікарськими рослинами в ботанічному

саду Поліського університету: серпієм увінчаним та  полином естрагоновим. 
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Поліський національний університет
З родини капустяних найбільше поширення нині має ріпак, в насінні якого

міститься до п’ятдесяти відсотків олії,  до тридцяти відсотків  білку, до десяти

   відсотків  клітковини.  Аналізуючи  останні  літературні  джерела,  використання

ріпакового масла на харчові потреби в кулінарії для приготування маргаринів,

кондитерських жирів для випічки, майонезі, з кожним роком постійно зростає,

                    окрім  того  використовується  в  їжу  у  сирому  виді.  Навіть  зменшує  рівень

                холестерину  в  організмі  людини,  покращує  здоров’я  і  запобігає  зменшити

захворювання серця.

Площі ріпаку з кожним роком збільшуються, але урожайність його буває

надто низька, та одна із причин це пошкодження рослин багато численними

шкідниками, де нараховують біля 50 видів[1]. 

            Протягом  вегетації  виникає  необхідність  у  проведенні  обприскування

інсектицидами, що негативно впливає на довкілля, змінює структуру і функції

рослин та резистентності появи стійких популяцій шкідливих організмів[2]. 

В наших умовах нестійкого зволоження за останні  роки, особливої уваги

набуває капустяна попелиця, яка при масовій заселеності  наносить відчутне

зменшення урожаю рослин[3]. 

  Партеногенетична  самка  завдовжки  від  1,9  до  2,3  міліметри,  форма  тіла

яйце-подібно випукла, має забарвлення жовтувато-зелене, на тілі є в наявності

ворсинки, які нагадують пилок на тілі комахи, такі самки не мають крил[4].

              Самки-розселювачки  мають  по  перше  крила,  видовжене  тіло,  голова

            опітогнатичного  типу,  коричнева  за  забарвленням,  черевце  жовто-зеленого

кольору, які переселяються на рапс[5].

Зимує комаха в стадії яйця, яке за розміром до 0,5 мм, за формою овально-

видовжене, за забарвленням чорного кольору, знаходяться на качанах капусти,

рештках капусти, бур’янах тощо[6, 7].

В другій або в третій декаді квітня місяця відроджуються личинки, які мають

назву самиці засновниці що живляться клітинним соком із листків[8, 9].

Відноситься  до  ряду  рівнокрилі,  родини попелиця,  пошкоджує  хрестоцвіті

культури[10].
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             В  умовах  багаторічних  досліджень  вивчення  екологічного  захисту  в

 посівах  ріпаку  проти  капустяної  попелиці,  нами  протягом  2019-2020  рр.  на

    ділянці  навчально-дослідного  поля  проводили  обліки  на  площі  12,5  м²  при

послідовному розміщенні у чотирьох разовій повторності.

Для розвитку одного покоління попелиці необхідна температура повітря

                  18-20  градусів  за  цельсієм.  Через  2-3  покоління  з’являються  крила  у

партеногенетичних особин, що заселяють посіви ріпаку в ранішній час. В жарке

літо 2020 року заселення відбулося активно до 5 – 7 колоній на рослину в період

               цвітіння  ріпаку  та  бутонізації.  Встановлено,  що  природними  ворогами  для

                попелиці  виявились  хижі  та  паразитичні  комахи  з  родини  кокцеонеліди,

            ситфіди,  хризопи,  афідиїди.  Середня  заселеність  колоній  попелицями

афідіїдами від 10 до 30%.

            В  популяції  кокцинелід  найбільш  значною  виявилась  семикрапкове

«сонечко». На посівах ріпаку жуки дорослих кокцеоналід з’являються протягом

всього вегетаційного періоду і відкладають в середньому до 600 яєць, личинка

яка виходить із яйця активно живиться попелицями та за свій період розвитку

                       з’їдає  від  550  до  700  попелиць,  тоді  коли  доросла  імаго  поїдає  понад  60

екземплярів.
             За  даними  наших  спостережень  було  побудовано  таблицю видового

                  складу  ентомофагів  в  якій  чітко  висвітлено  видовий  склад  та  чисельність

фітофагів ряду рівнокрилих. Так, семи крапкове сонечко за роки досліджень за

кількістю варіювало від 33 до 38 екз/ м², чотиринадцятикрапкове 18-21 екз/ м², 1

екз/ м²,3-крапкове 24-27 екз/ м². Щодо сирфідів то їх чисельність переважала в

межах 21 – 44%.

              Встановлено,  що  чисельність  ентомофагів  та  їх  динаміка  заселення

посівів  ріпаку  напряму  залежить  від  погодніх  умов  та  фенологічним  фазам

      рослини-господаря.  У  фазу   гілкування  чисельність  ентомофагів  зростає  до

                фенофази  бутонізації  та  цвітіння  та  утворення  бобів.  Оскільки  сучасні

інсектициди мають високу ефективність в захисті проти попелиці, але з точки

зору  екології  застосування  їх  не  рекомендоване.  Альтернативою цього,  може

              бути  використано  природну  армію  ентомофагів,  де  важливою  умовою

виявилась їх чисельність, яка відповідала моделі досліджуваних рослин.

Таким чином, нашими дослідженнями встановлено, що співвідношення

1:25-30, хімічні заходи захисту можна не застосовувати.
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КОРЕНЕВІ ГНИЛІ ПРОСА ПОСІВНОГО ТА ЗАХОДИ ОБМЕЖЕННЯ ЇХ
РОЗВИТКУ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

П. М. Фомін, здобувач вищої освіти 
Поліський національний університет

Постановка проблеми.
                Зернові  злаки  представляють  основне  джерело  харчування,  але  в  цьому

                  різноманітті  виділяються  і  найбільш  значущі  культури.  Сірі  хліба,  до  яких

відноситься просо  посівне,  потрапляли на стіл  за часів  змін  і  криз. При таких

випадках, раціональне харчування громадян відходить на другий план, і  головне

               навантаження  припадає  на  сірі  хліба,  як  особливо  стратегічні  злаки.  До  них

відноситься, в першу чергу, просо посівне.

Відзначимо, що показники урожайності зерна проса посівного в останні роки

значно  знизився,  що  пов’язано  з  поширенням  збудників  хвороб  у  агроценозах

культури.
За літературними джерелами просо є стійким до великої кількості збудників

  хвороб: борошнистої роси, іржі, септоріозу тощо [1, 2]. Проте  Ю. С. Сурков  [3]

стверджує, що  культура здатна до  ураження  збудниками грибних хвороб:  бура

            плямистість,  сажка,  склероспорозу  та  бактеріальних:  смугастий  бактеріоз,

бактеріальна плямистість, що значно знижує врожайність та погіршує його якість.

                Кореневі  гнилі  являються  одними  з  найбільш  поширених  і  шкідливих

              захворювань  ярих  зернових  культур,  у  тому  числі  і  проса  посівного.  Явні  та

             приховані  втрати  врожаю  від  ураження  рослин  збудниками  кореневих  гнилей

нерідко перевищують шкоду, що наноситься всім іншим патогенним комплексом.

Явною ознакою погіршення фітосанітарного стану агроценозів є висока щільність

інфекційних зачатків збудників хвороби в ґрунті і на насіннєвому матеріалі, що не

відповідає принципам екологічно безпечному захисту. 

Тому  наших досліджень було визначення видового складу збудниківметою
кореневих гнилей проса посівного, а також встановити найбільш ефективні заходи

обмеження їх розвитку в Поліссі України.

Виклад основного матеріалу.
Збудники кореневих  гнилей  є  одними  з  найпоширеніших  мікозів  не  лише

                     проса,  а  й  усіх  зернових  культур  та  зустрічаються  в  усіх  куточках  світу  від

                  Австралії  до  Канади.  [4].  Загальні  симптоми  ураження,  що  з’являються  на

кореневій  системі,  вузлі кущіння,  піхві  нижніх  листків  проявляються у  вигляді

побуріння, плям, штрихів, некротизації тощо. 

            Дослідження  проводилися  шляхом  маршрутних  обстежень  посівів  проса

              посівного  в  умовах  дослідного  поля  Поліського  національного  університету,

          сільськогосподарських  підприємствах  різних  форм  власності  Житомирської
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                  області  та  вивчалися  симптоми  прояву  кореневих  гнилей  й  основні  заходи

обмеження їх розвитку.

Спостереження та обліки ураження рослин кореневими гнилями здійснювали

                за  методикою  В. П. Омелюти  [5].  За  відсутності  симптомів  відбирали  зразки

 кореневої  системи та  здійснювали  лабораторну діагностику згідно  ДСТУ 4138-

2002 [6].

За результатами проведених досліджень встановлено, що у агроценозах проса

посівного найпоширенішими збудниками кореневих гнилей є:  Fusarium culmorum

        (W.  G.  Sm.)  Sacc.,   (Sacc.)  Nirenberg,  F. verticillioides F. sporotrichioides Sherb.,

              Bipolaris  panici-miliacei (Y.  Nisik.)  Shoemaker,  що  викликають  фузаріозну  та

звичайну кореневі гнилі.

Звичайна коренева гниль (  ) у фазі сходів проявляласяBipolaris panici-miliacei

на колеоптиле і біля основи проростка у вигляді точкових темно-бурих некрозів,

частково або повністю охоплючи тканини цих органів. У фазу виходу в трубку

буріли міжвузля, основи стебел і піхви прикореневого листка, а коріння загнивали

і відмирали. При гельмінтоспоріозній інфекції на ураженій тканині спостерігався

темно-оливковий або майже чорний конідіальной наліт. 

   Фузаріозна коренева гниль (гриби роду  Fusarium sp.)  часто призводила до

зрідження сходів і раннього засихання рослин. При цьому уражалося коріння, яке

                ставало  коричневого  кольору,  трухлявіло,  і  як  наслідок  рослини  легко

висмикувалися з ґрунту. На вузлі кущіння, а іноді на основі стебла спостерігалося

утворення рожевого нальоту гриба, яке складається з міцелію і конідій. При цьому

листя жовтіло і відмирало, а ріст рослин сповільнювався.

Використання традиційних  систем захисту  в  сформованих  умов не  завжди

                    сприяє  зниженню  шкіливості  кореневих  гнилей.  У  зв'язку  з  цим,  боротьба  з

                  збудниками  хвороби  в  останні  роки  стала  носити  проблемний  характер,  а

використання тільки хімічного методу захисту не завжди дає бажані результати,

призводить до зменшення видової різноманітності мікроорганізмів в агроценозах і

появі резистентних форм патогенів.

   Проблема  забезпечення  екологічно  безпечних  захисних  заходів  може  бути

          вирішена  шляхом  своєчасного  проведення  фітосанітарного  моніторингу,

агротехнічних заходів, обґрунтованого використання протруйників і фунгіцидів з

              урахуванням  економічного  порогу  шкідливості  (ЕПШ),  а  також  широкого

залучення можливостей біологічного методу, що дозволить послабити пестицидне

                навантаження  на  агроценози  і  підвищити  якість  рослинницької  продукції.  У

              зв'язку  з  цим  необхідно  забезпечити  фітосанітарне  оздоровлення  агроценозів,

                шляхом  ефективного  захисту  від  кореневих  гнилей  проса  посівного  методом

              підготовки  насіння  та  впровадження  адаптованої  і  екологічно  безпечної

інтегрованої системи захисту рослин.

Висновки.  Встановивши видовий склад збудників кореневих гнилей проса
        посівного,  особливості  їх  розвитку  та  біології  слугує  вагомим  підґрунтям  для

впровадження ефективних заходів,  що сприятимуть зниженню їх поширення та
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розвитку. Тому раціональним є  розробка та впровадження екологічно безпечної

інтегрованої системи захисту проса посівного, яка поєднує у собі організаційно-

          господарський,  агротехнічний,  імунологічний,  біологічний  та  хімічний  методи

враховуючи ЕПШ та особливості технології вирощування.
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УДК: 595.752.2

ПОПЕЛИЦІ (APHIDIDAE) – ПОШИРЕНІ ШКІДНИКИ ТОПОЛІ
ПІРАМІДАЛЬНОЇ В М.ЖИТОМИР

П.Я. Чумак, к. с.-г. н., доцент
Д. П. Синяк, В В. Турич, І. В. Іващук, здобувачі вищої освіти 
Поліський національний університет 

Постановка проблеми.  Тополя пірамідальна (  Rozier.)Populus pyramidalis
– поширена порода в озелененні Житомира. На зниження її декоративності та

функціональної здатності кондиціювання повітряного басейну міста впливають

не лише полютанти, а й шкідливі організми (комахи та збудники хвороб). Серед

комах найбільш поширеними та шкідливими є попелиці роду Pemphigus Hartig.

                Вивчення  видового  складу  попелиць  –  шкідників  тополі  пірамідальної  є

основою створення системи превентивного управління їх шкідливістю в умовах

урбофітоценозу. Метою дослідження було вивчення біологічних особливостей

попелиці Pemphigus spirothecae Pass. – шкідника тополі пірамідальної в умовах

м. Житомира.

 Тополя –  Populus із родини вербові (Salicaceae) включає понад 150 видів

листопадних дерев, багато з яких сягають 40 м висоти та доживають до 150

              років  [Холявко,  Глоба-Михайленко,  1988].  В  озеленені  міст  України

використовується переважно три види  та  їх  гібриди: -  тополя  бальзамічна  –

P.balsamifera L. (Батьківщина – Північна Америка); - тополя біла – P.alba L. (В

                    природі  –  Європа,  Україна,  Кавказ,  Сибір  та  Середня  Азія);  -  тополя

пірамідальна, або італійська – P.pyramidalis Rozier. (Батьківщина – Гімалаї). 

Тополі, завдяки швидкому росту, стійкості до буревію (що є актуальним за

зміни клімату),  міцній  кореневій  системі,  здатністю до виживання в умовах

                міста  та  кронуванню  (видалення  частини  стовбура  і  гілок)  широко

                використовуються  для  озеленення  міст  і  селищ  України  [Івченко,  1986].  Із

  недоліків  наведених  видів  тополь  є  значне  пошкодження  їх  шкідниками  та

             збудниками  хвороб.  Так,  лише  у  відомій  роботі  [Гусев,  Римский-Корсиков,

                   1951]  наведено  біля  130  видів  шкідників,  що  зареєстровано  на  тополях  в

                  Європейській  частині  СССР.  Слід  зауважити,  що  не  всі  фітофаги  тополі

пошкоджують рослини в умовах міста. Із аналізу робіт [Воронцов и др., 1963;

               Горленко,  Панько,  1967,  Дмитриев,  1969;   Мамонтова,  1955;  Alleyne and

Morrison, 2012; Gusic, 1969; Kurir, 1965] випливає, що в умовах урбофітоценозів

                   на  тополях  мешкає  до  50  видів,  серед  яких  поширеними  є:  Pemphigus

       protospirae Licht.,  P.  spirothecae Guadraspidiotus perniciosus Pass.,   Comst.,

      Guadraspidiotus gigas Lythocolletis populifoliella Th.et Gern.,   Tr.,  Pteronidea sp.,

Phytomyza populi Aegeria apiformis Melasoma populi Klt.,  Cl.,  L. 

            Виклад  основного  матеріалу. В  умовах  Житомира  на  тополі  Populus
                pyramidalis нами  виявлено  три  види  попелиць  із  двох  родів:  Pemphigus

protospirae Licht., P. spirothecae Phloeomyzus redelei Pass., та  H.R.L. Поширеною

була P. spirothecae Pass. (рис.1).
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Рис.1. Пошкодження черешків тополі попелицею Pemphigus  spirothecae Pass.

(Оригінал)

          Пошкодження  черешків  листків  тополі  пірамідальної  попелицею

спостерігали в період набухання та позеленіння бруньок (кінець квітня, початок

                травня)  тополі  пірамідальної.  Цей  період  –  найбільш  сприятливий  для

            використання  заходів  превентивного  управління  шкідливістю  фітофага.  На

              початку  травня  на  черешку  листка,  пошкодженому  комахою  утворюється

              потовщення  та  спостерігається  деформація  у  вигляді  ледь  помітного

         закручування  і  утворення  перших  дрібних  (0,2–0,5  мм)  галів.    Переважна

                 більшість  (понад  60-70%)  галів  розташовані  ближче  до  основи  листка.  На

деяких черешках трапляється  не один, а два і більше галів. Закінчення розвитку

попелиці і вихід із тріснувши галів спостерігається в різні терміни: у 2019 р

вихід комах відбувався в кінці вересня, а у 2020 р. – у жовтні. За вегетаційний

період фітофаг утворює понад чотири покоління (засновниці, самки і самці та

амфігонне покоління).

           Ступінь  пошкодження  попелицею  P.  spirothecae в  роки  спостережень

стабільно був високим. На багатьох обстежених рослинах відмічалось майже

100 % пошкодження черешків. Встановлено, що ступінь пошкодження рослин в

значній мірі залежав  від  абіотичних факторів  середовища. Так, рослини,  що

зростають по вул. Вітрука (ксерофітні умови) пошкоджуються значно сильніше

ніж, що зростають в парку імені Ю. Гагаріна (мезофітні умови).         

Висновки.
             На  тополі   нами  виявлено  три  види  попелиць:Populus pyramidalis

Pemphigus protospirae P. spirothecae Phloeomyzus redelei Licht.,  Pass. та  H.R.L.

          Пошкодження  черешків  листків  тополі  попелицею  P.  spirothecae

               спостерігається  в  період  набухання  та  позеленіння  бруньок  (кінець  квітня,

початок травня). 
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Закінчення розвитку попелиці і вихід із тріснувши галів спостерігається в

різні терміни: у 2019 р вихід комах відбувався в кінці вересня, а у 2020 р. – у

жовтні. 

             За  вегетаційний  період  фітофаг P.  spirothecae утворює  понад  чотири

покоління (засновниці, самки і самці та амфігонне покоління).

         Найбільш  сприятливий  період  для  використання  заходів  превентивного

   управління шкідливістю фітофага  P.  spirothecae є  набухання та  позеленіння

бруньок тополі пірамідальної.
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