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МПП фірма «Ерідон» 
Тел.: (044) 536–92–00, 501–88–30

ТОВ «Українська аграрно–хімічна компанія» 
Тел.: (044) 258–91–21,  257–89–86

ЗАТ Компанія «Райз» 
Тел.: (044) 585–24–40, 585–24–44 факс

ТзОВ фірма «Габен» 
Тел.: (0322) 70–06–96, 70–06–49

ТОВ «Седна–Агро» 
Тел.: (04746) 2–21–66, 8 (050) 461–06–65, 8 (067) 472–16–88

ТОВ «Агрофармахім» 
Тел.: (056) 790–57–77

ТОВ «Сервіс-Агроцентр» 
Тел.: (044) 258–25–70, (044) 258–77–76

ТОВ «Агроскоп Україна» 
Тел.: (044) 494–43–12, 494–36–60, 
(0472) 43–53–75, (0352) 23–63–80, (0512) 58–15–71

ПП «Агропром–Центр» 
Тел.: (0623) 52–12–83, (06239) 2–03–41

ТОВ «Тридента Агро» 
Тел.: (044) 586–52–00

ТОВ «Остер» 
Тел.: (0432) 27–99–25

ТОВ «Суффле Агро Україна»
(03842) 7-14-98, (03842) 7-14-81

ПП «Авангард» 
Тел.: (0352) 43–43–12, 43–38–49

ТОВ «Флора» 
Тел.: 8 (050) 486–52–61, 8 (050) 486–20–24, (0612) 13–26–18

ТОВ «Амако Україна»
тел. (044) 490-77-81, 490-77-83

ПП «Агротек» 
Тел.: (062) 381–24–75, 8 (050) 368–69–75, 8 (050) 368–69–73

ТОВ «АгроТандем»
Тел.: (0536) 52–60–35

ВАТ «Агрохімцентр» 
Тел.: (044) 574–15–09, 574–18–07, 292–92–04

ТОВ «Архат» 
Тел.: (04498) 7–35–20, 7–35–21

ПП «Украгросервіс» 
Тел.: (044) 258–55–14

ТОВ «Грано» 
Тел.: (04563) 7–97–62

Офіційні дистриб’ютори 
ТОВ «Байєр» в 2009 р.Зміст

Зворотній зв’язок: 
«Агрономіка» 
вул. Верхній Вал, 4-б, м. Київ, 04071

bayercropscience.com.ua

Наклад 7 000 примірників

Передрук матеріалів, опублікованих у журналі 
«Агрономіка», здійснюється лише з дозволу редакції.
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Спочатку кукурудза з’явилася в Америці; у Мек-

сиці її стали вирощувати ембріонним шляхом 
8 000 років тому, і вже  більше 6 000 років куку-
рудза є повністю окультуреним видом. Її взає-

мини з людиною є такими, що на сьогоднішній день вона є 
рослиною, яка не може відтворюватися без участі людини, 
отже, якщо люди перестануть вирощувати кукурудзу, цей 
вид зернових повністю зникне.

Мексика, крім інших древніх цивілізацій, добре відома 
своїми племенами Олмеків, Майя, Теотіхуакана, Ацтеків і 
Пурепеча, які завдяки своєму процвітанню й розвитку ви-
користовували кукурудзу як одиницю обміну, тому що ку-
курудза використовувалася й донині використовується як 
харчовий продукт і для готування напоїв (відомо більше 
605 страв), добрив, матеріалу для опалення, медичних екс-
трактів (окремо або в сполученні з іншими рослинами). 
Її зерна використовувалися для ворожби, а також для ви-
робництва начиння й артефактів. 

Згідно з повір’ям ацтеків, створення людини було 
справою рук двох богів — Кецалькоатль й Тескатлипоку. 
Ці боги, що вічно ворогують між собою, створили історію 
всесвіту. Про них сказано, що одного разу, Кецалькоатль 
украв «кістку з дорогоцінного каменю», яка була у підзем-
ному світі, й подарував її богині Сиуакоатль, а та моло-
ла її на жорні і отримувала борошно, змішування якого 
із кров’ю цих богів, давало народження людині. Для того 
щоб Сиуакоатль мала змогу вижити, Кецалькоатль пода-
рував їй кукурудзу, яка була захована в печері.

Для висловлення своєї поваги такому безцінно-
му дарунку був створений бог кукурудзи — Сентеотль. 
Цей незвичайний бог не керував жодною стихією, та не 
з’являвся серед найвищих богів; він просто залишався ку-
курудзою — зерном, що давало найвищі врожаї, виживало 
в часи епідемій і морозів і могло рости в найрізноманітні-
ших кліматичних умовах.

Пізніше, у часи завоювань, іспанці зажадали вирощу-

Кукурудза 
дарунок 
богів

Кукурудза (Zea mays L.) посідає третє місце у світовому виробництві харчових продуктів,  

кормових, і перероблених продуктів, використовуваних у виробничій індустрії. Це одна 

з найбільш ретельно досліджуваних дослідниками рослин завдяки її високим адаптаційним 

характеристикам до різних кліматичних умов і регіонів, високому природному рівню мута-

генності, та її відносній простоті схрещування й гібридизації. Це єдиний вид зернових з Но-

вого Світу, що, завдяки своїй продуктивності й адаптивності, швидко поширився практично 

по усьому світі ще з тих часів, коли іспанці привезли його в Європу.
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вання інших видів зернових; незва-
жаючи на те, що в ті часи кукурудза 
була прекрасним кормом для тварин, 
вона вважалася видом зернових ниж-
чї якості й годилася лише для тва-
рин і рабів.

Згідно з легендою індіан-
ського народу Уічолі, кукурудза 
може бути різного кольору: Мати 
Кукурудза перетворилася в лю-
дину, тоді як раніше була голу-
бом; вона подарувала чоловікові 
п’ятьох дочок, які символізують 
п’ять священних кольорів куку-
рудзи,  — білий, червоний, жов-
тий, у цяточку й синій. Оскіль-
ки Чоловік був голодний, Мати 
Кукурудза дала йому казан че-
репашого м’яса, а також гарбуз 
у вигляді чаші, повної кукурудзяної 
каші (атоле); він не повірив, що така 
їжа може наситити його, але сталося 
диво, і страва із черепахи  й кукуру-
дзяна каша увесь час поповнювалися. 
Ця легенда оповідає про кольори ку-
курудзи; вони існують і по сьогодніш-
ній день. Літературне джерело: книга 
«Mitos y arte Huicholes» (Уічольські 
міфи й мистецтво).

На сьогоднішній день кукурудза 
становить майже половину всього 
обсягу їжі, споживаної в Мексиці 
щорічно. За офіційними даними, що-
дня, приблизно 300 мільйонів куку-
рудзяних пончиків (тортилья) вико-
ристовуються в їжу (вони готуються 
у великих кількостях за допомогою 
спеціального устаткування або домо-
господарками, що живуть у різ-
них частинах країни, особливо 
в селищах, де це є щоденним за-
няттям), і ось чому: «Кукурудза, 
суспільство, культура й історія 
нероздільні. Наше минуле й наше 
сьогодення залежать від кукуру-
дзи. Наше життя залежить від ку-
курудзи. Ми — люди кукурудзи». 
(Guillermo Bonfil Batalla: El maiz, 
fundamento de la cultura mexicana 
(Maize, the baiss of Mexican 
Culture) 1982 р.) 

В 2004 р. було отримано при-
близно 704 мільйони тонн цього 
виду зернових, головним чином, у 
Сполучених Штатах, Китаї, Бразилії, 
Мексиці, які разом виробили близько 
70 відсотків світового обсягу.

Більша частина з отриманого 
в усьому світі врожаю використо-
вується в якості кормів, а також для 
виробництва промислових видів про-

дукції, таких як масло й крохмаль; 
меншою мірою кукурудза використо-
вується як готовий продукт або у ви-
гляді попкорна.

На сьогоднішній день, кукуру-
дза є найбільш окультуреною і висо-
ко розвиненою рослиною із усього 
царства овочевих. Її походження й 
розвиток залишаються загадкою. На 
відміну від інших видів зернових, які 
мають різне дикоростуче походжен-
ня, кукурудза відома лише як куль-
тивований вид. Беручи це до уваги, 
починаючи з минулого сторіччя, по-
чали з’являтися різні теорії, що нама-
гаються дати пояснення походженню 
й розвитку даної культури; найбільш 
популярна з них вважає, що її безпо-
середнім предком є рослина Chalco 
teocinte, вирощувана в Мексиці (Zea 
mays sp. Mexicana).

ЗахисТ дорогоцінного 
дарунка

У Мексиці щорічно у всіх регіонах 
країни кукурудзою засівають від 7 до 
8,4 мільйонів гектарів ріллі; існують 
три види фермерських господарств:

Дрібні фермерські господарства: •	
низько-технологічні, у середньому 
мають у розпорядженні по 3 гекта-
ри для особистого використання. 

У них найнижча врожайність — 
1,92 т/га*.

Середні фермерські госпо-•	
дарства: середньо-висо ко тех но-
ло гічні, із середньою площею від 
5 до 50 гектарів. Урожайність — 
5,79 т/га*

Великі фермерські госпо-•	
дарства: середньо й дуже висо-
котехнологічні господарства, із 
середньою площею понад 50 га 
й урожайністю 7,5 т/га*.

Інформаційне джерело:  
SAGARPA (Мексиканський депар-
тамент із питань сільського гос-

подарства, тваринництва, розвитку 
сільського господарства, рибного про-
мислу й харчових продуктів) 2003 р.

Подібно іншим зерновим, кукуру-
дза має потребу в ефективному захис-
ті від шкідливих факторів, що викли-
кано необхідністю отримання високо 
якісного продукту. 

 Компанія «Байєр КропСайєнс» 
пропонує ряд рішень  цієї проблеми 
для українських господарств.

Основні фактори, що перешкоджа-
ють високоефективному вирощуван-
ню кукурудзи в нашії країні, можуть 
бути класифіковані таким чином: 
ґрунтові шкідники, листові шкідники 
й бур’янисті трави.

ҐрунТові  шкідники 
На першому етапі росту, од-

разу після посіву, культура під-
дається пошкодженням різних 
видів шкідників, включаючи ли-
чинки хруща (Phyllophaga spp.), 
дротяника (Melanotus spp.) і захід-
ного кореневого жука. Препарат 
Гаучо розроблений спеціально як 
ефективний засіб для боротьби із 
цими шкідниками.

Цього року на ринок України 
буде випущений препарат Пон-
чо®; це прекрасний хлоронікоти-
ніловий інсектицидний засіб для 

обробки насіння, який містить актив-
ну речовину клотіанідін, що має сис-
темну активність і широкий спектр 
дії; цей засіб призначений для контр-
олю основних ґрунтових шкідників, 
таких як дротяники (Agriotes sp.), 
личинки західного кукурузного жука 
(Diabrotica vir.), совки (Agrotis spp.) 

з більшою ефективністю в порівнянні 
із традиційними засобами в гранулах. 
При використанні Poncho знижу-
ються операційні ризики, тому що 
препарат не впливає на навколишнє 
середовище і, отже, є чудовою аль-
тернативою засобам для обробки 
в гранулах та порошках, що сприяє 
високоефективному вирощуванню 
кукурудзи. Розумний спосіб вирощу-
вання кукурудзи — посадка насіння, 
обробленого препаратом Пончо®. 

Великі компанії, що займають-
ся насінництвом, такі як Pioneer 
і Monsanto, сьогодні вже почали ви-
користовувати препарат Пончо® для 
обробки гібридного насіння, що дає  
прекрасні результати у таких краї-
нах як Сполучені Штати. Компанія 
Monsanto заявила в пресі, що вона 
буде продавати лише насіння, обро-
блене цим препаратом.

ЛисТові шкідники
Одним з основних шкідни-

ків є осіння гусениця (Spodoptera 
frugiperda). Ця комаха ненажерлива й 
в основному харчується листям неве-
ликих рослин, а потім і верхівковими 
бруньками. Препарат Децис® ф-Люкс 
є дуже ефективним засобом контролю 
осінніх гусениць. Іноді на кукурудзі 
можна бачити кукурудзяних довгоно-
сиків (Sphenophorus zeae). Це блиску-
чі комахи чорного кольору довжиною 
від 15 до 18 міліметрів; вони живуть 

під землею на глибині декількох сан-
тиметрів, навколо корінців, якими 
харчуються, проробляючи в них діри 
за допомогою своїх твердих носи-
ків. Обробка насіння протруйником 
Пончо® та обприскування  рослин ін-
сектицидом Децис® ф-Люкс дозволяє 
контролювати осінніх гусениць і дов-
гоносиків.

Бур’янисТі росЛини
Із усіх існуючих проблем вирощу-

вання кукурудзи проблема бур’я нистих 
рослин є найбільш важливою, і контр-
оль цього процесу  в загальній схемі за-
хисту цієї культури становить 60–65% 
всіх використовуваних засобів.    

коЛи поТріБно 
БороТися З Бур’янами?

Іноді необхідно проводити оброб-
ку до посіву (передпосівна), викорис-
товуючи гербіциди грунтової дії, які 
знищують бур’янисті рослини, щоб 
на початковому етапі росту та роз-
витку дати культурі хороший старт. 
В Україні успішно застосовується 
препарат Мерлін® (гербіцид грунтової 
дії з ефектом реактивації), однак, за-
вдяки рокам дослідженнь, отримано 
новий високоефективний продукт 
Аденго®. Залежно від стану врожаю 
й виду бур’янистих рослин, ми про-
понуємо чудовий засіб, що дозволить 
позбутися бур’янистих трав, при 

використанні якого у вас з’явилася 
можливість універсального контр-
олю бур’янистих рослин. Йдеться 
про можливе його використання як 
досходово так і ранньопіслясходово 
з ефектом на користь врожаю куку-
рудзи.

Гербіцидні засоби, які застосову-
ються досходово, не дозволяють до-
сить ефективно контролювати про-
цес розмноження бур’янистих трав, 
і тому часто на полях можна спостері-
гати другу, а то й третю хвилю появи 
бур’янів. В Україні компанія «Байєр 
КропСайєнс» випустила на ринок свій 
продукт МайсТер® — системний гер-
біцид для післясходового застосуван-
ня, який має селективні властивості 
стосовно кукурудзи. Він створений 
на основі форамсульфурону і йодо-
сульфорону і призначений для контр-
олю широколистих бур’янистих трав 
і більшості злакових бур’янистих трав, 
що ростуть у кукурудзі. Препарат має 
високу селективність при цьому, не 
зменшуючи ефективності його дії.

Підійдіть до вирощування вашої 
кукурудзи професійно, можливість 
є — використовуйте наші продукти!

І, нарешті, варто сказати про те, 
що: «Відповідно до легенд і тради-
ціям, Боги дарували нам кукурудзу. 
Протягом тисячоліть вона є життєво 
необхідним елементом нашої куль-
тури й раціону харчування і буде за-
лишитися такою завжди. Ця рослина 
для нас, високошанована й чиста».
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Личинка західного кукурудзяного 
кореневого жука (Diabrotica virgifera)

дорослий жук на листі кукурудзи

Личинка червневого хруща 
(Phyllophaga spp.)

гусінь (Spodoptera frugiperda)
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Починаючи з поточного 
року, на основних ринках 
світу в т.ч. України, буде 
представлена ще одна 

висхідна зірка з набору засобів для 
ефективного протруювання насіння 
компанії «Байєр КропСайєнс» — за-
сіб для інсектицидного протруєння 
насіння, Пончо®. Назва діючої речо-
вини цього продукту — клотіанідін. 

Вона являє собою нову 

активну речовину з класу неонікоті-
ноїдів. Клотіанідін чудово підходить 
для протруювання насіння кукуру-
дзи. Його високі системні властивос-
ті означають, що препарат є чудовим 
рішенням для захисту насіння і висо-
ковразливих молодих сходів. Навіть 
за використання невеликої кількості 
препарату Пончо® дозволяє бороти-
ся з усіма основними ґрунтовими та 
листовими шкідниками, які пошко-

джують зерна й молоді сходи ку-
курудзи. Препарат Пончо® 

пропонує Вам зручне, 
економічне й ефективне 

рішення для захисту 
врожаю від шкідни-
ків. Це засіб також 
є безпечним для 
здоров’я користува-
чів і для навколиш-

нього середовища.

Чому неоБхідно Здійснюва-
Ти проТруювання насіння?

Ви чудово знаєте зі свого досвіду, 
яких ґрунтових або листових шкід-
ників можна чекати на певному полі. 
Захист урожаю шляхом протруюван-
ня насіння є найбільш ефективним 
і точним методом контролю процесу 
розмноження шкідників, що ідеально 
сполучається з інтегрованими сис-
темами боротьби зі шкодочинними 
об’єктами. Точне дозування продукту 
забезпечується стандартизованими 
процесами на промислових підпри-
ємствах з протруювання насіння на 
високотехнологічному обладнанні.

перший ЗасіБ 
дЛя оБроБки насіння від 
Західного кореневого жука

Поява препарату Пончо® на рин-
ку кукурудзи в Північній Америці 
зробила революцію відносно способу 
вирощування кукурудзи в цій місце-
вості. Основним шкідником цього 

регіону є західний кореневий 
жук (Diabrotica spp.), щорічні 
збитки оцінюються американ-
ськими фермерами в мільяр-

ди доларів.  Найбільшою проблемою 
є личинки, які харчуються коренями 
кукурудзи: шкода, яку наносять ці ли-
чинки, призводить до зниження спо-
живаної води й поживних речовин 
рослиною і, найчастіше, до зниження 
врожайності кукурудзи.

У цей час стандартні заходи контр-
олю включають внесення в грунт ін-
сектицидів, що належать до класу ор-
ганофосфатів, піретроїдів і фіпролів, 
які, як відомо, є більш токсичними для 
корисної мікрофауни грунту у порів-
нянні з Пончо®.

Обсяг збитків, що завдаються за-
хідним кореневим жуком, класифіку-
ється за допомогою так званої шкали 
Айова за оцінкою ушкодження кореня, 
де значення 1 відповідає відсутності 
ушкоджень кореня, 6 - ушкодженню 
трьох або більше вузлів рослини ку-
курудзи. Значення 3 за шкалою Айова 
вважається економічним граничним 
значенням для обробки: ушкодження 
меншого ступеня можуть компенсу-
ватися рослиною самостійно, і для 
фермера не є економічно доцільним 
обробляти рослини при такому рівні 
ушкоджень.

Пончо® є перший протруйник 
насіння, що пропонує можливість 

контролю західного кореневого жука, 
дротяників та совок на тому ж або 
більш високому рівні ефективнос-
ті в порівнянні із гранульованими 
препаратами. Навіть при дуже висо-
кому ступені появи шкідників, пре-
парат забезпечує надійний контроль, 
і  втримує продуктивність рослини на 
належному рівні, вище порогу еконо-
мічності, що відповідає значенню 3 за 
шкалою Айова.

Крім того, Пончо® забезпечує бага-
то додаткових переваг для фермерів. 
Ефективний захист дає можливість 
потенційно збільшити ваші врожаї.

Дані випробувань, проведених 
на території Північної Америки, по-
казали, що протруєння насіння пре-
паратом Пончо® забезпечує найбільш 
повний захист від будь-яких видів 
шкідників у порівнянні із традицій-
ними інсектицидними препаратами, 
що додаються в ґрунт. Крім того, за-
стосування препарату Пончо® є дуже 
зручним для фермера, бо йому не 
треба турбуватися про застосування 
гранул або спрея — він просто засі-
ває протруєне насіння. Це дозволяє 
заощаджувати дорогоцінний час, осо-
бливо, коли необхідно укластися в ко-
роткий проміжок часу між протруєн-
ням насіння і його висівом у найбільш 
сприятливий період. Більше того, 
шкідливий вплив цього продукту на 
працюючих набагато менший у порів-
нянні із традиційними препаратами, 
що вносяться в ґрунт. 

На початку 90-х років колонії 
західного кореневого жука розпо-
всюдилися територією Європи. По-
трапивши в Сербію, через аеропорт 
у Белграді, вони стали поширюватися 
на поля Хорватії, Угорщини й Руму-

нії. Згодом перші ознаки появи таких 
шкідників були зареєстровані в Італії, 
Франції й Австрії.

 Компанія «Байєр КропСайєнс» 
у цей час працювала над створенням 
концепції, що дозволила б застосову-
вати препарат Пончо® у кліматичних 
умовах Європейського континенту, 
для того, щоб мати можливість запро-
понувати ефективне рішення про-
блеми економічної загрози, що може 
виникнути в цьому регіоні у зв’язку 
з розмноженням та поширенням цьо-
го виду шкідників.

конТроЛь совки шЛяхом 
проТруєння насіння

Совки (Agrotis spp.) являють со-
бою шкідників, широко розповсю-
джених в усьому світі. Гусениця по-
шкоджує основу рослини кукурудзи. 
Кожна гусениця на своєму етапі роз-
витку, у середньому, здатна завдати 
шкоди чотирьом рослинам, і тому на-
віть низька кількість таких гусениць 
може завдати значних втрат, особли-
во на стадії дозрівання зерен.

Випробування, які були проведе-
ні, продемонстрували більш високу 
активність препарату Пончо® у про-
цесі знищення совки в порівнянні 
з іншими протруйниками групи нео-
нікотиноїдів, і ці результати були під-
тверджені випробуваннями в польо-
вих умовах у США й Новій Зеландії. 
Препарат Пончо® в нормі 3-3,5 л/т 
справляє антифідантний ефект 
«ANTIFEEDANT» на комах, що при-
гнічує здатність комах до живлення 
з наступною їхньою загибеллю. 

Випробування, проведені в США, 
показали, що навіть при низьких до-

Посій спокій в душі
Протруєння насіння за допомогою препарату Poncho
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зах препарат Пончо® здатний контр-
олювати цих шкідників не гірше, ніж 
традиційні препарати в гранулах, 
порошках та у вигляді спрея. Випро-
бування, проведені в Новій Зеландії, 
показали, що потрібні дещо вищі дози 
препарату у порівнянні з дозами, ви-
користаними в ході випробувань у 
США, для одержання ефекту стійкого 
контролю австрало-азіатських видів 
совки. Результати цих випробувань 
підкреслюють необхідність розробки 
препаратів для протруєння насіння, 
адаптованих безпосередньо до кон-
кретного регіону.        

Оскільки совка є основним шкід-
ником у багатьох областях вирощу-
вання кукурудзи в Україні, препарат 
Пончо® пропонує значимі додаткові 
переваги й сучасне рішення для бо-
ротьби з цими комахами.

довгосТрокова ефекТив-
нісТь За ріЗних ҐрунТових 
і кЛімаТиЧних умов

Оскільки препарат Пончо® роз-
рахований на ринки всього світу, 
важливим атрибутом цього продукту 
є те, що він може забезпечити висо-
кий рівень біологічної ефективності в 
різних кліматичних умовах і на різно-
му ґрунті. Фізико-хімічні властивості 
діючої речовини показують негатив-
ну ймовірність вилужнення, а, отже, 
імовірність потрапляння у ґрунтові 

води зводиться до нуля. І навпаки, 
клотіанідін локалізується та залиша-
ється в кореневій системі рослин на-
віть у вологих кліматичних умовах, 
а, отже, залишається доступним для 
захисту рослини протягом тривалого 
періоду часу на відміну від інших пре-
паратів, що швидко втрачають свою 
ефективність. Цей процес ще більше 
спрощується завдяки абсорбції клоті-
анідіну до часток ґрунту органічного 
походження, які втримують діючу ре-
човину в кореневій зоні рослини.

Крім того, розчинність препарату 
Пончо® у воді досить висока для забез-
печення захисту рослин навіть у сухих 
кліматичних умовах. Концентрація 
Пончо® в нормі 3–3,5 л/т є достатньою 
для ефективного контролю шкідників. 

Такий баланс щодо високої роз-
чинності у воді й сильних абсорбую-
чих властивостей в органічний ґрунт 
діючої речовини пояснює швидку 
ефективність і тривалу залишкову 
активність даного препарату в різних 
кліматичних умовах. Наприклад, ви-
пробування на різному ґрунті Євро-
пейського континенту з відповіднми 
кліматичними умовами, показали, що 
Пончо® дозволяє набагато ефективні-
ше контролювати дротяника (Agriotes 
spp.) у порівнянні з іншими інсекти-
цидними засобами для протруювання 
насіння.

Випробування, проведені в США в 
сухих кліматичних умовах, продемон-

стрували більшу ефективність препа-
рату Пончо® по контролю західного 
кореневого жука в порівнянні з  ін-
сектицидними засобами в гранулах, 
що додаються в ґрунт, — останнім 
потрібно більше вологи для того, щоб 
розчинитися й стати біологічно ефек-
тивним. 

Випробування, проведені в США 
та Європейському Союзі, показали, 
що контроль західного кореневого 
жука за допомогою препарату Пончо® 
впливає на динаміку розмноження 
цього шкідника. Отже, препарат Пон-
чо® є чудовим засобом, що відповідає 
вимогам програми по захисту від ко-
мах, а також ідеальним рішенням для 
захисту кукурудзи. 

Отже, захист насіння від різних 
шкідників набуває ще більшої важ-
ливості. Препарат Пончо® дає змогу 
контролювати всіх вторинних шкідни-
ків, завдяки формулам препарату різ-
ного обсягу залежно від кліматичних 
умов регіону. Тому протруєння насін-
ня препаратом Пончо® прирівнюється 
до страхування врожаю.

коЛи можна Буде 
придБаТи цей продукТ?

Препарат Пончо® ви можете при-
дбати вже сьогодні. Таким чином Ви  
маєте можливість отримати ефектив-
не рішення вашої проблеми в протру-
єнні насіння кукурузи.

колеоптера: Західний кореневий жук1

дротяник2

Листоїди

коласпис виноградний

Личинка хруща

Тарган чорний

аргентинський довгоносик

Diabrotica spp.

Melanotus spp., Agriotes spp.

Chaetochema pulicania

Colapsis brunnen

Lachnosterna implicata

Hetero nychus arator

Listronotus bonariensis

Лепідоптера: совка3 Agrotis spp.

діптера: Личинка мухи паросткової

шведська муха вівсяна4

Hylemyia platura

Oscinella frit

гомоптера: попелиця кукурудзяна листова

цикадка

Rhopalosiphum maidis

Ernoasca spp., Macrostates spp.

Спектр контролю шкідників — кукурудза

1 Західний
  кореневий жук

3 Совка

2 Дротяник

4 Шведська муха
  вівсяна

Кожного року у рамках 
Днів Поля на демонстра-
ційних полях компанії 
«Байєр», так званих Байєр 
Агро Аренах, що розта-

шовані в Тернопільській, Полтавській 
та Миколаївській областях, керівники 
та агрономи сільськогосподарських 
підприємств, спеціалісти в галузі сіль-
ського господарства, науковці знайом-
ляться з сучасними системами захисту 
багатьох сільськогосподарських куль-
тур, які пропонує в Україні компанія 
«Байєр КропСайєнс».

Особливо цікавим є те, що на кож-
ній культурі демонстраційного поля 
представлені декілька варіантів за-
хисту. Ці варіанти відрізняються між 
собою інтенсивністю застосування 
певних засобів захисту рослин. З якою 
метою це робиться? 

Ми вважаємо, що кожному учас-
нику Дня Поля буде цікаво побачити 
ефект від їх застосування, який про-
являється візуально, і, звичайно, як 
цей ефект позначається на кінцевому 
результаті, тобто на урожаї культури 
та його якості. Адже метою застосу-
вання будь-якої технології вирощу-
вання є високий та якісний врожай, 
який в кінцевому результаті забезпе-
чує відчутний прибуток. По великому 
рахунку, це дає уяву, яким є економіч-
ний ефект від застосування систем за-
хисту рослин. Використовуючи комп-
лексний захист сільськогосподарських 
культур за допомогою безпечних для 
культури високоефективних препа-
ратів з широким спектром дії ви не 
лише безпосередньо захищаєте куль-
турні рослини від пошкодження хво-
робою або шкідником, але і запобіга-
єте стресу, який рослини отримують 
в результаті дії шкідливих організмів. 
В умовах такого стресу рослина при-

зупиняє накопичення сухої речовини, 
всі її системи працюють на подолання 
цього стресу. В кінцевому результа-
ті це знижує потенційно можливий 
врожай та негативно позначається на 
його якості. Тому дуже важливо за-
безпечити за допомогою оптимальної 
комплексної технології вирощування 
такі умови росту і розвитку культури, 
які б давали можливість мінімізувати 
кількість та інтенсивність таких стре-
сів, з метою максимальної реалізації 
продуктивного потенціалу гібриду або 
сорту, який генетично програмований. 
Причому, нехтування навіть одним з 
елементів захисту рослини на певній 
стадії її розвитку не може бути ком-
пенсоване іншим елементом на іншій 
стадії. Як кажуть, всьому свій час. На-
приклад, урожайність озимого ріпаку 
на Байєр Агро Арені  Захід (Тернопіль-
ська область) на одному з варіантів, де 
крім гербіцидного та інсектицидного 
захисту був застосований фунгіцид 
та регулятор росту Тілмор® у нормі 
0,75 л/га восени та 1 л/га навесні та 
підчас цвітіння фунгіцид Пропульс® 
0,8 л/га, склала 38 ц/га, в той же час у 
варіанті, де Тілмор® 0,75 л/га був за-
стосований лише восени, і навесні та 
підчас цвітіння не використовувались 
фунгіциди та регулятори росту — уро-
жайність не перевищувала 34,4 ц/га. 
Тобто можна сказати, що додаткове 
застосування фунгіциду і регулятору 
росту Тілмор® та фунгіциду Пропульс® 
дало прибавку врожаю у 4 центнери рі-
паку з кожного гектара. У варіанті, де 
використовувався тільки гербіцидний 
та інсектицидний захист, врожайність 
досягла лише 32,8 ц/га, що на 5,2 ц/га 
менше, ніж у варіанті з застосуванням 
фунгіцидів.

Результати по врожайності озимої 
пшениці на Байєр Агро Арені Центр 

(Полтавська область, Хорольський 
район) переконливо показують, яке 
значення має додаткове застосування 
фунгіцидів. Якщо на контрольному 
варіанті, де не застосовувались фун-
гіциди, але проводилась боротьба 
з бур’янами та шкідниками, врожай-
ність була лише 59,6 ц/га, то у варіанті 
з використанням 2-кратного обробіт-
ку фунгіцидами (Фалькон® 0,6 л/га у 
фазі кущення та Солігор® 0,8 л/га у фазі 
прапорцевого листка) врожайність 
склала 66 ц/га, а найвища врожайність 
71,8 ц/га була досягнута при трьох-
разовому обробітку фунгіцидами 
(Фалькон®  0,6 л/га на стадії кущення, 
Медісон® у нормі 0,7 л/га у фазі пра-
порцевого листка, та Солігор® 1 л/га 
у фазі цвітіння озимої пшениці). Тобто 
різниця по врожайності між варіантом 
без використання фунгіцидів і варіан-
том, де проводився повний контроль 
хвороб, була 12,2 ц/га, тобто більше 
1 тони зерна з гектара.

Навіть одна додаткова обробка 
фунгіцидом у фазі цвітіння дала мож-
ливість отримати майже на 6 ц/га ви-
щий врожай (якщо порівняти врожай-
ність з варіантів дво- та триразового 
обробітку фунгіцидами). Відповідно, 
великою була різниця зерна з цих ва-
ріантів за  показниками якості.

Таким чином, результати врожай-
ності сільськогосподарських куль тур, 
отримані при застосуванні різних 
систем захисту переконливо свідчать 
про те, що чим більш комплексною 
є система захисту, чим краще вона 
забезпечує контроль негативних біо-
тичних факторів, якими є бур’яни, 
шкідники та хвороби, запобігаючи 
стресам культурних рослин, тим кра-
ще культура реалізує свій потенціал 
продуктивності, результатом чого 
є збереження врожаю та його якості.

Чим менше СтреСів длЯ культури, тим кращий врОжай
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фуЗаріоЗ

Збудником фузаріозу є гриби роду 
Fusarium. Виявляється у формах ко-
реневої гнилі і в’янення рослин, що 
можуть спостерігатися одночасно. 
Коренева гниль виявляється протя-
гом вегетаційного періоду. Особливо 
велику небезпеку становить для схо-
дів, спричиняючи загнивання паро-
стків, коренів і сім’ядолей. У молодих 
рослин спочатку буріє і потоншується 
підсім’ядольне коліно, а потім при-
коренева частина стебла чи головний 
(стрижневий) корінь. Згодом місця ура-
ження набувають темно-коричневого 
забарвлення, на них утворюються різ-
ної глибини виразки, тріщини. При-
гнічені рослини часто засихають. Для 
уражених сходів сої характерне прили-
пання оболонки насіння та сім’ядолей. 
Такі сім’ядолі часто не розкриваються, 

і сходи гинуть. Листки в’януть, чорні-
ють і відмирають. На більш дорослих 
рослинах темніє і відмирає коріння або 
основа стебла. В’янення виявляється 
у фазі сходів і в пізніші періоди роз-
витку рослин. Буріє та розтріскується 
тканина кореневої шийки, загнивають 
і відмирають головний і бічний корені. 
Рослини легко вириваються.з грунту. 
У період бутонізації та цвітіння у рос-
лин поникає верхівка, в’януть, скру-
чуються, а іноді й обпадають листки. 
Боби формуються в невеликій кіль-
кості з дрібним недорозвиненим на-
сінням. Джерелами хвороби можуть 
бути рослинні рештки, грунт i уражене 
насіння. 

анТракноЗ
Colletotrichum gloe sporioide — хвороба 
кінця сезону і, як правило, наносить 
значну шкоду в час формування вро-
жаю. Зараження та поширення відбу-
вається під час цвітіння та раннього 
розвитку стручка, коли цьому сприяє 
висока вологість протягом тривалого 
періоду. Поширюється гриб спора-
ми, які інфікують нижній ярус листя 
і гілки, в тому числі молоді стручки. 
Візуально хвороба простежується на 
листках у вигляді некрозів (омертвін-
ня) та скручування. Ознаки патогенна 
з’являються на стеблах, стручках, та 
листі, як червонуваті чи темнокорич-
неві плями, які пізніше покриваються 

чорними тілами плодоношення, які 
нагадують крихітні подушечки. Ура-
ження молодих стручків небезпечне, 
бо призводить до пустотілості на кі-
нець дозрівання. Утворене насіння 
все ж інфіковане і має темні ушко-
дження, помітні неозброєним оком. 
Запобігання поширенню антракнозу 
зводиться до застосування фунгіци-
дів під час цвітіння та початком утво-
рення стручків, що є гарантією безпа-
тогенного насіння.

сепТоріоЗ

Septoria glycines  або пятно Брауна – 
загальне захворювання, в основному 
виникає на молодих рослинах. Якщо 
теплі, вологі погодні умови продо-
вжуються інфекція поширюється від 
нижніх до верхніх листків. Тепла, суха 
погода зупиняє розвиток хвороби, але 
гриб знову може стати активним під 
час цвітіння та дозрівання. Якщо умо-
ви сприятливі для розвитку патогена, 
продовжується його розвиток перед 
дозріванням, надмірне пошкодження 

листя та його втрати можуть визвати 
серйозне скорочення врожаю. Пато-
ген ушкоджує сім’ядолі, першу пару 
листків та нижні яруси листя, озна-
ки — жовті плями (руйнування піг-
ментів), які змінюються коричневими 
і ведуть до омертвіння тканин. Стійкі 
сорти відсутні, найкращий контр-
оль — примінення фунгіцидів.

БорошнисТа роса
Erysiphe communis — захворювання, 
яке уражує листя, зменшує якість на-
сіння. Розвитку хвороби сприяють 
висока вологість і прохолодні погод-
ні умови. Найбільш чутливі молоді 
рослини, поширення на більш піз-
ніх стадіях розвитку епізодичне і як 
правило не досягає репродуктивних 
стадій. Підвищений опір старіших 
листків та більш високі температури 
гальмують розвиток та пошкодження 
інфекції. Прояви початку ураження 
грибом мають вигляд маленьких світ-
ло зелених, інколи жовтуватих плям 
невизначеної форми. Оскільки вони 
збільшуються то й змінюється колір 
від жовто-коричневого до темно-
коричневого. Інтенсивний розвиток 
борошнистої роси спостерігається в 
середині літа. Уражені листки, стебла, 
а також квітки та боби вкриваються 
білим борошнистим нальотом з міце-
лію і конідій гриба, які поступово від-
мирають і несуть негативний вплив 
на урожайність. Джерелами хвороби 
є післязбиральні рештки та багаторіч-
ні дикорослі бобові. 

іржа

Phacopsora paehyrhizi. Спричинюється 
грибами роду Uromyces. Небезпечне 
захворювання яке здатне повністю 
знищувати урожай.

На листках і стеблах з’являються 
світло-коричневі, а пізніше темно-
коричневі подушечки літніх і зимо-
вих спор збудника хвороби. Збудники 
іржі однодомні. Характерними озна-

ками є утворення на листках і стеблах 
жовто-оранжевих пустул — ецидій, 
а пізніше уредопустул з телейтоспо-
рами. Уражені листки передчасно за-
сихають, зерно утворюється щупле, 
урожай значно знижується. Більше 
уражуються пізні посіви. Зимує збуд-
ник хвороби на рослинних рештках.

Cвітова проблема на сої в США, 
Латинській Америці в боротьбі з хво-
робами, за часи широкого впрова-
дження сої в Україні та зростаючі 
площі під цією культурою рік з роком, 
актуалізували проблеми захисту, яка 
виникли і у нас.

Донедавна пропозиція на ринку 
ефективних фунгіцидів на сої була 
обмеженою, але настала нова ера в за-
хисті цих культур з використанням 
високоефективних діючих речовин 
отриманих за участі іновації та техно-
логії з пошуку і впровадження компа-
ніїї Байєр.

За участі складних хімічних про-
цесів було отримано трифлоксістробін 
та тебуконазол, які активно працюють 
в захисті від хвороб більшості рослин 
та самим головним було уміле їх поєд-
нання в єдиній ефективній формуляції 
з наступною перевіркою на ключових 
сільськогосподарських культурах, що 
стало кроком в майбутнє їх захисту.

Це якісно новий продукт нового 
покоління, здатний працювати профі-
лактично та лікувально проти грибів 
роду Аскоміцети, Дейтероміцети, та 
Базидіоміцети, що дає можливість зо-
всім по-іншому віднестися до питання 
контролю патогенів, що завжди є акту-
альним для виробників с. г. продукції.

Отримано рішення багатьох пи-
тань захворюваності та підвищення 
врожайності на цих культурах, це до-
волі новий фунгіцид для України, але 
досить поширений продукт у США 
назва якому Коронет®. 

 Коронет® — препарат, який містить 
відмінне поєднання трифлоксістробі-
ну з класу стробілуринів з мезостем-
ним механізмом дії та тебуконазолу 
з класу триазолів з системним меха-
нізмом дії та поєднання їх в ефективнії 
для рослин формуляції. Завдяки триф-
локсістробіну продукт має довготрива-
лу захисну дію, винятковий профілак-
тичний ефект, широкий фунгіцидний 
спектр та дає можливість подовження 
вегетації культури (зелений ефект), що 
дає вам можливість підвищити якість 
та кількість урожаю. Присутність те-
буконазолу дає можливість продукту 
набути міцного лікувального ефекту у 
сполученні з системи якостями. Тому 
Коронет® має суттєві переваги перед 
будь-якими іншими продуктами у бо-
ротьбі з основними хворобами сої. По-
єднання різного механізму дії наявних 
діючих речовин виключає винекнення 
резистентності. Коронет® має висо-
ку ефективність проти хвороб листя, 
коренів та генеративних органів і при 
використанні його в рекомендовані 
строки двічі в нормі 0,5–0,6 л/га, при-
таманна йому активність контролю на 
всіх фазах розвитку патогенів (анти-
спорулянтна дія), здатний суттєво зни-
зити рівень інфікування культурної 
рослини ними. Гнучкість використан-
ня протягом сезону, робить його неза-
мінимим в захисті основних культур.

Ефект синергізму
Властивості продукту Трифлоксістробін Тебуконазол Коронет
Проростання спор +++ +++
Формування апресорій +++ ++ +++
Рост міцелія + +++ +++
Споруляція + +++ +++
Активність 
на поверхні рослини

+++ ++ +++

Поглинання 
восковим нальотом

+++ ++

Перерозподіл 
(водна чи газова фаза)

++ + +++

Проникнення в тканини ++ +++ +++
Трансламінарний ефект + +++ +++
Системність +++ +++

+++ відмінне,   ++ добре,   + задовільне

СОяПрофілактика 
та лікування

За останні роки значно погіршився фітосанітарний 
стан агроценозів сільськогосподарських культур. 
Однією з основних причин є нехтування та не-
своєчасне застосування засобів захисту, а осо-

бливо фунгіцидів. За даними науково-дослідних установ, 
потенційні втрати врожаю від комплексу хвороб на сої — 
15–20%. Це переконливо свідчить, що навіть часткове 
запобігання втратам — важливий фактор підвищення 
продуктивності культури. Необхідно звернути увагу, що 
в 2009 році на посівах сої за умов вологої теплої погоди на 
початку  вегетаційного росту та довготривалою посухою 
в період достигання склався високий рівень розвитку біль-

шості хвороб коренів, листя, та плодів на що вказує запас 
інфекції, який знаходиться в ґрунті, рослинних рештках 
і насінні. На сої значну загрозу становитимуть фузаріози, 
іржа, антракноз, септоріоз та борошниста роса, що вплине 
на фітосанітарний стан посівів сої. За такої фітосанітар-
ної ситуації доцільно спрямувати основні зусилля на до-
тримання систем захисту сільгосподарських культур, які 
базуються на регулюванні поширення і розвитку хвороб 
на господарчо невідчутному рівні.

Щоб якісно і вчасно підійти до захисту цієї культури 
потрібно розрізняти основні і найбільш небезпечні з еко-
номічної точки зору хвороби.

10 агрономіка  4/2009 11агрономіка  4/2009



чослинноїдні кліщі були, є, 
і, скоріш за все, залишаться 
в майбутньому одними з най-
небезпечніших шкідників 

пло дових культур. Щороку в світі на 
боротьбу з ними витрачається майже  
півмільярда доларів.

Зрозуміло, географічне положення 
України позбавляє її можливості бра-
ти участь у вирощуванні цитрусових. 
Але наявність чималих площ яблуне-
вих насаджень і винограду в нашій 
країні — більше ніж 200 тис. га — 
і зростаючі вимоги до їхньої продук-
тивності і якості продукції  роблять 
проблему захисту від кліщів більше 

ніж просто актуальною. А різнома-
нітний видовий склад шкідливих клі-
щів, які почувають себе комфортно в 
наших кліматичних умовах, їхня здат-
ність блискавично розмножуватись 
протягом сезону і пристосовуватись 
до традиційних препаратів вимагають 
стратегічного підходу  і використання 
нових рішень у технології захисту.

Наші кліщі-шкідники поділяються 
на дві морфологічні групи. До першої 
належать павутинні і бурі кліщі. Вони 
живуть і харчуються відкрито на листі, 
дорослі особини і німфи мають 4 пари 
ніг (личинки, що виходять з яєць — 3) 
і достатньо рухливі. Другу групу скла-

дають представники родини галлових 
кліщів. Ці мікроскопічні істоти мають 
усього 2 пари ніжок і живуть в нарос-
тах (галлах), які утворюються на рос-
линах в місцях пошкодження. 

Представниками першої гру-
пи є бурий плодовий кліщ (Bryobia 
redikorzevi), глодовий кліщ (Tetra nichus 
viennensis) на плодових, переважно на 
яблуні; близький до останнього чер-
воний плодовий кліщ  (Panonichus 
ulmi) — багатоїдний вид, що пошко-
джує різноманітні плодові і лісові, па-
вутинний кліщ (Tetranychus urticae) — 
здатний харчуватися на багатьох 
культурах — від бавовни до овочів 
і винограду — та деякі близьки види.

До другої групи відносяться ви-
ноградний зудень (Eriophyes vitis), 
грушевий галовий кліщ  (Eriophyes 
pyri) і смородинний бруньковий кліщ 
(Eriophyes ribis),  харчові пристрасті 
яких зрозумілі з іхніх назв.

Успіху боротьби з кліщами (осо-
бливо павутинними) намагаються 
перешкодити кілька факторів. По-
перше, різні види, присутні ,зокрема, 
на яблуні, зимують в різних фазах. 
По-друге, в розвинутій популяції за-

звичай одночасно живуть і харчують-
ся особини всіх стадій розвитку. І на-
решті — за сприятливих умов кліщі 
дають від 4 до 8 поколінь, при підви-
щенні температури період розвитку 
окремої генерації скорочується з 40 
до 10 днів, і потомство однієї-єдиної 
самиці може досягнути 20 мільйонів! 

З вищенаведеного виходить, що 
боротися з кліщами краще в той пе-
ріод, коли популяція не досягла піку 
чисельності, і бажано використовува-
ти препарати, що контролюють мак-
симально широкий спектр життєвих 
форм шкідника.

Не слід забувати і про наших при-
родних помічників. Ворогами кліщів-
фітофагів є їхні хижі родичі, напри-
клад, кліщі з роду Typhlodromus. 
Ці активні мисливці здатні підтриму-
вати чисельність шкідників на безпеч-
ному рівні, якщо не перевищується 
поріг хижак/жертва, який в нашому 
випадку дорівнює приблизно 1/10. 
Але як тільки співвідношення змі-
нюється на користь шкідника — іде 
стрімкий спалах чисельності, і всіх 
гастрономічних зусиль хижака недо-
статньо для його приборкання.

Таким чином, вимоги до сучасного 
акарициду бути активним проти біль-
шості фаз розвитку  шкідників і вод-
ночас безпечним для їхніх природних 
ворогів.

Повною мірою їм відповідає пре-
парат Енвідор® 240 к.с. компанії Ба-
йєр КропСайєнс.

Інноваційна несистемна діюча ре-
човина спіродиклофен — належить 
до нового хімічного  класу кетоено-
лів (тетронікові кислоти). Препарати 
цієї новітньої хімічної групи є тільки 
в асортименті компанії Байєр. Енві-
дор впевнено контролює на  багато-
річних культурах   практично всї види 
шкідливих кліщів.

На зерняткових, крім того, Ен-
відор ефективний проти деяких 
сисних комах, наприклад грушевої 
мідяниці (Psylla piri), комоподібної 
щитівки(Lepidosaphes ulmi) і деяких 
видів цикадок.

осоБЛивосТі 
акарицидної дії

Завдяки новому механізму дії — 
блокуванню синтезу ліпідів — Енві-
дор® не викликає  у шкідників пере-
хресної стійкості з жодним іншим  
акарицидом.

Енвідор® є ефективним завдяки 
контактній дії проти всіх стадій роз-
витку рослинноядих кліщів — яєць, 
личинок, протонімф, дейтонімф, а та-
кож проти дорослих самиць.

Що стосується самців, інтенсив-
ність їхнього харчування дуже низь-

ка, тому й шкода культурі від них 
практично непомітна. Проте самці 
є важливою ланкою харчового лан-
цюжка хижіх кліщів, які не підпада-
ють під дію Енвідору®, але дуже чут-
ливі до недостатньої кормової бази. 
Самці кліщів-фітофагів, що лишають-
ся живими після обробки,  стають го-
ловним об’єктом харчування хижаків 
які допомогають зберігати в саду еко-
логічну рівновагу і стримувати  роз-
виток шкідників в подальшому.

В кількох тезах,  препарат Енвідор® 
240 к.с має  наступні переваги:

Новітня хімія з іноваційним ме-•	
ханізмом дії, активність проти 
популяцій , стійких до традицій-
них акарицидів.
Довготривалий контроль.•	
Прилипання до листя (ліпофільні •	
якості), висока стійкість до опадів.
Широке вікно застосування, мен-•	
ша залежність від погодних умов 
(температури, вологості повітря, 
опадів).
Гнучкість застосування, винятко-•	
вий контроль всіх важливих видів 
міцна овіцидна активність, контр-
оль всіх рухливих стадій розви-
тку, ефективність проти самиць.
Акарицид з високим побічним •	
рівнем ефективності проти мідя-
ниць, цикадок і щитівок.
Безпечність для хижих кліщів •	
і корисних комах.

рекомендації 
по ЗасТосуванню

Найдоцільнішим терміном оброб-
ки проти кліщів слід вважати ранній, 
коли рівень популяції  низький, що 
дозволить зекономити на подальших 
обробках. Проте Енвідор® демонструє 
високу ефективність від початку до 
кінця сезону вегетації, тому його 
можна використовувати також під 
час спалаху чисельності кліщів. Мак-
симальна кількість обробок — 2.

Бажано використовувати макси-
мальну кількість робочої рідини, яку 
здатні утримати рослини на даній 
площі.

Культури
Світовий 

ринок акарицидів, 
млн. $ (2007)

Цитрусові 229
Зерняткові 97
Горіхоплідні 41
Виноград 37
Тропічні 11
Інші 60
Всього 475

Бурий плодовий кліщ виноградний зудень

Червоний плодовий кліщ хижий кліщ

час, підвищення температури

первинна
популяція

Висока кількість зимуючих яєць

Розмір плодів
зменшується, вони
знебарвлюються

Менша кількість і
життєздатність

плодових бруньок

Уповільнення
росту плодів

Розетковість
листя

Первинний
рівень

заселення

врожай – якість плодів – життєстійкість дерев

друга
генерація
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оптимальний термін обробки

Мал. 2. Господарчі втрати через заселення кліщами

оптимальний термін обробки

Культура Шкідливий об’єкт Норма витрати, л/га

Яблуня, груша
Червоний плодовий кліщ, бурий плодовий кліщ, гло-
довий кліщ, грушевий галловий кліщ, мідяниці (фаза 
жовтого яйця), щитівки (фаза бродяжок), цикадки

0,3–0,5 л/га (0,04%–0,06% p-н препарату) 
в залежності від обсягу крони

Виноград Червоний плодовий кліщ, павутинний кліщ, 
виноградний зудень

0,3–0,4 л/га (0,04%–0,06% p-н препарату) 
в залежності від обсягу крони

Скажи 
кліщам «НІ»!
Енвідор® 240 к.с. — докладний 
розрахунок вашого успіху
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Мікотоксин Гриб продуцент
Місце  накопичення

Джерело: 
поле/зберігання

Вплив на тварин і людину

Афлатоксини

Aspergillus Flavus 
A. Parasiticus 
A. Nomius 
A. Pseudotamarii

Кукурудза, зернові, бо-
бові, горіхи, сухі фрукти.
Мікотоксин зберігання.

Захворювання печінки (печінкова недостатність, 
рак печінки); канцерогенний і тератогенний (по-
творність) ефекти; крововиливи (кишковий тракт, 
нирки); зниження приросту ваги; погіршення про-
дуктивності; зниження опору хворобам.

Охратоксин А

A. Ochraceus 
A. Clavatus 
A. Terreus 
P. Verrucosum 
P. Viridicatum

Зернові, шрот, висівки, 
продукти переробки.
Мікотоксин зберігання.

Нефротоксичний; канцерогенний; ураження пе-
чінки середньої тяжкості; ентерити; потворність; 
слабе перетравлення їжі; зниження приросту ваги; 
зниження опору хворобам.

Фумонізини 
(В1)

F. Verticillioides 
(syn. F. Moniliforme) 
F. Proliferatum

Кукурудза, зернові.
Польовий мікотоксин.

Набряк легенів; лейкоенцефаломалація коней; не-
фро- та гепатотоксичний; пригнічення імунітету.

Трихотецени 
(дезоксині-
валенол, Т-2/
НТ-2, 
ацетоксискри-
пенол, та ін.)

F. Graminearum 
F. Avenaceum 
F. Culmorum 
F. Poae 
F. Equiseti 
F. Crookwellense 
F. Acuminatum 
F. Sambucinum 
F. Sporotrichioides

Кукурудза, зернові.
Польові мікотоксини.

Порушення травлення (рвота, діарея, відмова від 
їжі); зниження швидкості приросту ваги; крива-
ві виявлення (шлунок, серце, кишечник, легені, 
діафрагма, нирки); набряки; пошкодження ротової 
порожнини; дерматити; хвороби крові; безпліддя; 
руйнування кісткового мозку; уповільнений ріст; 
зниження імунітету, аліментарна токсична алей-
кія.

Зеараленон
F. Graminearum 
F. Culmorum 
F. Sporotrichioides

Пшениця, кукурудза.
Польовий мікотоксин.

Гормональні порушення; хвороби статевих орга-
нів; випадання піхви; збільшення матки; атрофія 
сім’янників; атрофія яєчників; збільшення молоч-
них залоз; безпліддя; викидні.

Алкалоїди 
ріжків

C. Purpurea 
C. Fusiformis 
C. Paspali 
C. Africana

Зернові.
Польові мікотоксини.

Порушення в центральній нервовій системі, ган-
грена; порушення травлення (рвота, діарея, від-
мова від їжі); зниження приросту ваги; конвульсії; 
викидні.

Токсини 
вівсяниці

N. Coenophialum 
N. Lolii

Лугові трави.
Польові мікотоксини.

Порушення в роботі імунної та репродуктивної 
систем; зниження приросту ваги; відмова від їжі; 
огрублення волосяного покриву; високі ректальні 
температури; отруєння бур’яном (аномальна пове-
дінка, загальна слабкість, конвульсії).

Циклопіазо-
нова кислота 

P. Cyclopium 
P. Camemberti 
A. Flavus 
A. Versicolor

Зернові, кукурудза.
Мікотоксин зберігання.

Некрози в печінці, шлунково-кишковому тракті, 
нирках, скелетній мускулатурі; канцерогенне; не-
йротоксичне.

Цитринін P. Citrinum 
P. Verrucosum

Жовтий рис, 
зернові, кукурудза.
Мікотоксин зберігання.

Хвороби нирок; потворність; гепатити.

Патулін

A. Clavatus 
A. Terreus 
P. Expansum 
P. Claviforme 
P. Roquefortii

Фрукти, овочі, соки.
Мікотоксин зберігання.

Мутації; генотоксичність; нейротоксичність; при-
гнічення імунітету.

Таблиця 1. Основні мікотоксини і пов’язані з ними патологічні симптоми.

Мікотоксини! Що нам про 
них відомо? Більшість 
читачів, які мають справ 
из тваринництвом або 

постачанням сировини за контр-
актами на переробні підприємства, 
скоріше за все вже чули це загадкове 
і трішки страшнувате слово. Отже, що 
ж це таке — мікотоксини — і звідки 
вони беруться?!

Термін «мікотоксин» походить 
від грецьких слів «mykes» (пліснявий 
грибок) і «toxicum» (отрута). 

Випадки ерготизму в людини або 
«Вогонь святого Антонія» були опи-
сані в Європі ще в середньовіччі і, як 
стало відомо зараз, були викликані 
алкалоїдами, які продукував мікро-
скопічний гриб Claviceps purpurea. 
Спалах захворювання індичок під на-
звою «хвороба Х», який спостерігався 
у Великій Британії у 1960 році, а зго-
дом відкриття афлатоксину виклика-
ли величезний інтерес до дослідження 
мікотоксинів (Bullerman, 1979). З тих 
пір було відкрито багато мікотокси-
нів, таких як трихотецени, зеарале-
нон, охратоксини і фумонізини.

Мікотоксини — це вторинні мета-
боліти, які утворюються пліснявими 
грибами, що ростуть на сільськогос-
подарських культурах в полі, під час 
збирання і зберігання. Вони потра-
пляють в організм тварини через корм 
(концентрат, силос або фураж) або 
через підстилку. Таким чином, контр-

оль над мікотоксинами є одним з най-
важливіших аспектів для економіки 
сільськогосподарського виробництва, 
здоров’я тварин, якості продукції та 
безпечності продуктів харчування.

Ріст грибів і плісняви та вироблен-
ня мітотоксинів залежать від складної 
взаємодії таких параметрів як тем-
пература, рН, вологість, рівні вмісту 
кисню і вуглецю, складу субстрата, 
наявності конкуруючих мікроорганіз-
мів, переважної присутності різних 
штаммів. При організації зберігання 
зерна і кормів знання цих екологічних 
факторів є дуже важливим для попе-
редження вироблення мікотоксинів 
(OMINSKI et al., 1994).

В навколишньому середовищі 
живе багато мікроскопічних грибів, 
які тривалий час зберігаються в грун-
ті, на рослинах і в фуражі.

В процесі життєдіяльності гриби 
використовують поживні речовини 
ураженого ними субстрата. При за-
раженні зернових культур втрати 
сягають третини врожаю. Більш не-
безпечним наслідком життєдіяль-
ності деяких пліснявих грибів слід 
вважати виділення ними токсичних 
речовин — мікотоксинів, — роль яких 
в житті грибів і причини їх утворення 
до цього часу не з’ясовані. Мікотокси-
ни є природними компонентами кор-
мів і харчових продуктів, на даний час 
описано понад 400 мікотоксинів. Вони 
утворюються приблизно 350 видами 

грибів, які мають до 40000 штаммів. 
Доступні методи аналізу розроблені 
приблизно лише для десятої частини 
мікотоксинів.

Економічні збитки, спричинені мі-
кроскопічними грибами, лише в резуль-
таті втрат урожаю, за оцінками ФАО в 
глобальному аспекті щороку сягають 16 
млрд. доларів США, що за даними ФАО 
складає приблизно 25% усього щоріч-
ного врожаю зернових культур.

Збитки, спричинені мікотоксина-
ми тваринництву, залежать від їх 
концентрації, а також від спільної дії 
токсинів, що містяться в спожитих 
кормах, і обумовлені:

зниженням продуктивності тва-•	
рин та їхньої відтворювальної 
здатності;
зниженням ефективності засво-•	
єння кормів та їх використання 
для виробництва продукції;
підвищенням сприйнятливості •	
тва рин до захворювань;
збільшенням матеріальних ви-•	
трат на лікування і профілактичні 
заходи;
погіршенням якості отриманої •	
продукції, а у випадку переви-
щення допустимих концентрацій 
мікотоксинів — її повної непри-
датності до використання;
загрозою для здоров’я людини у •	
випадку появи мікотоксинів 
у м’ясі, яйцях, молоці та інших 
продуктах тваринництва.

Приховані ризики вздовж харчового ланцюга
Мікотоксини

Дія мікотоксинів на організм багато-
гранна. Основними ушкоджуваними 
системами є печінка, нирки, нервова 
і травна системи, шкіра та репродук-
тивні органи. При мікотоксикозах 

дуже страждає імунна система. В ре-
зультаті її ураження зростає вірогід-
ність появи вірусної або бактеріаль-
ної інфекції, а у випадку проведення 
специфічної профілактики її ефек-

тивність різко знижується.
Розроблені засобі ідентифікації 

мікотоксинів у кормах, які базуються 
на визначенні загальної токсичності, 
біологічні проби на тваринах, рибах, 
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найпростіших, різні види тонкошарової хроматографії, 
імуноферментного та радіологічного аналізу.

Це дозволяє визначати мінімальні рівні мікотоксинів, 
гранично допустимі концентрації, ступінь небезпеки для 
тварин і птахів.

Більшість мікотоксинів є стійкими до високих темпе-
ратур і практично не руйнуються в тканинах людини і тва-
рин, більш того — здатні накопичуватися і призводити до 
хронічних захворювань. Так, афлатоксини, фумонізини 
і охратоксин були знайдені в молоці, м’ясі, нирках і печін-
ці, підготовлених для продажу населенню,в нормах, близь-
ких до порогових значень.

Всі патогенні гриби-продуценти можна поділити в за-
лежності від умов їх переважного розвитку на польові та 
комірні мікопатогени. При цьому, як правило, польова мі-
крофлора за сприятливих умов і при тривалому зберіганні 
успішно заміщує польові гриби. Однак, мікотоксини, ви-
роблені польовими грибами, нікуди не зникають, а до них 
лише додаються нові.

Варто відзначити, що сам факт захворювання культу-
ри Яким-небудт патогенном не означає, що мікотоксини 
обов’язково будуть накопичуватися в зерні. Для цього 
мають виникнути сприятливі умови. Для більшості про-
дуцентів польових мікотоксинів це висока вологість і тем-
ператури в діапазоні від 18 °С до 25 °С.

Впродовж останніх 30 років у різних країнах вдалося 
накопичити достатній досвід з проблеми мікотоксикозів 
і визначити основні стратегії боротьби з цим явищем.
І. Стратегія, що базується на попередженні розвитку мі-
копатогенів у полі.

Вибір стійких до захворювання сортів і гібридів.a. 
Підготовка грунту. Оранка. Технологія No-Till під-b. 
вищує ризик розвитку інфекції на полі.
Як мінімум, 4-пільна сівозміна.c. 
Належні заходи захисту рослин.d. 

Бур’яни є проміжними хазяїнами і створюють i. 
мікроклімат для розвитку інфекцій. Необхідна 
гербіцидна обробка.
Обов’язкова фунгіцидна обробка, навіть ii. 
за відсутності симптомів на полі.
Інсектицидна обробка. Комахи-шкідники від-iii. 
кривають ворота для інфекцій і самі є пере-
носниками.

Регулювати щільність посіву.e. 
Належне удобрення посівів, оскільки надлишкові f. 
норми внесення провокують стресс рослин і осла-
блення їхнього природного імунітету.
Збирання врожаю впродовж короткого терміну (од-g. 
норідними партіями за вологістю).

ІІ. Правильне закладання на зберігання і власне збері-
гання.

Сушка зерна.a. 
Уникати травмування зерна.b. 
Закладання на довготривале зберігання з вологістю c. 
менше 14%.
Попередня обробка складів або силосів протии ко-d. 
мірних шкідників.
Формування партій зберігання, вільних від шкідни-e. 
ків і з вологістю в первинних партіях, коли різниця 
вологості між окремими партіями складала б не біль-
ше 0,5%.
Під час зберігання проводити систематичний моні-f. 
торінг вологості і температури, боротьбу з гризунами 
і шкідниками. Активна вентиляція.

Ці рекомендації, відомі спеціалістам ще з інститутської 
лави, дозволять господарнику отримати першокласний 
урожай і зберегти його до кращих часів. Якість і безпеч-
ність сільськогосподарської продукції формується на полі. 
В подальшому їх можна або зберегти, або погіршити.

Успіхів Вам!

мал. 1.  Біла пліснява, що притаманна 
фузаріозній гнилі початка кукурудзи після 
механічного ушкодження градом.

хліб, що вироблено з пшениці без фунгіцидного захисту

хліб, що вироблено з пшениці з відповідною системою захисту

мал. 2.  оливково-зелена порошковидна 
пліснява, характерна для аспергілезної 
гнилі початка після ушкодження 
шкідливими комахами

мал. 3. гниль початка. 
розова пліснява гриба Gibberella zeae
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На питання: «Коли вперше 
пролунала ця фраза?», на-
певно ніхто не зможе дати 
відповідь. Але те, що вона 

багато значить для кожного з нас, — 
це факт. В прямому, а не в перенос-
ному, значенні цю фразу розуміють 
лише люди, що безпосередньо займа-
ються сільським господарством, ті, 
що дійсно сіють і жнуть.

На ринку України досить багато 
компаній, що пропонують посівний 
матеріал або простіше – насіння. При-
чому, требя зазначити, що на відміну 
від пестицидів, насіння пропонують 

як імпортного виробництва, так і ві-
тчизняного. З року в рік попит на 
якісне насіння в Україні зростає, і це 
не могло не привернути уваги вітчиз-
няних агрохолдингів та компаній, що 
мають передові позиції у аграрному 
бізнесі. 

Так і офіційний дистрибьютор 
ЗЗР компанії «Байєр КропСайєнс» — 
компанія «Ерідон» — вирішила не 
стояти осторонь рикових тенденцій 
і 30 липня 2009 р. відкрила сучасний 
завод по обробці та протруюванню 
насіння у с. Почуйки Житомирської 
області. Відкриття заводу стало взі-

рцем добрих партнерських стосунків 
компанії-дистриб’ютора та компанії-
виробника ЗЗР, в тім числі сучасних 
протруйників для насіння, оскільки, 
як для компанії «Ерідон», так і для 
ТОВ «Байєр» це дуже цікавий інвес-
тиційний проект, що підкреслює дов-
гострокові плани на співробітництво.

Звичайно, будівництво такого 
заводу не обійшлося без технічних 
партнерів, за постачання обладннан-
ня та встановленя його відповідала 
компанія «Петкус». Завод потужніст-
тю 10 т на годину побудували та здали 
в експлуатацію менше ніж за один рік. 

За словами генерального директора 
компанії «Ерідон» Сергія Вікторови-
ча Кролевця: «Відтепер ми зможемо 
вчасно та у необхідних обсягах забез-
печувати товаровиробників високо-
якісним насінням з надійним рівнем 
захисту за прийнятною ціною».   Зви-
чайно, бо протруюватися насіння на 
заводі буде сучасними протруйника-
ми компанії «Байєр КропСайєнс» — 
Ламардор® та  Модесто®.

Отже, шановні коллеги, гарних 
Вам врожаїв та прибутків, а також ак-
тивного зростання з надійними парт-
нерами!

За тих, хто бачить сонця схід
І мову поля розуміє,
Хто має до землі підхід
І робить, а не тільки мріє.

За тих, хто змалечку привчає 
Дари природи цінувати,
Хто має досвід й добре знає,
як рідну землю обробляти.

За тих, хто вас запросить в хату,
Хто повні чари наливає.
Дай Боже вам всього й багато,
Зі святом Байєр вас вітає!

Вітаємо з Днем працівника 
сільського господарства!Що посієш — 

          те пожнеш!

А. Костирко



Відомий препарат, 
якому довіряють. 

Тепер ще кращий!
Тривалий період захисту

Ростостимулююча і підсилююча 
імунітет дія

Комбінація двох діючих речовин

Відсутність ризику резистентності

ТОВ «Байєр» • 04071 Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б 
Тел.: (044) 220–33–00 • Факс: (044) 220–33–01

www.bayercropscience.com.ua


