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Косилович Г., Голячук Ю. Використання біопрепаратів на озимій пшениці  
У результаті досліджень, проведених упродовж 2019–2020 рр. в умовах Навчально-наукового центру 

Львівського НАУ, встановлено, що основними хворобами пшениці, збудники яких уражували рослини, були 
кореневі й стеблові гнилі, зокрема фузаріозна та церкоспорельозна, а також борошниста роса, септоріоз, темно-
бура плямистість листя, піренофороз, бура та жовта іржа, фузаріоз колосу. Серед шкідників, які живилися на 
рослинах у період вегетації, найпоширенішими були попелиці, злакові мухи, трипси, а під час колосіння – хлібні 
жуки, зокрема жук-кузька. Обробка насіння в день висіву біопрепаратами Фітохелп, с., Мікохелп, р.к., Вірідін, р., а 
також обприскування рослин у фазі ВВСН-29 біопрепаратами Фітохелп, с. або Мікохелп, р.к. у поєднанні з 
біопрепаратом Бітоксибацилін, с. і біостимулятором Агрінос Б, р. та застосування у фазі ВВСН-39 біопрепарату 
Біокомплекс БТУ зернові, р. і у фазі ВВСН-59 – препарату Вірідін, р., дали змогу стримувати розвиток шкідливих 
організмів на низькому рівні. У варіантах досліду з біопрепаратами отримано кращі показники структури врожаю 
порівняно з контролем, зокрема більшої кількості колосків і зерен у колосі, маси зерен з одного колосу. Маса 
1000 зерен у варіантах із біопрепаратами була на 6,7–4,4 г вищою ніж на контролі, що забезпечило вищий урожай – 
10,6 ц/га додатково до контролю. 

З метою збереження потенційної врожайності сортів пшениці озимої в альтернативних технологіях 
виробництва зерна запропоновано систему біологічного захисту рослин від хвороб і шкідників, яка передбачає 
припосівну обробку насіння біопрепаратом Мікохелп, р.к. (Trichoderma spp., Bacillus subtillis, Azotobacter spp., 
Enterococcus spp., Enterobacter spp.) у нормі витрати 3,0 л/т, обприскування рослин наприкінці кущіння (ВВСН-29) 
біопрепаратом фунгіцидної дії Мікохелп, р.к. – 1,2 л/га й біопрепаратом інсектицидної дії Бітоксибацилін, с. 
(Bacillus thuringiensis var. thuringiensis та продукти їх метаболізму) у нормі витрати 3,0 л/га одночасно з 
біостимулятором росту Агрінос Б, р. – 1,0 л/га, а також внесення по прапорцевому листку (ВВСН-39) препарату 
Біокомплекс БТУ зернові, р. (комплекс ґрунтових та фітопатогенних бактерій, біологічно активних речовин, мікро- 
і макроелементів) – 1 л/га та в період цвітіння (ВВСН-59) проти фузаріозу колосу – біопрепарату Вірідін, р. 
(Trichoderma viride (lignorum)) – 2,0 л/га. 

Ключові слова: пшениця озима, біологічний метод захисту рослин, хвороби і шкідники пшениці, 
біопрепарати на пшениці озимій. 

 
Kosylovych H., Holiachuk Yu. Use of bіоpreparations for wheat winter 
The results of the research, conducted in 2019–2020 in the Education-Research Center of LNAU, showed that the 

main diseases of wheat plants were stem and root rots, in particular Fusarium and Cercospore and also powdery mildew, 
Septoria spot, Drechslera sorokiniana (dark brown spot), Pyrenophora spot, brown and yellow leaf rust, Fusarium head 
blight. Among the wheat pests, the most spread were aphids, cereal flies, cereal trips and in the earing phase grain beetles, 
in particularly Anisoplia austriaca. 

The presowing seeds treatment with biopreparations Phythohelp, s., Micohelp, sl., Viridin, sl. and application of 
biopreparation Phythohelp, s. or Micohelp, sl. together with biopreparation Bithoksybicylin, s. on winter wheat plants in 
phase BBCH-29 and biostimulant Agrinos B, s. and use in phase BBCH-39 of biopreparation Biocomplex BTUcereal, s. 
and biopreparation Viridin, ls. in phase BBCH-59 effectively restricted development of plant damage. In the experiment 
variants with biopreparations, higher rates of harvest structure were obtained as compared to control, in particularly, more 
spikelets and grain in ear, weight grain of one ear. Indicators of weight of 1000 seeds in variants with the biopreparations 
were 6.7–4.4 g higher as compared to the control that provided yield by 10.6 c /ha higher than in the control variant. 
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To save the yield potential of winter wheat varieties, in the alternative technologies  of grain production it is 
proposed to use a system of biological control for harmful organisms, which includes presowing seeds treatment with 
biopreparation Micohelp, sl., (Trichoderma spp., Bacillus subtillis, Azotobacter spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp.) 
in rate 3.0 l/t and spraying plants in the end of tillering phase (BBCH-29) with the biofungicide preparation Micohelp, sl. in 
rate 1.2 l/ha together with bioinsecticide Bithoksybicylin, s. (Bacillus thuringiensis var. thuringiensis and product of their 
metabolism) at rate 3.0 l/ha and biostimulant Agrinos B, s. at rate 1.0 l/ha and use in the phase of flag leaf (BBCH-39), with 
the biopreparation Biocomplex BTUcereal, s. (soil and phytopathogenic bacterial complex and biological activity 
substances, micro- and macro- elements) at rate 1.0 l/ha and in the flowering phase (BBCH 59) with biopreparation Viridin, 
ls (Trichoderma viride (lignorum)) in rate 2.0 l/ha. 

Key words: winter wheat, biologicаl control of harmful organisms, diseases and pests of wheat, biopreparations on 
winter wheat. 

 
Постановка проблеми. Рослини пшениці 

озимої впродовж вегетаційного періоду потер-
пають від живлення на них різноманітних видів 
шкідливих організмів. Втрати врожаю, як кіль-
кісні, так і якісні, залежать від видового складу 
фітофагів і рівня їх розвитку, а саме від ступеня 
ураження рослин збудниками хвороб, чисельності 
та ступеня пошкодження їх шкідниками [5; 8]. На 
сьогодні, поряд з інтенсивними технологіями 
вирощування озимої пшениці, активно розвивають 
й альтернативні. В аграрному секторі країни 
зростає частка сільськогосподарських підпри-
ємств, які переводять виробництво продукції 
рослинництва на органічні технології або запро-
ваджують окремі елементи цих технологій. 
Важливим елементом таких технологій є вико-
ристання для захисту рослин від хвороб і 
шкідників препаратів біологічного походження.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сьогодні людство зіткнулося з низкою 
екологічних проблем, у тому числі з негативними 
наслідками необґрунтованого й тотального 
застосування пестицидів [10]. Виходом із цієї 
ситуації вважають альтернативні технології, що 
передбачають виробництво органічної рослин-
ницької продукції або застосування інтегрованих 
систем захисту рослин. Інтегрований захист 
рослин від хвороб і шкідників ґрунтується на 
використанні природніх регулювальних механіз-
мів агроценозу, що є передумовою розвитку 
біологічного методу захисту рослин [1–3; 4; 7; 9]. 
Основа біологічного методу захисту рослин – 
використання живих організмів – представників 
майже всіх систематичних груп: від вірусів до 
вищих хребетних тварин, зокрема природних 
ворогів фітофагів й антагоністів фітопатогенів або 
продуктів їх метаболізму [1; 3; 7]. Стратегічне 
завдання біологічного методу захисту рослин – 
пізнання закономірностей розвитку й функціо-
нування агроценозів і використання взаємозв’язків 
між живими організмами щодо співіснування. 

Біологічні засоби захисту рослин – біопрепарати – 
безпечні для  людини та довкілля й можуть бути 
ефективними елементами системи регулювання 
чисельності шкідливих організмів у посівах 
сільськогосподарських культур.  

 
Постановка завдання. Завдання наших 

досліджень – підібрати ефективні біопрепарати 
для введення їх у систему біологічного захисту 
рослин озимої пшениці від хвороб і шкідників. 

 
Виклад основного матеріалу. Дослідження 

проведені впродовж 2019–2020 рр. в умовах 
Навчально-наукового центру ЛНАУ на сорті 
пшениці озимої Чародійка Білоцерківська. Для 
вивчення ефективності дії біопрепаратів викорис-
товували методику, розроблену колективом Інс-
титуту захисту рослин НААН України [6]. Вивча-
ли ефективність застосування біопрепаратів фун-
гіцидної дії Фітохелп, Мікохелп, Вірідін, інсек-
тицидної дії – Бітоксибацилін, біостимуляторів 
Біокомплекс БТУ зернові та Агрінос Б, р. (табл. 1). 
Характеристику препаратів за діючими речо-
винами наведено в табл. 2. 

Погодні умови років проведення досліджень 
характерні різкими перепадами температур по-
вітря та нестійким зволоженням, теплою погодою 
восени, аномально теплою та безсніжною зимою, 
затяжною і прохолодною весною. Відповідно, такі 
погодні умови були сприятливими для накопи-
чення зимуючої інфекції збудників хвороб та для 
доброї перезимівлі шкідників. Спостерігали 
порівняно сильніший, ніж зазвичай, розвиток 
кореневих і стеблових гнилей, зокрема звичайної 
та церкоспорельозної, а також борошнистої роси, 
септоріозу, темно-бурої плямистості листя, 
піренофорозу, бурої та жовтої іржі, фузаріозу 
колосу.  

Проте вже восени у фазі сходів у варіантах 
досліду, де насіння у день висіву обробляли 
біопрепаратами, була помітна значна різниця в 
ураженні рослин збудниками кореневих гнилей 
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порівняно з контрольним варіантом. Обстежен-
нями посіву навесні у фазі кущіння така тенденція 
зберігалася. Розвиток кореневих гнилей на конт-
ролі становив 14 %, тоді як у варіантах із препа-
ратами був – 4–7 %. Найнижчий розвиток коре-
невих гнилей спостерігали в четвертому варіанті 

досліду, де для припосівної обробки насіння 
використовували біопрепарат Мікохелп, р.к., що 
містить у своєму складі бактерії Bacillus subtillis і 
гриби роду Trichoderma, та у третьому варіанті, де 
насіння обробляли препаратом Вірідін, р., що 
містить гриби роду Trichoderma.  

 
Таблиця 1  

Схема внесення біопрепаратів 

№ 
варіанта Обробка насіння І внесення кущіння 

(ВВСН-29) 

ІІ внесення, 
прапорцевий листок 

(ВВСН-39) 

ІІІ внесення, 
колосіння 
(ВВСН-59) 

1 Контроль – обробка 
водою 

обприскування 
водою обприскування водою обприскування 

водою 

2 Фітохелп, с. (2,0 л/т) 

Мікохелп, р.к. (1,2 
л/га) + 
Бітоксибацилін, с. 
(3,0 л/га) + Агрінос Б, 
р. (1,0 л/га) 

Біокомплекс БТУ 
зернові, р. (1,0 л/га) Вірідін, р. (2,0 л/га) 

3 Вірідін, р. (2,0 л/т) 

Фітохелп, с. (1,0 л/га) 
+ Бітоксибацилін, с. 
(3,0 л/га) + Агрінос Б, 
р. (1,0 л/га) 

Біокомплекс БТУ 
зернові, р. (1,0 л/га) Вірідін, р. (2,0 л/га) 

4 Мікохелп, р.к. (3,0 
л/т) 

Мікохелп, р.к. (1,2 
л/га) + 
Бітоксибацилін, с. 
(3,0 л/га) + Агрінос Б, 
р. (1,0 л/га) 

Біокомплекс БТУ 
зернові, р. (1,0 л/га) Вірідін, р. (2,0  л/га) 

 
Таблиця 2  

Характеристика препаратів за діючими речовинами 
Фітохелп, с. фітопатогенні бактерії Bacillus subtillis та продукти їх метаболізму 
Мікохелп, р.к. гриби роду Trichoderma, фітопатогенні бактерії Bacillus subtillis, ґрунтові бактерії 

родів Azotobacter, Enterococcus, Enterobacter 
Вірідін, р.  гриб Trichoderma viride (lignorum) 
Біокомплекс БТУ 
зернові, р. 

комплекс ґрунтових та фітопатогенних бактерій, біологічно активних речовин, 
мікро- і макроелементів 

Бітоксібацилін, с. ентомопатогенні бактерії Bacillus thuringiensis var. thuringiensis та продукти їх 
метаболізму  

Агрінос Б, р. вільні амінокислоти, хітин, хітозан, глюкозамін, азот, калій, вуглець, марганець, 
мідь  

 
Застосування біопрепаратів для обприс-

кування рослин наприкінці кущіння та по пра-
порцевому листку достатньо ефективно стри-
мувало й інтенсивний розвиток листостеблових 
захворювань пшениці (рис. 1). Розвиток борош-
нистої роси, септоріозу та бурої іржі був най-
вищим серед інших захворювань озимої пшениці, 
однак у варіантах із використанням біопрепаратів 
коливався від 5,0 до 7,0 %. У варіантах досліду з 
біопрепаратами спостерігали також низький 
розвиток темно-бурої плямистості листя, 

піренофорозу й жовтої іржі – у межах 2,0–4,0 %. 
Застосування у фазі цвітіння препарату Вірідін, р., 
що містить гриби роду Trichoderma, забезпечило 
захист колосу від інтенсивного ураження 
фузаріозом, у межах 1,5–1,7 %. У контрольному 
варіанті розвиток виявлених хвороб коливався від 
7 % (піренофороз і жовта іржа) до 18 % 
(борошниста роса). 

Показник технічної ефективності біопрепа-
ратів у досліді коливався в межах 50,0–83,3 %. 
Найвищу ефективність проти збудників основних 
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хвороб отримано в четвертому варіанті досліду, де 
в день посіву насіння обробляли біопрепаратом 
Мікохелп, р.к. який використовували, і для 
обприскування рослин наприкінці кущіння, у 
поєднанні з біостимулятором росту Агрінос Б, р. 

По прапорцевому листку застосовували біопре-
парат Біокомплекс БТУ зернові, р., а у цвітінні – 
біопрепарат Вірідін, р. (рис. 2). Ефективність такої 
системи внесення біопрепаратів проти основних 
хвороб становила в середньому 69,8 %.  

 
 

 

Рис. 1. Розвиток ocновних хвороб пшениці  
за варіантами досліду. 

 

Рис. 2. Ефективність дії біопрепаратів проти хвороб пшениці. 

Для захисту рослин озимої пшениці від 
основних шкідників використовували біопрепарат 
інсектицидної дії Бітоксибацилін, с., до складу 
якого входять бактерії Bacillus thuringensis. У роки 
проведення досліджень найвищу заселеність по-
сівів та ступінь пошкодження рослин спостерігали 
для попелиць, злакових мух, трипсів, а в колосін- 
ні – й для хлібних жуків, зокрема жука-кузьки. 
Ступінь пошкодження рослин у варіантах із 
застосуванням біопрепарату Бітоксибацилін, с. не 
перевищував 4,0–7,0 %. Ефективність дії 

препарату проти шкідників коливалася в межах 
61,1–77,8 % і була найвищою проти п’явиць, хліб-
них клопів, туруна й попелиць (рис. 3). 

У варіантах досліду з біопрепаратами 
отримано кращі показники структури врожаю 
пшениці озимої сорту Чародійка Білоцерківська 
порівняно з контролем, зокрема більшу кількість 
колосків і зерен у колосі, масу зерен з одного 
колосу. Найвищі показники продуктивності 
рослин отримано в четвертому варіанті досліду 
(табл. 3).  
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Рис. 3. Ефективність дії біопрепарату Бітоксибацилін, с.  
проти основних шкідників пшениці. 

 
Таблиця 3 

Вплив застосування біопрепаратів на формування структури врожаю рослин озимої пшениці 

Варіант 
досліду Довжина колосу, см Кількість колосків у 

колосі, шт. 
Кількість зерен у 
колосі, шт. 

Маса зерен з одного 
колосу, г 

1 6,9 10 27 0,88 
2 10,2 14 36 1,11 
3 10,0 13 32 1,10 
4 10,4 15 40 1,12 
 

 
Таблиця 4  

Господарська ефективність застосування біопрепаратів на озимій пшениці 
Урожайність, ц/га Варіант досліду Маса 1000 зерен, 

г 2019 р. 2020 р. середня 
± до контролю, 

ц/га  
1 35,8 45,0 42,0 43,5 - 
2 41,8 53,4 51,8 52,6 9,1 
3 40,2 52,6 50,0 51,3 7,8 
4 42,5 55,2 53,0 54,1 10,6 

НІР05 0,64 1,86 1,75 - - 
 

Маса 1000 зерен у варіантах із засто-
суванням біопрепаратів була на 6,7–4,4 г вищою 
ніж на контролі, що забезпечило вищий урожай 
зерна. У четвертому варіанті досліду отримано 
найвищу врожайність, що становило 10,6 ц/га 
додатково до контролю (табл. 4). 

 
Висновки. З метою збереження потенційної 

врожайності сортів пшениці озимої в альтерна-
тивних технологіях виробництва зерна запропо-

новано систему біологічного захисту рослин від 
хвороб і шкідників, яка охоплює припосівну об-
робку насіння біопрепаратом Мікохелп, р.к. у 
нормі витрати 3,0 л/т, обприскування рослин 
наприкінці кущіння (ВВСН-29) біопрепаратами 
фунгіцидної дії Мікохелп, р.к. – 1,2 л/га, й 
інсектицидної дії Бітоксибацилін, с. – 3,0 л/га 
одночасно з біостимулятором росту Агрінос Б, р. – 
1,0 л/га, а також внесення по прапорцевому листку 
(ВВСН-39) препарату Біокомплекс БТУ зернові, р. – 
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1 л/га, та в період цвітіння (ВВСН-59) проти 
фузаріозу колосу – біопрепарату Вірідін, р. – 
2,0 л/га.  
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