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у посівах пшЕниці озимої*

Мета. дослідити ефективність ряду неорганічних 
фунгіцидів на основі міді проти збудника 
борошнистої роси, їх вплив на врожайність 
та на вміст міді у зерні пшениці озимої. 
Методи. польові випробування, статистичний 
аналіз. вміст міді у зерні пшениці визначали 
методом емісійної мас-спектрометрії. 
Результати. показано високу активність 
фунгіцидів на основі гідроксиду, хлороокису та 
сульфату міді проти збудника борошнистої роси. 
застосування цих фунгіцидів дає можливість 
підвищити структурні показники і врожайність 
пшениці озимої без збільшення вмісту міді у зерні. 
Висновки. препарати на основі міді — косайд 
2000, метеор, хом є важливими компонентами 
технологій живлення пшениці озимої, особливо 
на ґрунтах з низьким вмістом мікроелемента.

Пшениця є однією з культур, які найбільше 
культивуються в усьому світі. Швидке зрос
тання населення та скорочення посівних 
площ потребують створення нових високо
врожайних сортів та розробки агротехнологій, 
які дали б змогу пшениці реалізувати свій 
генетичний потенціал [4]. Підвищення вро
жайності збільшує потреби рослини у ма
кро та мікроелементах. Мідь є важливим 
мікроелементом, необхідним для розвитку 
рослин пшениці й формування повноцінного 
колосу та виповненого зерна. Слід зазначити, 
що навіть невеликий дефіцит елемента при
зводить до зниження врожайності. 

Упродовж вегетаційного періоду посіви 
пшениці озимої можуть вражатися численни
ми грибними захворюваннями, які призводять 
до втрати врожаю. Фунгіциди, які використо
вують для контролю, потребують до 20% ви
трат на вирощування пшениці [7, 11]. Серед 
грибних захворювань варто виокремити 
найпоширеніші: піренофороз, борошниста 
роса, бура листкова іржа, фузаріоз колосу, 
жовта іржа і кореневі гнилі [5]. Борошниста 
роса злакових [збудник Blumeria graminis 
(DC) Speer] — дуже поширена хвороба зла
ків, особливо в районах вирощування ози
мих пшениці та ячменю [10]. Гриб зумовлює 
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передчасне відмирання листків, плюсклість 
зерна та зниження врожайності. Фунгіцидні 
властивості міді роблять її важливим ком
понентом багатьох агрохімікатів. Водночас, 
оскільки мідь належить до важких металів, її 
вміст у зерні має ретельно контролюватися. 
В Україні зареєстровано багато добрив та 
фунгіцидів, що містять мідь. Відомості щодо 
їх біологічної активності є обмеженими.

Мета досліджень — визначити ефектив
ність ряду неорганічних фунгіцидів на основі 
міді проти збудника борошнистої роси, їх 
вплив на врожайність та на вміст міді у зерні 
пшениці озимої. 

Методи досліджень. Дослід проводи
ли на посівах пшениці озимої у Дослідному 
сільськогосподарському виробництві 
Інституту фізіології рослин та генетики НАН 
України (ДСВ ІФРГ НАН України) в смт 
Глеваха Васильківського рну Київської обл. 
Облікова площа ділянок становила 100 м2.  
Контролем слугували варіанти без оброб
ки та фон N150P80K80. Кількість рухливих 
форм міді у ґрунті становила <0,5 мг/кг [6]. 
Схема досліду передбачала обробку відо
мими на ринку України фунгіцидами на основі 
міді: водорозчинний гідроксид міді (Косайд 
2000 в.д.г. (DuPont) 150 г/га; Метеор, с.п. 
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(Sunrise chemicals) 68 г/га, Хлороокис міді 
(Украгросервіс) 70 г/га, CuSO4  · 5H2O (Реахім) 
83 г/га. Концентрація Cu2+ у всіх розчинах 
була однакова і становила 0,35 моль/л. 

Обстеження посівів та облік ураження рос
лин проводили навесні наприкінці кущіння — 
на початку виходу в трубку. Інтенсивність 
ураження рослин визначали за фактично 
зайнятою міцелієм площею листка і стебла, 
виражали у балах: 0 — хвороби немає, рос
лина здорова; 1 (дуже слабка) — поодино
кі подушечки гриба на листках та міжвузлях 
нижнього ярусу, уражено до 10% площі; 2 
(слабка) — помірна кількість подушечок гриба 
на листках та міжвузлях нижнього ярусу, ура
жено 11 – 25% площі; 3 (середня) — на нижніх 
листках розвиток значний, на верхніх — поду
шечки гриба розсіяні, уражено 26 – 50% площі; 
4 (сильна) — всі листки та міжвузля сильно 
уражені, подушечки зливаються з численним 
спороношенням, уражено понад 50% площі. 
Може вражатися колос [1]. 

Уміст міді в зерні визначали методом мас
спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою 
на Agilent 7700x після озолення зразків (0,400 г)  
в азотній кислоті кваліфікації ICPgrade у мікро
хвильовій системі пробопідготовки Milestone 
Start D. Як калібрувальний стандарт викорис
товували розчини Multielement standard solution 
5 for ICP (Fluka). 

Дисперсійний та кореляційний аналізи 
отриманих даних здійснювали у програмі 
«Statistica 6,0». 

Результати досліджень. Фунгіцидна дія  
препаратів міді спостерігалася вже че
рез 2 тижні після обробки. Висока ефек
тивність проти збудника була характерна 
для CuSO4  · 5H2O, CuCl2  · 3Cu(OH)2 та водо
розчинного Cu(OH)2 (таблиця). За порівняння 
дії 2х препаратів на основі гідроксиду міді 
(Косайд і Метеор) відзначено кращі фунгі
цидні властивості Косайду 2000. Більшість 

досліджених мідних фунгіцидів характери
зуються високим рівнем розчинності у воді, 
на відміну від варіанта з CuSO4  · 5H2O. 
Незважаючи на заявлену виробником високу 
розчинність, під час приготування робочого 
розчину залишалися нерозчинені кристали 
солі.

Sharma зі співробітниками [12] показав, 
що головним джерелом надходження важких 
металів в організм людини є споживання за
брудненої ними їжі. FAO (food and agricultural 
organisation), WHO (world health organization) 
та інші організації в усьому світі суворо ре
гулюють вміст важких металів у продуктах 
харчування [8, 9]. 

У наших дослідах обробка препаратами 
на основі міді у фазу трубкування приводила 
до незначних коливань вмісту елемента в зер
ні пшениці. Деяке зниження кількості міді у ва
ріантах з водорозчинним Cu(OH)2 може по
яснюватися ефектом розведення. Коефіцієнт 
кореляції між вмістом міді у зерні пшениці 
і врожайністю становив  – 0,6. Це свідчить, що 
підвищення врожайності культури супрово
джується зниженням вмісту міді у зерні. 

Застосування фунгіцидів у фазу трубку
вання підвищувало врожайність пшениці ози
мої на 5 – 6,5 ц. Виняток становив варіант 
з сульфатом міді, де статистично значущого 
підвищення врожайності не спостерігалось. 
У роботах Л. Михальської зі співробітниками 
[2, 3] також було показано, що застосування 
композиції водорозчинного гідроксиду міді 
з гербіцидами групи фенілпіразолінів і три
азолпіримідинів дає можливість збагатити 
рослини елементами живлення та підвищити 
врожайність пшениці озимої. 

Повноцінне азотне живлення рослин є 
необхідним для отримання високих урожаїв. 
Водночас у рослин, які вирощуються на ви
сокому фоні азотних добрив, виявляються 
симптоми дефіциту міді. У свою чергу, мідь 

Ефективність застосування фунгіцидів на основі міді у посівах пшениці озимої сорту смуглянка

Варіант
Ураженість борошнистою 

росою, балів
Уміст Cu у зерні, мг/кг Урожайність, ц/га

Контроль (без обробки) 1,5 5,70±0,21* 93,5

Cu(OH)2 (Косайд 2000) 0 4,88±0,27 99,5

Cu(OH)2 (Метеор) 0,5 5,03±0,05 98,6

CuCl2  ·  3Cu(OH)2 0 5,53±0,14 100,0

CuSO4  ·  5H2O 0 5,81±0,12 95,7

НІР0,05  –  – 2,0

*n±SD.



Сторінка  
молодого вченого

81жовтень 2015 р.

Ефективність позакореневого застосування  
мідних фунгіцидів у посівах пшениці озимої

Вісник аграрної науки

може сприяти активнішому розвитку рослини 
через підвищення ефективності використан
ня азоту. У роботі Yakout i Bitar показано, що 

позакореневе підживлення міддю в комбіна
ції з азотними добривами дає змогу значно 
підвищити врожайність пшениці [4, 13]. 

Препарати на основі міді — Косайд 2000, 
Метеор, ХОМ є важливими компонентами 
технологій живлення пшениці озимої, особли-
во на ґрунтах з низьким умістом мікроеле-
мента. Оскільки мідь є важливим компонен-
том редокс-систем рослин, її застосування 
сприяє активнішому розвитку рослини, що 
виявляється у підвищенні структурних по-
казників врожаю і збільшенні зернової про-
дуктивності рослин пшениці озимої. Обробка 

рослин фунгіцидами на основі міді є ефектив-
ною для контролю за борошнистою росою. 
Одноразове позакореневе застосування міді 
в період вегетативного розвитку не призво-
дить до підвищення її вмісту в зерні. 

Отже, препарати на основі водорозчин-
ного гідроксиду і хлороокису міді є важливи-
ми складовими систем живлення та захис-
ту від хвороб високопродуктивних посівів 
пшениці озимої. 
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