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Сторінка молодого вченого

ОБМежеННЯ РОЗвИТКУ ХвОРОБ 
РІпАКУ ОЗИМОГО ЗАЛежНО вІД 
СТРОКІв СІвБИ ТА МІКРОДОБРИв*

Мета. Дослідити вплив строків сівби 
і мікродобрив на розвиток хвороб ріпаку 
озимого. Методи. польовий, візуальний, 
розрахунково-математичний. У дослідженнях 
використовували сорти ріпаку озимого Снігова 
Королева, Андромеда, везувій та мікродобрива 
вуксал мікроплант, теріос та аскофол. 
Результати. Установлено, що на розвиток 
хвороб застосування мікродобрив значного 
впливу не мало. Ураженість сортів ріпаку 
озимого хворобами в переважній більшості 
залежала від строків сівби і властивостей сорту. 
Висновки. У ранній строк сівби відносно стійкими 
до несправжньої борошнистої роси були сорти 
ріпаку озимого везувій і Снігова Королева. 
відносну стійкість до фомозу та альтернаріозу 
виявили ці сорти в оптимальний і пізній строки 
сівби. У ранній строк сівби високоефективними 
проти хвороб були мікродобрива вуксал 
мікроплант, в оптимальний і пізній — 
теріос і аскофол.
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До найпоширеніших хвороб ріпаку озимо-
го належать несправжня борошниста роса 
(пероноспороз), фомоз, альтернаріоз [1 – 4]. 
Розвиток цих хвороб залежить від багатьох 
факторів [5, 6], основними з яких є погодні 

умови, особливості біології патогена росли-
ни-господаря та сортові особливості [2, 7 – 11].

Мета досліджень — вивчити вплив мі-
кродобрив і строків сівби на розвиток хво-
роб ріпаку озимого.

1. Ураженість хворобами сортів ріпаку озимого (ранній строк сівби)

Сорт Мікродобриво
Хвороба, %

несправжня борошниста роса фомоз альтернаріоз

Снігова Королева Контроль 3,5 20,8 5,8
Андромеда 0,5 18,6 25,0
Везувій 0,0 22,5 20,4
Снігова Королева Мікроплант 1,5 10,2 6,6
Андромеда 0,1 10,0 16,6
Везувій 0,0 8,0 10,0
Снігова Королева Аскофол 2,0 15,1 5,8
Андромеда 0,0 5,6 10,0
Везувій 0,0 10,0 12,0
Снігова Королева Теріос 2,8 10,0 6,5
Андромеда 0,0 10,0 15,0
Везувій 0,0 20,0 15,4
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Методика досліджень. У дослідженнях 
використано сорти ріпаку озимого Снігова 
Королева, Андромеда та Везувій, які про-
ходять державне випробування. Вивчали 
строки сівби: ранній (11 серпня); оптималь-
ний (21 серпня); пізній (31 серпня). Сівбу 
проводили на дослідних ділянках, розміром 
60 м2 у 3-разовому повторенні [12]. Перед 
сівбою насіння обробляли мікродобрива-
ми вуксал мікроплант, теріос та аскофол. 
Вуксaл мiкрoплaнт — висoкoконцентрова-
на суспензія мiкрoeлeмeнтiв, признaчeнa 
для пoзaкoрeнeвoгo пiдживлeння iнтeнсивних 
культур. Вуксaл тeрioс — суспeнзiйнe дoбривo 
для обробки насіння aзoтoм, фoсфoрoм, 
мiддю, мaргaнцeм, молібденом та цинкoм. 
Вуксaл аскoфoл —  висoкoкoнцeнтрoвaнa 
суспензія, екстрагована з бурої вoдoрoстi 
Ascophyllum nodosum. Дослідження проводили 

у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 
станція» у 2014 – 2016 р.р. Ґрунт дослідного 
поля — чорнозем глибокий малогумусний.

Результати досліджень. Установлено, 
що на розвиток хвороб мікродобрива значно-
го впливу не мали. Ураженість сортів ріпаку 
озимого хворобами в переважній більшості 
залежала від строків сівби і властивостей 
сорту. Згідно з даними таблиць відносно 
стійким до несправжньої борошнистої роси 
був сорт ріпаку озимого Везувій, ураження 
якого в ранньому та оптимальному строках 
сівби становило 0%; пізньому — 3,1% (кон-
троль). Ураження сорту Снігова Королева 
цією хворобою в оптимальний строк посіву 
було 0%, у ранньому і пізньому строках по-
сіву ураження несправжньою борошнистою 
росою — відповідно 3,5 і 2,1%. Стійким до не-
справжньої борошнистої роси виявився сорт 

2. Ураженість хворобами сортів ріпаку озимого (оптимальний строк сівби)

Сорт Мікродобриво
Хвороба, %

несправжня борошниста роса фомоз альтернаріоз

Снігова Королева Мікроплант 0,5 2,4 3,1
Андромеда 0,1 0,8 1,1
Везувій 2,2 3,1 2,8
Снігова Королева Контроль 0,0 5,2 6,4
Андромеда 0,0 2,0 3,6
Везувій 0,0 0,8 3,0
Снігова Королева Теріос 1,2 1,2 1,2
Андромеда 0,5 2,2 4,1
Везувій 0,0 0,4 1,0
Снігова Королева Аскофол 1,2 0,8 0,8
Андромеда 0,8 1,3 2,8
Везувій 2,1 3,3 3,8

3. Ураженість хворобами сортів ріпаку озимого (пізній строк сівби)

Сорт Мікродобриво
Хвороба, %

несправжня борошниста роса фомоз альтернаріоз

Снігова Королева Аскофол 1,0 0,3 2,2
Андромеда 0,6 0,5 1,1
Везувій 1,1 0,9 0,6
Снігова Королева Теріос 0,0 0,3 0,5
Андромеда 0,0 0,3 1,3
Везувій 0,1 0,5 0,5
Снігова Королева Контроль 1,2 5,1 3,3
Андромеда 0,5 1,1 2,3
Везувій 3,1 2,2 3,0
Снігова Королева Мікроплант 0,8 0,0 1,2
Андромеда 0,0 0,3 0,1
Везувій 2,0 1,8 2,6
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Установлено, що в ранній строк сівби 
відносно стійкими до несправжньої бо-
рошнистої роси були сорти ріпаку ози-
мого Везувій і Снігова Королева. Відносно 
стійкими до фомозу та альтернаріозу 

виявилися ці сорти в оптимальному та 
пізньому строках сівби. У ранній строк сів-
би високоефективними проти хвороб були 
мікродобрива вуксал мікроплант, в опти-
мальному та пізньому — теріос і аскофол.
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ріпаку озимого Андромеда. У ранній строк 
сівби ураження сортів фомозом становило 
18,6 – 22,5% (табл. 1 – 3).

В оптимальному і пізньому строках сівби 
ураження було в 45 разів меншим, що пов’я-
зано з біологічними властивостями збудника 
та фазою розвитку сорту (табл. 2, 3).

Ураження сорту ріпаку озимого Снігова 
Королева фомозом у всіх строках сівби 
мало стабільний характер. У ранній строк 
посіву максимальне ураження альтернаріо-
зом сортів Везувій і Андромеда становило 
відповідно 20,4 і 25,0% (контрольний варі-
ант) (див. табл. 1).

Застосування мікродобрив залежно від 
строків сівби обмежує розвиток хвороб 
на сортах ріпаку озимого. Так, із використан-
ням препаратів вуксал мікроплант, аскофол 
і теріос в оптимальному і пізньому строках 
сівби ураження сортів фомозом і альтерна-
ріозом було в 1,5 – 2 рази нижчим порівняно 
з контролем. У ранній строк сівби застосуван-
ня мікродобрив в 1,0 – 1,5 раза знижувало ура-
ження несправжньою борошнистою росою. 
Високоефективними проти хвороб ріпаку ози-
мого у ранній строк сівби були мікродобрива 
вуксал мікроплант, в оптимальному і пізньому 
строках — теріос і аскофол.


