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КОНТРОЛЬ МІКОЗІВ СПЕЛЬТИ озим ої 
В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Протягом 2012—2015 рр. проведе
но моніторинг розвитку хвороб спель- 
ти озимої. Встановлено, що найбільш 
поширеними хворобами є борошниста 
роса, бура листкова іржа та септо- 
ріоз листя. Визначено ефективність 
фунгіцидних обробок посівів спельти. 
Показано, що препарат Грінфорт ФФ 
250, к.с. із нормою витрати 0,5 л/га 
забезпечував технічну ефективність 
проти комплексу хвороб на рівні 
90,4- 98,3%.

спельта озима, розвиток грибних 
хвороб, фунгіциди, урожайність 
зерна

Зернове господарство України є 
стратегічною і найбільш ефективною 
галуззю народного господарства. 
Зерно і вироблені з нього продукти 
завжди були ліквідними, оскільки 
вони становлять основу продоволь
чої бази і безпеки держави [І, 2|.

В останні роки зростає заці
кавленість сільськогосподарських 
товаровиробників у вирощуванні 
спельти ( ТгіПсит ьреііа І_.) (рис. 1) — 
перспективної культури, зерно якої 
користується неабияким попитом у 
різних країнах. Це є досить актуаль
ним у період впровадження еконо
мічної частини Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС.

Зерно спельти ціниться хар
човими перевагами: борошно має 
унікальні смакові якості та високий 
вміст вітамінів, протеїну, насичених 
жирних кислот і клітковини; роз-

Рис. 1. Посів спельти озимої 
(Triticum spelt a L.) в умовах 

дослідного поля ЖНАЕУ, 2015 р. 
(оригінальне фото)
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чинні вуглеводи — мікополісахари- 
ди, сприяють укріпленню імунної 
системи; білок клейковини включає 
18 видів незамінних для організму 
людини амінокислот, ряд мікро- і 
макроелементів [3—5].

Одним із основних чинників, що 
впливає на рівень урожайності зер
нових культур та його якість, є ура
ження посівів хворобами, особливо 
грибної етіології 16, 7].

Спельта уражується збудниками 
бурої листкової іржі, борошнистої 
роси [4, 8], хоча декотрі науковці 
[9, 101 стверджують, що ця культура 
має високу стійкість проти хвороб.

Ефективним заходом захисту по
сівів зернових культур від хвороб є 
застосування фунгіцидів [11].

Враховуючи обмеженість інфор
мації щодо хвороб спельти та заходів 
захисту від них, метою наших дослід
жень був моніторинг розвитку хво
роб спельти озимої в умовах Полісся 
України та визначення ефективності 
фунгіцидних обробок посівів.

Матеріали та методика дослід
жень. Польові досліди проводили 
в поліській зоні України протягом 
2012—2015 рр. на дослідному полі 
Житомирського національного агро
екологічного університету (Черняхів- 
ський район Житомирської області).

Грунт дослідних ділянок — сірий 
лісовий легкосуглинковий. Вміст гу
мусу — 1,68—1,96%, лужногідролі- 
зованого азоту — 76—117 мг/кг, ру
хомого фосфору — 145—185 мг/кг, 
рівень забезпечення обмінним ка
лієм — 76—114 мг/кг, гідролітична 
кислотність 2,3—4,0 мг-екв. на 100 г 
грунту.

Температурний режим та рівень 
зволоження вегетаційних періодів 
відрізнялися за роками досліджень, 
проте були наближеними до серед
ніх багаторічних показників.

Схема досліду із встановлення 
ефективності фунгіцидів на посі
вах спельти включала варіанти: об
робка водою — контроль; Аякс КС 
(0,6 л/га) — еталон; Грінфорт ФФ 
250 КС (0,5 л/га); Рестлер КС 
(0,75 л/га).

Закладання польового досліду 
здійснювали за загальноприйняти
ми методиками [12, 13]; висівали 
спельту озиму сорту Зоря України. 
Розмір облікових ділянок — 10 м2, 
повторність — чотириразова. Об
прискування посіву проводили на 
31-му етапі розвитку рослин (за 
шкалою ВВСН) [14].

Обліки хвороб рослин спель
ти здійснювали за методикою 
В.П. Омелюти [15].

Результати досліджень. В резуль
таті обліків в польових умовах та 
фітопатологічних аналізів в лабора
торії встановлено, що найбільш по
ширеними хворобами спельти є бо
рошниста роса (збудник — ВІитегіа 
graminis (DC.) f. sp. tritici Speer), бура 
листкова іржа (Puccinia recondita Di- 
etel & Holw.), септоріоз листя (Myco- 
sphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter 
і Phaeosphaeria nodorum (Mueller) 
Hedja) та кореневі гнилі (Bipolaris so- 
rokiniana (Sacc.) Shoemaker, Fusarium 
oxysporum Schltdl., Rhizoctonia cerealis 
E.P. Hoeven) (рис. 2). Незначного по
ширення в агроценозах культури на
були снігова пліснява (Microdochium 
nivale (Fr.) Samuels & IC Halleti) та ni- 
ренофороз (Pyrenophora tritici-repentis 
(Died.) Drechsler ).

Сорт спельти озимої Зоря Укра
їни у роки досліджень характери
зувався вищою стійкістю проти 
борошнистої роси, бурої листкової 
іржі та кореневих гнилей. Проте 
максимальний розвиток борошнис
тої роси на рослинах, який переви
щував 5%, спостерігався у 2013 р., 
а септоріозу листя — у 2012 та 
2014 рр. Щодо кореневих гнилей, 
то сорт показав високу стійкість.

Дослідники стверджують [9, 10], 
що спельті властива висока стійкість 
проти хвороб і застосування пести
цидів на ній є недоцільним. Проте, 
за даними наших спостережень, роз-
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Рис. 2. Основні мікози спельти озимої в Поліссі: а — боршниста роса; б — бура листкова іржа; 
в — септоріоз листя; г — звичайна коренева гниль (оригінальне фото)

виток мікозів на рослинах культури 
здатний виходити за межі ЕПШ за
лежно від погодних умов, що вимагає 
обприскування посіву фунгіцидами.

Асортимент засобів захисту рос
лин на посівах сільськогосподар
ських культур в Україні постійно 
оновлюється і застосування їх чітко 
регламентується „Переліком пести
цидів і агрохімікатів ...” на відповід
ний період. Тому в схему наших до
сліджень було включено фунгіциди 
(із різним складом діючих речовин), 
використання яких дозволено на 
посівах зернових колосових культур.

Отримані результати (табл. І) 
свідчать, що у роки досліджень 
середній рівень розвитку борошнис
тої роси на контролі становив 12,2, 
бурої листкової іржі — 9,4, септорі- 
озу листя — 15,1 та кореневих гни- 
лей — 3,8%.

Застосовані фунгіциди по- 
різному впливали на розвиток осно
вних мікозів спельти озимої. Тех
нічна ефективність (табл. 2) проти 
борошнистої роси знаходилась в 
межах 91,0—98,3, бурої листкової 
іржі — 83,0—90,4, септоріозу лис
тя — 85,4—92,7 та кореневих гни- 
лей -  84,2-97,4%.

Технічна ефективність застосу
вання препарату Грінфорт ФФ 250 
КС (на основі діючої речовини флу- 
тріафол) із нормою витрати 0,5 л/га 
проти хвороб була найвищою і ста
новила 90,4—98,3%.

Фунгіцид Аякс КС дещо посту
пався за ефективністю препарату 
Грінфорт ФФ 250 КС.

Препарат Рестлер КС відзначав
ся найвищою ефективністю у за
хисті спельти озимої від кореневих 
гнилей. Технічна ефективність його 
застосування проти хвороби стано
вила 97,4%. Проте у захисті від хво
роб листя ефективність препарату 
була меншою.

У результаті застосування фун

гіцидів збережений врожай порів
няно із контролем становив 0,26— 
0,38 т/га (рис. 3).

Препарат Грінфорт ФФ 250 КС

забезпечував збільшення урожайності 
зерна від 3,30 до 3,68 т/га порівняно 
із контролем. При цьому показник 
збереженого врожаю є достовірним.

1. Розвиток мікозів спельти озимої залежно 
від обробки посіву фунгіцидами, 2012—2015 рр.

Варіанти
досліду

Назва діючої 
речовини

Розвиток хвороби, %

борош 
ниста роса

бура листкова 
іржа

септоріоз
листя

кореневі
гнилі

К о н тр о л ь  
(о б р о б к а  во д ою ) - 12,2 9,4 15,1 3,8

А я к с  КС , 0 ,6  л/га  
(е тал о н )

тіо ф а н ат-м ети л , 3 1 0  г/л +  
е п о к си ко н азо л , 120 г/л +  
те б ук о н азо л , 70 г/л

0 ,6 1,5 1,8 0,6

Г р ін ф о р т  Ф Ф  250 
КС, 0,5 л/га

ф л у т р іа ф о л , 2 5 0  г/л 0,2 0,9 1,1 0,3

Р е стл е р  КС, 
0 ,75 л /га

ф л уд іо к со н іл , 25 г/л 1,1 1,6 2,2 0,1

НІРо5 0,9 7,7 1,3 0,7

2. Технічна ефективність фунгіцидів на спельті озимій, 
2012-2015 рр.

Рис. 3. Урожайність зерна спельти озимої (т/га) залежно 
від обробки посіву фунгіцидами, 2012—2015 рр.

Контроль Аякс, КС, 0,6 л/га ГрінфортФФ250 Рестлер, 0,75 л/га
(обробка водою) (еталон) КС, 0,5 л/га

Варіанти досліду

Технічна еф ективність проти хвороб, %

борошниста
роса

бура листкова 
іржа

септоріоз
листя

кореневі
гнилі

К о н тр о л ь  (о б р о б к а  во д ою ) — — - —

А я к с  К С , 0 ,6  л /га  (е тал о н ) 95,1 84,0 88,1 84 ,2

Г р ін ф о р т  Ф Ф  2 5 0  КС, 0,5 л/га 98,3 90,4 92,7 92,1

Р е стл е р  КС, 0 ,75 л/га 91,0 83,0 85,4 97 ,4
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висновки
На спельті озимій в Поліссі най

більш поширеними є грибні хворо
би: борошниста роса, бура листкова 
іржа, септоріоз листя, кореневі гни
лі, розвиток яких за сприятливих 
погодних умов перевищує ЕПШ. 
Для ефективного регулювання рівня 
розвитку мікозів на спельті доціль
ним є обприскування посіву на 31 
етапі розвитку рослин фунгіцидом 
Грінфорт ФФ 250 КС із нормою ви
трати 0,5 л/га.
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Ключевич М.М.
Контроль микозов спельты озимой 
в условиях Полесья Украины

На протяжении 2012—2015 гг. прове
ден мониторинг развития болезней спель
ты озимой. Установлено, что наиболее 
распространенными болезнями являются 
мучнистая роса, бурая листовая ржав
чина и септориоз листьев. Определена 
эффективность фунгицидных обработок 
посевов спельты. Показано, что препа
рат Гринфорт ФФ 250 КС с нормой рас
хода 0,5 л/га обеспечивал техническую эф
фективность против комплекса болезней 
на уровне 90,4—98,3%.

спельта озимая, развитие грибных 
болезней, фунгициды, урожайность 
зерна

Kluchevich М.М.
Control o f winter spelt mycoses under 
conditions of Polissya of Ukraine

In 2012—2015 the disease incidence and 
severity on winter spelt was monitored. It was 
found that the most common diseases are 
powdery mildew, leaf rust and septoria blotch. 
The efficiency o f fungicide treatments on spelt 
was evaluated. It is shown that the fungicide 
Grinfort FF 250 at rate o f 0.5 l /  ha provided 
technical efficacy against complex diseases at 
the level o f 90,4—98,3%.

winter spelt, disease incidence, fungi
cides, grain yield
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