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Наведено результати вивчення ефективності передпосівної обробки насіння пшениці м’якої 

озимої комбінованими хімічними фунгіцидними протруйниками в захисті рослин від кореневих гнилей 

та  її вплив на урожайність зерна в умовах східного Лісостепу України. 

Результати досліджень показали, що у фазі весняного кущення ступінь розвитку гельмінто-

споріозних кореневих гнилей (збудник − недосконалий гриб Bіpolarіs sorokіnіana Shoemaker) і фуза-

ріозних (збудники – недосконалі гриби з роду Fusarіum Lіnk.) в контролі без добрив і захисту ста-

новив 10,1 % за поширеності 22,6 %. У метеорологічних і фітосанітарних умовах у роки дослід-

жень передпосівна обробка насіння зменшила інтенсивність розвитку кореневих гнилей у фазі весня-

ного кущщення з 3,9 (еталон Вітавакс 200 ФФ) до 0,1 % (Ламардор Про). При цьому технічна ефек-

тивність препаратів становила: Iншур Перформ – 69,7 %; Сценік − 77,4 %; Вінцит Форте − 

77,9 %; Ламардор 400 і Ламардор Про − на рівні 78,3–78,8 %; еталон Вітавакс 200 ФФ – 50,0 %, 

порівняно з контролем на неудобреному фоні. У фазі воскової стиглості зерна протруйники не про-

являли ефективної дії.  

Урожайність зерна в контролі, на фоні без внесення добрив становила 6,64 т/га; у контролі 

на фоні внесення добрив − 7,37 т/га, що на 10 % більше. 

Від сумісної дії добрив і передпосівної обробки насіння одержано суттєвий приріст урожай-

ності зерна – від 0,78 (Вітавакс 200 ФФ)  до 1,15 т/га (Сценік), або на 11,7–17,3 %. 

За рахунок застосування протруйників Вінцит Форте, Iншур Перформ, Ламардор 400, Ламар-

дор Про і Сценік одержано умовно чистого прибутку в розмірі  795; 687; 763; 139 і 857 грн/га від-

повідно. Найбільшу рентабельність забезпечили Ламардор 400 (119 %), Iншур Перформ (93 %) і Він-

цит Форте (78 %). 

Ключові слова: пшениця м’яка озима, кореневі гнилі, системні протруйники, технічна ефек-

тивність, урожайність.   

 

За сучасних умов вирощування зерно-

вих культур (обмеження системи основного 

обробітку ґрунту, порушення науково об-

ґрунтованих сівозмін) значно погіршився фі-

тосанітарний стан агроценозів. Зокрема, під-

вищення рівня урожайності пшениці озимої 

стримує комплекс фітопатогенних мікроор-

ганізмів, серед яких особливе місце посіда-

ють збудники кореневих гнилей, що відзна-

чаються відсутністю вузької спеціалізації в 

ураженні рослин-господарів, зв’язком із ґру-

нтом і широкою розповсюдженістю. Найбі-

льшої шкоди захворювання завдає в степовій 

і лісостеповій зонах [2]. 

Протруєння − один із ефективних спо- 

собів  захисту рослин, який уможливлює зне- 
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заражувати насіння від збудників хвороб, 

захищати його та проростки від пліснявіння 

в ґрунті, зменшувати пошкодженість сходів 

кореневими гнилями та грунтовими шкідни-

ками, стимулювати ріст і розвиток рослин. 

Для протруєння насіння використову-

ють пестициди, вибір яких здійснюється за-

лежно від зональних умов, біологічних особ-

ливостей  вирощуваної культури, видового 

складу патогенної мікрофлори, шкідливості 

захворювань та специфіки дії препарату [3–

6, 8, 9]. 

Методика дослідження. Досліджен-

ня проводили в дев’ятипільному паро-зерно-

просапному стаціонарі, у відділі рослинниц-

тва та сортовивчення Інституту рослинницт-

ва імені В. Я. Юр’єва НААН (Харківський 

район Харківська область) протягом 2016–

2020 рр. 

Ґрунт – чорнозем типовий середньо-

гумусний на лесі з вмістом гумусу в орному 

шарі 5,4 %. 

Насіння пшениці м’якої озимої перед 

сівбою (за 3–4 доби) протруювали систем-

ними або контактно-системними фунгіцид-

ними протруйниками різних хімічних груп. 

Сорти: Дорідна (2015 р. / під урожай 

2016 р.); Статна (2016 р. / під урожай 2017 р.; 

2017 р. / під урожай 2018 р.; 2018 р. / під 

урожай 2019 р.); Здобна (2019 р. / під урожай 

2020 р.). 

Схема досліду наступна:  

1. Контроль (без добрив і захисту), сівозмін-

ний фон, який формується під впливом 

природної родючості ґрунту; 

2. Контроль, вода – 10,0 л/т; 

3. Еталон – Вітавакс 200 ФФ, в. с. к. (карбок-

син, 200 г/л + тирам, 200 г/л) – 3,0 л/т; 

4. Вінцит Форте SС, КС (флутріафол, 37,5 г/л 

+ імазаліл, 15 г/л + тіабендазол, 25 г/л) – 

1,0 л/т; 

5. Iншур Перформ, т. к. с. (тритіконазол, 

80 г/л + пираклостробін, 40 г/л) – 0,5 л/т; 

6. Ламардор 400 FS, т. к. с. (протіоконазол, 

250 г/л + тебуконазол, 150 г/л) – 0,2 л/т; 

7. Ламардор Про 180 FS, ТН (протіоконазол, 

100 г/л + тебуконазол, 60 г/л + флуопірам, 

20 г/л) – 0,5 л/т; 

8. Сценік 80 FS, ТН (флюоксастробін, 

37,5 г/л + протіоконазол, 37,5 г/л + тебу-

коназол, 5,0 г/л) – 1,6 л/т. 

Елітне  насіння,  неінфіковане  сажка- 

ми, висівали в оптимальний строк (норма 

висіву 4,0 млн схожих насінин на 1 га) по 

попереднику чорний пар. Фон живлення – 

6,6 т гною на 1 га сівозмінної площі з вне-

сенням N30P30K30. Площа облікової ділянки 

30 м
2
. Повторність триразова. Агротехніка – 

загальноприйнята для зони вирощування. 

Обліки кореневих гнилей проводили у 

фазах весняного кущення (ІІІ–ІV етап орга-

ногенезу за Ф. М. Куперман) та воскової сти-

глості зерна (ХІІ етап органогенезу) згідно з 

загальноприйнятою методикою [7]. Метод 

досліджень – лабораторно-польовий. Урожай 

зерна збирали комбайном ”Sampo-130”. Оці-

нку достовірності одержаних даних викона-

ли методом дисперсійного аналізу на ПЕОМ 

[1]. 

Погодні умови осінніх періодів протя-

гом 2015−2019 рр. були теплими та сухими. 

У цілому метеорологічні умови весняно-

літніх періодів (квітень - серпень) у 2016, 

2017 і 2020 рр. були сприятливими для нор-

мального росту й розвитку рослин пшениці 

озимої. Так, у березні, квітні й травні 2016 р. 

кількість опадів перевищила норму на 100; 

82 та 110 %; середньодобова температура 

перевищила норму на 4,1; 3,3 та 0,9 
о
С від-

повідно. Червнь відзначався посушливим 

рівнем зволоження – ГТК становив 0,7, а в 

липні ГТК був оптимальний – 1,5. У серпні 

середньодобова температура повітря пере-

вищила норму на 2,7 
о
С, а у вересні  недобір 

опадів становив 62,4 % порівняно з клімати-

чною нормою. 

У 2017 р. середньодобова температу-

ра повітря в квітні була на 1,2 
о
С вищою за   

оптимальний рівень, а в травні – майже на 

рівні багаторічної норми. Кількість опадів у 

квітні перевищувала норму на 16 %, а в тра-

вні – на 26 %. У червні, липні, серпні та ве-

ресні середньодобова температура повітря на 

1,0; 0,3; 4,6 і 3,5 
о
С  переважала кліматичну 

норму. Кількість опадів у червні, липні, сер-

пні та вересні була менше норми на 71, 52, 

79 і 34 % відповідно. 

Весна 2020 р. видалася надмірно во-

логою та прохолодною. Так, середньодобова 

температура в квітні й травні була менше 

норми на 0,8 та 2,6 
о
С, за норми 9,6  та 

16,1 
о
С відповідно. Кількість опадів у квітні 

була менше норми на 21,8 мм, а в травні пе-

ревищила норму на 64,3 мм. У червні серед-
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ньодобові температури перевищували норму 

на 1,7 
о
С, а кількість опадів була менше нор-

ми на 9,1 мм. Середньодобова температура 

липня та серпня  переважала норму на 1,4 та 

0,8 
о
С відповідно. При цьому кількість опа-

дів у липні перевищила норму на 34,3 мм, а в 

серпні була  нижче норми на 41,1 мм. 

У цілому метеорологічні умови вес-

няно-літнього періоду 2018 і 2019 р. були 

малосприятливими для нормального росту та 

розвитку рослин пшениці озимої. У 2018 р. 

середньодобова температура повітря в квітні 

перевищувала оптимальні показники на 

4,1 
о
С, а в травні – на 4,4 

о
С. Кількість опадів 

у квітні була меншою за кліматичну норму 

на 63 %, а в травні – на 67 %. У червні, лип-

ні, серпні та вересні середньодобова темпе-

ратура повітря перевищувала кліматичну 

норму на 2,2; 1,6; 4,5 і 4,6 
о
С відповідно. Кі-

лькість опадів у червні, липні та вересні була 

меншою за норму на 33; 57 і 9 % відповідно. 

У серпні опади були відсутні. 

 Загалом весняно-літній період 2019 р. 

був жарким і посушливим. Середньодобова 

температура повітря за квітень, травень, чер-

вень, серпень і вересень перевищила норму 

відповідно на 3,2; 2,9; 5,4; 2,0 і 3,0 
о
С. Сере-

дньодобова температура липня була на рівні 

багаторічної норми − 21,4 
о
С. Кількість опа-

дів у квітні переважала норму на 26 %, в тра-

вні була майже на рівні багаторічної норми; 

в червні, липні, серпні та вересні – значно 

меншою від норми – відповідно на 77; 42; 75 

і 67 %. 

В умовах східної частини Лісостепу 

України протягом 2016−2020 рр. в агроцено-

зі пшениці м’якої озимої по попереднику 

чорний пар домінували гельмінтоспоріозні 

кореневі гнилі (збудник − недосконалий гриб 

Bіpolarіs sorokіnіana Shoemaker) і фузаріозні 

кореневі гнилі (збудники – недосконалі гри-

би з роду Fusarіum Lіnk.). 

Результати дослідження. З'ясовано, 

що у середньому за 2016−2020 рр.  в контро-

лі на удобреному фоні зійшло 91 % рослин 

(табл. 1). У варіанті з використанням еталон-

ного препарату Вітавакс 200 ФФ польова 

схожість насіння становила 81 %, що суттєво 

менше порівняно з контролем (при НІР05 = 

5,0 %).  

 

Таблиця 1. Кущистість і густота стеблостою пшениці м’якої озимої залежно від передпосівної 

обробки насіння фунгіцидними протруйниками (середнє за 2016–2020 рр.) 
 

Препарат 

        

Польова 

схожість, 

% 

У фазі весняного 

кущення 

У фазі воскової стиглості 

зерна 

загальна 

кущис-

тість 

число 

пагонів 

на 1 м
2
 

продуктивна 

кущистість 

число  

колосоносних 

стебел 

Контроль 91 3,3 1390 1,7 640 

Еталон (Вітавакс 200 ФФ, в. с. к.) 81 3,6 1300 1,9 600 

Вінцит Форте SC, КС 84 2,9 1200 1,8 610 

Іншур Перформ FS, т.к.с. 88 3,2 1300 1,7 660 

Ламардор 400 FS, т.к.с. 88 3,1 1240 1,8 580 

Ламардор Про 180 FS, TH 84 3,2 1080 1,9 640 

Сценік 80 FS, TH 83 3,2 1220 1,8 640 

Контроль (без добрив і захисту) – 2,8 1130 1,5 540 

                 НІР05       5,0      0,9     290          0,9           140 

 

У варіантах із протруєнням насіння 

препаратами Сценік, Вінцит Форте і Ламар-

дор Про показник становив 83; 84 і 84 % від-

повідно, що також суттєво менше порівняно 

з контролем. У варіантах із застосуванням 

препаратів Ламардор 400 та Iншур Перформ 

польова схожість насіння становила 88 %, 

тобто була практично на рівні контролю. 

У фазі  весняного  кущення  загальна  

кущистість у контролі, на фоні без добрив, 

становила 2,8 пагона на 1 рослину. Внесення 

добрив незначно збільшило цей показник − 

до 3,3 пагона на 1 рослину, або на 15,1 %. У 

варіантах із протруєнням насіння загальна 

кущистість була в межах 2,9 пагона на 1 рос-

лину (Вінцит Форте) – 3,6 пагона на 1 рос-

лину (Вітавакс 200 ФФ), що практично на 

рівні контролю на удобреному фоні. На 1 м
2
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в контролі у варіанті з внесенням добрив  

налічувалося 1390 пагонів; у варіантах із 

передпосівною обробкою – 1200 пагонів (Ві-

нцит Форте) – 1300 шт./м
2
 (Вітавакс 200 ФФ, 

Іншур Перформ). В контролі без добрив на 

1 м
2 

налічувалося пагонів на 18,7 % менше 

порівняно з контролем на удобреному фоні 

(різниця на рівні тенденції). 

У фазі воскової стиглості зерна про-

дуктивна кущистість пшениці озимої у варі-

антах із передпосівною обробкою насіння  

становила 1,7–1,9 колосоносного стебла на 1 

рослину, у контролі на удобреному фоні – 

1,7 колосоносного стебла на 1 рослину, тоб-

то суттєвої різниці не відмічалося. Число 

колосоносних стебел у контролі на удобре-

ному фоні становило 640 шт./м
2
; у варіантах 

із передпосівною обробкою насіння їх кіль-

кість була у межах 580–660 шт./м
2
, що дорів-

нювало показнику контрольного варіанта або 

було практично на його рівні. У контролі на 

фоні без добрив продуктивна кущистість та 

число колосоносних стебел характеризува-

лись меншими показниками – на 13,3 і 

18,5 % відповідно порівняно з контролем на 

удобреному фоні (зменшення на piвнi тен-

денції). 

У роки досліджень інтенсивність роз-

витку кореневих гнилей у фазі весняного 

кущення - трубкування пшениці м’якої ози-

мої в контрольному варіанті без добрив (сі-

возмінний фон, який формується під впли-

вом природної родючості ґрунту і чергуван-

ня культур) в 2018 р. досягала 20,0 %, що 

майже в 2,0 рази перевищило економічний 

поріг шкідливості (ЕПШ), який становить 

10–15 % уражених пагонів; при цьому поши-

реність становила 44,9 %. У 2017 р. та 

2020 р. ступінь розвитку кореневих гнилей 

становив 10,2 і 11,5 % за поширеності 23,8 і 

25,4 % відповідно. У 2016 р. розвиток захво-

рювання становив 8,0 %, тобто нижче від 

ЕПШ, поширеність − 17,4 %. Найменші по-

казники поширеності та інтенсивності роз-

витку кореневих гнилей відмічено в 2019 р. 

− відповідно 1,6 і 0,6 %. У фазі воскової сти-

глості зерна розвиток кореневих гнилей був 

у межах від 11,7 (2017 р. і 2018 р.) до 19,0 % 

(2019 р.) за поширеності від 27,6 (2018 р.) до 

50,4 % (2016 р.). 

У середньому за п’ять років в фазі ве-

сняного кущення розвиток кореневих гнилей 

в контролі без добрив і захисту становив 

10,1 % за поширеності 22,6 % (табл. 2). В 

контролі на удобреному фоні ступінь розви-

тку захворювання становив 4,3 % за поши-

реності 10,3 %. У метеорологічних і фітоса-

нітарних умовах у роки досліджень передпо-

сівна обробка насіння зумовила зменшення 

інтенсивності розвитку кореневих гнилей у 

фазі весняного кущення від 3,9 (еталон Віта-

вакс 200 ФФ) до 0,1 % (Ламардор Про). При 

цьому технічна ефективність препаратів ста-

новила: Iншур Перформ – 69,7 %; Сценік − 

77,4 %; Вінцит Форте − 77,9 %; Ламардор 

400 –78,3 %; Ламардор Про − 78,8 %; еталон 

Вітавакс 200 ФФ – 50,0 % порівняно з конт-

ролем на неудобреному фоні. 
 

  Таблиця 2. Поширеність і розвиток кореневих гнилей залежно від обробки насіння  

фунгіцидними протруйниками, технічна ефективність препаратів, %  

(середнє за 2016−2020 рр.) 
 

Препарат 

Норма 

витрати 

препарату, 

л/т 

У фазі весняного кущення  
У фазі воскової 

стиглості зерна 

поши-

реність 

роз-

виток 

технічна  

ефективність, % 

поши-

реність 

роз-

виток 

Контроль – 10,3 4,3 − 44,8 19,7 

Вітавакс 200 ФФ, в. с. к. 

(еталон) 
3,0 10,3 3,9 50,0 46,4 19,3 

Вінцит Форте SC, КС 1,0 0,6 0,2 77,9 50,6 22,0 

Іншур Перформ FS, т. к. с. 0,5 3,6 1,8 69,7 48,8 21,1 

Ламардор 400 FS, ТН 0,2 0,4 0,2 78,3 52,9 24,0 

Ламардор Про 180 FS, TH 0,5 0,4 0,1 78,8 55,3 24,8 

Сценік 80 FS, TH 1,6 1,1 0,3 77,4 47,4 20,9 

Контроль (без добрив) − 22,6 10,1 − 35,8 14,9 

              НІР05 –     3,7   1,5 −      6,2    2,1 
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В фазі воскової стиглості зерна пше-

ниці озимої інтенсивність розвитку корене-

вих гнилей, у середньому за 2016–2020 рр., в 

контрольному варіанті на фоні без добрив 

становила 14,9 % за поширеності 35,8 %; у 

контрольному варіанті на удобреному фоні 

показники становили відповідно 19,7 і 

44,8 % (без суттєвої різниці). У варіантах із 

застосуванням препаратів розвиток захворю-

вання був у межах 19,3–24,8 %, тобто дія 

протруйників у цій фазі розвитку рослин  не 

проявлялася. 

Зважаючи на метеорологічні і фітоса-

нітарні умови, які склались упродовж 

2016−2020 рр., в контролі, на  фоні без вне-

сення добрив, одержано урожайність зерна 

6,64 т/га, на  фоні  внесення добрив (гній – 

30 т/га з N30P30K30) – 7,37 т/га, тобто на 10 % 

більше (табл. 3). 

Передпосівна  обробка  насіння прот- 
 

 Таблиця 3. Господарча та економічна ефективність передпосівної обробки насіння пшениці 

м’якої озимої системними хімічними препаратами (середнє за 2016–2020 рр.) 
 

Препарат 

Уро-

жай-

ність 

зерна, 

т/га 

Збережений 

урожай 

зерна за 

рахунок за-

хисту, т/га 

Приріст 

урожаю  

від добрив 

 і захисту,  

т/га 

Маса 

1000 

зерен, 

 г 

Умовно 

чистий 

при-

буток, 

грн/га 

Рента-

бель-

ність, 

% 

Контроль 7,37 – – 39,24 − − 

Еталон (Вітавакс 200 ФФ, в. с. к.) 7,42 0,06 0,78 39,25 − − 

Вінцит Форте SC, КС 7,69 0,33 1,05 39,64 795 78 

Іншур Перформ FS, т. к. с. 7,56 0,24 0,99 39,28 687 93 

Ламардор 400 FS, т. к. с. 7,54 0,22 0,91 39,87 763 119 

Ламардор Про 180 FS, TH 7,45 0,11 0,82 39,70 139 17 

Сценік 80 FS, TH 7,79 0,41 1,15 39,85 857 42 

Контроль (без добрив) 6,64 – – 40,23 − − 

     НІР05 –  0,52   0,74  −  

 

руйниками  зумовлювала збільшення уро-

жайності зерна на удобреному фоні на рівні 

0,06 т/га (Вітавакс 200 ФФ); 0,11 т/га (Лама-

рдор Про); 0,22 т/га (Ламардор 400); 0,24 т/га 

(Iншур Перформ); 0,33 т/га (Вінцит Форте); 

0,41 т/га (Сценік), приріст урожаю зерна у 

межах помилки досліду. Від сумісної дії до-

брив і захисту одержано суттєвий приріст 

урожайності зерна – від 0,78 (Вітавакс 200 

ФФ) до 1,15 т/га (Сценік). 

Маса 1000 зерен в контролі (на удоб-

реному фоні) становила 39,24 г; по варіантах 

із застосуванням препаратів − 39,25−39,87 г 

(збільшення порівняно з контролем на рівні 

тенденції). В контролі на фоні без добрив 

цей показник становив 40,23 г. 

У середньому за 2016−2020 рр., у  ва-

ріанті з внесенням органо-мінеральних доб-

рив (гній, 30 т/га з N30P30K30), за норми висі-

ву 4,0 млн схожого насіння на 1 га по чорно-

му пару за використання протруйників оде-

ржано умовно чистий прибуток: Вінцит Фо-

рте  –795 грн/га, Iншур Перформ – 687грн/га, 

Ламардор 400  – 763 грн/га, Ламардор Про – 

139 грн/га, Сценік – 857 грн/га. Однак найбі-

льшу рентабельність забезпечили Ламардор 

400 (119 %), Iншур Перформ (93 %) і Вінцит 

Форте (78 %). 

Висновки 
В умовах східної частини Лісостепу 

України протягом 2016–2020 рр. у посівах 

пшениці м’якої озимої інтенсивність розвит-

ку гельмінтоспоріозних і фузаріозних коре-

невих гнилей у контрольному варіанті (без 

добрив і захисту) становила у фазі весняного 

кущення рослин 10, 1 %, у фазі воскової сти-

глості зерна – 14,9 %. 

Хімічні протруйники системної дії  

такі, як: Iншур Перформ, Сценік, Вінцит Фо-

рте, Ламардор 400 і Ламардор Про, забезпе-

чили  високу технічну ефективність у фазі 

весняного кущення – трубкування рослин 

пшениці озимої – в межах від 69,7 до 78,8 %, 

еталон Вітавакс 200 ФФ – 50,0 %, порівняно 

з контролем на неудобреному фоні. 

У середньому за 2016–2020 рр. уро-

жайність зерна в контролі, на фоні без доб-

рив, становила 6,64 т/га; в контролі на удоб-
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реному фоні (гній, 30 т/га з N30P30K30) – 

7,37 т/га, що на 10 % більше. Передпосівна 

обробка насіння протруйниками Вітавакс, 

Ламардор Про, Ламардор 400, Iншур Пер-

форм, Вінцит Форте і Сценік  призводила до  

збереження урожайності зерна на удобрено-

му фоні від 0,06  до 0,41 т/га (приріст у ме-

жах помилки досліду). Від сумісної дії доб-

рив і захисту одержано суттєвий приріст 

урожайності зерна – від 0,78 (Вітавакс 200 

ФФ) до 1,15 т/га (Сценік), або 11,7–17,3 %. 

По варіантах із застосуванням препа-

ратів маса 1000 зерен на удобреному фоні  

становила 39,25−39,87 г, в контролі − 39,24 г. 

За  рахунок  застосування  протруйни- 

ків одержано наступний умовно чистий при-

буток: Ламардор Про – 139 грн/га, Iншур 

Перформ – 687, Ламардор 400 – 763, Вінцит 

Форте – 795, Сценік – 857 грн/га. Найбільшу 

рентабельність одержано шляхом  передпо-

сівної обробки насіння препаратами Вінцит 

Форте –78 %, Iншур Перформ – 93 % і Лама-

рдор 400 – 119 %. 

Щодо підвищення рівня контролю-

вання збудників гельмінтоспоріозних і фуза-

ріозних кореневих гнилей, пошук і застосу-

вання високоефективних фунгіцидних пре-

паратів, їх композицій є перспективним на-

прямком у подальшій роботі. 
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Кузьменко Н. В., Авраменко С. В., Глубокий А. Н. Химическая защита пшеницы мягкой озимой 
от корневых гнилей. Зерновые культуры. 2021. Т. 5. № 2. С. 383–389 
Институт растениеводства имени В. Я. Юрьева НААН, проспект Московский, 142,  

г. Харьков, 61060, Украина 
 

Изложены результаты изучения эффективности предпосевной обработки семян пшеницы 

мягкой озимой комбинированными химическими фунгицидными протравителями в защите растений 

от корневых гнилей и еѐ влияние на урожайность зерна в восточной части Лесостепи Украины.  

Результаты исследований показали, что в фазе весеннего кущения пшеницы мягкой озимой 

степень развития гельминтоспориозных корневых гнилей (возбудитель – несовершенный гриб 

Bіpolarіs sorokіnіana Shoemaker) и фузариозных (возбудители – несовершенные грибы из рода 

Fusarіum Lіnk.). в контроле без удобрений и защиты составила 10,1 % при распространѐнности 

22,6 %. В метеорологических и фитосанитарных условиях в годы исследований предпосевная обра-

ботка семян снизила интенсивность развития корневых гнилей в фазе весеннего кущения с 3,9 % 

(эталон Витавакс 200 ФФ) до 0,1 % (Ламардор Про). При этом техническая эффективность препа-

ратов составила: Иншур Перформ – 69,7 %; Сценик − 77,4 %; Винцит Форте − 77,9 %; Ламардор 

400 и Ламардор Про − 78,3–78,8 %; эталон Витавакс 200 ФФ – 50,0 % по сравнению с контролем на 

неудобренном фоне. В фазе восковой спелости зерна протравители были неэффективны. 

Урожайность зерна в контроле, на фоне без удобрений, составила 6,64 т/га; в контроле, на 

удобренном фоне, – 7,37 т/га, то есть выше на 10 %. От совместного действия удобрений и предпо-

севной обработки семян протравителями получен существенный прирост урожайности зерна – от 

0,78 т/га (Витавакс 200 ФФ) до 1,15 т/га (Сценик). 

За счет предпосевной обработки семян препаратами Винцит Форте,  Иншур Перформ, Ла-

мардор 400, Ламардор Про и Сценик получено условно чистую прибыль в размере соответственно 

795; 687; 763; 139 и 857 грн/га. Наибольшую рентабельность обеспечили Ламардор 400 (119 %), Ин-

шур Перформ (93 %) и Винцит Форте (78 %). 

Ключевые слова: пшеница мягкая озимая, корневые гнили, системные протравители, техни-

ческая эффективность, урожайность. 
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We are given research results of the effectiveness of pre-sowing treatment of soft winter wheat seeds 

with combined chemical fungicides against root rot and its influence on grain yield in the eastern Forest-

Steppe of Ukraine.  
The research results shown that development degree of root rots as Helminthosporium (Bіpolarіs so-

rokіnіana Shoemaker) and Fusarіum (Fusarіum Lіnk.) in control variant without fertilizers and protection at 

the spring tillering stage was 10.1 % with a prevalence of 22.6 %. In meteorological and phytosanitary con-

ditions of research years, the intensity of root rots development in the spring tillering stage was reduced with 

pre-sowing seed treatment from 3.9 (Vitavax 200 FF standard) to 0.1% (Lamardor Pro). The technical effi-

ciency of the pesticides was for  Insure Perform - 69.7 %; Scenic - 77.4 %; Vincit Forte - 77.9 %; Lamardor 

400 and Lamardor Pro - at the level of 78.3-78.8 %; Vitavax 200 FF standard - 50.0%, compared to the un-

fertilized control. In the grain dough stage, pesticides were ineffective. 

Grain yield in unfertilized control was 6.64 t/ha, and in the fertilized control - 7.37 t/ha, which is 

10 % more. 

The combined action of fertilizers and pre-sowing seed treatment significantly increased grain yield 

gain - from 0.78 (Vitavax 200 FF) to 1.15 t/ha (Scenik), or by 11.7–17.3 %. 

Seed dressing with Vincit Forte, Insure Perform, Lamardor 400, Lamardor Pro and Scenic resulted to 

obtain the relatively net profit of 795, 687, 763, 139 and 857 UAH/ha, respectively. Lamardor 400, Insure 

Perform and Vincit Forte provided the highest profitability of 119 %, 93 % and 78 %, respectively. 

Keywords: soft winter wheat, root rots, systemic seed dresser, technical effectiveness, yield. 

 

 


