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рослинного матеріалу в середині весни або на початку літа, коли ростових 
гормонів найбільше, а кількість інфекції в повітрі та на рослинах менша, 
позитивно вплине на кінцевий результат мікроклонування. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Проблеми захисту довкілля та одержання екологічно чистої продукції є 
одними з основних у сучасному сільськогосподарському виробництві. 
Стабільність землеробства, рівень урожайності значною мірою залежать від 
фітосанітарного стану посівів. 

Застосування засобів захисту рослин для регулювання чисельності 
шкодочинних організмів є невід'ємною складовою частиною інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур. Тому важливим 
резервом збільшення кількості та підвищення якості сільськогосподарської 
продукції є впровадження ефективних методів і засобів захисту рослин від 
шкідників,   хвороб   і   бур'янів.   Широке   впровадження   у   виробництво 
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інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур значною 
мірою спричинює зростання пестицидного навантаження на поля, веде до 
порушення рівноваги в агробіоценозах, до можливого підвищення 
резистентності шкідливих організмів, збільшення небезпеки забруднення 
навколишнього середовища та урожаю. 

Для пестицидів, які застосовують у сільському господарстві для 
контролю хвороб,-бур'янів і шкідників культур, властивий побічний вплив на 
ґрунтові мікроорганізми. Пестициди, накопичуючись у ґрунті, можуть 
інгібувати або стимулювати розвиток корисної мікрофлори, а також патогенів, 
які не мають практичного значення у звичайних умовах. Гербіциди є постійно 
діючим екологічним фактором впливу на життєдіяльність ґрунтових 
мікроорганізмів. Хімічні обробки здебільшого призводять до загибелі чутливих 
до певних препаратів видів мікроорганізмів, активізації стійких мутантів і 
видів, які використовують гербіцид як енергетичний матеріал. Наслідок - 
порушення стану рівноваги ґрунтової екосистеми і умов самоочищення ґрунту, 
звуження спектра мікробіологічної активності [9, с. 104]. 

Бідою сучасного сільськогосподарського виробництва є й те, що на ринок 
пестицидів в Україні потрапляє величезна кількість фальшивої продукції [1, с. 
65]. 

Навіть за високої культури землеробства та дотримання всіх вимог 
технологій вирощування сільськогосподарських культур у кожному 
господарстві повинні бути готовими застосовувати інтегровану систему 
захисту. Агротехнічні й біологічні повинні бути базовими, а хімічні -
доповнюючими [4, с. 30]. 

За останні 30-40 років темпи приросту витрат на захист рослин у 8-10 
разів перевищували темпи збільшення урожайності основних 
сільськогосподарських культур. Системи захисту рослин були спрямовані на 
інтенсивне використання хімічних засобів без відповідного обґрунтування в 
екологічному та економічному відношенні. На сьогодні все більше визнання 
отримує ідея переходу до управління екосистемами [3, с. 3]. 

Сучасний спеціаліст із захисту рослин повинен добре розбиратися в 
конкретній екологічній ситуації, щоб прийняти оптимальне рішення про 
застосування того чи іншого методу захисту рослин [2, с. 3]. 

Для покращення якості й екологічної чистоти сільськогосподарської 
продукції, а також збереження ресурсів потрібно впроваджувати агроекологічні 
підходи до ведення сільського господарства. Вони не потребують великих 
капіталовкладень, але вимагають переосмислення екологічної структури 
біоценозу [6, с. 176]. 

Захисна функція агротехнічних заходів виявляється у запобіганні 
інтенсивному розмноженню шкідливих організмів, а також реалізації сортових 
властивостей стійкості рослин та конкурентної спроможності їх у використанні 
поживних елементів і вологи. Крім цього, вони забезпечують формування 
передумов високої господарської, економічної та екологічної 
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ефективності інших заходів захисту. Обробіток ґрунту виконує важливу роль в 
управлінні динамікою шкідливих організмів у агроценозах. Деякі заходи мають 
профілактичний характер, але окремими агроприйомами можна безпосередньо 
знищувати шкідників [7, с. 25]. 

Локальні обробки пестицидами також є високоефективними, тому що 
дозволяють зменшувати чисельність шкодочинних організмів при мінімальних 
витратах пестицидів. До них відносяться: обробка крайових смуг посівів, 
стрічкове та гніздове внесення пестицидів, спрямоване обприскування, обробка 
куртин та окремих особин культурних рослин або шкодочинних організмів. 

Біологічний метод ґрунтується на використанні живих організмів або 
продуктів їхньої життєдіяльності з метою зменшення чисельності та 
шкодочинності шкідливих організмів. Він полягає у використанні 
паразитичних або хижих тварин та мікроорганізмів - збудників хвороб комах. 
Останнім часом за кордоном набуло поширення використання мікогербіцидів - 
препаратів, що містять у своєму складі спори фітопатогенних грибів. 

Основні напрямки використання цього методу: 
- збереження та підвищення ефективності природних ресурсів ентомофагів, 
- збагачення агроценозів корисними організмами, 
- використання патогенних мікроорганізмів та створення на їх базі 
- біопрепаратів. 

Біологічний захист рослин ґрунтується на використанні таких 
взаємовідносин між організмами, як антагонізм, конкуренція, гіперпаразитизм. 
Останнім часом цьому методу приділяють усе більшу увагу в зв'язку з тим, що 
широке застосування хімічного методу становить небезпеку для здоров'я людей 
і порушує екологічні процеси в природі, згубно впливає на корисну 
мікрофлору. Біологічні прийоми захисту перспективні як високоефективні та 
безпечні для теплокровних тварин [5, с. 82]. 

В центрі уваги - екологічне обґрунтування інтегрованих систем захисту 
посівів від шкідливих організмів та економічно виправдане поєднання 
агротехнічних, хімічних, фітоценотичних, фізичних, біологічних та інших 
заходів у посівах окремих культур. Екологічно обґрунтована система захисту 
культурних рослин від шкідливих організмів становить досить складний 
технологічний процес та здійснюється послідовним проведенням комплексу 
заходів. Нова концепція інтегрованого захисту рослин - це управління 
динамікою популяцій шкідливих і корисних організмів на основі 
фітосанітарних прогнозів різної завчасності та цілеспрямованого застосування 
сучасних методів і засобів захисту рослин з урахуванням охорони 
навколишнього середовища та використанням економічних порогів 
шкодочинності. 

На даний час основним принципом природокористування має бути 
еколого-економічний принцип, який передбачає одержання максимального 
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прибутку при мінімальних витратах та незначних впливах на навколишнє 
середовище [8, с. 524]. 

Отже, з метою вдосконалення інтегрованої системи захисту рослин 
та її екологічної орієнтації необхідно: оптимізувати технології 
вирощування культурних рослин із врахуванням ролі строків проведення 
робіт, норми висіву, ширини міжряддя, глибини посіву; збільшити вплив 
системи удобрення культур на розвиток шкодочинних організмів, а також 
системи меліоративних заходів в обмеженні чисельності шкідників, 
бур'янів та збудників хвороб. 

Обов'язковим є урахування екологічної шкоди, економічної 
доцільності та екологічної безпеки заходів хімічного захисту та розрахунок 
технічної, господарської та економічної ефективності їх. Вирішення 
екологічних проблем, що виникають при застосуванні пестицидів та 
соціальна безпека заходів захисту рослин, оптимізація використання 
апаратури та засобів механізації захисту рослин. 

Ще одним перспективним шляхом екологізації захисту рослин є 
обмеження резистентності до пестицидів популяцій шкідливих організмів. 

Список використаних джерел: 1. Бабаянц О. Українській ниві - лише 
якісні ЗЗР! / Бабаянц О. // Пропозиція. - 2012, № 9. - С. 64-65. 2. Білик М.О. 
Біологічний захист рослин: [моногр.] / Білик М.О. - Харків: Майдан, 2009. -
424 с. 3. Кулєшов А.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: [моногр.] / 
Кулєшов А.В., Білик М.О. - Харків: Еспада, 2008. - 512 с. 4. Лисенко А. 
Інтегрована система захисту від бур'янів / Лисенко А. // Пропозиція. - 1998, 
№ 11. - С. 30-31. 5. Марков І. Біологічний захист рослин від хвороб / 
Марков І. // Пропозиція. - 2014, № 6. - С. 82-87. 6. Мудрак О.В. Екологія: 
[моногр.] / Мудрак О.В. - Вінниця, 2006. - 508 с. 7. Окрушко С.Є. 
Інтегрований захист рослин: [моногр.] / Окрушко С.Є. - Вінниця, 2014. -38 
с. 8. Окрушко С.Є. Обґрунтування переходу до органічного землеробства у 
Вінницькій області / Окрушко С.Є. // Органічне виробництво і продовольча 
безпека. - Житомир, 2015. - С. 523-526. 9. Сторчоус І. Застосування 
гербіцидів: очікуваний ефект та побічний вплив / Сторчоус І. // 
Пропозиція. - 2014, № 1. - С. 100-105. 

208 


