
Практична робота №3 
СИСТЕМА ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В 

ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
 
За даними Всесвітньої сільськогосподарської організації (ФАО) щорічно 

сільське господарство втрачає від шкідників, хвороб та бур'янів 25-30% 
врожаю. В умовах України, коли ми маємо високо родючі ґрунти, сприятливі 
для розвитку рослин ґрунтово-кліматичні умови, можна різко підвищити 
врожай польових культур за рахунок скорочення цих втрат. 

Посівам сільськогосподарських культур, плодово-ягідним, лісовим та 
лісопарковим насадженням, продукції рослинництва завдають шкоди понад 
400 видів шкідників, 200 видів збудників небезпечних хвороб, 300 видів 
бур'янів. 

У сучасних умовах захист рослин від шкодочинних об'єктів є 
вирішальною ланкою в технологіях вирощування. Сучасна інтенсивна 
технологія у рослинництві передбачає інтегрований захист, який включає в 
себе: агротехнічні, біологічні та хімічні методи боротьби із шкодочинними 
об'єктами. 

Інтегрований захист рослин – це комплексне застосування методів для 
довгострокового регулювання розвитку й поширення шкідливих організмів до 
невідчутного господарського рівня на основі прогнозу економічного порогу 
шкодочинності, дії корисних організмів, енергозберігаючих і 
природоохоронних технологій, які забезпечать надійний захист рослин та 
екологічну рівновагу довкілля. Про потенційні можливості різних методів – 
складових інтегрованого захисту і перспективу екологізації хімічного методу 
свідчить великий експериментальний матеріал, який напрацьовано в багатьох 
дослідних установах. 

Хімічні препарати в цьому захисті застосовуються лише при врахуванні 
ЕПШ (економічних порогів шкодочинності). 

При використанні пестицидів, система захисту в сучасній технології 
вирощування повинна бути побудована на основі оригінальних препаратів, що 
дає можливість убезпечити рослини від шкідливих організмів, максимально 
реалізувати закладений потенціал врожайності. При проведенні цього 
агрозаходу необхідно дотримуватись цілого ряду правил та враховувати 
велику кількість факторів, крім того використовувати сучасну техніку для 
внесення. 

Обприскування – це нанесення хімічних препаратів у крапельно-
рідкому стані на рослини, тіла комах та інші поверхні. Суцільне внесення 
гербіцидів характерне при догляді за культурами суцільного посіву (зернові, 
трави тощо). Проте воно не завжди виправдане при вирощуванні просапних. 
Враховуючи необхідність одержання чистої сільськогосподарської продукції, 
на базі культиваторів для догляду за просапними культурами ("Плай-М" та 
КРН-5,6) знаходять розвиток інтегровані методи захисту рослин. У цьому 
випадку доцільно поєднувати стрічкове внесення гербіцидів із міжрядним 
механічним обробітком культиваторами прецесійного типу ("Плай-М", КРН-
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5,6 і т.п.). Така технологія дає змогу зменшити витрату гербіцидів при 
вирощуванні цукрових буряків на 50%, а кукурудзи та соняшнику – на 70%. 

Сучасні обприскувачі повинні бути забезпеченні баком для миття рук та 
полоскання системи, змішувачем, маркером, комплексом розпилювачів, 
комп'ютером, що керує обприскуванням, системою стабілізації при русі на 
нерівній поверхні. Вони поділяються на навісні, причіпні та самохідні; 
польові, садові та спеціальні; штангові і вентиляторні. 

Штангові обприскувачі є досить продуктивними машинами, мають 
значну гаму модифікацій для різних умов застосування в рослинництві. 
Місткість баків залежить від типу обприскувача та його продуктивності. 
Спостерігається тенденція до збільшення місткості баків. При цьому виходять 
із того, щоб запасу робочої рідини в баку було досить на роботу в проміжок 
від напівзміни до повної зміни. Розпилювачі обприскувачів призначені для 
дозування та попереднього або остаточного подрібнення пестициду. Отже, від 
їхньої роботи залежить кількість та якість нанесення пестициду на об'єкт 
обробки, а значить, і ефективність обприскування. 

Залежно від норм витрат робочої рідини розрізняють звичайне та 
малооб'ємне обприскування, які відрізняються тим, що одна й та ж сама 
кількість пестицидів розподіляється у різному об'ємі рідини. Застосовують і 
ультрамалооб'ємне обприскування – невеликою кількістю рідкого 
концентрату пестицидів без розведення водою. 

При обробці посівів пестицидами необхідно враховувати фактори, які 
впливають на рівномірність внесення: 

• навколишнє середовище (швидкість вітру, температура, вологість 
повітря); 

• характеристика вегетації рослин (структура рослин, висота 
рослин, щільність листків); 

• фізико-хімічні якості препарату (поверхневий натяг, в'язкість, 
крайовий кут, якості зволоження, додатки, які скорочують знос); 

• технічні умови (швидкість руху, відстань між обладнанням та 
культурою, кількість води, тиск, тип форсунок). 

Вплив швидкості руху обприскувача на рівномірність внесення робочої 
рідини наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Вплив швидкості руху на знос робочої рідини 

Швидкість руху, км/год Знос препарату, % 

4 100 
8 151 

16 241 
 
Із даних таблиці 1 видно, що найбільшу рівномірність внесення 

досягають при швидкості руху обприскувача 4 км/год, при збільшенні 
швидкості у два рази зростає знос препаратів на 51 %, а при швидкості 16 
км/год знос становить 241%. 
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Отже, за інтенсивної технології вирощування для рівномірного внесення 
пестицидів швидкість руху обприскувача не повинна перевищувати 4-6 
км/год. 

На якість та рівномірність внесення препаратів суттєво впливає і 
швидкість вітру (табл. 2). 

Найбільш, якісним внесення пестицидів та агрохімікатів буде при 
швидкості вітру 1 м/с, суттєва нерівномірність внесення спостерігається при 
силі вітру 2 м/с. 

Таблиця 2 
Вплив швидкості вітру на знос препарату 

Швидкість вітру, м/с Знос препарату, % 
1 (легке шелестіння) 100 

1,5 146 
2 (листя рухається) 225 

 
Крім того, на якість обробітку препаратами впливає і величина крапель 

при внесенні (табл. 3). 
Таблиця 3 

Швидкість падіння краплин та знос препарату 
Розмір краплин в 

мікронах (1) 
Швидкість 

падіння см/с 
Час до цільової 

поверхні з 70 см в с (2) 
Знос в метрах при 

5 м/с (3) 
50 7,2 12,6 50 

100 25,0 3,6 14 

150 46,0 2,0 8 

200 70,0 1,3 5 

300 115,0 0,8 3 

500 200,0 0,5 2 

(1): мікрон = 0,001 мм; відповідно до цього тут: 0,050 до 0,50 мм 

(2): середній склад рослин, а також вплив швидкості руху 

(3): 5 м/с = границя для заходів із захисту рослин, відповідно «добрій 
професійній практиці» 

 
Примітка: 7,2 км/год, відповідає 2 м/с 
При їзді проти вітру при швидкості вітру 5 м/с рух повітря досягає 

7м/с, при їзді за вітром – лише 3 м/с. 
 
Розпилювачі класифікують за принципом дії та призначенням. 
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За принципом дії розпилювачі розподіляють на чотири типи: 
відцентрові, струменеві, пневматичні та такі, що обертаються. Вони можуть 
давати розпил у вигляді суцільного порожнистого конуса, віяла, суцільного та 
відбивного струменя. Особливу увагу при виборі польових обприскувачів 
необхідно звертати на конструкцію штанги та її механізму копіювання 
поверхні поля, наявність автоматичної системи узгодження норми внесення 
препарату з поступальною швидкістю руху агрегату тощо. Найвищу 
продуктивність забезпечують самохідні машини. 

Часто при застосуванні пестицидів використовують бакові суміші. 
Комплексне застосування пестицидів на посівах сільськогосподарських 
культур здійснюється як використанням сумішей препаратів, які готують 
перед обробкою посівів або роздільним послідовним внесенням компонентів 
комплексу, так і шляхом застосування спеціальних комбінованих препаратів, 
що випускаються промисловістю. 

Розширення масштабів застосування хімічних засобів захисту рослин 
виявило ряд серйозних негативних наслідків: забруднення токсикантами 
ґрунту, нагромадження залишків препаратів та їх метаболітів у рослинницькій 
продукції; мутагенна дія на рослини, виникнення стійких форм бур'янів, 
забруднення підґрунтових вод і водойм тощо. Забруднення навколишнього 
середовища пестицидами, у тому числі й гербіцидами, є однією з найбільш 
серйозних проблем. Особливо велику тривогу вчених і широкої громадськості 
викликає вплив засобів хімізації на забруднення токсикантами продукції 
сільського господарства. У зв'язку з цим, у багатьох наукових установах нашої 
країни і за кордоном, протягом багатьох років, проводять ґрунтовні 
дослідження з вивчення впливу пестицидів на ґрунт, культурні рослини і 
бур'яни, виявлення змін у біохімічному складі рослинницької продукції та 
наявності залишків токсикантів і їх метаболітів. 

Витрату пестицидів можна зменшити щонайменше в 2 рази, обробляючи 
посіви кукурудзи, соняшнику та інших культур лише вздовж рядків стрічками 
завширшки 30-35 см. Велике значення в одержанні чистої продукції 
рослинництва має забезпечення господарств апаратурою для внесення 
хімічних засобів (зокрема, бортовими комп'ютерами, датчиками ОРК8 тощо). 
Тільки рівномірне внесення правильно встановленої дози препарату в добре 
оброблений ґрунт або на вегетуючі рослини у відповідні фази їх росту, 
забезпечує ефективне знищення шкодочинних об'єктів і зводить до мінімуму 
можливість нагромадження залишків токсикантів в урожаї. 

Пестициди та інші хімічні засоби для догляду за культурами поступово 
витісняються більш сучасними складовими. Багато з цих засобів створені на 
основі корисних бактерій, які сприяють росту культур і знищують патогени. 

На разі досить актуальним та сучасним у системі захисту рослин є 
використання біологічних препаратів, тим паче що їх на аграрному ринку є 
велика кількість. Ефективність біозахисту підтверджена дослідно-
виробничими дослідженнями провідних інститутів і лабораторій України. 

Україна спрямована на інтеграцію в ЄС, вступ в СОТ та входження в 
світовий ринок органічної продукції рослинництва і тваринництва, виробленої 
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за біологічними технологіями без використання пестицидів. Важливу роль у 
цьому відіграє біологічний метод захисту рослин, який є екологічно 
безпечним. Він базується на використанні живих організмів, продуктів їх 
життєдіяльності та біологічно активних речовин, тобто зоофагів, 
ентомопатогенних мікроорганізмів, гербіфагів, антибіотиків, феромонів, 
ювеноїдів. 

Застосування біологічного методу в боротьбі з шкідниками, хворобами 
і бур'янами в першу чергу передбачає використання: 

 природних ворогів: хижаків, паразитів, антагоністів тощо; 
 виробництво екологічно чистої продукції; 
 відсутність резистентності у шкідливих організмів до 

використання засобів захисту; 
 збільшення урожаю основних культур та підвищення їх якості; 
 повноцінне використання всіх видів органічних відходів 

господарства; 
 підвищення родючості ґрунту, оздоровлення ґрунтової 

мікрофлори; 
 зниження на 25% і більше дози мінеральних – азотних, фосфорних 

і мікродобрив; 
 підвищення рентабельності сільськогосподарської продукції в 

середньому на 30-50%. 
До найбільш поширених бактеріальних препаратів відносяться: 

триходермін, гаупсин, бактороденцид, акбітур, біополіцид (БСП), лепідоцид, 
пентафаг-С, різоплан, бітоксібацилін, планриз та інші. Крім того біологічний 
захист передбачає у боротьбі із шкідниками використання трихограми. 
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