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Одним із шляхів розв'язання проблеми 
виробництва безпечних для здоров'я люди-
ни продуктів харчування є використання 
системи НАССР (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points), що забезпечує струк-
турний та науковий підхід до контролю 
ідентифікованих небезпечних чинників, 
ніж традиційні процедури контролю кін-
цевого продукту. Основними принципами 
системи управління якістю і безпечністю 
сільськогосподарської продукції є прове-
дення аналізу небезпечних чинників на всіх 
стадіях, починаючи з вирощування і до кін-
цевого споживання, визначення критичних 
етапів технологічного процесу і вживання 
заходів щодо їх покращення [1]. 

Реалізацією системи НАССР є прове-
дення екологічної експертизи технологій 
вирощування сільськогосподарських куль-
тур, яка дає можливість уникнути нега-
тивного впливу на стан навколишнього 
середовища і здоров'я людей, а також оці-

© H.A. Макаренко, О.В. Тогачинська, 
В.І. Бондарь, 1-М. Свидинюк, 2009 

нити ступінь їх екологічної безпеки перед 
впровадженням у сільськогосподарське ви-
робництво [5]. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Дослідження проводили в Інституті аг-

роекології УААН та Н Н Ц "Інститут земле-
робства" з пшеницею озимою сорту Лада 
Одеська на темно-сірому опідзоленому 
легкосуглинковому ґрунті. Схема досліду 
передбачала вивчення варіантів удобрення 
на фоні мінімальної та інтенсивної систе-
ми захисту рослин: контроль (без добрив), 
NeoN3o, Pi35Ki35+N8o+N55, побічна продук-
ція, P90K90+N60+N30. 

У досліді вивчали інтенсивний захист 
рослин, з використанням пестицидів: Аміс-
гар-Екстра — 0,5 л/га (проти септоріоза, 
борошнистої роси, бурої листкової іржи, 
фузаріозу, альтернаріозу колоса), Кара-
ге-Зеон — 0,2 л/га (проти хлібного жука, 
грипсів, блішок), Альто-Супер — 0,5 л/га 
(проти септоріозу листя, іржи бурої, стеб-
лової, борошнистої роси, фузаріозу, септо-
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Висвітлено екологічну експертизу технології вирощування пшениці озимої за показника-
ми фітосанітарного стану посівів у зоні Північного Лісостепу. Встановлено, що для впро-
вадження технологій у виробництво слід удосконалювати деякі технологічні операції. 



Екологічний стан Відхилення від оптимуму в бік погіршення Оцінка, бали 

Незадовільний Перевищує 25% 0 

Задовільний Понад 10%, але не перевищує 25% 1 

Нормальний Не перевищує 10% 2 

Оптимальний Не спостерігається 3 

Встановлено, що в посівах пшениці по-
ширені однорічні і багаторічні бур'яни. 
Однорічні: підмаренник чіпкий (Galium 
арагіпе), фіалка польова (Viola arvensis 
Murray), просо посівне (Panicům millia-
ceum L), горошок волохатий (Vida villosa 
Roth), гірчиця польова (Sinapis arvensis), 
гірчак плосколистий (Persicaria lapathifo-
lia), курячі очка (Fnagallis foemina Mill), 
шпергель звичайний (Spergulla arvensis), 
паслін чорний (Solanum nigrum L), вероніка 
польова (Veronica arvensis L), лобода біла 
( Chenopodium album L), метлюг звичайний 
(Arrhenatherum elatius L), ромашка запашна 
(Matricaria matricariodes), багаторічні — по-
льовий, жовтий осоти (Sonchus arvensis L., 
Sonchus asper), щавель горобинний (Rumex 
domesticus) (табл. 2). 

Екологічне оцінювання технологій за 
показниками забур'янення проводили згід-
но з методики [2]: 

Результати дослідження показали, що в 
посівах пшениці озимої зустрічалися такі 
шкідники: гессенська муха (Mayetiola des-
tructor), ячмінна шведська муха (Oscinella 
pusilla), пшеничний трипс (Haplothrips tri-
tici Kurd), клоп шкідлива черепашка (Еигі-
gaster intergriceps Put) (табл. 3). 

Екологічне оцінювання технологій за 
поширенням шкідників проводили згідно 
з методиками [2,4], де враховували еконо-
мічні пороги шкодочинності (табл. 3). 

Під час проведення досліджень виявле-
но на посівах пшениці фузаріозну кореневу 
гниль (Fusarium culmorum, F. graminearum, 
F. avenaceum, F. gibbosum) і фузаріоз коло-
са (Fusarium graminearum, F. sporotrichella, 
F. avenaceum) (табл. 4). 

Таблиця 1 
Оцінювання технології на екологічний стан агроекосистеми 

ріозу колосу, церкоспорельозу), Лінтур — 
0,15 г/га (проти однорічних, багаторічних, 
дводольних бур'янів), а також мінімальний 
захист рослин, де застосовували лише про-
труювач насіння — Максім-Стар — 1,5 л/т. 

Облікова площа ділянки — 25 м2, по-
вторність дослідів — 4-разова, розміщення 
ділянок — рендомізоване, попередник — го-
рох. Агротехніка загально прийнята для цієї 
грунтово-кліматичної зони. Грунт — темно-
сірий опідзолений легкосуглинко-вий на 
лесовидному суглинку з такою характерис-
тикою основних агрохімічних показників: 
рНСОл — 5,2, гідролітична кислотність — 
39 мг-екв / кг ґрунту, вміст гумусу — 2,0% (за 
Тюріним), рухомого фосфору — 160 мг/кг 
ґрунту (за Чириковим), обмінного калію — 
140 мг/кг ґрунту (за Масловою). 

Дослідження засміченості посівів бур'я-
нами проводили кількісним і видовим ме-
тодом, наявність шкідників та хвороб пше-
ниці вивчали за методикою І.Я. Полякова 
[2-4] . Статистичну обробку результатів 
проводили за допомогою дисперсійного і 
регресійного аналізів. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Екологічну експертизу технологій ви-
рощування пшениці озимої проводили 
згідно з методичними рекомендаціями [2]. 
Технології оцінювали за впливом на стан 
агроекосистеми (табл. 1) 

Екологічне оцінювання технологій за 
впливом на фітосанітарний стан проводи-
ли на посівах пшениці озимої сорту Лада 
Одеська у фазі цвітіння, повної стиглості 
на всіх варіантах удобрення з інтенсивним 
і мінімальним захистами. 



Кількість бур'янів, шт./м2 

Багаторічні Однорічні Фітосанітарний стан Оцінка, бали 

показники забур'янення 

1 менше 5 оптимальний 3 

до 5 до 10 нормальний 2 

до 10 до 50 задовільний 1 

понад 10 понад 50 незадовільний 0 

Вид Фаза розвитку культури Пороги шкодочинності 

Гессенська, ячмінна 
шведська мухи 

Сходи — кущення 30-50 мух на 100 змахів сачком; 
5-10% ушкоджених стебел на 
початку масового льоту мух 

Пшеничний трипс Вихід у трубку 300 імаго/100 змахів сачком; 
8-10 імаго/стебло 

Після цвітіння 15-30 личинок/колос 
Клоп шкідлива Відростання — кущення 1-2 клопи/м2 

черепашка Цвітіння — початок наливу зерна 0,3-1 особини/м2 

Молочна спілість при урожайності 50-60 ц/га: 
1-2 личинки/м2 

Ураження рослин фузаріозною 
кореневою гниллю Ураження рослин фузаріозом Фітосанітарний 

стан 
Оцінка, 

бали 

Основа стебла з потемнінням у 
вигляді кільця, що оперізує стебло, 
стебло загибле, або колос на ньому 
без зерна 

Суцільний розовий наліт на 
колосі, повна втрата блиску 
зерна 

Незадовільний 0 

Суцільне побуріння нижньої частини 
стебла і утворення нальоту 

Поодинокі з'явлення роже-
вого, білого, оранжевого, 
червоного нальоту на колосі 

Задовільний 1 

Незначне побуріння первинних 
і вторинних корінців, підземного 
міжвузля і основи стебла 

Суцільне побіління лусочок 
колосків на фоні зеленого 
здорового колоса 

Нормальний 2 

Стебла здорові Ураження колоса відсутнє, але 
незначне побіління лусочок 
колосків 

Оптимальний 3 

Таблиця 2 
Оцінювання технології вирощування пшениці озимої за показниками забур'янення 

Таблиця З 
Пороги шкодочинності основних шкідників пшениці озимої 

Таблиця 4 
Оцінювання технології вирощування пшениці озимої за показниками ураження хворобами 



Оцінювання технологій вирощування 
пшениці озимої за ураженням фузаріоз-
ною кореневою гниллю і фузаріозом коло-
са проводили згідно з [2]: 

Результати досліджень показали, що 
на всіх варіантах досліду щодо поширення 
бур'янів технологія з інтенсивним захистом 
забезпечувала переважно нормальний і задо-
вільний стан. Спостерігали помірну забур'я-
неність однорічними і багаторічними бур'я-
нами на варіантах: контроль, N6oN3o, побічна 
продукція. Інші варіанти щодо поширення 
бур'янів характеризувалися нормальним 
екологічним станом. Застосований у посівах 
пшениці озимої гербіцид Лінтур виявився 
ефективним проти дводольних бур'янів і не 
мав фітотоксичної дії щодо злакових видів, 
які в варіантах досліду становили 7-12% 
чисельності всіх бур'янів (табл. 5). 

Рівень ураження шкідниками показав, 
що інтенсивний захист забезпечує опти-
мальний і нормальний екологічний стан. 
Встановлено, що інтенсивний виліт мух 
починається у фазі колосіння — цвітіння. 
Відмічена тенденція до зростання поширен-
ня шкідників у варіантах: побічна продук-
ція, P9oK90+N6o+N3o, N45P45K45 порівняно з 
контролем, незважаючи на внесення препа-
рату Карате-Зеон. В інших варіантах істот-
ної різниці при визначенні поширення шкід-
ників не спостерігали, що характеризувало 
нормальний екологічний стан. Розвиток 
фузаріозної кореневої гнилі пригнічувався 
завдяки обробці насіння препаратом Мак-
сімом-Стар з нормою вит-рати — 1,5 л/т. 
У всіх варіантах удобрення істотної від-
мінності рівня ураження цією хворобою не 
спостерігали. Ураження фузаріозом колоса 
спостерігалося лише в контролі і N6oN30. 

У варіантах з мінімальним захистом рос-
лин була висока забур'яненість, що відпо-
відає задовільному і незадовільному стану. 
Збільшенню забур'яненості однорічними і 
багаторічними бур'янами сприяли надмірна 
кількість атмосферних опадів та зменшення 
у фазу достигання пшениці озимою площі 
листкової поверхні. За рівнем ураження 
шкідниками мінімальна технологія захисту 
рослин забезпечувала нормальний екологіч-
ний стан. Важливо відмітити тенденцію до 

зростання поширення шкідників (гессенська, 
шведська мухи, пшеничний трипс) у варіан-
тах: побічна продукція, Pi35Ki35+N80+N55, 
порівняно з контролем. Ушкодження рослин 
перевищувало економічний поріг на 8%. Ана-
ліз наявності кореневих гнилей і фузаріозу 
колоса пшениці озимої в середньому у всіх 
варіантах удобрення показав ефективність 
протруювання насіння перед сівбою. Тому 
за поширенням хвороб ця технологія забез-
печувала нормальний екологічний стан. 

Врахувавши всі показники, що вивчали під 
час випробування технологій, було проведе-
но комплексне оцінювання і встановлено сту-
пінь досконалості системи захисту та удоб-
рення пшениці озимої (табл. 6). Екологічне 
оцінювання (ЕО) технологій за комплексом 
показників проводили за рівнянням [2]: 

де пп — показник, згідно з яким проводили 
оцінювання, бал; п — кількість показників, 
за якими проводили оцінювання. 

Згідно з методичними рекомендаціями 
використовували таку градацію технологій 
за досконалістю: 

I <1,5 технологія недосконала 
бала і не може бути реко-

мендована виробництву 
II 1,5-2,4 технологія перед впро-

бала вадженням у вироб-
ництво потребує істот-
ного вдосконалення 

III 2,5-2,9 потребують 
бала вдосконалення окремі 

технологічні операції 
IV 3 бали . технологія досконала 

і може бути рекомен-
дована виробництву 

Результати екологічного оцінювання 
технологій вирощування пшениці озимої 
за показниками фітосанітарного стану по-
казали, що технології з інтенсивним захис-
том рослин та системою удобрення Р90К90+ 
+N60+N30, побічна продукція, N60N30 перед 
впровадженням у виробництво потребують 
істотного вдосконалення, а в технології з 
системою удобрення N45 Р45К45, та Різ5К135+ 
+N80+N55 вдосконалення потребують деякі 



Фітосанітарний стан 
Варіанти досліду 

Фітосанітарний стан 
Контроль N60N30 РІ35К]35+ 

N8O+N55 
побічна 

продукція 
РэоКдо+ 

Ne0+N30 N45P45K45 

Поширення бур'янів 
Однорічні Г/0** 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 
Багаторічні 0/0 1/1 1/1 1/0 0/0 2/1 

Поширення шкідників 
Гессенська, шведські мухи 2/2 3/2 З/З 2/0 2/2 2/1 
Пшеничний трипс З/З З/З 3/0 3/2 З/З 3/1 

Поширення хвороб 
Фузаріозна коренева гниль 3/2 3/1 3/1 3/2 3/2 3/2 
Фузаріоз колоса 2/2 2/2 З/З 3/2 3/2 3/2 

Варіанти досліду 
Фон захисту 

Варіанти досліду 
інтенсивний мінімальний 

Контроль (без добрив) 2,0 1,5 
N6oN30 2,4 1,7 
Pi35K135+N8o+N55 2,5 1,5 
Побічна продукція 2,3 1,4 
P9OK9O+N6O+N3O 2,2 1,7 
N45P45K45 2,5 1,6 

Таблиця 5 
Екологічне оцінювання технологій вирощування пшениці за показниками 

фітосанітарного стану посівів, бали 

Таблиця 6 
Комплексне екологічне оцінювання технологій вирощування пшениці озимої 

в зоні Північного Лісостепу України за показниками фітосанітарного стану посівів 

технологічні операції. Мінімальний захист 
рослин не забезпечує досягнення оптималь-
ного фітосанітарного стану посівів. 

ВИСНОВКИ 
Отримані дані свідчать, що екологічна 

експертиза технологій вирощування пше-
ниці озимої дає можливість проводити ана-
ліз небезпечних факторів, які пов'язані з її 
вирощуванням, розробляти заходи, необ-
хідні для їх контролю. Остаточну оцінку 
технологій можливо отримати лише за ре-
зультатами комплексних досліджень, які 
б враховували вплив на біологічну актив-
ність ґрунту, санітарно-гігієнічну якість 
продукції, продуктивність. Лише після цьо-

: го можливо об'єктивно оцінити систему 
удобрення і захисту пшениці. 
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