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В умовах північно-східної частини України проведено 
дослідження впливу гербіцидів у посівах льону-довгунця на 
розвиток збудника фузаріозу. Встановлено, що 
застосування гербіцидів у посівах льону-довгунця сорту 
Чарівний суттєво не вплинуло на симптоми та рівень 
ураженості фузаріозом. Динаміка токсичної дії гербіцидів 
на ґрунтові гриби роду Fusarium ризосфери льону-довгунця 
має тенденцію їх до зменшення після застосування і 
поступового відновлення до попереднього рівня через 40-45 
днів. 

 

Захист рослин, як відомо, ґрунтується на двох головних принципах: 
одержання стійких сортів і використання пестицидів. Що стосується 
пестицидів, то майже всі вони відносяться до класу сполук, серед яких 
зустрічаються мутагени та канцерогени.  

Наявність залишкової кількості пестицидів у складі готової 
сільськогосподарської продукції може створювати загрозу здоров’ю 
населення. І нарешті, деякі, навіть найбільш ефективні пестициди, 
справляють моносайтову дію, внаслідок чого у популяціях фітопатогенів 
можуть накопичуватись резистентні до них форми. 

Все це зумовлює доцільність пошуку альтернативних методів 
захисту рослин, необхідних для одержання екологічно чистої продукції і 
оздоровлення навколишнього середовища. 

На сьогодні відомо більше десяти мікозів льону-довгунця, що 
спричиняють втрати врожаю різного ступеня. 

За сприятливих умов інтенсивний розвиток збудника фузаріозу 
може спостерігатися на 60 – 70 % посівних площ, що призводить до 
недобору соломи до 60 %, насіння – до 45 % і погіршення якості довгого 
волокна до трьох номерів [1]. 

В агропромисловому комплексі діяльність людини спрямована на 
формування запрограмованої високопродуктивної агроекосистеми. 
Проте на сучасному етапі розвитку землеробства обмежуючими 
факторами потенційних можливостей одержання високого врожаю та 
якості волокна льону-довгунця є ураженість посівів фузаріозом та їх 
забур’яненість. 

Як хімічно активні сполуки, гербіциди можуть бути токсичними і для 
збудників хвороб [2]. 



Хімічні засоби захисту рослин відрізняються різноманітною дією на 
рослини і викликають у них фізіологічні та морфологічні зміни, які 
відображаються на розвитку патогенів. 

Головною метою наших досліджень було вивчення впливу 
гербіцидів на розвиток фузаріозу, а також дослідження реакції патогенної 
мікрофлори ґрунту після застосування гербіцидів в умовах північно-
східного Полісся України. 

Робота виконувалась на дослідних ділянках Інституту луб’яних 
культур НААН. Ґрунти селекційної сівозміни темно-сірі опідзолені, 
легкосуглинкові, характеризуються такими агрохімічними показниками 
(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Агрохімічні показники ґрунту селекційної сівозміни 
 

Шар ґрунту, 
см 

Вміст поживних речовин Вміст 
гумусу, 

% 
pН 

азот Р2О5, 
мг/100г. ґрунту 

К2О, 
мг/100 г. ґрунту 

0-20 0,29 15,4 11,6 3,9 5,2 
20-40 0,20 9,6 7,9 2,8 4,8 

 

Попередником льону-довгунця була озима пшениця після 
багаторічних трав. За роки досліджень природний інфекційний фон був 
достатнім для вирішення поставлених завдань щодо вивчення розвитку 
фузаріозу в польових умовах. 

Облік ураження рослин фузаріозом проводили у різні фази 
розвитку. Видовий склад збудників фузаріозу визначали за методикою 
В.И.Билай [3]. 

У дослідах на сорті льону-довгунця Чарівний у фазі «ялинки» 
застосовували протизлаковий гербіцид Пантера (1,6 л/га), 
протидвудольні гербіциди Магнум (9 г/га), Льонок (10 г/га), Ларокс (9 г/га), 
а також бакові суміші Пантера + Льонок, Пантера + Магнум, Пантера + 
Ларокс. 

Проби для дослідження ризосферної мікрофлори відбирали на 10-
ту, 20-ту, 30-ту і 40-ву добу після застосування гербіцидів. 

При підготовці ґрунту для мікологічного аналізу використовували 
метод послідовних розведень. Посів ґрунтової суспензії здійснювали на 
живильне середовище – картопляний підкислений агар у стерильні чашці 
Петрі. 

Повторність дослідів – чотириразова. Кількість колоній грибу 
Fusarium oxysporum (f.lini) розраховували на 1 г. абсолютно сухого 
ґрунту. 

Візуальними спостереженнями за ураженими рослинами 
установлено, що в умовах північно-східного Полісся України льон-
довгунець уражується фузаріозом. Біологічний аналіз уражених рослин 
показав, що загибель рослин льону-довгунця викликають гриби із класу 
Fungiimperfecti роду Fusarium. Видовий їх склад непостійний, але частіше 
всього зустрічається гриб Fusarium oxysporum (f.lini) (табл. 2). 



Таблиця 2 – Морфологічні ознаки грибу Fusarium oxysporum (f. lini) 
 

Середня 
довжина 

макроконідій,м
к 

Ширина 
макроконідій,мк 

Зустрічаємость конідій з 
перепонками, % 

Ознаки міцелію 

1 2 3 Міцелій ватоподібний, 
білого кольору з фіолетовим 
відтінком. 
Макроконідії переважно з 
трьома перепонками. 

33,6-35,6 3,15-3,35 0 22,5 77,5 

 

Як підтверджують дані таблиці 3, застосування гербіцидів на 
посівах льону-довгунця сорту Чарівний не вплинуло на симптоми і 
ступінь ураженості рослин фузаріозом. Так, якщо в контрольному 
варіанті без обробки гербіцидами ступінь ураженості складав 13,5; то при 
застосуванні гербіцидів і підрахунку через 10 днів цей показник був в 
межах 11,5-15,0 %. 

При підрахунку ураженості рослин через 20 днів після застосування 
гербіцидів (фаза швидкого росту рослин) відбулося незначне збільшення 
показника у контрольному варіанті до 14,7; а при застосуванні 
гербіцидів – у межах 13,0 – 16,1 %. 

Через 30 і 40 днів після застосування гербіцидів (фази бутонізації – 
цвітіння льону) спостерігалася тенденція до збільшення показника 
ураженості рослин збудником фузаріозу (у контрольному варіанті в 
межах 15,1-16,3; при застосуванні гербіцидів 14,1-21,4 %). 

 

Таблиця 3 – Вплив гербіцидів на ступінь ураженості рослин льону-
довгунця сорту Чарівний збудником  фузаріозу (сер. 2007 – 2009 рр.) 

 

Варіанти досліду Ступінь ураженості рослин фузаріозом при застосуванні 
гербіцидів, % 

Через 10 днів Через 20днів Через 30 днів Через 40 днів 
Контроль – без обробки 13,5 14,7 15,1 16,3 
Пантера 1,6 л/га 13,7 16,1 21,0 21,4 
Льонок (10г/га) 13,8 15,5 17,4 17,7 
Магнум (9г/га) 15,0 16,1 17,5 17,9 
Ларокс (9г/га) 13,5 15,6 16,7 16,9 
Пантера + льонок 11,5 13,0 14,1 15,3 
Пантера + магнум 13,7 15,1 15,5 15,8 
Пантера + ларокс 14,1 15,3 16,5 16,8 

 

В умовах зростаючого виробництва сільськогосподарської продукції 
постає завдання отримання детальної екотоксикологічної інформації про 
вплив гербіцидів на мікобіоту ґрунту, яка відіграє важливу роль у 
життєдіяльності рослин. 

Як показують дані таблиці 4, гербіциди показали різний рівень 
фунгістатичної дії на гриби роду Fusarium. 

Найбільший вплив на наявність у ґрунті колоній грибу Fusarium 
oxysporum (f. lini) мав обробіток рослин льону протидводольними 
гербіцидами – Льонком, Магнумом та Лароксом. У порівнянні з 
контролем кількість колоній збудника фузаріозу через 10 днів після 
обробки зменшилася відповідно на 33,1; 24,5 та 27,5%. 

 



Таблиця 4 - Вплив застосування гербіцидів на наявність в ґрунті колоній 
грибу Fusarium oxysporum (f.lini) (сер. 2007-2009 рр.) 

 

Варіанти досліду 

Кількість колоній грибу тис.штук в 1 гр. абсолютно сухого грунту 

че
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%
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30
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40
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%
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Контроль без обробки 1306 100 1334 100 1347 100 1356 100 
Пантера 1,6 л/га 1113 85,2 1121 84,0 1175 87,2 1284 94,6 
Льонок 10г/га 875 66,9 794 59,5 790 58,6 874 64,5 
Магнум 9г/га 987 75,5 955 71,6 948 70,3 1110 81,9 
Ларокс 9 г/га 947 72,5 921 69,0 917 68,1 997 73,5 
Пантера + Льонок 1061 81,2 1021 76,5 1048 77,8 1154 85,1 
Пантера + Магнум 1088 83,3 1039 77,9 1065 79,1 1125 82,9 
Пантера + Ларокс 1119 85,1 1055 79,0 1069 79,4 1123 82,8 

 

Причому, дана тенденція спостерігається і при проведенні 
мікологічного аналізу ґрунту через 20, 30 та 40 днів після застосування 
гербіцидів. 

Треба відзначити, що застосування бакової суміші гербіцидів 
Пантера+Льонок, Пантера+Магнум, Пантера+Ларокс призвело до 
зменшення кількості колоній збудника фузаріозу відповідно на 18,8; 16,7 
та 14,9% у порівнянні з контрольним варіантом. 

Динаміка токсичної дії гербіцидів у наших дослідах на ґрунтові 
гриби ризосфери льону-довгунця мала тенденцію до зменшення 
збудника після застосування гербіцидів через 10, 20 та 30 діб і 
поступового їх відновлення до попереднього рівня через 40-50 днів 
(табл. 4). 

На основі проведених досліджень можна зробити наступні 
висновки: 

1.Збудником фузаріозу льону-довгунця в північно-східній частині 
Полісся України є ґрунтовий гриб Fusarium oxysporum (f.lini) Bolley. 

2.Застосування гербіцидів у посівах льону-довгунця сорту Чарівний 
суттєво не вплинуло на симптоми та рівень розповсюдженості та 
ураженості рослин фузаріозом. 

3.Динаміка токсичної дії гербіцидів на ґрунтові гриби роду Fusarium 
ризосфери льону-довгунця має тенденцію до їх зменшення через 10, 20, 
30 днів після застосування і поступового відновлення до попереднього 
рівня через 40-45 днів. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА НА РАЗВИТИЕ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ ФУЗАРИОЗА  

 
Чучвага В.И., Бурик О.Ю. 

 
В условиях северо-восточной части Украины проведено исследование влияния 

гербицидов в посевах льна-долгунца на развитие возбудителя фузариоза. 
Установлено, что применение гербицидов в посевах льна-долгунца сорта Чарівний 

существенно не повлияло на симптомы и уровень пораженности фузариозом. 
Динамика токсичного действия гербицидов на грунтовые грибы рода Fusarium 

ризосферы льна-долгунца имеет тенденцию к уменьшению после применения и 
постепенного возобновления к предыдущему уровню через 40-45 дней. 

 
 

INFLUENCE OF HERBICIDES IN FIBER FLAX FIELDS ON DEVELOPMENT OF 
FUSARIOSIS EXCITER 

 
Chuchvaha V.I., Buryk O.Yu 

 
In conditions of northern-east part of Ukraine we investigation of the influence of 

herbicides in fiber flax fields of fusariosis exciter was made. 
It was proved that use of herbicides in fiber flax fields of Charivniy variety doesn’t 

influence substantially on symptoms and level of staggered by fusariosis. 
The dynamics of toxic action of herbicides on the ground mushrooms of sort of Fusarium 

of rhizolithe of fiber flax has a tendency of their decreasing after application and gradual 
renewal to the previous level at 40-45 days. 
 


