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В Україні ячмінь є провідною зерновою культурою, яка за площею висіву – близько 

2,5 млн. га, займає третє місце, поступаючись озимій пшениці і кукурудзі [5]. 

Значні площі вирощування ячменю зумовлені його універсальним використанням. 

Так, із зерна виготовляють крупи, борошно, сурогат кави тощо, а також отримують солод для 

пивоваріння. Найбільша кількість зерна ячменю використовується для годівлі тварин у 

вигляді дертей і складової комбікормів [1, с. 225]. 

Необхідно зазначити, що не дивлячись на важливість ячменю, останнім часом в 

Україні спостерігається тенденція до скорочення посівних площ порівняно із попередніми 

роками (2000-2010 рр. висівалось 4,4 млн. га), а також проявляється нестабільність валового 

виробництва зерна зумовлена, перш за все, коливаннями його врожайності. Особливо це 

стосується культивування озимого ячменю, який у зимовий період зазнає негативного 

впливу низьких температур та біогенних пошкоджуючих чинників – хвороб, шкідників, 

бур’янів [1, с. 226; 5].  

Однією з основних причин скорочення виробництва культури є недотримання засад 

сівозмінного вирощування, неякісний обробіток і удобрення ґрунту, недосконала система 

хімічного захисту рослин, неправильний підбір сортів тощо [1, с. 226-227]. 

Важливим напрямком досліджень, який покликаний підвищити виробництво ячменю 

в Україні, є вивчення впливу фунгіцидів для боротьби з хворобами у конкретних ґрунтово-

кліматичних умовах, адже у посівах культури виявлено понад 20 хвороб – сажкові (тверда, 

летюча, чорна сажки), іржасті (лінійна, жовта та карликова іржа), плямистості (темно-бура, 

смугаста, сітчаста, облямівкова (ринхоспоріоз), септоріоз тощо), кореневі гнилі, борошниста 

роса, снігова пліснява, фузаріоз колоса, бактеріози та мозаїки, які є однією з причин 

недобору урожаю [2, с. 51-64; 4, с. 55-75]. 

Метою роботи було дослідити ефективність застосування фунгіциду Амістар Екстра 

проти хвороб надземної частини рослин ячменю звичайного озимого залежно від 

попередників – квасолі і сої в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області 

(Західний Лісостеп України). 

Матеріалом дослідження був ячмінь звичайний (Hordeum vulgare L.) сорту Борисфен 

та двокомпонентний фунгіцид Амістар Екстра 280 SC (80 г/л ципроконазол, 200 г/л 

азоксистробін) швейцарського концерну Сингента. 

Польові дослідження проводили на території агробіолабораторії Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на чорноземі 

типовому важкосуглинковому малогумусованому. Технологія вирощування культури 

загальноприйнята для Лісостепу України, попередники – квасоля звичайна і соя культурна 

[1, с. 229-235].  

Дослід закладали з 4-разовим повторенням за рекомендованою для випробовування 

фунгіцидів методикою [3, с. 6-28]. Дослідні варіанти культури двічі обприскували 

фунгіцидом Амістар Екстра з нормою витрати 0,75 л/га і 200 л/га робочого розчину у стадію 

подовження стебла (BBCH 32 і 39). Рослини контрольного варіанту оброблялись водою.  

Визначення поширення хвороб надземної частини рослин ячменю проводили через 10 
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днів після останнього застосування фунгіциду з наступним розрахунком технічної 

ефективності дії пестициду [3, с. 30].  

Статистичне опрацювання експериментальних даних здійснювали за допомогою 

програми Microsoft Excel®. 

У 2020 р. на досліджуваному полі ячменю звичайного сорту Борисфен було виявлено 

три хвороби – летюча сажка, темно-бура плямистість і септоріоз листя (табл. 1).  

Таблиця 1. Вплив фунгіциду Амістар Екстра на поширення хвороб ячменю звичайного сорту 

Борисфен залежно від попередника, % 

Хвороба 
Попередник квасоля Попередник соя 

контроль дослід контроль дослід 

летюча сажка 1,3±0,1 1,1±0,1 1,4±0,2 1,1±0,1 

темно-бура плямистість 6,7±0,3 3,2±0,2* 7,9±0,6 3,5±0,3* 

септоріоз листя 4,8±0,3 2,1±0,2* 5,7±0,4 2,0±0,2* 

Примітка: * – зміни порівняно з контролем вірогідні (P<0,05) 

Поширення летючої сажки на ячмені, який висівався після квасолі і сої було близьким 

– 1,3% і 1,4%, а після обробки фунгіцидом Амістар Екстра цей показник мав тенденцію до 

зниження на 0,2% і 0,3%, відповідно. Таке незначне пригнічення пестицидом поширення 

сажки – технічна ефективність 15,4% і 21,4% за висіву після квасолі і сої, відповідно, можна 

пов’язати із тим, що хоч хвороба проявляється під час стадії появи суцвіть і колосіння, але 

основний розвиток збудника-гриба Ustilago nuda Rostrup. і його негативний вплив 

розпочинається від стадії проростання зараженого насіння [2, с. 51], а обробка препаратом 

здійснювалась у стадію подовження стебла (BBCH 32, 39). 

Темно-бура плямистість уражала 6,7% рослин ячменю, які висівались після квасолі та 

значніше – 7,9% після попередника соя. Обприскування фунгіцидом Амістар Екстра 

зменшувало поширення хвороби до рівня 3,2% і 3,5%, після досліджуваних попередників, 

виявляючи високу технічну ефективність застосування – 52,2% і 55,7%, відповідно. 

Дещо нижчу шкодочинність для ячменю сорту Борисфен виявляв септоріоз листя. 

Поширення хвороби у посіві культури після квасолі становило 4,8%, після сої – зростало до 

5,7% та після дворазового застосування фунгіциду знижувалося на 2,7% і 3,7%, відповідно, 

показуючи найвищу технічну ефективність застосування – 56,3% і 64,9%.  

Таким чином, одержані дані вказують, що поширення темно-бурої плямистості і 

септоріозу листя в посівах ячменю сорту Борисфен значніше після його розміщення у 

сівозміні за попередником – соя і нижча – після квасолі. Поширення летючої сажки не 

залежало від попередників. Фунгіцид Амістар Екстра має високу ефективність у боротьбі із 

темно-бурою плямистістю і септоріозом листя ячменю та незначний вплив на поширення 

летючої сажки. Пестицид проявляє вищу на 3,5-8,6% технічну ефективність у боротьбі із 

виявленими хворобами під час застосування на посівах ячменю, який розміщується у 

сівозміні після сої, ніж за квасолею у місцевих ґрунтово-кліматичних умовах. 
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