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Окрушко С.Є.
Вінницький національний аграрний університет 

м Вінниця, Україна 
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Вступ. Зміна клімату в Україні в останні десятиліття певною 
мірою сприяє тому, що деякі культури зменшують свою частку в 
структурі посівних площ, а інші навпаки -  займають їх місце в 
сівозміні та нарощують обсяги виробництва. Останнім часом 
вирощування нетрадиційних та малопоширених рослин набуває все 
більшої популярності в українських фермерів. Тому виникають 
проблеми із захистом цих культур.

Постановка проблеми. Нетрадиційні та малопоширені 
культури є перспективним напрямком розвитку агробізнесу. Дрібні 
виробники шукають альтернативні культури для вирощування, для 
вибору спеціалізації свого господарства та великих перспектив. 
Особливо це актуально для малих за розмірами агроформувань.

Нині в Україні налічується близько 9000 таких фермерських 
господарств, які мають у землекористуванні до 20 га. Для них значний 
економічний інтерес представляють саме малопоширені 
сільськогосподарські культури та рослини. Адже витримати сівозміну 
і забезпечити прибуткову урожайність під час вирощування 
традиційних зернових та олійних культур за нинішніх умов доволі 
складно, як і вигідно продати продукцію за високою ціною через 
невеликі її обсяги. Тому для фермерських господарств із невеликою 
площею землекористування досить привабливим може бути 
вирощування малопоширених агрокультур, що мають значні 
конкурентні переваги на ринку та високу ціну продажу [1].

Сучасні системи захисту, рослин мають бути спрямовані на 
підвищення стійкості культур та створення умов, що обмежують 
розмноження її шкодочинність збудників хвороб, бур'янів та 
шкідників. Тобто акцент робиться на природоохоронному напрямку та 
зональних особливостях у сфері регулювання чисельності шкідливих 
організмів. [3].

1 123



Для розвитку шкідників та їх живлення сприятливою є тепла 
та суха погода [2].

Мета: вивчення стану захисту нетрадиційних та 
малопоширених культур в Україні.

Було застосовано загальноприйняті методи: аналітичний та 
системного узагальнення літературних даних.

Результати досліджень. В останні роки малопоширені 
культури в Україні займають близько 40 тис. га. До малопоширених 
культур відносять ті, посівні площі яких у країні не перевищують 10 
тис. га і вони не мають стійкої динаміки збільшення. Серед нових 
культур є значна кількість таких, що свого часу не набули поширення. 
Причинами були: недостатня вивченість їх дії на організми людей та 
тварин, відсутність посівного та садивного матеріалу, консерватизм в 
інтродукції нових культур та недостатня опрацьованість їх технологій 
вирощування. На території України вже існують погодні умови для 
вирощування культур традиційних південним країнам.

Так як культури нетрадиційні та малопоширені в нашій 
державі, то й зрозуміло, що спеціалізованих шкідників та збудників 
хвороб буде мало на їх посівах. Тому особливу увагу слід приділити 
багатоїдним шкідникам та найбільш поширеним хворобам в регіонах.

Система захисних заходів нетрадиційних та малопоширених 
культур передбачає, насамперед, дотримання системи заходів, що 
спрямовані на профілактику. Головне значення має вибір 
попередника, для запобігання накопичення на території збудників 
хвороб та шкідників цієї культури. Якісний та вчасний контроль 
бур’янів також потрібний, тому що вони є місцем резервації для 
більшості шкідливих видів комах та патогенної мікрофлори. Також 
потрібно суворо дотримуватися агротехніки вирощування тієї чи 
іншої культури. Але запобіжні фітосанітарні заходи не завжди 
вирішують проблеми захисту рослин.

Використання хімічних препаратів для захисту від шкідливих 
об’єктів є проблематичним через відсутність рекомендацій по їх 
застосуванню в посівах малопоширених культур. Звичайно, можна на 
свій розсуд вносити пестициди орієнтуючись на приналежність 
культур до однієї ботанічної родини. Але існує загроза пригнічення 
рослин і, відповідно, втрати врожайності. Або аграрії планують 
продавати продукцію як органічну і тому не бажають вносити 
синтетичні препарати для її захисту. Тому краще використовувати
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біопрепарати широкого спектру дії для захисту від шкідників та 
збудників хвороб.

Зокрема, можна використовувати цілу низку біопрепаратів, що 
містять клітини бактерій ВасіПиз зиЬШіз або спори гриба Тгіскосіегта 
Іщпогит. Завдяки цьому вони є високоефективними проти широкого 
спектру грибкових та бактеріальних хвороб, таких як: фітофтороз, 
чорна ніжка, парша, летюча сажка, фузаріоз, септоріоз та кореневі 
гнилі.

Препарати Трихофіт, Фітофлавін, Фітоцид рекомендуються 
для передпосівної обробки насіння, бульб, розсади культур. 
Використовують їх і для прискорення росту рослин та підвищення 
врожайності.

Біопрепарат Казумін фунгіцидної та бактерицидної дії 
рекомендується для обприскування рослин впродовж вегетації з 
метою захисту.

Аверком -  рекомендується як засіб проти нематод на овочевих 
культурах.

Для захисту від сисних та листогризучих шкідників 
пропонуються біопрепарати: Актофіт, Лепідоцид, Мадекс Твій, 
Натургард та деякі інші.

Висновки. Опрацювання літературних даних показали, що 
захист нетрадиційних та малопоширених культур шляхом 
застосування запобіжних заходів та внесення біопрепаратів є 
найефективнішим методом наданий час.
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