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Світові втрати рослинницької продукції від шкідливих організмів 
становлять в середньому ЗО %. 

Застосування засобів захисту рослин для регулювання чисельності 
шкодочинних організмів є невід 'ємною складовою частиною інтенсивних 
технології) вирощування сільськогосподарських культур. Тому важливим резервом 
збільшення кількості та підвищення якості сільськогосподарської продукції є 
впровадження ефективних та безпечних методів і засобів захисту рослин від 
шкідників, хвороб і бур'янів. Система захисту культурних рослин передбачає 
узгоджене та взаємопов'язане поєднання цілої низки заходів, направлених на 
контролювання чисельності шкідливих організмів в агрофітоі\енозах. 

Одержання екологічно чистої продукції та захисту довкілля є одними з. 
основних завдань у сучасному сільськогосподарському виробництві. 

Зростання екологічних проблем потребує перегляду питань захисту рослин, 
що склалися в теорії і на практиці техногенної концепції розвитку аграрного 
сектору. 

Ключові слова: захист рослин, регулювання чисельності шкідливих 
організмів, пестициди, хімічний метод, екологічно чиста продукція, охорона 
довкілля. 

Літ. 11. 

Постановка проблеми. Стабільність землеробства, рівень урожайност 
значною мірою залежать від фітосанітарного стану посівів. Широке 
впровадження у виробництво інтенсивних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур значною мірою спричинює зростання 
пестицидного навантаження на поля, веде до порушення рівноваги Б 
агробіоценозах, до можливого підвищення резистентності шкідливих організмів, 
збільшення небезпеки забруднення навколишнього середовища та урожаю. 

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. 

С.Є. ОКРУШКО, 2015р. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хімічний метод, або застосування 
пестицидів, започатковано понад 250 років тому, коли в середині XVIII століття 
почали протруювати насіння злакових культур миш'яковими і ртутними 
препаратами. У 70-х роках минулого століття хімічний метод зазнав критики від 
світової спільноти, після чого почалося його удосконалення [11]. 

Проникнувши в клітину рослин або тварин, пестициди порушують процеси 
обміну рослин, що призводить до загибелі клітин. Потрапляючи в ґрунт і водойми, 
вони концентруються живими організмами і порушують рівновагу у природних 
екосистемах. Пестициди накопичуються в продуктах харчування і тому тривалий 
час зберігаються в різних ланках екологічного ланцюга. 

За останні 30-40 років темпи приросту витрат на захист рослин у 8-Ю разів І 
перевищувати темпи збільшення урожайності основних сільськогосподарських 
культур. Системи захисту рослин були спрямовані на інтенсивне використання 
хімічних засобів без відповідного обґрунтування в екологічному та економічному 
відношенні. На сьогодні все більше визнання отримує ідея переходу до управління 
екосистемами [3]. 

Сучасний спеціаліст із захисту рослин повинен добре розбиратися в 
конкретній екологічній ситуації, щоб прийняти оптимальне рішення про 
застосування того чи іншого методу захисту рослин [2]. 

Для   покращання   якості   й   екологічної   чистоти   сільськогосподарської 
 продукції, а також збереження ресурсів потрібно впроваджувати агроекологічні 
підходи до ведення сільського господарства. Вони не потребують великих 
капіталовкладень, але вимагають переосмислення екологічної структури біоценозу 

[7]. 
Для пестицидів, які застосовують у сільському господарстві для контролю 

хвороб, бур'янів і шкідників культур, властивий побічний вплив на ґрунтові 
мікроорганізми. Пестициди накопичуючись у ґрунті, можуть інгібувати або 
стимулювати розвиток корисної мікрофлори, а також патогенів, які не мають 
практичного значення у звичайних умовах. Гербіциди є постійно діючим 
екологічним фактором впливу на життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів. 
Хімічні обробки здебільшого призводять до загибелі чутливих до певних 
препаратів  видів  мікроорганізмів,   активізації  стійких  мутантів   і  видів,  які 
      використовують гербіцид як енергетичний матеріал. Наслідок - порушення 
стану рівноваги ґрунтової екосистеми і умов самоочищення ґрунту, звуження 
спектра мікробіологічної активності [10]. Бідою сучасного сільськогосподарського 
виробництва є й те. що на ринок пестицидів в Україні потрапляє величезна 
кількість фальшивої продукції [1]. 

Навіть  за  високої культури  землеробства  та дотримання  всіх  вимог 
технологій    вирощування     сільськогосподарських    культур    у    кожному 
господарстві   повинні   бути   готовими   застосовувати   інтегровану   систему 
захисту.   Агротехнічні   й   біологічні   повинні   бути   базовими,   а'хімічні   -
доповнюючими \А\. 
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Формулювання цілей 
статті: розглянуті: екологічні аспекти захисту рослин, з метою зменшення 
пестицидного навантаження на ґрунт та впровадження альтернативних методів 
регулювання чисельності шкідливих організмів. 

Виклад основного матеріалу. Підвищення урожайності 
сільськогосподарських культур в умовах сучасного господарювання неможливе 
без надійного захисту рослин від шкідливих організмів. Причиною недобору 
близько третини врожаю нині є вплив шкідників, хвороб, бур'янів, а також 
несприятливих умов розвитку культурних рослин. Вони не тільки знижують 
рівень урожайності сільськогосподарських культур, але й значною мірою 
погіршують якість продукції та призводять до значного зростання її собівартості. 

Регулювання чисельності шкодочинних організмів складається із 
профілактичних (запобіжних) та знищувальних заходів. 

Інтегровані системи включають в себе такі методи захисту рослин: 
організаційні, фітоценотичні, імунологічні, агротехнологічні, біологічні, фізичні 
та хімічні. 

Важливе місце у захисті рослин відводиться впровадженню стійких до 
хвороб та шкідників сортів та гібридів культурних рослин, що мають високу 
конкурентну здатність до бур'янів; використанню агротехніки у зменшенні 
запасів насіння бур'янів та резервації патогенів на полях; підвищенню стійкості 
рослин до несприятливих погодних умов; застосуванню біологічних і хімічних 
засобів захисту рослин із суворим дотриманням правил охорони навколишнього 
середовища; здійсненню карантинних заходів по недопущенню і локалізації 
поширення карантинних об'єктів. 

Система захисту рослин є значною частиною технології вирощування 
сільськогосподарських культур. При її здійсненні обов'язково потрібно 
враховувати довгостроковий і короткостроковий прогнози, а також сигналізацію 
розвитку хвороб, появи шкідників та бур'янів, щоб забезпечити більш ефективні 
та економічно вигідні наслідки в агрономічній роботі. 

Істотною є роль сівозмін у контролюванні чисельності шкідників, бур'янів та 
збудників хвороб. Насиченість сівозмін окремими культурами впливає на 
особливості поширення та розмноження шкодочинних організмів. При 
дотриманні термінів повернення культур на попереднє місце їх вирощування та 
забезпеченні кращими попередниками можливо пригнічувати патогенну 
мікрофлору, робити відсутньою кормову базу для шкідників і контролювати 
бур'яни. 

Захисна функція агротехнічних заходів виявляється у запобіганні 
інтенсивному розмноженню шкідливих організмів, а також реалізації сортових 
властивостей стійкості рослин та конкурентної спроможності їх у використанні 
поживних елементів і вологи. Крім цього вони забезпечують формування 
передумов високої господарської, економічної та екологічної ефективності інших 
заходів захисту. Обробіток грунту виконує важливу роль в управлінні 
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динамікою шкідливих організмів у агроценозах. Деякі заходи мають 
профілактичний характер, але окремими агроприйомами можна безпосередньо 
знищувати шкідників. 

Використання^ фітонцидних рослин - ще один перспективний напрямок 
регулювання шкідливих об'єктів. Фітонциди - це біологічно активні речовини з 
антимікробною дією, які виробляються рослинами. Фітонцидні рослини можуть 
відлякувати шкідників, складати конкуренцію бур'янам та згубно діяти на 
патогени. 

Фізичні методи захисту рослин нині використовуються на невеликих 
площах (в основному у плодових насадженнях, в закритому грунті, або на 
присадибних ділянках). Фізичний метод включає використання 
електромагнітного поля, високих та низьких температур, вакуум, ультразвук, 
соляризацію. 

При перевищенні шкідливими об'єктами рівня економічного порогу 
шкодочинності рекомендується застосовувати пестициди. Так як хімічний 
метод домінує в інтегрованих системах захисту рослин, то необхідно приділяти 
більше уваги його безпечному застосуванню, звертаючи особливу увагу на його 
післядію і вплив на об'єкти навколишнього середовища. 

Асортимент пестицидів, їх препаративні форми та способи застосування за 
неповних три століття використання хімічного методу дуже змінилися. Сучасні 
препарати містять дві-три діючі речовини, що розширює та продовжує спектр 
їх дії. Слід відмітити, що протягом останнього десятиліття значно зросло 
використання протруювачів насіння та садивного матеріалу, а також 
регуляторів росту рослин. Ці препарати в переважній більшості 
характеризуються тим, що підвищують імунітет культурних рослин. 

Сучасні способи хімічного контролювання шкідливих організмів крім 
позитивних мають ще й негативні сторони впливу на довкілля. Загальновідомо, 
що від 25 до 75% норми витрати пестицидів під час обприскування 
потрапляють не за призначенням, а лише забруднюють навколишнє 
середовище. 

Урахування екологічної шкоди, економічної доцільності та екологічної 
безпеки заходів хімічного захисту має бути обов'язковою. Технічна, 
господарська та економічна ефективність застосування пестицидів дають 
можливість оцінити результати захисту рослин. Екологічні проблеми, що 
виникають при застосуванні пестицидів спонукають до пошуку нових методів 
регулювання чисельності шкідливих організмів. 

Локальні обробки пестицидами є високоефективними, тому що дозволяють 
зменшувати чисельність шкодочинних організмів при мінімальних витратах 
пестицидів. До них відносяться: обробка крайових смуг посівів, стрічкове та 
гніздове внесення пестицидів, спрямоване обприскування, обробка куртин та 
окремих особин культурних рослин або шкодочинних організмів. 
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Альтернативним до хімічного є біологічний метод контролю чисельності 
шкодочинних організмів. Його особливостями є вузька специфічність, 
нешкідливість для людей та тварин, відсутність негативного впливу на 
довкілля. ', 

Біологічний метод ґрунтується на використанні живих організмів або 
продуктів їхньої життєдіяльності з метою зменшення чисельності та 
шкодочинності шкідливих організмів. Він полягає у використанні паразитичних 
або хижих тварин та мікроорганізмів - збудників хвороб комах. Останнім часом за 
кордоном набуло поширення використання мікогербіцидів препаратів, що містять 
у своєму складі спори фітопатогенних грибів. 

Основні напрямки використання біологічного методу: 
- збереження    та    підвищення    ефективності    природних    ресурсів 

ентомофагів, 
- збагачення агроценозів корисними організмами, 
- використання патогенних мікроорганізмів та створення на їх базі 

біопрепаратів. 
Біологічний захист рослин ґрунтується на використанні таких взаємовідносин 

між організмами, як антагонізм, конкуренція, гіперпаразитизм. Останнім часом 
цьому методу приділяють усе більшу увагу в зв'язку з тим, що широке 
застосування хімічного методу становить небезпеку для здоров'я людей і порушує 
екологічні процеси в природі, згубно впливає на корисну мікрофлору. Біологічні 
прийоми захисту перспективні, як високоефективні та безпечні для теплокровних 
тварин [6]. 

За даними О.Д. Козаренко (2013 р.) застосування гуматів у вирощуванні 
сільськогосподарської продукції дає змогу знизити хімічне навантаження на 
агроценоз шляхом зменшення норм фунгіцидів на 20-25% і норми внесення 
добрив на 20-30% без втрати врожайності. На оброблених посівах зростають 
якісні показники врожаю: збільшується вміст сухих речовин, білків. Вітамінів, 
жирів залежно від культури та зменшується вміст нітратів, залишків засобів 
захисту рослин та важких металів. В центрі уваги - екологічне обґрунтування 
інтегрованих систем захисту посівів від шкідливих організмів та економічно 
виправдане поєднання агротехнічних, хімічних, фітоценотичних, фізичних, 
біологічних та інших заходів у посівах окремих культур. Нова концепція 
інтегрованого захисту рослин - це управління динамікою популяцій шкідливих і 
корисних організмів на основі фітосанітарних прогнозів різної завчасності та 
цілеспрямованого застосування сучасних методів і засобів захисту рослин з 
урахуванням охорони навколишнього середовища та використанням економічних 
порогів шкодочинності [9]. 

На даний час основним принципом природокористування має бути еколого-
економічний принцип, який передбачає одержання максимального прибутку при 
мінімальних витратах та незначних впливах на навколишнє середовище [8]. 
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Ще одним перспективним шляхом екологізації захисту рослин є обмеження 
резистентності до пестицидів популяцій шкідливих організмів. Екологічно 
обґрунтована система захисту культурних рослин від шкідливих організмів 
становить досить складний технологічний процес, тому здійснюється вона 
послідовним проведенням комплексу заходів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. З метою вдосконалення 
інтегрованої системи захисту рослин та її екологічної орієнтації необхідно: 
оптимізувати технології вирощування культурних рослин із врахуванням ролі 
строків проведення робіт, норми висіву, ширини міжряддя, глибини посіву; 
збільшити вплив системи' удобрення культур на розвиток шкодочинних 
організмів, а також системи меліоративних заходів в обмеженні чисельності 
шкідників, бур'янів та збудників хвороб. Обов'язковим є урахування екологічної 
шкоди, економічної доцільності та екологічної безпеки заходів хімічного захисту 
та розрахунок технічної, господарської та економічної ефективності їх. Вирішення 
екологічних проблем, що виникають при застосуванні пестицидів та соціальна 
безпека заходів захисту рослин, оптимізація використання апаратури та засобів 
механізації захисту рослин. 
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АННОТАЦИЯ ЗКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  СОВРЕМЕННЬІХ СИСТЕМ ЗАЩИТЬІ РАСТЕНИИ / 
ОКРУШКО С. Е. 

Мировьіе потери растениеводческой продукции от вредньїх организмов 
составляют в среднем 30 %. 

Применение средств защитьі растении для регулирования численносте 
вредителей является неотьемлемой составной частью интенсивньїх технологий 
вьіращивания сельскохозяйственньїх культур. Позтому важньш резервом 
увеличения количества и повьішения качества сельскохозяиственнои продукции 
является внедрение зффективньїх и безопасньїх методов и средств защитьі 
растении от вредителей, болезней и сорняков. Система защитьі культурньїх 
растении предусматривает согласованное и взаимосвязанное сочетание целого 
ряда мероприятий, направленньїх на контролирование численності! вредньїх 
организмов в агрофитоценозах. 

Получение зкологически чистой продукции и защитьі окружающей средьі 
являются одними из основних задач в современном сельскохозяйственном 
производстве. 
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Рост зкологических 
проблем требует пересмотра вопросов защитьі растений, сложившимися в теории 
и на практике техногенной концепции развития аграрного сектора. 

Ключевьіе слова: защита растений, регулирования численности вредньїх 
организмов, пестициди, химический метод, зкологически чистая продукция, 
охрана окружающей средм. 

АNNОТАТIОN ЕГЧУЖСЖМЕОТАЕ 8АЕЕТУ ОЕ 
МОБЕК1Ч 8У8ТЕМ8 ОЕ РЬАІХТ РКОТЕСТКЖ / ОКІШ8НКО 8. Е. 

ОІоЬаІ Іозз оі ріапі ргосіисіз &от Ьагтгиі ог§апізтз аге оп ауегаее ЗО %. 
ТІїе изе оі" ріапі ргоіесііоп ргосіисіз То сопігої резіз із ап іпіе§га1 рай оі° 

іпіепзіуе Іесппо1о§іез оі° сиіііуаііоп оі а^гісиїтгаї сгорз. ТЬегеіоге, ап ітрогіапі 
гезегуе о і іпсгеазіп§ те диапіііу апсі ітргоуіпа, те диаііґу оі" а§гісиігига1 ргосіисіз 
із те ітріетепіаііоп оі" ЄІЇЄСІІУЄ апсі заГе тетосіз апсі теапз оі- ріапі ргоіесііоп іїот 
резіз, сіізеазез апсі \уее<І5. Тпе зузіет оі" ргоіесііоп оі" сиіііуаіесі ріапіз ІПУОІУЄЗ те 
соогсИпаІесі апсі іпіеггеїаіесі сотЬіпаїіоп оі"а питЬег оі" теазигез аітесі аі 
сопІго11іп§ те питЬег оі" резіз іп ріапі соттипііу. 

Ргосіисііоп оі" есоіо§іса11у сіеап ргосіисііоп апсі епуігоптепіаі ргоіесііоп аге 
атоп§ те таіп спаїїеп^ез іп тосіегп а^гісиїїигаі ргосіисііоп. 

Кізіп§ епуігоптепіаі сопсегпз ^иіге ГЄУІЄУ/ ОІ" ргоіесііоп оі" ріапіз іЬах 
етег§есі іп те теогу апсі ргасіісе оі" те сопсері оі" Іес1то§епіс сіеуеіортепі оі те 
а§гіси1шга1 зесіог. 

ТІїе зІаЬШіу оі" а^гісиІШге, те ІЄУЄІ ОІ" ргосіисііуіту 1аг§еіу сіерепсі оп те 
рітуїозапііагу сопсііііоп оі" сгорз. Ітріетепіаііоп іп те ргосіисііоп оі" іпіепзіуе 
Іесппо1о§іез оі" сиіііуаґіоп оі* а^гісиїїигаі сгорз 1аг§еіу саизез те іпсгеазе іп 
резіісісіе Іоасі оп те ііеісі, іеасіз Іо ітЬаіапсе іп те аптгоро§епіс есозузіетз, апсі 
роззіЬІе іпсгеазе оі" гезізіапсе оі" пагтіиі ог§апізтз, іпсгеазіп§ те гізк оі 
епуігоптепіаі роіїиііоп апсі пагуезі. ТІїе зіаЬіІііу оі" а§гісиІШге, те ІЄУЄІ ОІ 
ргостсііуігу 1аг§е1у сіерепсі оп те рпуіозапііагу сопсііііоп оі" сгорз. ІтрІетепШіоп 
іп те ргодисііоп оі іпіепзіуе Іесппо1о§іез оі сиіііуаііоп оі а§гіси11ига1 сгорз 1аг§еіу 
саизез те іпсгеазе іп резіісісіе Іоасі оп те ііеісі, іеасіз іо ітЬаіапсе іп те апіпгоро§епіс 
есозузіетз, апсі роззіЬІе іпсгеазе оі гезізіапсе оі Ьагтіиі ог§апізтз, іпсгеазіп§ те гізк 
оі* сопіатіпаїіоп оі" Есопотісз *ШіЬ те аіт оі ітргоуіп§ Іп1е§га1ес1 зузіетз оі" ріапі 
ргоіесііоп апсі есоіо§іса1 огіепіаііоп, іі із песеззагу іо оріітіге іііе іесппо1о§у оі" 
§ГОУ/ІП§ оі сиіііуаіесі ріапіз У/ІІІІ етріїазіз оп іііе гоїе оі іегтз оі" \уогк, погт оі 
зеес!іп§, іпіегго\у зрасіп§, апд зеесгіп§ сіеріЬ; іо іпсгеазе іпе іпііиепсе оі зузіетз оі" 
іегіііігегз оп сгор сіеуеіортепі резіз апсі аізо те зузіет оі іапсі гесіатаііоп теазигез іп 
1ітіііп§ те питЬег оі*резіз, \уеесІ5 апсі сіізеазез. 

Із і^иігесі іЬе епуігоптепіаі с!ата§е, есопотіс ГеазіЬііііу апсі епуігоптепіаі 
заГеіу оі сЬетісаІ ргоіесііоп теазигез апсі іііе саісиїаііоп оі* Ще іесЬпісаі, соттегсіаі 
апсі есопотіс еііісіепсу. 
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8о1ииопз хо епуігоптепхаї ргоЬІетз агізт§ ггот те арріісахіоп оі* резіісісіез 
апсі зосіаі зесигіґу теазигез Гог те ргохесхіоп о і" ріапхз, орхітігахіоп оГ е^иіртепx 
апсі теапз оі4 теспапігахіоп оГрІапх ргохесхіоп. 

Кеу ЛУОГСІЗ: ріапх ргохесхіоп, ге§и1атіоп оГ питЬег оі" пагтіиі ог§апізтз, 
резіісісіез, сЬетісаІ теїпосі, апсі есо-іі'іепсіїу ргоаіисхз, епуігоптепхаї ргохесхіоп, 
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