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Цибуля ріпчаста уражується захворю-
ваннями грибного, бактеріального та ві-
русного походження [1–4]. Механізми, що 
забезпечують стійкість рослин цибулі до 
хвороб, вивчено недостатньо. Відомі при-
клади щодо чинників пасивного та актив-
ного імунітету [5, 6].

Найбільше шкодочинними та пошире-
ними захворюваннями цибулі ріпчастої є: 
несправжня борошниста роса (пероноспо-
роз), збудником якої є Peronospora destruc-
tor (Berk.) Casp [7, 8]; сіра шийкова гниль 
цибулі (ботрітіоз), збудник — Botrytis allii 
Munn. [9]; іржа, захворювання на яку най-
частіше викликають гриби роду Puccinia 
Rud. Wint.; сажка, збудниками хвороби є 
Urocystis cepulae Frost, Ustilago allii McAlp. 
[10]; фузаріоз викликають гриби роду Fu-
sarium; біла гниль денця, збудником якої 
є гриб Sclerotium cepivorum Berk. Серед 
неспецифічних збудників гнилі цибулі у 
період зберігання відзначають гіфоміцети 
Aspergillus niger Tiegh., Penicillium sp. [5].

Оскільки фітопатогенні мікроорганізми, 
що паразитують на цибулі, належать до різ-
них екологічних груп, стратегія захисних 
заходів від перелічених захворювань має 
передбачати: гальмування інтенсивності 
розмноження і шляхів передачі шкідливих 
організмів; зниження вихідної чисельності 
патогенів у ґрунті; створення фонду здо-
рового насіннєвого матеріалу; підвищення 
сортової і фізіологічної стійкості рослин; 
зниження часової і просторової передачі 
збудників за допомогою профілактичних 
заходів.

Серед важливих ланок промислового 
вирощування цибулі ріпчастої є збір вро-
жаю та його зберігання. Головними пробле-
мами в процесі зберігання цибулі ріпчастої 
є запобігання проростанню та загниванню 
цибулин. Вирішення цього питання багато 
в чому залежить від біологічних особли-
востей сортів цибулі, умов вирощування, 
збирання, строків і способів просушування 
цибулі та інших засобів, що передують її 
зберіганню.
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Всі види зниження якості цибулин під 
час зберігання зумовлено в основному фізіо -
логічними, фізичними та паразитарними 
змінами.

Для запобігання зниженню якості ци-
булі ріпчастої під час її зберігання низ-
кою дослідників [5, 6, 8, 9] рекомендовано 
оброб лення цибулин сірчаним ангідридом, 
метабісульфітом калію, метабісульфіту ка-
лію інгібуючими ріст препаратами, гаше-
ним вапном тощо.

Тому актуальним є пошук екологічно 
безпечних препаратів, що не будуть пос-
тупатись хімічним аналогам для обробки 
посадкового матеріалу цибулі ріпчастої під 
час вирощування, а в подальшому позитив-
но впливатимуть на її зберігання.

Метою роботи було вивчення впливу 
препаратів Біополіцид та Екотон на по-
ширення збудників гнилі цибулі ріпчастої 
під час зберігання.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вплив препаратів Біополіцид та Еко-
тон на поширення збудників гнилі цибулі 
ріпчастої під час зберігання досліджували 
у складських приміщеннях Сквирського 
відділення органічних агротехнологій Інс-
титуту агроекології і природокористування 
НААН у 2010–2012 рр. Для досліджень 
використовували районований сорт цибулі 
ріпчастої Сквирська.

Насіння цибулі перед посадкою у ґрунт 
попередньо обробляли препаратами за та-
кою схемою: 1. Контроль (обробка насін-
ня водою); 2. Іншур профі; 3. Біополіцид; 
4. Екотон.

Цибулю ріпчасту зберігали впродовж 
7 місяців у ящиках по 25 кг у сховищі при 
температурі 0±2°С і відносній вологості не 
вище 75%.

Закладання цибулі ріпчастої на збері-
гання і облік лежкості здійснювали згідно з 
методичними рекомендаціями [11]. Мікро-
біологічні аналізи проводили відповідно до 
загальноприйнятих методів [12, 13]. Ста-
тистичний аналіз вірогідності одержаних 
результатів проводили за допомогою стан-
дартних комп’ютерних програм «Статис-
тика» та Microsoft Office Excel 2003–2007.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Поверхня цибулі ріпчастої багата на ен-

дофітну та епіфітну мікрофлору, серед якої 
є як облігатні, так і факультативні фітопа-
тогени. Наявність фітопатогенної мікро-
флори спричиняє поширення та розвиток 
хвороб рослин, знижує польову схожість 
насіння, зберігання посадкової сіянки та 
товарної продукції цибулі, холодостійкість 
проростків цибулі ріпчастої.

Після зимового зберігання цибулі ріп-
частої було проведено оцінку частоти поя-
ви збудників різних типів гнилі. За ре-
зультатами дослідження видового складу 
збудників хвороб цибулі ріпчастої гібрида 
Сквирська було виділено 18 різновиднос-
тей гнилі. Виявлена гниль мала як грибне, 
так і бактеріальне походження, збудника-
ми якої є: Botrytis allii Munn., Botrytis cine-
rea Munn., Aspergillus niger Tiegh., Sclero-
tium cepivorum Berk., Fusarium oxisporum 
Sac., Penicillum expansum, Erwinia caroto-
vora тощо.

Аналіз хворих цибулин свідчить, що 
найбільше поширення (40,3%) мав B. allii, 
що є збудником шийкової гнилі цибулі. 
На другому місці за частотою появи був 
збудник бактеріального походження мо-
крої гнилі цибулі E. carotovora — 10,2%. 
Частота появи збудників гнилі денця 
S. cepivorum та F. oxisporum становила 6,8 та 
8,0% відповідно.

Під час проведення фітопатологічної 
оцінки цибулі ріпчатої після зимового збе-
рігання, що оброблялась препаратами на 
етапі передпосадкового оброблення, вста-
новлено — найменше здорових цибулин 
(46,9%) було в контрольному варіанті до-
сліду, без обробки посадкового матеріалу 
препаратами (рис. 1).

Досліджувані препарати Біополіцид 
та Екотон виявилися ефективними щодо 
пригнічення хвороб цибулі ріпчастої під 
час зберігання. За передпосівної обробки 
посадкового матеріалу цими препарата-
ми частка здорових цибулин після збері-
гання становила 67,0 та 68,4% відповідно. 
Найефективніше препарати пригнічували 
збудника шийкової гнилі цибулі B. allii. 
Біополіцид ефективно пригнічував чор-
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ну і сіру плісняву та бактеріальну гниль. 
Препарат Екотон зменшував поширення 
сірої плісняви та бактеріальної гнилі, але 
на чорну плісняву не впливав.

Проаналізовано залежність між чисель-
ністю мікроміцетів ґрунту ризосфери та 
часткою здорових цибулин після збері-
гання (без попередньої обробки цибулин 
перед закладанням на зберігання) — ри-
сунок 2.

Встановлено лінійну залежність між 
досліджуваними показниками, що апрок-
симується рівнянням виду y = kx + b. У 
контрольному варіанті досліду величина 
коефіцієнта детермінації була найниж-
чою — 0,69, а у решти досліджуваних варі-
антів — понад 0,8, що свідчить про значний 
вплив чисельності мікроміцетів у ґрунті 
під час вегетації рослин на частку здорових 
рослин після зимового зберігання.

Рис 1. Частка ураженості цибулин гниллю цибулі ріпчастої сорту Сквирська після зимового збе-
рігання: а — контроль (без обробки цибулин), б — Іншур профі, в — Біополіцид, г — Екотон
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ВИСНОВКИ
Після зимового зберігання цибулі ріп-

частої сорту Сквирська виділено та іденти-
фіковано 18 видів збудників гнилі.

Встановлено лінійну залежність між чи-
сельністю мікроміцетів ґрунту ризосфери 
та часткою здорових цибулин після збері-
гання. У досліджуваних варіантах за оброб-
ки посадкового матеріалу препаратами Біо-
поліцид і Екотон коефіцієнт детермінації 
був вище ніж 0,8, що свідчить про значний 
вплив чисельності мікроміцетів у ґрунті 
під час вегетації рослин на частку здорових 
рослин після зимового зберігання.

Проведені дослідження цибулі ріпчас-
тої після зимового зберігання свідчать, що 
передпосадкова обробка цибулин препара-

тами Біополіцид та Екотон у подальшому 
впливає на частку здорових цибулин під 
час зберігання. А саме, оброблення цибулі 
ріпчастої препаратами Біополіцид сприяє 
збереженню 67,0% цибулин, а Екотон — 
68,4%, натомість на контролі частка здоро-
вих цибулин становила лише 46,9%.
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Рис. 2. Кореляційна залежність між чисельністю мікроміцетів ґрунту та часткою здорових 
цибулин після зберігання цибулі ріпчастої сорту Сквирська: а — Контроль, б — Іншур профі, 
в — Біополіцид, г — Екотон
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Питання меліорації ґрунтів у широко-
му розумінні передбачає поліпшення їх 
продуктивності. У галузі рослинництва 
усі технологічні підходи, що забезпечують 
короткострокове або довготривале підви-
щення врожайності сільськогосподарських 
культур, відтворення або підвищення ро-
дючості ґрунтів через призму «поліпшен-

ня», можна віднести до певного виду ме-
ліорації.

У понятті «агромеліорація» перева-
жають напрями, визначені агрофізикою 
ґрунтів та агрохімією. Проте, переважно, 
ігнорується складова ґрунтової мікробіо-
логії, яка ще у роботах В.В. Докучаєва і 
П.А. Костичева визначена як рівноправна, 
і навіть переважаюча, у формуванні ґрунту 
та його продуктивності. Тому без функ-
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МІКРОБІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАТИВНА ДІЯ ПРЕПАРАТУ AZOTER 
НА ОСУШУВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ 

ГЛЕЮВАТИХ ҐРУНТАХ

М.І. Зінчук1, Н.В. Бойко1, В.А. Гаврилюк2, І.Ю. Насєдкін3

1 Волинська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»
2 Поліська філія ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського»

3 Інститут водних проблем і меліорації НААН

Розглянуто підходи до застосування меліорації ґрунтів з метою їх поліпшення. Висвіт-
лено ефекти мінеральної системи удобрення та ґрунтового мікробіологічного препара-
ту Azoter стосовно коригування корисних мікроорганізмів, що дає змогу обґрунтовано 
застосовувати термін «мікробіологічна меліорація» для малопродуктивних ґрунтів. 
Встановлено, що застосування мінеральної системи удобрення забезпечує стимулю-
вання пулу азотфіксаторів та фосфатмобілізаторів. Мікробіологічний препарат за-
безпечив розширення діапазону агрономічно цінних мікроорганізмів та його стійкість 

у часі порівняно з мінеральною системою.

Ключові слова: мікробіологічна меліорація, корисні мікроорганізми, пул, ґрунтовий 
мікробіологічний препарат Azoter.
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