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О. Гон ча ров, на уко вий співробітник з 
аг ро номії

В
ідо мо, що за хисні вла с ти вості 
бро не жи ле та вдо с ко на лю ють 
за вдя ки по си лен ню «про блем-
них місць» до дат ко ви ми за хи-

сни ми пла с ти на ми. Подібний підхід ціл-
ком ви прав да ний та кож і для про труй-
ників. Вве ден ня до дат ко вої фун  гіцид ної 
діючої ре чо ви ни до скла ду пре па ра ту 
мо же роз ши ри ти спектр за хи с ту або 
по си ли ти йо го на яко мусь пев но му 
на прямі.

Ба га то су час них про труй ників міс-
тять те бу ко на зол. Об роб ка насіння 
од но ком по нент ним про труй ни ком на 
ос нові цієї діючої ре чо ви ни за без пе чує 
по вний кон троль саж ко вих за хво рю-
вань, до б ре кон тро лює сеп торіоз, 
за довільно — бо рош ни с ту ро су. Але 
рівень за хи с ту від ко ре не вих гни лей 

(фу заріоз ної і гель    мінто с поріоз ної), 
аль тер наріозу і плiснявiння насіння є 
не до статнім.

Для то го, щоб ком пен су ва ти не доліки 
те бу ко на зо лу, доцiльно за без пе чи ти 
йо му надійно го «на пар ни ка» — дію чу 
ре чо ви ну, що відрізняється за спе к т ром 
кон тро ль о ва них хво роб або ме ханізмом 
дії вiд те бу ко на зо лу. Це та кож змен шує 
ймовірність ви ник нен ня ре зи с тент ності 
па то ге на до д.р., що вхо дять до скла ду 
про труй ни ка.

Відомі суміші те бу ко на зо лу з ме фе-
нок са мом, з тира мом, з протіоко на зо лом, 
з тіабен да зо лом та з іма золілом. Подібні 
ком по зиції ви пу с ка ють ся в го то во му 
ви гляді. Але в ок ре мих гос по дар ст вах 
аг ро но ми успішно ви ко ри с то ву ють ба кові 
суміші те бу ко на зо лу з ін ши ми фунгіцид-
ни ми пре па ра та ми, змi шу ю чи іде аль ний, 
але не до ро гий «кок тейль» з ура ху ван ням 
да них фіто ек с пер ти зи насіння.

Зо к ре ма, до б ре за ре ко мен ду ва ла се бе 
суміш пре па ратів Коль чу га Плюс, ТН 
(те бу ко на зол, 120 г/л), 0,2 л/т та 
Фор саж, КС (кар бен да зим, 500 г/л), 
0,5 кг/л. Кар бен да зим «пе ре кри ває» 
слабкі місця в спектрі за хи с ту те бу ко на-
зо лу, і на впа ки. Комбінація цих д.р. від-
мінно кон тро лює саж кові за хво рю ван ня, 
стри мує роз ви ток ко ре не вих гни лей, 
бо рош ни с тої ро си і сеп торіозу.

В по льо вих дослідах та кож бу ла 
вста нов ле на ви со ка ефек тивність ба ко-
вої суміші Коль чу га Плюс, ТН (те бу-
ко на зол, 120 г/л) в нормі 0,2 л/т з пре-
па ра том Юн кер, ЗП (ме та лак сил, 
80 г/кг + ман ко цеб, 640 г/кг ), 0,5 кг/т. 
Го ло вна пе ре ва га та кої ком по зиції — 
ус піш   ний кон троль пітіоз ной ко ре не вої 
гнілі. До речi, ман ко цеб є ор ганічною 
спо лу кою з ви со ким вмістом мар ган цю і 
цин ку, то му схо ди зер но вих от ри му ють 
не тільки по си ле ний за хист, а й пев ну 
кількість мікро е ле ментiв.

До сит ефек тив ним є та кож ви ко ри с-
тан ня те бу ко на зо лу з іншою діючою ре чо-
ви ною з тієї ж гру пи, але з відмінним спе-
к т ром дії, мобільністю та роз чин нiс тю у 
водi. Ком панія «Аг ро сфе ра» роз ро би ла 
пре па рат То ма гавк, ТН (флу т ри а фол, 
85 г/л + те бу ко на зол, 60 г/л), в яко му 
ви ко ри с та ний цей прин цип.

Ге о метрія мо ле ку ли флу т ри а фо лу 
іде аль но відповідає ге о метрії ак тив но го 
цен т ру спе цифічно го білка, що бе ре 
участь у син тезі ер го с те ри ну. Флу т ри а-
фол відрізняється ви со кою мобільністю 
і здатністю пра цю ва ти в «га зовій фазі», 
тоб то у ви гляді па ри.

То му флу т ри а фол за без пе чує «на с-
туп» на інфекцію, опе ра тив но про су ва ю-
чись в зро с та ючі тка ни ни про ро ст ка, а 
менш рух ли вий те бу ко на зол надійно 
«охо ро няє» бiльш «до рослi» ор га ни 
мо ло дої рос ли ни до фа зи кущіння. Флу-
т ри а фол не має ви ра же ноi ре тар дант ноi 
дії. Са ме то му пре па рат, який містить 
флу т ри а фол і те бу ко на зол, має помірну 
рос то ре гу лю ю чу дію, обу мов ле ну тіль ки 
вмістом те бу ко на зо лу. А віднос но не ве-
ли ка нор ма ви т ра ти (0,4–0,5 л/т) за 
адек ват ної вар тості за без пе чує зруч ність 
і до ступність цьо го про труй ни ка. Як що 
про дов жи ти порівнян ня про труй ни ка з 
бро не жи ле том, то в своєму «кла сі за хи с-
ту» То ма гавк, ТН відповідає всім ви мо-
гам до надiйностi.  
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В англійській мові для опи су про це су про тру ю ван ня насіння 
ви ко ри с то ву ють ся два терміни: «seed treatment» і «seed 
dressing». Дру гий термін мож на бук валь но перекласти як «одя-
ган ня насіння». І дійсно, після про труєння кож не зер нят ко ви яв-
ляється по кри тим най тон шим ша ром роз чи ну пре па ра ту. Це не 
скільки одяг, скільки «бро не жи лет», здат ний за хи с ти ти насіння, 
про ро с ток та мо ло ду рос ли ну вiд гриб них хво роб.


