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В статті представлені результати досліджень з оцінювання стійкості 

до іржі інтродукованих сортів спаржі залежно від застосування 

мікробіологічних препаратів. 

Спаржа, іржа, толерантність, мікробіологічні препарати. 

Results of research evaluating resistance to rust introduced varieties of 

asparagus depending on the application of microbiological preparats  are present. 

Asparagus rust tolerance, microbiological preparations. 

Якість спаржі залежить від комплексу факторів, зокрема і схильності до 

ураження хворобами [6]. Згідно даних, що є в літературі, найпоширеніша 

хвороба спаржі лікарської – іржа (Puccinia asparagi). При значній ураженості 

цією хворобою врожай культури у наступному році зменшується удвічі [1]. 

Вперше хвороба була описана у Франції в 1805 році, а за кілька років вона 

значно поширилась у більшості регіонів вирощування даної овочевої культури 

[2]. Якщо рослини уражуються іржею кілька років поспіль, вони знижують 



  

продуктивність і подальше утримання плантацій недоцільне. Ураження іржею 

відбувається спорами, які зимують на залишках стебел. Значної шкоди завдає 

іржа багаторічним насадження спаржі. У результаті ураження з червня окремі 

рослини передчасно засихають [3]. Сприяють поширенню хвороб спаржі такі 

умови, як надмірний вміст азоту у ґрунті, забур’яненість, високий рівень 

залягання ґрунтових вод, пізнє розгортання гребенів, надмірно ущільнений 

ґрунт і занадто раннє зрізування стебел восени. Суттєво зменшити втрати від 

ураження рослин патогенами можливо завдяки вирощуванню толерантних 

сортів і гібридів [4]. 

Мета досліджень. При закладанні багаторічних насаджень спаржі важливо 

добирати такі сорти і гібриди, які поряд зі стійкістю до хвороб і шкідників, 

характеризуються також високою адаптивною здатністю до ґрунтово-

кліматичних умов вирощування. Досліджень з вивчення біології і поширення 

іржі на рослинах спаржі в умовах України недостатньо. Також, зважаючи на 

відсутність у Переліку пестицидів, фунгіцидів, дозволених для захисту спаржі 

актуальним є використання з цією метою мікробіологічних препаратів. Це 

дозволить одержувати якісну органічну продукцію.  Тому, метою наших 

досліджень було оцінювання: ураженості багаторічних насаджень 

інтродукованих сортів спаржі іржею та ефективності фітонцидної дії 

мікробіологічних препаратів. 

Методика досліджень. Дослідження проводилися впродовж 2014–2016 рр. 

в умовах навчально-науково-виробничого відділку Уманського національного 

університету садівництва. Багаторічні рослини сортів Мері Вашингтон (США) 

− контроль, Даріана і Ціпрес  (Франція) з 10 червня і надалі кожні 20 діб  

чотири рази обприскували розчинами мікробіологічних препаратів 

Біокомплекс-БТУ та Біокомплекс-БТУ (2 л/га)  + Фітоцид (2 л/га). Як прилипач  

використовували Липосам (виробництва БТУ-Центр, м. Ладижин, Україна). 

Збирали врожай зелених пагонів спаржі з кінця квітня до 5 червня 2015-16 рр. 

Якісним показником хвороби є інтенсивність її прояву, яку  визначають за 

площею ураження поверхні органів рослини, зокрема, укриття їх плямами, 

 



  

нальотом, пустулами, або за ступенем прояву інших симптомів хвороби. Для 

цього, як відомо, існують окомірні, умовні та ілюстровані шкали, специфічні 

для кожної хвороби з відповідною сумою балів і відсотків ураження  різних 

органів рослини [5].  

Результати досліджень. Впродовж років досліджень на необроблених 

ділянках спаржі сорту Мері Вашингтон симптоми іржі спостерігали 18–22 

червня, сортів Ціпрес – 15-17 і Даріана – 14-17 червня (таблиця). У середньому 

багаторічні насадження спаржі, які не обприскували досліджуваними 

мікробіологічними препаратами, були з ознаками ураження іржею через 5–8 діб 

після останнього збирання урожаю. Обприскування Біокомплексом-БТУ 

сприяло менш інтенсивному розвитку хвороб і пізнішому прояву симптомів 

ураження ними на рослинах спаржі Зокрема, ознаки іржі на асимілюючих 

пагонах сорту Мері Вашингтон за обробки Біокомплексом-БТУ спостерігали 

30 червня – 2 липня, тобто, через 20–22 доби після останнього збирання 

врожаю, у сорту Ціпрес відповідно 20–23 червня, тобто, через 10–13 діб.  

 

Календарні строки появи симптомів та ураженість сортів спаржі  іржею. 
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 Без обробки   (контроль) 22.06 15.06 8 18 23 21 

Біокомплекс-БТУ 30.06 2.07 21 17 12 15 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 6.07 3.07 28 13 10 12 
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Без обробки 17.06 15.06 6 26 35 31 
Біокомплекс-БТУ 23.06 20.06 16 27 20 24 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 1.07 25.06 17 22 18 20 

Д
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іа
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Без обробки 17.06 14.06 5 46 58 52 
Біокомплекс-БТУ 20.06 17.06 8 51 37 44 
Біокомплекс-БТУ+Фітоцид 26.06 23.06 14 42 33 38 

 

Вищу ефективність обприскувань спостерігали за сумісного застосування 

Фітоциду і Біокомплексу-БТУ та для сорту Мері Вашингтон, коли ураженість 

 



  

іржею проявлялась у середньому через 28 діб після останнього зрізування 

пагонів урожаю. За сумісного внесення Фітоциду і Біокомплексу-БТУ 

ураження іржею рослин сортів Ціпрес і Даріана спостерігали на 9–11 діб 

пізніше,  порівняно з їх необробленими ділянками.  

Станом на 1 вересня оцінювали ступінь поширення іржі на ділянках 

спаржі. За досліджуваний період найбільш ураженими були необроблені 

рослини сорту Даріана – 46–58% стебел, що майже у 2,5–2,7 рази більше 

контролю. Внесення мікробіологічних препаратів сприяє у середньому за два 

роки на 8–14% меншому розвитку іржі на рослинах даного сорту. Необроблені 

насадження сортів Мері Вашингтон і Ціпрес у вересні 2015 р. уражених іржею 

стебел мали відповідно до 18 і 28%, а у 2016 р. їх кількість збільшувалась до 23 

і 35%. У середньому без обробки досліджуваними препаратами сорт Ціпрес мав 

у 1,5 рази більше стебел із симптомами іржі (31%), порівняно з контролем 

(21%). 

Чотириразове обприскування мікробіологічними препаратами знижувало 

рівень розвитку іржі і на початок вересня ураженість рослин сорту Ціпрес 

становила у середньому відповідно 24% і 20% за використання лише 

Біокомплексу-БТУ і сумісного з Фітоцидом. Насадження сорту Мері 

Вашингтон були менш ураженими –12-15% на фоні застосування біопрепаратів. 

Меншу фунгіцидну активність досліджуваних мікробіологічних препаратів 

відмічено на насадженнях сорту Даріана, рівень ураженості яких становив 38-

44%. 

Для усіх досліджуваних сортів спаржі на початок вересня наступного року 

вегетації, тобто, на другий рік використання біопрепаратів, відмічено меншу 

ураженість насаджень іржею. Зокрема, у сорту Мері Вашингтон уражених 

стебел у 2015 р. було 13–17%, тоді як у 2016р. їх менше – 10–12%, у сорту 

Ціпрес, відповідно 22–27% і  18–20%  та у сорту Даріана – 42–51% і 33–37%. На 

необроблених насадженнях спаржі ураженість іржею у 2016 р. зростала, 

порівняно з рівнем 2015 року. 

 



  

Також, за роки досліджень відмічено вищу стійкість до іржі рослин сорту 

Мері Вашингтон, а менш толерантні рослини сорту Даріана. За комбінованого 

обприскування спаржі розчинами Фітоциду і Біокомплексу-БТУ ураженість 

іржею залежно від сорту у середньому в 1,5–2 рази менша, порівняно з їх 

необробленими ділянками.  

Висновки. Застосування мікробіологічних препаратів Біокомплекс-БТУ і 

Фітоцид для 4-разового обприскування асимілюючих стебел спаржі сприяє 

поліпшенню фітосанітарного стану насаджень та якості одержаних пагонів. 

Особливо вимогливі до умов вирощування  інтродуковані сорти спаржі Ціпрес і 

Даріана, відносно стійкий до хвороб сорт Мері Вашингтон. Отримані 

результати доцільно використовувати при закладання насаджень та догляду за 

ними з метою отримання якісної та конкурентоспроможної продукції. 
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