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препаратами з асоційованими мікроорганізмами Rhizobium phaseoli, 700 і Ф-16 - 
2,76 т/га і 2,95 т/га, а також сумісно з препаратами Регоплант і ЕПАА - 2,84 т га і 
3,03 т/га. Найнижча урожайність (2,0 т/га) сформована в контрольному варіанті 
без інокуляції. 

Висновки. При обробці насіння квасолі звичайної сорту Славія штамами 
мікроорганізмів Rhizobium phaseoli, Ф-16 сумісно з стимулятором росту 
Регоплант і універсальним біологічним прилипачем ЕПАА одержано найвищу і . 
рожайність насіння - 3,03 т/га. 
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Постановка проблеми. Зростання екологічних та економічних проблем, яке 
обумовлене небезпекою забруднення навколишнього середовища та врожаю 
потребує перегляду питань захисту рослин, що склалися в результаті техногенної 
концепції розвитку аграрного сектору. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку землеробської галузі в 
Україні сприяє впровадження ефективних ресурсоощадних технологій, сучасної 
сільськогосподарської техніки, нових пестицидів. Але деградація грунтів; 
збільшення випадків виникнення резистентності у шкідників, бур'янів та 
збудників хвороб; токсичність сучасних засобів захисту рослин, зростання 
пестицидного навантаження на поля, порушення рівноваги в агрофітоценозах 
примушують науковців шукати альтернативні рішення для вирощування 
стабільних врожаїв високої якості. 

Сучасні системи захисту рослин мають бути спрямовані на підвищення 
стійкості культур та створення умов, що обмежують розмноження 
шкодочинних об'єктів. Тобто акцент робиться на природоохоронному 
напрямку. 

Мета тези - розглянути екологічні аспекти захисту рослин для впровадження 
альтернативних методів регулювання чисельності шкідливих організмів. 

Виклад основного матеріалу. Основні напрями вирішення сучасних 
екологічних проблем у сфері захисту рослин: 
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використання ад'ювантів-сурфактантів. Це такі поверхнево-активні 
речовини, адсорбція яких з розчину при дуже низьких концентраціях 
призводить до різкого зниження поверхневого натягу. Вони забезпечують 
підвищення ефективності дії пестицидів та їх стійкість до змивання опадами, 
захищають пестициди від втрат внаслідок випаровування, летючості та 
розкладу від фотодеградації. 

оптимізація використання пестицидів та апаратури включає в себе 
локальне застосування пестицидів, зменшення норм витрат робочої рідини, 
регулювання дисперсності розпилу рідини, механізація допоміжних операцій, 
якісна експлуатація машин. 

застосування в сфері захисту рослин наукових розробок із суміжних 
галузей науки та техніки. Зокрема в останні роки значна увага приділяється 
використанню електричних полів високої напруги для обробки насіння перед 
посівом або при зберіганні та переробці. Використання мікрохвильового поля 
надзвичайно високих частот характеризується низькою собівартістю, 
екологічною безпечністю та високою ефективністю. 

впровадження мікробіологічних технологій. На даний час світові хімічні 
корпорації, які є Лідерами ринку засобів захисту рослин, інвестують значні 
кошти   в   розвиток   технологій   на   основі   природних   компонентів. Такі 
технології, як правило, містять відібрані мікробіологічні культури - антагоністи 
збудників хвороб, культури-азотфіксотори та фосфор- і калій-мобілізатори, 
фітогормони. антибіотики, регулятори росту. 

Висновки і пропозиції. В сучасні системи захисту культурних рослин 
потрібно впроваджувати ефективні та безпечні альтернативні методи і 
засоби. які базуються на розумінні природних механізмів взаємодії між 
рослинами. грунтом та навколишнім середовищем, а також дозволяють 
отримувати стабільні високоякісні врожаї без значного зростання 
собівартості продукті Під час вибору заходів по регулюванню чисельності 
шкодочинних об єктн потрібно враховувати їх економічну доцільність та 
екологічну безпеку. 

Список використаної літератури 

1   Окрушко С.Є. Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин 
Збірник наукових праць ВНАУ. - 2015. - № 2. - С.126-134 
 


