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ВЫКАРЫСТАННЕ БIЯЛА~ГIЧНЫХ СРОДКАУ 

У АХОВЕ СЕМЕЧКАВЫХ ,УЛЬТУР АД ХВАРОБ 

Бiялагiчны метад стау зараз вельlll i важным кампаиеитам iнтэrра
ваиых праrрам барацьбы са шматлiкi1J1i шкодиiкамi. Аднак практычиае 
яrо выкарыстанне па ахове пладовых к:льтур ад хвароб яшчэ значна аб
межаванае. 

У аснове бiялагiчнай барацьбы з [УЗбуджальиiкамi хвароб ляжаць 
антаганiзм, канкурэнцыя або гiперпар:азiтызм маларухомых мiкраарга
нiзмау, кантакт якiх з патагенам часuей за усё вьtпадковы, дзеянне ix 
групавое [ 1]. У сувязi з гэтым фiтап~ олагi асноуную у вагу надаюць 
сnробам узмацнiць эфектыунасць nрЬ(родиых папуляцый антаганiстау. 
Галоупая роля у бiялагiчнай ахове пл<J1довых культур ад грыбных i бак
тэрыяльных хвароб належыць антыбi/!тыкам- прадуктам жыццядзей
насцi антаганiстау, riпepnapaзiтay у ч~стым выглядзе. 

Выкарыстанне антыбiётыкау як aj~нaro з напрамкау бiялагiчнага 
метаду барацьбы займае значнае месца s· сiстэме мераnрыемствау па 
ахове раслiи ад хвароб. Названы~ прэпараты маюць пэуныя пе
равагi перад звычайнымi пестыi ыдамi ; для апырскваиня рас
лiн антыбiётыкамi дастатковымi з'яуля юцца вельмi нiзкiя канцэнтрацыi. 
Такiм чынам, на адэiнку плошчы прып rдае эначна менш злучэнняу, чым 
пры выкарыстаннi эвычайных пестыuыдау. Акрамя таго, антыбiётыкi 
хутка раскладаюцца rлебавымi мiкраа ганiзмамi, у сувязi з чым ix ужы-
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ванне садзейнiчас ахове навакольнага асяроддз1 i сельскагаспадарчай 
нрадукцыi ад забруджвання. 

У бiя.1аriчнай ахове раслiн ад хвароб выкар~rстоуваецца з'ява анта
rанiзму мiкраарганiзмау. Аднак · гэты спосаб, НS1!ГЛедзячы на яго мэта
зrоднасць, даследаваны пакуль што мала. Шы~ кiм сnектрам дзеяння 
супраць фiтапатаrеннан мiкрафлоры валодае гр :.rб- антаганiст Tricho
derma lignorum [3]. 

Паводле замежных крынiц, грыб трыхадэрм· выкарыстоуваецца i у 
барацьбе з за хворваннем nладовых. Зrодна з данымi Краузе ( 1975), 
rэты грыб выкарыстоуваецца у барацьбе супрац!ь некрознага рака ства
лоу i галiн, а таксама млечнага бляску лiсцяу Гf1УШЫ. Сапрафiтны tрыб 
трыхадэрма nрадукуе антыбiётык, якi прыгнечв~е развiццё узбуджаль
н!J<а хваробы. 
1 У бiялагiчнай барацьбс з бактэрыяльнымi ахворвоннямi nерслек
тыуна выкарыстоуваць з'яву бактэрыяфагii, а нак на раслiнных бак
тэрыёзах яна вывучана слаба у nараунаннi з рdэнабаковьrм i nаглыбле
ным вывучэннем яе у медыцынскай мiкрабiяло ii [2]. У задежнасцi ад 
вiрулентнасцi бактэрыяфага i стуnенi адчува. ьнасцi бактэрыяльнай 
культуры уздзеяrше яго на бактэрыi nраяуляещ~а у розных nарушэннях 
ix бiялаriчных уласцiва~цяу, пачынаючы ад ле1·кiх, якiя не даюць бач
ных марфалаriчных змеи, i заканчваючы поуи м разбурэинем бактэ
рыяльных целау. 

На ладставе тэарэтычнага абаrу.1ьнення лiтаратуриых звестак i ix 
аналiзу мы абrрунтавалi рабочую riпотэзу, зrод а з якой nошук шляхоу 
выкарыстання бiялаriчных сродкау аховы семечJ авых культур ад хвароб 
адбывауся б галоуным чынам паводле вык.1адз1еиых вышэй напрамкау. 

Даследаваннi праводзiлi у 1976-1991 rг. у лабараторыi аховы nла
довых культур Беларускаrа навукова-даследч~ а iнстытута аховы рас
лiн. Палявыя i вытворчыя доеледы выкананы у першых у рэспублiцы 
nрамыс.'lовых садах iитэнсiуиаrа тылу cayгacajfr «Рассвет:. i «Косава:. 
Брэсцкай вобласцi, эксnерыментальнай базы «Русiнавiчы:. Мiнскага 
раёна, а таксама у cayracax «Зубкi» i «Лошыц.а:. Мiнскай вобласцi . 

Параунальнас вылрабаванне бiяnрэпарата ч праводзiлi па методыцы 
BIP ( 1970, 1972). ';у' доследах in vitro выкары~тоувалi методыку выву
чэння актыунасцi nрэnаратау шляхам nрарошчЬання cnopay узбуджаль
нiка у кроnлi nрэпарата (Галашын, 1970). Ант ганiстычную актыунасць 
грыба трыхадэрмы вывучалi метадам блокау (Ягорау, 1965). Пры вы
значэниi скорасцi iнфекцыйнаrа лрацэсу i nраг. озу развiцця хваробы н~ 
пэуныя этаnы вегетацыйнаrа лерыяду выкарыс оувалi методыку Ван дэр 
Планка (1966). Атрыманыя даныя аnрацо}·ва Ji дысперсiйным метадам 
(Дасnехау, 1973). 

Ва умовах Беларусi каля 95% nлошчы, з~нятай nладовымi культу
рамi, належыць яблынi. Найбольш шкоднымi захворваннямi яб.'lынi 
з'яуляюцца парша, пладовая rнiль, а таксама бактэрыяльны рак (узбу
джальнiк Pseudomoпas syringae pv. syr.), рас 1аусюджанне i шкаданос
ttасць якога павялiчваюцца з году )" год. Акра я яб.1ынi, бактэрыяльны 
рак вельмi пашкоджвае i грушу. Хворыя дрэвы1 растуць больш навольиа, 
у ix памяншаецца аднаrадовы прырост: пры пашкоджаннi адным б~
лам- на 10,9 см, пры двух- на 13,1, пры т( ох- на 15,1 см. У ix па
мяншаюцца плошча кроны tY сярэднiм на 4 ~ пры дасягненнi захвор
вання да трох балау) i акружнасць штамба. Страты ураджаю nры па
шкоджаннi ябдынi сорту Беларускi малiнав у 1991 r. у прамысловым 
садзе iнтэнсiунаrа тыпу (узрост 10 гадоу) nараунаннi са здаровымi 
дрэвамi склалi ад 13,5 ц/га (nершы бал nawкo жання) да 26,6 ц/га (трэ
цi бал). 

Распаусюджанне i шкаданоснасць хвароб асаб.1iва павялiчваецца 
nры вырошчваннi культур па iнтэнсi}·най тэхналоrii, якая прадуглеДж
вае заrушчэнне пасадак, вырошчванне ix на в[ялiюх масiвах, утрыманне 
мiжрадкоуяу пад задужэннсм з выкарыстаннем rербiцыдау у nрыства-
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ловых лалосах. У параунаннi з традыuыйнай лрактыкай вырошчвання 
аб'ём ахоуных мералрыемствау у iнтэнсiуных тэхналогiях рэзка узрас
тае, што лавялiчвае небяспеку забруджвання прадукцыi рэшткамi устой
лiвых фунгiцыдау. Усё гэта прадвызначае лошук бiялагiчных сродкау 
аховы ад найбольш шкаданосных хвароб. 

Пры ацэнuы бiялагiчнай эфектыунасцi бiяпрэпаратау былi падабра
ны наступныя антыбiётыкi: трыхацэцiн, 10%-ны з. л., касумiн, 2%-ны 
з. п., фiтабактэрыямiцын -4000 адз/мг, полiаксiн- 10%-ны з. n., лолi
мiцын- 5000 адз/мг. У лабараторных доследах выкарыстоувалi разбау
леннi 1:50, 1:100, 1:500, 1:750, 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:3000, 1:3500. У якас
цi тэст-аб'ектау былi выкарыстаны !заляты V. inaequalis, М. fructigena. 
Лепшыя вынiкi былi атрыманы пры выкарыстаннi трыхацэцiну- мiнi
мальная iнгiбiруючая канцэнтрацыя (С) прэпарата для узбуджальнiкау 
паршы i пладовай гнiлi адзначалася лры разбауленнi 1: 100 (С<100). 
У эталонным варыянце, дзе ужыва5·ся хлорвокiс медзi, гэтая велiчыня 
знаходзiлася у межах разбаулення 1:2000- 1:2500 (2000<С<2500). 

Пры параунальным аналiзе уздзеяння бiяпрэпаратау на узбуджаль
нiка бактэрыяльнага рака вызначана, што трыхацэцiн, ФБМ, полiмiцын 
i полiаксiн не уnлываюць на }·з6уджа.1ьнiк. То.1ькi .касумiн nаказау да
волi высокую бактэрыцыдную актыунасць супраць Pseudomonas syrin
gae pv. syringae. 

У доследах in vitro праводзiлi таксама вывучэнне магчымасцi выка
рыстання бiяпрэпаратау лавендатрыuыну )· барацьбе з узбуджальнiкам 
ларшы i фузамiцыну сулраць узбуджал_ьнiка пладовай гнiлi. 3 атрыма
ных даных вынiкае, што у 0,15 i 0,2%-най суслензiях лавендатрыuыну на
зiралася частковае лрарошчванне спора у V. inaequalis W. (29,2 i 2,8%). 
У суспензiях жа з больш выеокай канцэнтрацыяй- 0,25-0,5% прарас
тання спорау не назiралi (у кантрольным варыянце- з вадой- nра
цэнт прарослых спорау склау 88,3%). 

Бiлпрэnарат фузамiцын таксама стрымлiвау развiuuё М. fructige
na Р. Праuэнт тармажэння росту грыба, разлi•1аны па формуле Эбата, 
ва ycix разбауленнях- ад 0,15 да 0,65% быу высокiм- 97% (у кант
рольным варыянuе- пажыунае асяроддзе без дабаулення лрэпарата
ён адсутнiчау) (табл. 1). Аналагiчныя вынiкi былi атрыманы пры ларау
нальным вывучэннi бiяпрэпаратау у палявых умовах. У барацьбе з лар
шой i лладовай гнiллю лепшай была 0,01 %-ная суспензiя трыхацэцiну. 
У доследнай гаспадарцы «Лошьща-1» Мiнскага раёна на copue яблынi 
Штрэйфлiнг развiццё паршы на пладах у варыянце з трыхацэцiнам скла
ла 11, пладовай гнiлi- 26,8%, у эталонным варыянце (0,4%-ная суспен
зiя хамецыну)- 15,4 i 27,8%, у кантролi (без зпрацовак)- адпаведна 
25,9 i 46,9%, г. зн. па стрымлiваннi развiцця паршы i пладовай гнiлi бiя
прэпарат не саступау эталону- фунгiцыду ха~сцыну, а у параунаннi з 
кантро.пем (без апрацоукi лрэпаратамi) развiццё хваробы панiжалася 
у 2,5-3 разы. 

Т а б л i ц а 1. Уплыу фузамiцыну на рост калонiil Monilla fructigena Р. 

Помер калонln (см•) проэ 
Прац,нт 

Варыянт 

1 1 

тармаж,ння 

poc:J; 7 дзён 10 Д11!11 14 дзён К8Л011 /1 

Бульбяна-rлюкоэны 
(0,15%-ны) 

аrар+фуэамiцы:н 
1,0 1,0 1,0 97,1 

Тое ж+фуэамiцын (0,25%-ны) 1,0 1,0 1,0 97,1 
:. +Фуэамiцын (0,35%-ны) 1,0 1,0 1,0. 97,1 

• +фуэамiдын (0,45%-ны) 1,0 1,0 1,0 97,1 
:. +Фузамiцын (0,55%-ны) 1,0 1,0 1,0 97,1 
:. +Фуэамiцын (0,65%-ны) 1,0 1,0 1,0 97,1 

l(антроль - бульбяна-rлюкозны arap 3,3 17,7 34,2 о 
HIPJ, 0,69 2,94 8,12 
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Т а б л i ц а 2. Бiялаriчная зфектыунасць .11екавых замазак (%) з дабауленнем 
бlяпрзnаратау у залежнасцi ад тзрмiну унясення. Сорт rpywы lльiнка (узрост 

35 rадо9), доследнаR rасnадарка ~лоwыца-1• МlнскаR вобласцl 

1 Ракневеснэnы тэр~iн Восены:кi тэрмiн 
(сакавiк) (кастрычнiк) 

ВарыЯ'нт 

1 1 
на wта~бе 

на wкiлет· 
на wтамбе 

11а wкiлет-
uых суках ных суках 

1 
r лiва+каравяк 
Г лiна +ка равяк 

( 1: 1) -эталон 
( 1 : 1) +культу-

8,2 29,8 6,4 16,0 

ралыtая плёнка грыба трыха-
31,1 51,9 11 '1 39,7 дэрмы 

Глiна+каравяк ( 1 : 1) +бiяпрэ- . 
парат касумin 42,4 56,2 16,6 46,3 

3 а у в а г а. У кантрольным варыянце (без лячэння) пл~ча разрастан~я ран • 
склала: пры раиневеснавыи тэрмiне- на wтамбе 59,2, на wюлетных суках- 12,6%; 
пры восеньскiм- на wтамбе- 59,8, на wкiлетvых суках- 65,2%. 

Пры вытворчай nраверцы эфектыунасцi трыхацэцiну атрыманы чыс
ты даход 1600 руб/га. Рэшткау бiяnрэnарата у nладах не выяулена. Па 
прапанове Беларускага навукова-даследчага iнстытута аховы раслiн 
Дзяржауная камiсiя nрыняла рашэнне аб пашырэннi сферы выкарыстан
ня трыхацэцiну i аб уключэннi яго у «Cnic ... » nрэnаратау, да3воленых 
для ужывання у сельскагасnадарчай вытворчасцi у барацьбе 3 nаршой 
i nладовай гнiллю. 

У nалявых доследах, nраведзеных на rрушы (узрост 32 гады) сорту 
Iльiнка, трохразовае алырекванне пасэдак касумiнам панiзiла развiццё 
бактэрыёзу да 4 i 6,2%, што ~· nараунаннi з кантролем было менш у 
2,2-3 разы, а у nараунаннi з эталонам (хамецын) -у 1,7-1 ,8 раза. 
Прыбаука ураджаю у nералiку на 1 га склала 25 ц. 

Бiяnрэпараты былi намi выкарыстаны таксама у саставе лекавых за
мазак nры залечваннi ракавых ран, выклiканых патаварамi бактэрыi 
Р. syringae. У якасцi лекавых замазак ужывалi сумесi глiны з каравякам 
( 1:1) 3 дабауленнем культуральмай плёнкi rрыба трыхадэрмы i глiны з 
каравякам ( 1:1) з да ба у леннем бiяnрэnарата касумiну. Эталон- замаз
ка з глiны i каравяку (1:1). Раны наштамбах i шкiлетных суках грушы 
(сорт Iльiнка, узрост 31 год) папярэдне зачышчалi i nасля замерау nа
раметрау ран наносiлi на ix замазкi ранняй вясной i nозняй восенню. 
У кантролi лекавую замазку не наносiлi. Выяулена, што раиневеснавыя 
тэрмiны нанясення лекавых замазак болыu эфектыуныя, чым асеннiя 
(табл. 2). Гэта, наnэуна, абумоулена nачаткам актывiзацыi вегетацый
ных працэсау у дрэвах вясной i больш спрыяльнымi умовамi знешняга 
асяродд3Я для бiяnрэnарата}', якiя знаходзяцца у замазцы. 

Пры вытворчаИ nраверцы эфектыунасцi лекавай замазкi, якая скла
даецца з глiны i каравяку з дабауленнем касумiну, атрыманы чысты да
ход 148 руб/га. На гэты састау замазкi атрымапа аутарскае nасведчан
не N2 957 458. Пазней, у 1987-1990 гг., вывучапася эфектыунасць лека
вых замазак з дабауленнем бiяnрэnаратау фiтабактэрыямiцыну, фiта
лавiну у nараунаннi з фунгiцыднымi дабаукамi тапсiну-М i байлетону у 
розных канцэнтрацыях. Атрыманыя вьшiкi сведчаць hpa тое, што даба·у
ленне да глiны з каравякам ( 1:1) бiяnрэnаратау садзейнiчае nавелiчэн
ню бiялагiчнай актыунасцi лекавых замазак. Наnрыклад, nры дабаулен
нi 0,5% фiтабактэрьтямiцыну (глiна + каравяк- 1: 1) бiялаriчная эфек
тыунасць склала 60, 0,4% фiталавiну- 100%. У эталонным варыянце 
(глiна+каравяк- 1:1) атрыманая бiялаriчная эфектыунасць склала 
21,5%. Пры выкарыстаннi фунгiцыдных дабавак атрыманы таксама доб
ры эфект- у варыянце з дабауленнем 0,5%-наrа таnсiну-М ён склау 
67,2, 0,5% байлетону- 69,2%. 
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Для распрацоукi бiялагiчнаrа метаду аховы пладовых культур ад 
бактэрыяльнага рака у БелНДIАР сумесна з Iнстытутам мiкрабiялогii 
АН Беларусi праводзiлi даследаваннi па вывучэннi маrчымасцi выкары
стання штамау бактэрыяфагау у барацьбе з хваробай. Бактэрыяфаri 
былi выдзелены з раслiннага матэрыялу, сабранаrа у садзе з дрэу, у якiх 
адзначалiся сiмптомы бактэрыяльнаrа рака, а таксама з проб rлебы, 
узятай Пад rэтымi дрэвамi. ~' працэсе даследаванняу была праведзена 
ацэнка актыунасцi 24 штамау бактэрыяфагау у адносiнах да узбуджаль
нiка. 3 ix адабраны пяць найбольш эфектыуных фагау, якiя панiжаюць 
развiццё хваробы на 46-50%. 

У наступных доследах было выяулена, што эфектыунасць бактэрыя
фаrау павышаецца пры ix змешваннi. У rэтым выпадку памяншаецца 
небясnека з'яулення i распаусюджання у навакольным асяроддзi фаrа
рэзiстэнтных мутантау фiтапатагенных бактэрый. 

На аснове пяцi штамау бактэрыяфаrа)·, акты}тых супраць узбу
джальнiка бактэр~яльнага рака, <;твораны новы бiялаriчны прэпарат 
пентафаг. На штамы атрыманы аутарскiя nасведчаннi .N'2 1 034 221, 
l 113 922, 1 450 371, 1 515 429 (у сааутарстве з А. Ф. Былiнскiм, А. М. 
Рамашка i iнш.). 

11;1 БелНДIАР распрацавана тэхналоriя прымянення новага бiяnрэnа
рата у барацьбе з бактэрыяльным ракам. Для апырсквання выкарыстоу
ваецца суспензiя бiяпрэпарата, якi уяуляе сабой вадкасць саламяна-ка
рычневага колеру з цiтрам 1· 101с фагавых часцiнак у 1 см~. Норма 
расходу прэпарата 1 л/га. Расход рабочай вадкасцi у садах шырокарад
ковай канструкцыi (размяшчэнне дрэу· 10Х 10, 8Х 10 м)-1000 лfга; у пра
мысловых садах iнтэнсiунаrа тылу (размяшчэнне 7Х4, 6Х4 ·М)- 300-
400 л/га. Аnрацоукi праводзяцца у тэрмiны, прыстасаваныя да дынамi
кi развiцця хваробы: 1) nерад з'яуленнем першых прыкмет хваробы 
( фенафазы з'яулення бутонау- ружовы бутон); 2) пры з'яуленнi сiмn
томау пашкоджання, г. зн. адразу пасля цвiцення; 3) у nерыяд восень
скай усnышкi захворвання- у момант лiстаnаду, калi у месцы адмацоу
вання лiсцяу трапляе узбуджальнiк. Пры моцным развiццi хваробы 
(звыш 50%) апрацоука у восеньскi перыяд паутараецца. Яна супадае з 
-момантам заканчэння лiстападу. 

Выкарыстанне нашай тэхналогii у прамысловым садзе iнтэнсiунага 
тылу калгаса «Косава» Iвацэвiцкага раёна Брэсцкай вобласцi дазволiл а 
панiзiць развiццё хваробы ·у параунаннi з кантрольным варыянтам (без 

·аnрацоукi пентафагам) у два разы. На сорце Беларускi малiнавы з вы
карыстанн~м лентафагу пашкоджанне хваробай улiковых дрэу у сярэд-
нiм склала 0,7, у кантролi- 1,4 бала (табл. 3). Рознiца па валавым 
ураджаi пладоу у абодвух варыянтах была неiстотнай, аднак за кошт 
больш высокага выхаду пладоу I сорту у варыянце з ужываннем бiяпрэ-
парата Чысты даход склау 204 руб/га. / 

Такiм чынам, у бiялаtiчнай ахове пладовых культур ад хвароб пер
спек;.ыуным з'яуляецца ужыванне антыбiётыкау, якiя з'яуляюцца пра-

Т а 6 л i 1.1 а 3. Эфектыунасць новага бiяпрэпарата пентафаrа у барацьбе 
з бактзрыяльным ракам яблынi, якая вырошчваецца па iнтэнсiунай тзхналоrii. 

Сорт Беларускl малlнавы, узрост сада 7 rадоу. Калгас «Косава» lвацзвiцкаrа раёна 
. . БрзсцкаА вобласцi 

. 
- Пашкоджанне Rалавы УраджаА 

Выхад 
стандарт-

Варыянт дрэf хваро- fраджаА, кr 1 сорту, кг наА npa-
баА, бал з аднаго дрэва з аднаrо дрэва дукцыl.% 

Трахразовая апрацоука пентафагам 
' (цiтр 1010 фагавых часцiнак у 

1 см3, 1 л/га) 0,7 27,8 11,4 41,0 
Без апрацоукi пентафагам 1,4 21,9 2,6 11,9 

Н1Ро5 0,42 10,77 6,40 
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дуктамi жыiщядзейнасцi антаганiстау, гiперпаразiтау, а таксама выка
рыстанне з'яу антаганiзму мiкраарганiзмау i бактэрыяфагii. Супраць 
паршы i пладовай гнiлi эфектьrуны бiяпрэпарат трыхацэцiн, супраць 
бактэрыяльнага рака- новы бiяпрэпщ)ат пентафаг, а ;rаксама лекавыя 
замазкi з дабауленнем бiяпрэпаратау. · 
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