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Вирощування	олійних	
культур	є	одним	з	ос
	новних	пріоритетів	
аграрного	сектору	

України,	насамперед	це	сто
сується	соняшнику.	За	дани
ми	дослідницької	агенції	
«Клеффманн»,	2019	року	по
сіви	цієї	культури	в	Україні	
становили	5,8	млн	га,	а	з	
2014го	наша	країна	зберігає	
за	собою	першість	за	обсяга
ми	виробництва	й	експорту	
соняшникової	олії	у	світі.
Варто	зазначити,	що	площі	
соняшнику,	зосереджені	пере

важно	в	зоні	степу,	нині	по
ступово	розширюються	у	за
хідних	та	північних	областях	
України,	що	обумовлено	змі
нами	клімату	та	рентабельніс
тю	вирощування	цієї	культу
ри.	Водночас	сівозміни	на	пів
дні	та	сході	залишаються	ко
роткоротаційними	та	перена
сиченими	соняшником,	там	
трапляється	навіть	його	ви
рощування	в	монокультурі.	
Отже,	фітосанітарний	стан	
полів	погіршується,	зростає	
вплив	шкідливих	організмів	–	
хвороб	і	шкідників.	
Очевидно,	що	ресурс	для	роз
ширення	площ	соняшнику	
майже	вичерпано,	особливо	
у	південних	та	східних	облас
тях.	Тож	збільшувати	рента
бельність,	підвищувати	вро
жайність	та	його	якісні	показ
ники	аграрії	зможуть	лише	
завдяки	інструментам	інтен
сифікації,	одним	з	яких	є	
ефективна	система	фунгіцид
ного	захисту.

Правильна стратегія 
захисту соняшнику
За	даними	аналітичної	компа
нії	«Клеффманн	Групп»,	
площі	соняшнику,	захищені	
фунгіцидами,	щороку	збіль
шуються	та	сягають	
2,5	млн	га,	або	43%	загальної	
площі	2019	року.	Втім,	специ
фіка	фунгіцидного	захисту	
полягає	в	тому,	що	агрови
робники	зазвичай	планують	
лише	одну	фунгіцидну	оброб
ку,	яку	часто	проводять	у	
більш	пізні	фази	розвитку	
культури.
Відомий	фітопатолог	О.	Аку
лов	(кандидат	біологічних	
наук,	доцент)	вважає,	що	це	
не	зовсім	правильно	з	погля

ду	стратегії	ефективного	
контролю	основних	захворю
вань	культури:	«Як правило, 
аграрії намагаються відклас-
ти фунгіцидний захист со-
няшнику та обробляти рос-
лини у фазу «зірочки», щоб од-
нією обробкою захистити і 
кошик, і нижні листки. Адже 
роль нижніх листків у захисті 
рослини часто недооцінюєть-
ся. Насправді саме вони є дже-
релом поширення чотирьох 
найнебезпечніших хвороб 
листкового й стеблового апа-
ратів: фомозу, фомопсидозу, 
альтернаріозу та септоріозу. 
І якщо вчасно не захистити 
нижні листки — потім уже 
нічого не допоможе».
Тому,	якщо	аграрії	планують	
захищати	посіви	соняшнику	
проти	вказаних	захворювань,	
планувати	обробку	фунгіци
дом	необхідно	раніше	–	у	
фазу	68	листків,	що	забезпе
чить	профілактичний	захист	
нижніх	листків	культури	від	
уражень	цими	патогенами.	
Крім	захисту	від	фомопсидо
зу,	фомозу,	септоріозу	та	аль
тернаріозу,	в	ранні	фази	роз
витку	соняшнику	варто	
також	планувати	захист	
від	несправжньої борошнис

тої роси,	або	пероноспорозу.
Щоб	запобігти	дифузній	(сис
темній)	формі	хвороби,	на
сіння	обов’язково	протрую
ють	фунгіцидами,	наприклад	
Лумісена® (Зорвектм).	Проте	
у	випадку	захисту	рослин	від	
уражень	локальною	формою	
хвороби	потрібно	застосову
вати	спеціалізовані	фунгіци
ди,	які	можуть	контролювати	
цей	патоген.	Враховуючи	
особ	ливості	захисту	соняш
нику	в	ранні	фази	розвитку,	
доцільно	запланувати	оброб
ку	фунгіцидом	Танос®,	який	
здатний	контролювати	комп
лекс	згаданих	збудників	за
хворювань.

Чому Танос®?
Танос®	ідеально	підходить	
для	захисту	соняшнику	
в	ранні	фази	розвитку	–	
68	лист	ків	(фото	3а).	
Фунгіцид	забезпечує	«екра
нуючий ефект»	і	надійний	
контроль	проти	фомозу	та	
фомопсидозу,	зупиняє	розви
ток	і	поширення	альтернаріо
зу	та	септоріозу.
Важливою	перевагою	Танос®	
є	його	здатність	зупиняти	по
ширення	та	розвиток	локаль
ної	форми	несправжньої	бо

Необхідні	етапи	захисту	
посівів	соняшнику

рошнистої	роси.	Цей	патоген	
належить	до	групи	несправж
ніх	грибів	і	має	специфічну	
будову,	що	вирізняє	їх	від	
справжніх	грибів	(таблиця	1).	
Ця	особливість	зумовлює	
вибір	фунгіцидів.	Наприклад,	
препарати	на	основі	триазо
лів,	що	діють	як	інгібітори	
синтезу	стеринів,	неефективні	
проти	пероноспорозу,	оскіль
ки	несправжні	гриби	не	
мають	стероїдів	у	мембранах.	
Те	саме	стосується	фунгіцидів	
на	основі	карбендазиму,	який	
впливає	на	активність	певних	
ферментів,	що	відсутні	в	не
справжніх	грибів.	Тому	такі	
рішення	не	є	дієвими	проти	
несправжньої	борошнистої	
роси.	
Танос®,	крім	унікальної	фун
гіцидної	активності,	сприяє	
також	накопиченню	хлорофі
лу,	який	покращує	фотосин
тетичну	активність	рослин.	
Отже,	внаслідок	ефективного	
контролю	захворювань	і	по
зитивного	впливу	на	культуру	
зростають	урожайність	та	
якісні	показники.

Стабільний 
польовий результат 
у посушливих умовах 
півдня України
Танос®	протягом	багатьох	
років	демонструє	стабільний	
польовий	результат,	особли
во	помітний	у	посушливих	
умовах	півдня та сходу 
України.	Експерти	Corteva 
Agriscience	щороку	заклада
ють	тисячі	демонстраційних	
ділянок	сучасної	лінійки	гіб
ридів	соняшнику.	2018	року	
на	таких	ділянках	досліджу
вався	фунгіцидний	захист	
соняшнику	в	умовах	посухи	
та	високих	температур	пів
денних	областей.	
Ділянки	обробляли	фунгіци
дом	Танос®	та	популярним	
конкурентним	фунгіцидом.	
Крім	того,	були	необроблені	
ділянки.	Загалом	агрономічна	
служба	опрацювала	дані	зі	
154	локацій.	У	середньому	
Танос®	забезпечив	збережен

ня	2,7 ц/га	порівняно	
з	контролем	та	3,1 ц/га	порів
няно	з	конкурентним	фунгі
цидом	(рис.	1).
Слід	зауважити,	що	за	зви
чайних	умов	Танос®	теж	де
монструє	стабільно	високі	
результати.	За	даними	
Corteva,	частка	збереженого	
врожаю	соняшнику	при	од
норазовому	застосуванні	
фунгіциду	Танос®	в	умовах	
достатньої	вологи	становить	
у	середньому	+3,9	ц/га.	
За	умови	двократного	вне
сення	фунгіцидів	на	соняш
нику	збережений	врожай	у	
середньому	дорівнює	+8	ц/га.
Отже,	фунгіцид	Танос®	–	пе
ревірений	часом,	надійний	
інструмент	для	збереження	
кількісних	та	якісних	показ
ників	урожаю	соняшнику.	
Завдяки	його	ефективності	
навіть	у	посушливих	умовах	
агровиробники	можуть	
спрогнозувати	рівень	збере
женого	врожаю,	зменшити	
ризики	потенційних	втрат	
та	підвищити	рентабельність	
вирощування	культури.

Ключові переваги 
Танос®:
•		надійно	контролює	фомо

псидоз,	фомоз,	альтернаріоз	
та	септоріоз,	що	«стар
тують»	у	фазу	68	листків;

•		єдиний	зареєстрований	
фунгіцид,	що	контролює	
локальні	ураження	перо
носпорозом;

•		ефективне	рішення	навіть	
за	посушливих	умов;

•			посилює	фотосинтез	–	під
вищує	продуктивність	
культури;

•			стабільний	польовий	ре
зультат	і	гарантована	при
бавка	врожаю.	
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* Фото 3а. Демоділянка, оброблена фунгіцидом Танос® у фазу 8 листків – 0,6 кг/га. 
Київська обл., с. Велика Каратуль, 2018 р.

Справжні гриби Несправжні гриби

Споріднені з тваринами Споріднені з різноджгутиковими водоростями

Містять хітин / хітозан та ергостерол Містять целюлозу, не мають стероїдів
 у мембранах

Часто утворюють пігменти 
(меланін, каротиноїди) Зазвичай незабарвлені

Утворюють вторинні метаболіти (часто токсини) Вторинні метаболіти не характерні

Накопичують глікоген і трегалозу Накопичують міколамінарин і поліфосфати

Утворюють сечовину Не утворюють сечовини

Фото 3а. Танос®, 0,6 кг/га*

Фото 2. Локальне 
ушкодження соняшнику 
пероноспорозом

Фото 1. Ушкодження ди фуз 
ною формою пероноспорозу, 
що є джерелом поширення 
спор і причиною ураження 
здорових рослин

Фото 3б. Контроль
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Фомопсидоз, фомоз,  
альтернаріоз, 
септоріоз, 
пероноспороз

Танос®  
0,6 кг/га

Фомопсидоз, фомоз,  
альтернаріоз, 
септоріоз, 
пероноспороз

Танос®  
0,6 кг/га

або
Аканто Плюс 
0,75-1,0 л/га

Рис. 2. Схема фунгіцидного захисту соняшнику

Таблиця 1. Різниця між справжніми та несправжніми 
грибами

Фото 4. Вигляд рослин соняшнику на ділянці:  
зліва – оброблені Танос®, 0,6 кг/га у фазу 68 листків, 
та Аканто Плюс®, 1 л/га у фазу «зірочка»; справа – 
необроблені. Херсонська обл., ДПДГ Асканійське, 2019 р.

Рис. 1. Середня врожайність гібридів соняшнику 
ТМ Піонер. Середні результати врожайності 10 гібридів, 
зібраних зі 154 локацій у південному регіоні (Одеська, 
Миколаївська, Херсонська та Запорізька обл.), 2018 р.


