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Резюме: Кардинальне покращання екологічного стану та отримання високоякісної лікарської 
рослинної сировини потребує постійного пошуку заходів зниження пестицидного 
навантаження на біоценози і підвищення безпеки навколишнього середовища. У цьому, 
важлива роль належить біологічному методу захисту рослин. Біологічні препарати вибірково 
впливають на чисельність популяцій і активність патогенів, шкідників та паразитів, не 
забруднюють навколишнє середовище, мають високу селективну дію, безпечні для людини й 
викликають мінімальні порушення структури біоценозів, забезпечуючи якість сировини, що 
відповідає європейським стандартам. 
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У зв'язку з переходом вітчизняного фармацевтичного виробництва на правила 

належної виробничої практики (GMP) різко підвищуються вимоги щодо агрозаходів із 
вирощування, а також до якості лікарської рослинної сировини (ЛРС).   

Практика свідчить, що якість сировини, що поставляється на фармацевтичні 
підприємства, має значні відмінності у різних постачальників,– це залежить не лише від 
об’єктивних (кліматичні умови вирощування, місце збору), але й суб’єктивних причин 
(недотримання технології вирощування, післязбиральної переробки, безконтрольне 
застосування пестицидів та інші).  

На сьогодні діють міжнародні (ВООЗ) і європейські документи з керівних принципів  
належної практики культивування та збирання  лікарських рослин (GACP), в яких 
відображені основні вимоги до екологічно обґрунтованої технології вирощування, правила 
збору культивованої та дикорослої лікарської сировини, переробки, збереження, що 
гарантують високу якість і безпечність товарної продукції (постанова МОЗ України від      
2013року).  

Останнім часом потреба в лікарській рослинній сировині, в тому числі й на такі 
культури як ехінацея пурпурова, козлятник лікарський, м’ята перцева, забезпечується лише 
на 20–45%. Поряд з іншими причинами незадоволеного попиту, що залежать від існуючої  із 
економічної ситуації, не остання роль належить шкідливим організмам. Залежно від виду 
організму та погодних умов року недобір урожаю сировини становить від 10 до 20 %. 
Одночасно погіршується якість лікарської сировини і насіння, знижується вміст 
фармакологічно-активних речовин. 

Водночас вимоги охорони здоров’я до якості сировини досить високі: вона не 
повиння містити уражені чи пошкоджені частини рослини, уламки бур’янів, сухих 
шкідників, залишків пестицидів, мати вміст діючих речовин не нижче визначеного рівня. 
Щодо вмісту залишків пестицидів, то в процесі розгляду регламентації їх застосування, 
керуються двома позиціями: якщо сировина підлягає глибокій хімічній переробці, то 
залишки регламентуються на рівні дозволених, в решті випадків – залишки пестицидів не 
допускаються. 

У зв’язку з вищезазначеними вимогами, нами було розпочато дослідження з вивчення 
впливу біологічних препаратів на зниження шкодочинності, підвищення врожайності та 
якості сировини лікарських культур. 
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Застосування біологічних препаратів вивчали на трьох лікарських культурах – шавлії 
лікарській, козлятнику лікарському і м’яті перцевій. До вивчення було включено три 
біологічних препарати – Актофіт (інсектицидної дії), Мікосан-В (фунгіцидної) і Наномікс – 
хелатне мікродобриво із комплексом біостимуляторів. 

Вирощування лікарських культур здійснювали  у відповідності із розробленими ДСЛР 
технологіями для Лісостепової зони України. 

Ґрунти дослідних полів сівозміни мало гумусні, глибокі чорноземи, за механічним 
складом – легкі. Розмір дослідних ділянок – 50 м², облікових – 20 м²,  повторення – 
чотириразове. 

Для вивчення ефективності препаратів у польових умовах застосовували одно-
триразове обприскування веґетуючих рослин розчином препаратів. Обліки господарської 
ефективності здійснювали у строки, визначені для кожної культури і виду лікарської 
сировини. 

Застосування даних препаратів було спрямовано на комплекс сисних комах (цикад, 
клопів, попелиць) на шавлії та листогризучих шкідників (довгоносиків, м’ятної блішки, 
листоїда та щитоноски) - на козлятнику і м’яті, а також борошнистої роси – на шавлії, іржі та 
плямистості листя – м’яті перцевій. Результати проведених досліджень подано у таблиці 1.  

 
                                                                                                                                   Таблиця 1 

Вплив біологічних препаратів на продуктивність сировини лікарських культур 
 

Варіант 
Ефективність біологічних препаратів Висота 

рослин 
Біологічна 

урожайність 
Проти 

комплексу 
шкідників,

% 

Проти комплексу хвороб, % см % до 
контро

лю 

 
ц/га 

 

% до 
контр
олю 

борошнист
ої роси 

плямисто
сті листя 

іржі 

Шавлія лікарська 
Контроль - - - - 27,0 100,0 58,7 100,0 
Наномікс,  
2,0 л/га 

40,0 39,1 - - 37,1 137,4 69,9 119,1 

Актофіт,  
1,5 л/га 

55,3 - - - 33,4 123,7 73,3 124,9 

Мікосан В,  
8,0 л/га 

- 44,0   35,2 130,4 78,6 133,9 

Козлятник лікарський 
Контроль - - - - 53,0 100,0 24,5 100,0 
Наномікс,  
2,0 л/га 

40,2 - - - 66,3 125,1 35,8 146,1 

Актофіт,  
1,5 л/га 

62,2 - - - 63,1 119,1 34,7 141,6 

М‘ята перцева 
Контроль - - - - 69,5 100,0 13,4 100,0 
Наномікс, 
 2,0 л/га 

44,0 - 21,4 23,3 72,4 104,2 15,1 112,7 

Актофіт,  
1,5 л/га 

64,4 -  - 74,8 
 

107,6 17,1 127,6 

Мікосан В,  
8,0 л/га 

- - 62,0 65,0 76,4 109,9 18,9 141,0 
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Шавлія лікарська. 
Найбільшої шкоди посівам шавлії лікарської за роки досліджень завдавали трав’яний 

(Lygus rugulipennis Popp.) і ягідний (Dolycoris baccarum L.) клопи та строката (Eupteryx 
atropunctata G.) і жовтувата (Empoasca flavescens F.) цикади, пошкоджуваність якими 
становила близько 100 % у слабкому ступені. У місцях живлення відмічалися дрібні білі 
плями від численних проколів, при цьому листки знебарвлювалися, що призводило до 
ослаблення рослин та пригнічення їх росту. У другій половині веґетації культурі завдавали 
значної шкоди листогризучі гусениці люцернової (Chloridea dipsacea L.) та шавлійної 
(Aeliothis peltigera) совок, об'їдаючи близько 30 % листків. Серед хвороб, значної шкоди 
завдавала і борошниста роса, ураженість якою в окремі роки становила 100 %.  

На основі отриманих результатів встановлено, що досліджувані препарати проявили 
ефективну дію проти шкодочинних організмів і стимулюючу на ріст і розвиток рослин.  

Високу інсектицидну дію препарат Актофіт проявив проти комплексу сисних комах 
та гусениць листогризучих совок, знижуючи пошкоджуваність рослин на 55,3 %, а 
збережений урожай у результаті його застосування становив 24,9 %.  

Застосування препарату Мікосан В у фазу початку стеблування рослин допомогло 
зменшити розвиток борошнистої роси,  ефективність його становила 44,0 %, у результаті 
чого отриманий приріст урожаю трави на 33,9 %.  

Біометричні показники (висота рослин) у варіантах із внесенням усіх досліджуваних 
препаратів були вищі порівняно з контролем на 23,7–37,4 %. 

Комплексна дія хелатного мікродобрива Наномікс проти шкідників і хвороб культури 
забезпечила приріст урожаю сировини культури на 11,2 ц/га або 19,1% до контролю. 

Козлятник лікарський. 
На козлятнику  лікарському серед фітофагів найбільш поширеними у фазу сходів були 

жуки сірого бурякового та смугастого бульбочкового довгоносиків. Вони об’їдали 
сім’ядольні листки, при цьому нерідко знищуючи точку росту рослин.  

Вивчення ефективності біологічних препаратів Актофіт і Наномікс проти шкідників 
сходів козлятнику лікарського смугастого бульбочкового (Sitona lineatus L.) і сірого 
бурякового довгоносиків (Tanymecus palliatus F.) показало, що їх внесення у фази початку та 
масових сходів  сприяло зниженню пошкоджуваності культури на 62,2 і 42,2 % відповідно.  
Збережений урожай трави в разі застосування препарату Актофіт становив 41,6 %, Наномікс 
– 46,1 %. Дані препарати позитивно вплинули на ріст і розвиток рослин; у фазу масового 
цвітіння культури було відмічено збільшення висоти рослин на 13,3 і 10,1 см порівняно з 
контролем. 

М’ята перцева. 
Найрозповсюдженішими і шкодочинними листогризучими комахами, які завдавали 

істотних втрат урожаю м'яти перцевої, в різні роки вивчення були жуки м'ятної блішки 
(Longitarsus lycopi F.), жуки й личинки м'ятного листоїда (Chrysomela menthastri Suffr.) та 
зеленої щитоноски (Cassida viridis L.), а також гусениці совки-гами (Phytometra gamma L.), 
пошкоджуваність якими становила від 20 до 40 % у слабкому і середньому ступенях. Серед 
хвороб на м’яті перцевій найбільш поширеними та шкідливими були іржа (Puccinia menthae 
Pers.) та плямистість листя (Septoria menthicola).  

Дослідження показали, що ефективність біологічних препаратів Актофіт, 0,2 % к.е. і 
Наномікс проти листогризучих шкідників м'яти перцевої становила 64,4 і 44 %, препаратів 
Мікосан В та Наномікс проти плямистості листя – 62,0 і 24,4 % та іржі – 65,0 і 23,3 % 
відповідно. 

   Дворазове застосування біологічних препаратів протягом вегетації позитивно вплинуло  
на зростання галузистості та облиствленості рослин. Збільшення вегетативної маси за 
рахунок комплексної дії препаратів сприяло отриманню приросту врожаю трави на 12,7–41,0 
% порівняно з контролем.  
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Отримані результати свідчать про перспективність застосування біологічних 
препаратів як для посилення стійкості культур до шкідливих організмів, так і підвищення 
продуктивності лікарських культур. Переваги, що доводять користь біологічних препаратів, 
є відсутність їх токсичної дії та всебічний ефект. 
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ЕФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 
КУЛЬТУРАХ SALVIA OFFICINALIS L.,   GALEGA OFFICINALIS L.,  MENTHA 
PIPERITA L.  
Горошко В.В., Губанев А.Г., Сирик О.Н. 
Кардинальное улучшение экологическоой среды и получение высококачественного 
лекарственного растительного сырья требуют постоянного поиска способов снижения 
пестицидного пресинга на биоценозы для повышения безопасности окружающей среды. При 
этом, важная роль принадлежит биологическому методу защиты растений. Биологические 
препараты избирательно влияют на численность популяций и активность патогенов, 
вредителей и паразитов, не загрязнют окружающую среду, имеют высокую селективную 
активность, безопасные для человека и оказывают минимальное влияние на нарушение 
структуры биоценозов, обеспечивают качество сырья, которое соответствует европейским 
требованиям. 

 
EFFECIENCY OF BIOLOGICALLY PREPARATIONS ON  CULTURES  SALVIA 
OFFICINALIS L., GALEGA OFFICINALIS L., MENTHA PIPERITA L.  
Goroshko V.V., Gubanev A.G., Siric, O.N. 
Dramatic improvement ekologicheskooy environment and a high-quality medicinal plants require 
constant search for ways to reduce pesticide presinga on biotic communities to improve the safety of 
the environment. At the same time, an important role is played by biological methods of plant 
protection. Biological drugs selectively affect the populations and activity of pathogens, pests and 
parasites, not zagryaznyut environment, have a high selective activity are safe for humans and have 
a minimal impact on the distortion of the structure ecological communities, ensure the quality of 
raw material which complies with the European requirements. 
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