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Агросектор сьогодні є одним 
з основних забруднювачів до-
вкілля. Людство вже зрозуміло, 
що час, коли можна було прос-
то «брати від природи» все, що 
потрібно, залишаючи по собі ви-
снажену отруєну землю, давно 
минув. Над агротехнологіями, 
які не шкодять природі, в усьо-
му світі працюють багато нау-
ковців. Не пасе в цьому зад ніх 
і Україна.
Про досягнення вітчизняної науки у сфері дружнього до 
довкілля агровиробництва розповідає директор держав-
ного підприємства Міжвідомчий науково-технологічний 
центр «Агробіотех» НАН і МОН України, академік міжна-
родної академії екології, доктор біологічних наук Сергій 
Пономаренко

Ми можемо
не шкодити землі
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— Сергію Платоновичу, розкажіть про основні еко-
логічні проблеми вітчизняного агровиробницва. Що мо-
жуть запропонувати аграріям українські вчені?

— На екологічний стан агросистем України значною мі-
рою впливають антропогенні фактори: використання хіміч-
них добрив, значної кількості хімічних засобів захисту від 
хвороб і шкідників, кліматичні зміни тощо. Це створює проб-
леми в агровиробництві, які вимагають цілком нових підхо-
дів та пошуку нових рішень для відновлення біоценозів при 
вирощуванні сільгоспкультур.

Створені вітчизняними вченими регулятори росту рос-
лин сприяють більш повній взаємодії рослини з мікрофло-
рою ґрунту, захищають рослину та створюють умови для 
більш повної реалізації генетичного потенціалу того чи ін-
шого сорту або гібрида.

Американські вчені відкрили, яким чином можна акти-
візувати певні гени імунної системи, відповідальні за біо-
захист рослини. Ми ж розробили біотехнології реалізації 
цієї ідеї. 

Зазвичай гени чекають, поки з’явиться патоген і виник-
не необхідність виробляти певні сполуки — si/mi RNA для 
блокування розмноження патогену чи паразита, зокрема 
ґрунтового, для його нейтралізації. Ми розробили поліком-
понентні біорегулятори із захисним ефектом сполуки, які 
блокують розвиток патогенну чи паразита. Їх застосування 
дозволяє не лише збільшити врожайність, а й поліпшити 
якість продукції, та відновити біорізноманіття мікрофлори 
ризосфери ґрунту.

— Як діють ці препарати?

— В рамках виконання трьох міжнародних проектів про-
тягом 2006–2013 років за програмою Українського науко-
во-технологічного Центру та фінансової підтримки США 
в Україні створено нові природні регулятори росту рослин 
з біозахисним ефектом і розкрито механізми фізіологічної 
дії на клітинному рівні. Ці біостимулятори сприяють росту 
й розвитку рослин, збільшують їх стійкість до хвороб і шкід-
ників, стресів, забезпечують збереження генотипу рослин, 
підвищують урожай та його якість.



№ 6, 201742

ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

Багаторічні дослідження цих препаратів при культиву-
ванні різних сільгоспкультур, включно зі спеціально ство-
реними інфікованими полями, забрудненими іонами важ-
ких металів і радіонуклідів, показали високу доцільність 
їх застосування в рослинництві.

Крім підвищення врожайності, препарати сприяють від-
новленню природного біологічного потенціалу рослин і до-
зволяють вирощувати набагато чистіший врожай та не шко-
дити ґрунтам. Регулятори росту рослин дозволяють пра-
цювати при дефіциті виробничої вологи до 30 %. Також 
рослина стає стійкішою до стресових факторів, таких як, 
наприклад, різке падіння температури чи посуха. Крім то-
го, вони блокують надходження до рослини іонів важких 
металів, ра діоактивних речовин.

Ґрунт — це живий організм. Вносячи в нього хімічні за-
соби і мінеральні добрива, ми порушуємо взаємодію міль-
йонів корисних мікроорганізмів. Натомість внесення регу-
ляторів росту не лише не завдає шкоди ґрунту, а й сприяє 
відновленню родючості ґрунтів, завдяки зменшенню фіто-
токсичної дії пестицидів, зменшує мутагенний ефект, збе-
рігає генетичний потенціал сорту чи гібрида.

Також великої шкоди завдає ґрунтам порушення сіво-
зміни, яке сьогодні спостерігається в багатьох країнах світу, 
зокрема й в Україні. Технічних шляхів вирішення цієї проб-
леми, особливо з нематодами, існує замало, але застосу-
вання українських біорегуляторів росту рослин дозволяє до-
помогти у її розв’язанні.

— Який економічний ефект дає застосування регу-
ляторів росту рослин?

— Сьогодні ми вже можемо рухатися в напрямі змен-
шення негативного навантаження на ґрунт. Регулятори рос-
ту дозволяють зменшити застосовування хімічних добрив. 
Наші дослідження проведено на багатьох куль турах — на 
соняшнику, кукурудзі, сої, зернових культурах у високопо-
важних установах України.

Регулятори росту рослин екологічно безпечні та значно 
дешевші від пестицидів. Їх застосування дозволяє суттєво 
знизити та й взагалі відмовитися від внесення цих хімікатів. 
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Крім того, вони є потужним засобом рекультивації забруд-
нених територій. 

Тільки застосування регуляторів росту дозволило на 
39 % зменшити рівень забур’яненості посівів — зокрема, 
за рахунок збільшення площі листової поверхні рослин 
і алелопатичних властивостей кореневої системи культур-
них рослин, які отримали підсилення реалізації генетичного 
потенціалу за дією біорегуляторів. 

Ось конкретний приклад. Посіви в одному з агропідпри-
ємств Дніпропетровщини обробили регулятором росту 
рослин. Це дозволило суттєво збільшити біомасу рослин, 
їх висота збільшилася з 1,5–2 до 4 м. Урожай підприємство 
використовує як для відгодівлі птиці, так і для застосуван-
ня в біогазовій установці — з досить суттєвим економічним 
ефектом.

Інший приклад надали нам німецькі вчені. Пыд час їх до-
сліджень завдяки застосуванню українських регуляторів 
росту вдалося і відновити родючість ґрунту по вмісту фос-
фатмобілізуючих і азотфіксуючих бактерій, що дозволило 
зупинити обсяги розкладання гумусу та на 25 % зменшити 
використання азотних добрив. До речі, в Німеччині прийня-
ли закон, який передбачає зменшення застосування азотних 
добрив на 30 %.

Сьогодні у світі чи не найбільшою проблемою для агра-
ріїв є такий шкідник, як нематода. Він пошкоджує кореневу 
систему, рослина не розвивається нормально, не дає нор-
мального врожаю. Нематоди переносять віруси, бактерії. 
Генетичний потенціал рослини перестає функціонувати і стає 
дуже чутливим до стресів різного походження.

Ми проводили ряд експериментів, обробляючи насіння 
та посіви на ґрунтах, уражених нематодами. Застосування 
регуляторів дозволило, наприклад, на ґрунті, де поріг шко-
дочинності був перевищений у 23 рази, збільшити врожай-
ність цукрових буряків на 6,4 тонни, а цукристість на 1,4 % 
з гектару. Чисельність нематоди у ґрунті зменшилася на 
74 %. Слід зазначити, що біозахисна дія препаратів успад-
ковується як у другому, так і в третьому поколінні рослин.

Цьогоріч разом з польськими та німецькими колегами 
ми плануємо показати вирішення проблеми ураження не-
матодою виноградників. 5–6 аплікацій з регуляторами на 
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рослинах в період вегетації дає окупність вкладення коштів 
у 65 разів. Внесення 0,5 л регулятора росту на гектар дозво-
лить цілком розв’язати зазначену світову проблему. Залеж-
но від сорту, урожайність збільшується на 17–40 %.

Крім того зростає цукристість ягід, зменшується надхо-
дження до них іонів важких металів. 

— Чи проводять подібні дослідження в інших країнах?

— Над проблемами боротьби з нематодами працюють 
багато компаній світу. Цей невидимий ворог є однією з го-
ловних проблем аграріїв у всьому світі. Свого часу були хі-
мічні сполуки для її вирішення (зокрема, нематицид «Мар-
шал», компанії FMC), але їх токсичність, особливо шкідливий 
вплив на мікрофлору ґрунту, призвели до заборони зазна-
ченого засобу. Сьогодні в цьому напрямі є досягнення ком-
панії Валагро (Італія), Org Nem (Індія) тощо. Але українські 
біотехнології мають переваги завдяки унікальному механіз-
му дії, коли ми примушуємо саму рослину боротися з пара-
зитами, шляхом активізації продукування засобів імунної 
системи боротьби з паразитами, не порушуючи мікробіоло-
гічні складові біоти ґрунту. 

— Які перешкоди вам доводиться долати в роботі?

— Наші препарати працюють на науково обгрунтовано-
му рівні біологічної дії та екологічної безпеки. Їх вже засто-
совують як в Україні, так і за кордоном. Проте потрібне ще 
суспільне сприйняття досягнень української науки. Сьогод-
ні ми можемо боротися з дротяником, колорадським жуком, 
нематодою без застосування пестицидів. Але знання вчених 
необхідно розумно донести до виробника, зокрема й влас-
ника присадибної ділянки. Селяни за звичкою закуповують 
добре розрекламовані хімікати та обробляють ними посіви. 
І з кожним роком це все більш шкодить ґрунтам, знижує 
їх родючість.

30 років тому було створено Інститут біоорганічної хімії 
і нафтохімії НАН України. Через 2 роки ми стали учасника-
ми розроблення в СРСР державної програми, затвердженої 
Держкомітетом з питань науки і техніки. Програма мала на 
меті за 10 років фінансування робіт об’єднати досягнення 
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усіх шкіл, науковців і розробити технології застосування ре-
гуляторів росту рослин, дослідити механізми їх фізіологічної 
дії — аж до впровадження у виробництво. В 1999 році ми 
створили 7 регуляторів росту, які були зареєстровані в Держ-
хімкомісії. Вийшов наказ МінАПК і Академії аграрних наук, 
яким передбачалося, що з 2000 року застосування регуля-
торів має бути обов’язковим. Але міністри змінювалися, а 
державної підтримки не було. Нема її й донині.

В Україні сьогодні є значний науковий потенціал, ми не 
сидимо склавши руки. Виходимо з ініціативою до місцевих 
органів влади, намагаємося донести інформацію до кожно-
го господарства. Навіть надаємо їм певні кредити. Але шлях 
до свідомості людини довгий. У нас не вистачає коштів на 
рекламні кампанії і без підтримки держави важко виперед-
жати час і просувати впровадження високих технологій. 

Але доносити до агровиробників, власників присадибних 
ділянок, що наука може допомоги їм у вирощуванні еколо-
гічно чистого врожаю, необхідно.  

Інтерв’ю вела Олеся Щербак


