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РЕЗУЛЬТАТИ 

 з вивчення ефективності використання біологічно активного 

іммунопротектора “BAI-Si”при пророщуванні 

сільськогосподарських культур в 2016 році 

 

Дослід  

 

1. Торгова назва препарату: “BAI-Si” 

2. Призначення: добриво з імунопротекторною дією 

3. Період проведення досліду: березень- вересень 

4. Місце проведення випробувань: Українськанауково-дослідна станція 

карантину рослин ІЗР НААН  

5. Грунтово-кліматична зона: північний Лісостеп 

6.  Цільовий об’єкт: сільськогосподарські культури. 

7. Культура: соя (сорт Чернівеуька 9), картопля (сорт Словянка), пшениця 

(сорт Фаворитка)  

8. Грунти: Дерново-опідзолені сірі з вмістом гумусу 2,8%; рН=5,9; 

гідролітична кислотність – 3,2 мг-екв. 100 г грунту містить Р2О5 і К2О5  (в 

мг на 100 г грунту): 25,0 і 17,5 відповідно. 

9. Cхема досліду: К (контроль) – без обробок; Д1 (дослід) – насіння, 

оброблене розчином препарату “BAI-Si” (згідно інструкції 

застосування), Д2 (дослід) – рослини оброблені розчином препарату 

“BAI-Si” (згідно інструкції застосування), Д3 (дослід) – насіння та 

рослини, оброблене розчином препарату “BAI-Si” (згідно інструкції 

застосування). Повторність досліду трьох разова. 

Пшениця 

9.1. Фаза розвитку рослин на час обробки: 

1-е внесення: фаза кущення 

2-е внесення: вихід в трубку-прапорцевий лист  

9.2. Сорт зернових: Фаворитка 

9.3. Густота посадки (норма висіву насіння): 3,5 млн. зерен/га; 

9.4. Дата посіву: 28.04.16 р. 
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9.5. Дата появи сходів – 16.05.16 р. 

Картопля  

9.1. Фаза розвитку рослин на час обробки: 

1-е внесення: сходи висотою до 10см 

2-е внесення: початок цвітіння 

3-е внесення: через 20 днів 

9.2. Сорт картоплі: Слов'янка 

9.3. Густота посадки (норма висіву насіння): 50 тис.рослин/га; 

9.4. Дата посадки: 4.05.16 р. 

9.5. Дата появи сходів – 28.05.16 р. 

Соя  

9.1. Фаза розвитку рослин на час обробки: 

1-е внесення: формування другого трійчатого листка 

2-е внесення: початок цвітіння 

9.2. Сорт сої: Чернівецька 9 

9.3. Густота посадки (норма висіву насіння): 300 тис.рослин/га; 

9.5. Дата посадки: 9.05.16 р. 

9.6. Дата появи сходів – 29.05.16 р. 

10. Вид досліду: польовий. 

11. Умови закладання досліду: 

- Матеріали: дистильована вода, препарат “BAI-Si”, ємність для 

замочування насіння, тракторний оприскувач. 

- Дослідні ділянки: контроль та досліди по 1 га кожна. 

- Система аналізу: виміри розвитку вегетативної маси, характеристика 

ураження інфекціями, характеристика показників урожайності. 

- Тривалість протікання досліду:  вегетаційний період.  

12. Технологія застосування дослідного препарату: 

Норма розведення: 1л на 6-10л води для 1т насіння при 

протруюванні та 1л/га на 250±50л води при позакореневому 

підживленні. 
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13.  Метеорологічні дані: 

13.1. Відкритий грунт:  метеорологічні умови поточного вегетаційного 

сезону мали нерівномірний характер, показники температури і опадів 

відхилялись від норми 

Таблиця 1  

Метеорологічні показники за вегетаційний період 2016  р. 

 

Місяць Середньомісячна температура, °С Опади , мм 

Норма Фактична Відхилення Норма Фактична % від 

норми 

травень 14.9 14.8 -0.1 76 71 93 

червень 18.0 19.7 +1.7 88 115 131 

липень 19.8 21.6 +1.8 98 34 35 

серпень 
19.1 20.1 +1.0 77 79 103 

 

13.2. Екстремальні умови: висока температура повітря, знижена 

вологість. 

14. Технологія обробітку 

Технологія обробітку відповідає загально прийнятим вимогам для 

вирощування сої картоплі та зернових. Інших стимулюючих препаратів та 

добрив в системі догляду рослин не використовувалося. 

15. Методика проведення обліків: 

Обліки пошкодження рослин, визначення ефективності дії препаратів 

проводили за методиками, наведеними в книгах “Методики 

випробування і застосування пестицидів” //С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, 

М.П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За ред проф. С.О. Трибеля. -К.: Світ. - 

2001. - 448 с. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили по Доспехову 

Б.А., 1985, за допомогою пакету комп’ютерних програм. 

16. Дати обліків: 27.07.2016 р., 1.08.2016 р., 14.08.2016 р., 28.08.2016р.  
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17. Результати досліджень та їх аналіз. 

Експерементальні дані свідчать про те що використання препарату 

BAI-Si є доцільним як засобу з передпосівної обробки насіння та 

застосування його по вегетації. 

 

Таблиця 2 

Вплив різних комбінацій застосування біологічно активного добрива та 

іммунопротектора “BAI-Si” на розвиток зернових культур та 

ефективністьпроти проти фузаріозів (польовий дослід, сорт Фаворитка, 

УкрНДСКР ІЗР, 2016р.) 

 

Варіанти 

досліду 

Густа 

рослин, шт 

Маса 1000 

насінин, г 

Біолгічна 

ефективність 

препарату, % 

Урожай

ність, 

т/га 

Середній приріст 

т/га % 

Контроль 310 39,2  2,98   

Д1 348 40,3 32,5 3,18 0,20 6,7 

Д2 323 41,6 37,9 3,16 0,18 6,1 

Д3 375 42,3 46,4 3,21 0,23 7,7 

НІР05 8 0,9 1,3 0,08   

 

Таблиця 3.  

Визначення ефективності застосування біологічно активного 

добрива та іммунопротектора “BAI-Si” проти альтернаріозу 

картоплі (польовий дослід, сорт Слов'янка, УкрНДСКР ІЗР, 2016р.) 

Варіанти 

досліду 

Ураження 

рослин,%  

(на 26.08.) 

Розвиток 

хвороби,%  

(на 26.08.) 

Біолгічна 

ефективність 

препарату, % 

Урожайність 

ц/га %  до 

контролю 

Контроль 100 22,5  245,3  

Д1 63,2 12,7 43,5 267,5 109,1 

Д2 57,3 11,5 48,8 270,1 110,1 

Д3 55,5 11,3 49,7 272,3 111,0 

НІР05 1,1 0,5 1,3 5,2  
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Таблиця 4 

Вплив різних комбінацій застосування біологічно активного добрива та іммунопротектора “BAI-Si” на 

інтенсивність прояву грибних хвороб сої та розвиток рослин (польовий дослід, сорт Чернівеуька 9, УкрНДСКР ІЗР, 

2016р.) 

 

 

Варіанти досліду 

Кількість 

бульбочк

ових 

бактерій 

Висота 

рослини

, см 

Середня 

кількість 

стебел, 

шт 

Кількість 

сформова

них бобів 

на 

рослині, 

шт 

Маса 

100 

насіни

н, г 

Урожа

йність, 

т/га 

Інтенсивність хвороби % Біолгічна 

ефективні

сть 

препарат

у, % 

П
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) 

се
р
ед

н
є 

Контроль 16,6 82,6 3,6 74,0 14,0 21,8 65,2 66,9 75,6 69,2  

Д1 17,6 89,6 4,4 81,0 15,3 25,4 32,4 42,7 45,1 40,1 42,1 

Д2 16,3 86,6 4,0 87,0 14,6 24,9 31,7 41,8 41,7 38,4 44,5 

Д3 48,3 88,6 3,8 116,0 16,3 26,7 29,1 39,9 42,8 37,3 46,1 

НІР05 1,8 0,5 0,4 6,4 0,9 0,8      
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