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УДК 634.636.4/7

ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ НА ВИЯВ СИМПТОМІВ ЕСКИ ВИНОГРАДУ 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТУ ОДЕСЬКИЙ ЧОРНИЙ

Герецький Р.В. – аспірант,
Одеський державний аграрний університет

Вивчено вплив препаратів мінерального та мікробіологічного походження на симптомато-
логію ески винограду й показники продуктивності хворих кущів сорту винограду Одеський чор-
ний. Показано, що обробка запропонованим комплексом складу ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 
знижує вияв симптомів ески на листі сорту Одеський чорний на 15–21% та підвищує його вро-
жайність на 12%, порівняно з контролем. Економічний ефект застосування комплексу ЕМ-агро 
+ СaCl2 + Mg(NO3)2 на сорті Одеський чорний полягає в отриманні додаткового врожаю (у 
середньому на 1,2 т з 1 га) та підвищенні рентабельності виробництва на 5%.

Ключові слова: еска винограду, симптоматологія, ЕМ-агро, показники врожаю, рен-
табельність виробництва.

Герецкий Р.В. Влияние препаратов минерального и микробиологического происхожде-
ния на проявление симптомов эски винограда и продуктивность сорта Одесский чёрный

Изучено влияние препаратов минерального и микробиологического происхождения на 
симптоматологию эски винограда и показатели продуктивности пораженных кустов 
сорта Одесский чёрный. Показано, что обработка предложенным комплексом состава 
ЭМ-агро + СaCl2 + Mg (NO3) 2 снижает проявление симптомов эски на листьях сорта 
Одесский чёрный на 15–21% и повышает урожайность на 12%, по сравнению с контро-
лем. Экономический эффект применения комплекса ЭМ-агро + СaCl2 + Mg (NO3)2 на со-
рте Одесский чёрный заключается в получении дополнительного урожая (в среднем на  
1,2 т с 1 га) и повышении рентабельности производства на 5%.

Ключевые слова: эска винограда, симптоматология, ЭМ-агро, показатели урожая, 
рентабельность производства.
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Heretskyi R.V. Influence of mineral and microbiological preparations on grapevine esca 
symptoms and Odessa black variety productivity

The influence of mineral and microbiological preparations on grapevine esca symptoms and 
diseased vines of Odessa black variety productivity has been studied. The influence of treatment 
with the proposed EM-Agro + CaCl2 + Mg (NO3) 2 complex on esca symptoms decrease on 
Odessa black variety ( 15–21%) and on yield increase by 12% compared with the control has 
been shown. The economic effect of EM-Agro + CaCl2 + Mg (NO3)2 complex applying as addi-
tional yield (an average of 1.2 tons per hectare) and an increase in the profitability of production 
by 5% has been calculated.

Key words: grapevine esca, symptomatology, EM-agro, productivity indexes, profitability of 
production.

Постановка проблеми. Еска винограду є хворобою багаторічної деревини, 
яка в останні десятиліття призводить до значних збитків у виноградарстві єв-
ропейських країн, зокрема України [1; 2; 3]. Як і ряд інших хвороб багаторічної 
деревини винограду, еска є хронічним розладом, внаслідок якого відбуваєть-
ся прогресуюче зниження врожаю та скорочення тривалості життя виноград-
ної рослини, що призводить до зниження тривалості експлуатації виноградних 
насаджень [4].

Загальний висновок, який робиться більшістю дослідників ески, полягає в 
тому, що вилучити збудника хвороби повністю неможливо навіть у разі застосуван-
ня комплексу методів від виноградного розсадника до виноградних насаджень. 
Отже, головним завданням є зменшення рівнів ураження хворобою та зниження 
негативних наслідків ураження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, серед численних факторів, 
які впливають на розвиток ески, поживні речовини також впливають на захворювання 
шляхом безпосереднього гальмування грибкових інфекцій [5; 6] (Osti and Di Marco, 
2010; Oliveira and Santos, 2011) або впливаючи на фізіологію рослини [7; 8] (Calzarano 
et al., 2009; Di Marco et al., 2001). Дослідження листкових симптомів показало, зокре-
ма, що такі елементи, як кальцій, досягають більшої концентрації в безсимптомних 
рослинах, порівняно з ураженими ескою, що дало можливість припустити, що вони 
відіграють певну роль у розвитку симптомів [7]. З іншого боку, симптоми на листі 
винограду можуть збільшуватися за застосування деяких біостимуляторів і поживних 
речовин (включно з основними макро- та мікроелементами) [9; 10] (Calzarano et al., 
2007; Di Marco and Osti, 2009). F. Calzarano зі співавторами (2011) використали для 
зменшення симптомів ески комбінацію неорганічних елементів, насамперед кальцію, 
та екстракту водоростей як джерела мікроелементів [11].

Постановка завдання. В основу робочої гіпотези дослідження було покладено 
необхідність комбінованої обробки речовинами з різним механізмом впливу на хвору 
рослину. При цьому частину такого комбінованого препарату, на нашу думку, мають 
складати речовини, які визнано впливають на метаболічні шляхи, зокрема на син-
тез стильбенів, що протидіють грибній інфекції (зокрема, кальцій і магній), части-
ну – органічні елементи, які є багатокомпонентними сумішами. Метою дослідження 
є запропонування складу подібного препарату та вивчення його впливу на зменшення 
вияву симптомів ески на листі, відповідно – на врожайність хворих рослин.

Дослідження було проведено у 2015–2017 роках в ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» 
на насадженні сорту Одеський чорний, ураженого ескою, який слугував об’єктом 
досліджень. На ділянці було виділено 4 групи рослин із різним ступенем ураже-
ності листків ескою (від пре-ески – хлоротичні ураження між жилками – до 50% 
ураженості листків), контрольна група рослин була безсимптомною. Кількість 
рослин у кожній групі становила 10.
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Упродовж вегетації триразово (у період цвітіння винограду, росту та дости-
гання ягід) проводили обприскування поверхні виноградної рослини (листя та 
грона) один раз на два тижні розчинами. Для роботи використовували розведення 
препарату ЕМ-агро 1:500. Кількість використаного СaCl2 та Mg(NO3)2 у перера-
хунку на 1 кущ на 1 обробку становила приблизно 0,8 та 0,7 г відповідно. У ролі 
контролю застосовували обприскування винограду водою без ЕМ і мінеральних 
компонентів.

Для оцінювання ефективності впливу препаратів на симптоми ески проводили 
облік зовнішніх симптомів на листі та облік показників урожаю (урожай на кущ, 
кількість грон на кущі, середня маса грона), було також визначено вміст загальних 
поліфенолів у листі після обробки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування обробок препа-
ратами ЕМ-агро, ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 та СaCl2 + Mg(NO3)2 показа-
ло позитивний вплив кожного препарату на стан хворих кущів, що виявлялося 
у зменшенні симптомів на листі. Найбільш ефективним виявилося застосування 
комбінованої обробки ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 (Рис. 1), на другому місці за 
ефективністю був препарат СaCl2 + Mg(NO3)2, на третьому – ЕМ-агро.

Як видно з рисунка 1, застосування комплексної обробки солями кальцію та 
магнію із препаратом ЕМ-агро зменшувало вияв симптомів хвороби у групі пре-е-
ски на 14%, у групах з ураженням листкового апарату на рівні від 32 до 51% змен-
шення рівня вияву симптомів становило від 15 до 21%.

Застосування обробок препаратом ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 показало його 
позитивний вплив на показники врожайності сорту Одеський чорний (рис. 2).

Як видно з рисунка 2, застосування комплексу ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 
незначно збільшує кількість грон на кущ та більшою мірою позначається на масі 
грона (підвищення на 11%) та на врожайності (підвищення на 12%). Тож підви-
щення врожайності відбувається переважно завдяки збільшенню маси грона.

Водночас у дослідному варіанті, який оброблений зазначеним препаратом, 
збільшується кількість загальних поліфенолів (від 27 мг/г сухої маси до 34 мг/г 
сухої маси).

Порівнюючи отримані 
нами дані з даними закор-
донних дослідників, у яких 
препарати кальцію викорис-
товувалися до 10 обробок 
на сезон, мусимо зазначити, 
що навіть 3-разова обробка 
запропонованим нами комп-
лексом дає значний позитив-
ний ефект на зниження вияву 
симптомів ески та покращен-
ня біохімічних показників 
(вміст загальних поліфено-
лів), що позитивно відбива-
ється на збільшенні врожай-
ності.

Підсилюючий вплив пре-
парату ЕМ-агро в суміші з 
кальцієм і магнієм на зни-
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Рис. 1. Вплив комплексу неорганічних сполук  
та ЕМ-препарату на вияв симптомів ески  

на сорті Одеський чорний (у відсотках ураження 
листового апарату кущу)
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ження вияву симптомів ески 
можна попередньо пояснити 
впливом біологічно активних 
речовин, які утворюються 
внаслідок дії мікроорганізмів, 
що входять до складу препа-
рату, на метаболічні процеси 
виноградної рослини. Непря-
мим підтвердженням цього 
явища є збільшення вмісту 
загальних поліфенолів у листі 
винограду сорту Одеський 
чорний після обробки. Дещо 
слабший вплив препарату 
ЕМ-агро, який застосовується 

окремо, демонструє переважну роль кальцію та магнію у метаболізмі поліфенолів 
винограду, зокрема у збільшенні їхнього загального вмісту. Це ще раз підтверджує 
висунуте закордонними дослідниками припущення щодо впливу вторинних мета-
болітів на захист виноградної рослини в умовах стресу, що викликаний біотичними 
чинниками, насамперед фітопатогенними грибами [12; 13].

Роботу буде продовжено у напрямі дослідження змін вмісту окремих груп по-
ліфенольного комплексу та окремих речовин за застосування запропонованого 
комплексу препаратів.

Висновки і пропозиції. Базуючись на припущенні більшої ефективності комп-
лексних препаратів проти ески винограду, які різноспрямовано впливають на мета-
болічні шляхи рослин, нами запропоновано одночасне використання солей кальцію 
та магнію із препаратом ЕМ-агро, що є комплексом ефективних мікроорганізмів 
ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2. Обробка в період вегетації комплексним препара-
том ЕМ-агро + СaCl2 + Mg(NO3)2 сприяє зниженню вияву симптомів ески на листі 
на 15–21% (залежно від первинного рівня вияву симптомів у досліджених групах), 
збільшенню кількості грон на кущі (на 0,8%), збільшенню середньої маси грона 
(на 11%) та підвищенню врожайності сорту Одеський чорний (на 12%), порівня-
но з контролем. Економічний ефект застосування комплексу (ЕМ-агро + СaCl2 + 
Mg(NO3)2 на сорті Одеський чорний полягає в отриманні додаткового врожаю 
(приблизно на 1,2 т з 1 га) та підвищенні рентабельності виробництва на 5%.
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