Òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ

ÓÄÊ 633.11:632.95

Åôåêòèâí³ñòü ôóíã³öèä³â
íà ïøåíèö³ ì’ÿê³é îçèì³é
Çà¿ìà Î. À.
Äåðãà÷îâ Î. Ë., êàíäèäàò ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê
Ìèðîí³âñüêèé ³íñòèòóò ïøåíèö³ ³ìåí³ Â. Ì. Ðåìåñëà ÍÀÀÍ
08853, Óêðà¿íà, ñ. Öåíòðàëüíå, Ìèðîí³âñüêèé ðàéîí Êè¿âñüêî¿ îáë.
e-mail: mwheats@ukr.net
Ìåòà. Ç óðàõóâàííÿì ôàêòîðà ñò³éêîñò³ ñîðòó âèçíà÷èòè òåõí³÷íó åôåêòèâí³ñòü ä³¿
ôóíã³öèä³â òà âèÿâèòè ¿õí³é âïëèâ íà âðîæàéí³ñòü ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ çåðíà ïøåíèö³
ì’ÿêî¿ îçèìî¿. Ìåòîäèêà. Äëÿ ôîðìóâàííÿ àñîðòèìåíòó åôåêòèâíèõ ôóíã³öèä³â äëÿ
çàõèñòó ðîñëèí ïøåíèö³ îçèìî¿ â³ä íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ õâîðîá áóâ çàêëàäåíèé ïîëüîâèé äîñë³ä ç ñîðòàìè Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà ³ Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà. Äîñë³äæóâàëè
åôåêòèâí³ñòü ôóíã³öèä³â Âàðåîí 520, Àì³ñòàð Òð³î 255 ÅÑ ³ Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, âíåñåíèõ
íà ïî÷àòêó ôàçè êîëîñ³ííÿ. Âàð³àíòè äîñë³äó ïîð³âíþâàëè ç ÷èñòèì êîíòðîëåì, íà ÿêîìó ðîñëèíè îáïðèñêóâàëè âîäîþ. Ðåçóëüòàòè. ×åðåç íåð³âíîì³ðí³ñòü îïàä³â ïîãîäí³
óìîâè âåãåòàö³éíèõ ïåð³îä³â 2015/16 ³ 2016/17 ðð. áóëè ñêëàäíèìè äëÿ ðîñòó ³ ðîçâèòêó ðîñëèí ïøåíèö³ îçèìî¿ òà íåñïðèÿòëèâèìè äëÿ ðîçâèòêó ³ ïîøèðåííÿ çáóäíèê³â
õâîðîá. Ó ñåðåäíüîìó çà ðîêè äîñë³äæåíü çàñòîñóâàííÿ ôóíã³öèä³â íà ñîðò³ Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà ïðîòè áîðîøíèñòî¿ ðîñè çàáåçïå÷èëî òåõí³÷íó åôåêòèâí³ñòü íà ð³âí³
90–100 %, ïðîòè ñåïòîð³îçó ëèñòÿ – 47,7–54,8 %, íà ñîðò³ Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà – 100 %
³ 47,5–50,9 % â³äïîâ³äíî. Âèñîêó òåõí³÷íó åôåêòèâí³ñòü ïðîòè õâîðîá âñòàíîâëåíî íà
âàð³àíò³ ç ôóíã³öèäîì Âàðåîí 520 ç íîðìîþ âèòðàòè 1 ë/ãà. Îáïðèñêóâàííÿ ðîñëèí
ï³äâèùóâàëî âðîæàéí³ñòü ñîðò³â ïøåíèö³ îçèìî¿ Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà (íà 0,17–0,45
ò/ãà) ³ Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà (íà 0,79–0,89 ò/ãà). Ìàêñèìàëüíó âðîæàéí³ñòü (5,62 ò/ãà)
îòðèìàíî çà îáïðèñêóâàííÿ ñîðòó Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà ôóíã³öèäîì Âàðåîí 520.
Íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò óðîæàéíîñò³ îòðèìàíî íà ñîðò³ Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà ïðè çàñòîñóâàíí³ äîñë³äæóâàíèõ ôóíã³öèä³â. Çàñòîñóâàííÿ ôóíã³öèä³â ï³äâèùóâàëî ìàñó 1000
çåðåí ³ ïîêàçíèê ñåäèìåíòàö³¿ â îáîõ ñîðò³â. Âèñíîâêè. Çàñòîñóâàííÿ ôóíã³öèä³â êîíòàêòíî-ñèñòåìíî¿ çàõèñíî¿ òà ë³êóâàëüíî¿ ä³¿ Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, Àì³ñòàð Òð³î 255 ÅÑ ³
Âàðåîí 520 ç íîðìîþ 1 ë/ãà íà ïî÷àòêó ôàçè êîëîñ³ííÿ çàõèùàº ðîñëèíè ïøåíèö³ îçèìî¿ â³ä îñíîâíèõ õâîðîá ³ ñïðèÿº ï³äâèùåííþ âðîæàéíîñò³ òà ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ çåðíà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïøåíèöÿ îçèìà, ãðèáí³ õâîðîáè, çàõèñò ðîñëèí, ôóíã³öèäè, åôåêòèâí³ñòü, óðîæàéí³ñòü, ÿê³ñòü çåðíà

Вступ. Великої шкоди посівам пшениці озимої завдають хвороби, які
здатні різко знижувати врожай та якість продукції, що призводить до значних економічних втрат. Тому проблема збереження потенційної врожайності сортів пшениці нині є надзвичайно актуальною [1, 2].
Ефективний захист рослин від хвороб забезпечується раціональним і
науково обґрунтованим застосуванням фунгіцидів.
Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Серед заходів, що
гарантують збільшення виробництва продукції землеробства, все більшого значення набуває захист рослин від хвороб, унаслідок ураження якими
може втрачатися понад 30 % потенційного врожаю [1–4]. Окремими роками
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під час епіфітотій хвороб недобір урожаю пшениці озимої внаслідок ураження шкідливими організмами може сягати 10–15 % валового збору зерна.
Хвороби рослин не лише різко знижують урожай, а й погіршують якість
сільськогосподарської продукції [5–8].
Серед хвороб пшениці озимої найбільш поширеними і шкідливими є
грибні, збудники яких поширюються повітряними течіями і уражують рослини впродовж усього періоду вегетації. Найбільшої шкоди посівам пшениці завдають борошниста роса, бура іржа, септоріоз, хвороби зерна і колосу та
кореневі гнилі [9]. Інтенсивний розвиток цих хвороб спричиняє раннє і передчасне відмирання листя, глибоке порушення фізіологічних процесів усередині рослини, внаслідок чого значно знижується обсяг та якість урожаю.
Оскільки зернові культури займають в Україні великі площі, тому навіть
найменше ураження рослин хворобами призводить до загальних значних
втрат валового збору зерна.
Для запобігання втратам урожаю пшениці озимої від хвороб чільне місце в сучасних інтегрованих системах захисту посідає хімічний метод. Нині
на ринку з’явилося чимало фунгіцидів. Проте недостатньо вивчено дію
більшості з них на окремих збудників хвороб у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах та вплив таких препаратів на врожайність.
Мета досліджень – з урахуванням фактору стійкості сорту визначити
технічну ефективність дії фунгіцидів та виявити їхній вплив на врожайність і показники якості зерна пшениці м’якої озимої.
Матеріал і методика. З метою формування асортименту фунгіцидів,
ефективних проти найпоширеніших хвороб пшениці озимої, в умовах Миронівського інституту пшениці нами було закладено польовий дослід з сортами пшениці озимої Берегиня миронівська і Горлиця миронівська. Площа
дослідної ділянки 9,7 м2, повторність чотириразова, розміщення ділянок
рендомізоване. Сівбу пшениці озимої проводили в перших числах жовтня
сівалкою СН-10Ц з нормою висіву 5,5 млн/га схожих насінин. Попередник –
соя. Обробіток ґрунту – поверхневий з передпосівною культивацією. Перед
сівбою вносили по 200 кг/га нітроамофоски.
У 2016 та 2017 рр. на фоні протруєння насіння препаратом Максим Стар
025 FS, т.к.с. (1,5 л/т) вивчали ефективність фунгіцидів при застосуванні їх
на початку фази колосіння пшениці озимої (обприскування посівів) за схемою: 1) контроль (без застосування фунгіциду); 2) Вареон 520, к.е. (1,0 л/га);
3) Амістар Тріо 255 ЕС, к.е. (1,0 л/га); 4) Тілт Турбо 575 ЕС, к.е. (1,0 л/га). Варіанти досліду порівнювали з чистим контролем, на якому рослини обприскували водою. Обприскування рослин проводили на початку фази колосіння
(ВВСН 51–52) з нормою витрати 300 л робочої рідини на 1 га.
Польові досліди з вивчення ефективності фунгіцидів проти хвороб пшениці озимої проводили за загальноприйнятими методиками [10, 11]. Обліки
ураження рослин проводили перед обприскуванням, потім через 10, 20 і 30
днів після застосування фунгіцидів. Технічну ефективність препаратів виÌèðîí³âñüêèé â³ñíèê
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значали згідно з методикою С. О. Трибеля та ін. [11]. Математичну обробку
одержаних результатів проводили за Б. О. Доспєховим [12].
Обговорення результатів. Погодні умови вегетаційних періодів пшениці озимої 2015/16 та 2016/17 рр. були несприятливими для розвитку та поширення збудників хвороб. Динаміка гідротермічного коефіцієнта (ГТК)
восени та в період весняно-літньої вегетації свідчить про нерівномірність
опадів у часі та складні умови для росту і розвитку рослин пшениці озимої.
У 2016 і 2017 рр. на початку фази колосіння (ВВСН 51–52) пшениці озимої
було проведено обприскування посівів різними фунгіцидами. У 2016 р. на
сорті Берегиня миронівська у контрольному варіанті ураження рослин септоріозом листя (збудник Septoria tritici Rob. еt Desm.) становило 6 %, борошнистою росою (збудник Erysiphe graminis DC. f. sp. tritici Em. Marchal) – 4 %,
на сорті Горлиця миронівська – відповідно 9 та 22,5 %.
У фазі молочної стиглості (на 20-у добу після застосування фунгіцидів)
ураження рослин сорту Берегиня миронівська борошнистою росою на всіх
варіантах становило 0–1 %, в контролі – на рівні 5 %. Розвиток септоріозу
листя на варіантах із фунгіцидами варіював у межах 10,0–12,5 %, в контрольному варіанті був на рівні 17 %. Ураження рослин сорту Горлиця миронівська борошнистою росою на всіх варіантах із фунгіцидами не було,
септоріозом листя – в межах 27,5–30,0 %, в контролі – на рівні 5 та 37,5 %
відповідно.
У 2017 р. на початку фази колосіння ураження рослин сорту Берегиня
миронівська септоріозом листя у контролі становило 1 %, борошнистою
росою – 3 %, на сорті Горлиця миронівська – відповідно 1 та 1 %. У фазі
молочної стиглості на всіх варіантах із фунгіцидами ураження сортів Берегиня миронівська і Горлиця миронівська борошнистою росою не спостерігалося, а в контролі становило 1 %. Розвиток септоріозу був у межах 0–1 %,
в контролі – на рівні 2–3 %.
У середньому за роки досліджень застосування фунгіцидів на початку
фази колосіння на сорті Берегиня миронівська забезпечило технічну ефективність проти борошнистої роси на рівні 90–100 %, проти септоріозу листя
– 47,7–54,8 %, на сорті Горлиця миронівська – 100 % і 47,5–50,9 % (табл. 1).
Вищу технічну ефективність проти хвороб відмічено у варіанті з фунгіцидом Вареон 520, к.е. (д. р. прохлораз, 300 г/л, тебуконазол, 150 г/л, проквіназид, 40 г/л) з нормою витрати 1 л/га.
Обприскування рослин пшениці озимої на початку фази колосіння
сприяло збільшенню урожайності зерна на 0,17–0,45 т/га у сорту Берегиня
миронівська і на 0,79–0,89 т/га сорту Горлиця миронівська (табл. 2).
На сорті Берегиня миронівська більший приріст врожаю забезпечувало
застосування фунгіциду Вареон 520, на сорті Горлиця миронівська – Амістар Тріо 255 ЕС.
Максимальну урожайність зерна (5,62 т/га) одержано при обприскуванні рослин пшениці озимої сорту Берегиня миронівська фунгіцидом Вареон
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Òàáëèöÿ 1. Òåõí³÷íà åôåêòèâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ôóíã³öèä³â íà ïî÷àòêó ôàçè
êîëîñ³ííÿ ïøåíèö³ îçèìî¿ (Ì²Ï, 2016–2017 ðð.)
Òåõí³÷íà åôåêòèâí³ñòü, %
Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà
Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà
áîðîøíèñòà ñåïòîð³îç áîðîøíèñòà ñåïòîð³îç
ðîñà
ëèñòÿ
ðîñà
ëèñòÿ

Âàð³àíò
(ä³þ÷à ðå÷îâèíà, ã/ë)

Êîíòðîëü
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, ê.å. (ïðîï³êîíàçîë,
125 + ôåíïðîï³äèí, 450)
Âàðåîí 520, ê.å. (ïðîõëîðàç, 300 +
òåáóêîíàçîë, 150 + ïðîêâ³íàçèä, 40)
Àì³ñòàð Òð³î 255 ÅÑ,
ê.å. (àçîêñ³ñòðîá³í, 100 + ïðîï³êîíàçîë,
125 + öèïðîêîíàçîë, 30)
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Ïðèì³òêà. * – óðàæåí³ñòü, %
Òàáëèöÿ 2. Óðîæàéí³ñòü òà ïîêàçíèêè ÿêîñò³ çåðíà ïøåíèö³ îçèìî¿ ïðè
çàñòîñóâàíí³ ôóíã³öèä³â (Ì²Ï, 2016–2017 ðð.)
Âàð³àíò
(ä³þ÷à ðå÷îâèíà, ã/ë)

Êîíòðîëü
Ò³ëò Òóðáî 575 ÅÑ, ê.å.
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520 (1 л/га), збережений урожай становив 0,45 т/га. Більший приріст урожаю
отримано при застосуванні фунгіцидів на сорті Горлиця миронівська.
При застосуванні фунгіцидів на початку фази колосіння маса 1000 зерен
сорту Горлиця миронівська становила 37,8–38,4 г, в контролі – 37,2 г. Максимальна маса 1000 зерен сформована на варіанті з фунгіцидом Вареон 520 (1 л/га).
Дослідження хлібопекарської якості зерна виявило підвищення показника седиментації при застосуванні фунгіцидів. Вміст білка в зерні сорту
Берегиня миронівська у варіантах становив 11,3–12,0 % (в контролі 11,7 %),
вміст сирої клейковини – 24,6–27,8 % (на контролі 26,4 %), показник седиментації – 65–86 мл (на контролі 65 мл). У зерні сорту Горлиця миронівська,
відповідно, 12,4–12,8 % (в контролі 12,9 %), 27,9–28,8 % (на контролі 29,1 %)
та 67,5–68,5 мл (на контролі 67 мл). Кращі показники якості зерна відмічено
на варіанті з Амістар Тріо 255 ЕС (1 л/га).
Висновки. Застосування фунгіцидів контактно-системної захисної та лікувальної дії Тілт Турбо 575 ЕС, Амістар Тріо 255 ЕС і Вареон 520 на початку
фази колосіння пшениці озимої з нормою 1 л/га захищає рослини від основних хвороб і сприяє підвищенню врожайності та якості зерна.
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Ýôôåêòèâíîñòü ôóíãèöèäîâ íà ïøåíèöå ìÿãêîé îçèìîé
Çàèìà À. À.
Äåðãà÷¸â À. Ë., êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Ìèðîíîâñêèé èíñòèòóò ïøåíèöû èìåíè Â. Í. Ðåìåñëî ÍÀÀÍ
08853, Óêðàèíà, ñ. Öåíòðàëüíîå, Ìèðîíîâñêèé ðàéîí Êèåâñêîé îáë.
e-mail: mwheats@ukr.net
Öåëü. Ñ ó÷åòîì ôàêòîðà óñòîé÷èâîñòè ñîðòà îïðåäåëèòü òåõíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèÿ ôóíãèöèäîâ è âûÿâèòü èõ âëèÿíèå íà óðîæàéíîñòü è ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà çåðíà ïøåíèöû ìÿãêîé îçèìîé. Ìåòîäèêà. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ àññîðòèìåíòà
ýôôåêòèâíûõ ôóíãèöèäîâ äëÿ çàùèòû ðàñòåíèé ïøåíèöû îçèìîé îò íàèáîëåå ðàñ-
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ïðîñòðàíåííûõ áîëåçíåé íà ñîðòàõ ïøåíèöû îçèìîé Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà è Ãîðëèöÿ
ìèðîí³âñüêà áûë çàëîæåí ïîëåâîé îïûò. Èçó÷àëè ýôôåêòèâíîñòü ôóíãèöèäîâ Âàðåîí
520, Àìèñòàð Òðèî 255 ÅÑ è Òèëò Òóðáî 575 ÅÑ, âíåñåííûõ â íà÷àëå ôàçû êîëîøåíèÿ.
Âàðèàíòû îïûòà ñðàâíèâàëè ñ ÷èñòûì êîíòðîëåì, ãäå ïðîâîäèëè îïðûñêèâàíèå ðàñòåíèé òîëüêî âîäîé. Ðåçóëüòàòû. Ïîãîäíûå óñëîâèÿ âåãåòàöèîííûõ ïåðèîäîâ 2015/16
è 2016/17 ãã. èç-çà íåðàâíîìåðíîñòè îñàäêîâ âî âðåìåíè áûëè ñëîæíûìè äëÿ ðîñòà è
ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé ïøåíèöû îçèìîé è íåáëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ðàçâèòèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé. Â ñðåäíåì çà ãîäû èññëåäîâàíèé ïðèìåíåíèå ôóíãèöèäîâ ïðîòèâ ìó÷íèñòîé ðîñû íà ñîðòå Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà îáåñïå÷èëî òåõíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü íà óðîâíå 90–100 %, ïðîòèâ ñåïòîðèîçà ëèñòüåâ – 47,7–54,8 %,
íà ñîðòå Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà – 100 % è 47,5–50,9 % ñîîòâåòñòâåííî. Âûñîêàÿ òåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâ áîëåçíåé óñòàíîâëåíà â âàðèàíòå ñ ôóíãèöèäîì Âàðåîí
520 ñ íîðìîé ðàñõîäà 1 ë/ãà. Îïðûñêèâàíèå ðàñòåíèé ïøåíèöû îçèìîé ñïîñîáñòâîâàëî ïîâûøåíèþ óðîæàéíîñòè ñîðòîâ Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà è Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà íà
0,17–0,45 ò/ãà è 0,79–0,89 ò/ãà ñîîòâåòñòâåííî. Ìàêñèìàëüíàÿ óðîæàéíîñòü (5,62 ò/ãà)
ïîëó÷åíà ïðè îïðûñêèâàíèè ðàñòåíèé ïøåíèöû îçèìîé ñîðòà Áåðåãèíÿ ìèðîí³âñüêà
ôóíãèöèäîì Âàðåîí 520. Íàèáîëüøàÿ ïðèáàâêà óðîæàéíîñòè ïîëó÷åíà ïðè ïðèìåíåíèè èññëåäóåìûõ ôóíãèöèäîâ íà ñîðòå Ãîðëèöÿ ìèðîí³âñüêà. Ïðèìåíåíèå ôóíãèöèäîâ ïîâûøàëî ìàññó 1000 çåðåí è ïîêàçàòåëü ñåäèìåíòàöèè ó îáîèõ ñîðòîâ. Âûâîäû.
Ïðèìåíåíèå ôóíãèöèäîâ êîíòàêòíî-ñèñòåìíîãî çàùèòíîãî è ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ Òèëò
Òóðáî 575 ÅÑ, Àìèñòàð Òðèî 255 ÅÑ è Âàðåîí 520 ÅÑ â íà÷àëå ôàçû êîëîøåíèÿ ñ íîðìîé 1 ë/ãà çàùèùàåò ðàñòåíèÿ ïøåíèöû îçèìîé îò îñíîâíûõ áîëåçíåé è ñïîñîáñòâóåò
ïîâûøåíèþ óðîæàéíîñòè è ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà çåðíà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïøåíèöà îçèìàÿ, ãðèáíûå áîëåçíè, çàùèòà ðàñòåíèé, ôóíãèöèäû, ýôôåêòèâíîñòü, óðîæàéíîñòü, êà÷åñòâî çåðíà

Efficiency of fungicides on bread winter wheat
Zaima O. A.
Derhachov O. L., Candidate of Agricultural Sciences
The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS
Tsentralne village, Myronivka district, Kyiv region, Ukraine, 08853
e-mail: mwheats@ukr.net
Purpose. Taking into account factor of variety resistance, to estimate technical efficiency
of fungicide action and to determine their effect on yield and grain quality parameters of
bread winter wheat. Methods. In order to form assortment of effective fungicides for winter
wheat plant protection against the most common diseases, field experiment on winter wheat
varieties Berehynia myronivska and Horlytsia myronivska has been laid. The efficiency of the
fungicides Vareon 520 ÅÑ, Amistar Trio 255 EC and Tilt Turbo 575 EC applied at the beginning
of heading phase was studied. Variants of the experiment were compared with pure control
where plants were sprayed with only water. Results. Because of uneven precipitation over
time, weather conditions during growing seasons 2015/16 and 2016/17 were difficult for
growth and development of winter wheat plants and unfavorable for development and
spread of pathogens. On average, over the years of research, the use of fungicides against
powdery mildew on the variety Berehynia myronivska provided technical efficiency at the
level of 90–100 %, against the septoria leaf blotch of 47.7–54.8 %, on the variety Horlytsia
myronivska of100 % and 47.5–50.9 %, respectively. High technical effectiveness against
diseases was achieved in variant with fungicide Vareon 520 at the application rate of 1 l/ha.
Spraying winter wheat plants promoted an increase in grain yield of the varieties Berehynia
myronivska and Horlytsia myronivska by 0.17–0.45 t/ha and 0.79–0.89 t/ha, respectively.
The maximum grain yield (5.62 t/ha) was reached when spraying winter wheat plants of the

168

Ìèðîí³âñüêèé â³ñíèê
Âèïóñê 4, 2017

Crop management practices

variety Berehynia myronivska with the fungicide Vareon 520. The most increase in yield was
obtained with application of the fungicides tested on the variety Horlytsia myronivska. The
use of the fungicides resulted in increase of 1000 kernel weight and sedimentation index as
well. Conclusions. The use of fungicides of contact-system protective and curative action
Tilt Turbo 575 EC, Amistar Trio 255 EC and Vareon 520 ÅÑ at the early winter wheat heading
phase with the rate of 1 l/ha protects the plants against the main diseases and promotes
increase of yield and grain quality indices.
Key words: winter wheat, fungal diseases, plant protection, fungicides, efficiency, yield,
grain quality
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