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Відкриття явища вибірної фітотоксичності у 1940-х роках та пов’язаний
із ним прогрес у розвитку хімічного методу контролювання бур’янів у
посівах сільськогосподарських культур зумовили необхідність розвитку в
Україні досліджень із зазначеної проблематики. У зв’язку з цим у 1966 р.
в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України було засновано
відділ фізіології дії гербіцидів. З часу заснування до 2000 р. відділ очо-
лював канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський, під керівництвом якого бу-
ли сформовані основні напрями досліджень із фізіології дії гербіцидів:
вивчення механізмів надходження, транслокації, детоксикації діючих ре-
човин гербіцидів у рослинах [10, 15]; визначення специфічних сайтів
гербіцидної дії [7, 19]. Вагомим досягненням було розкриття механізму
дії гербіцидів похідних сим-триазину [8, 9] тa динітроаніліну [19]. Вели-
ке значення висновку щодо зворотності зв’язування сим-триазинів із
сайтом їх дії у фотосистемі II хлоропластів [9] стало зрозумілим тільки
через багато років, коли було з’ясовано, що слабке зв’язування з ліган-
дом гербіцидів інгібіторів ацетолактатсинтази є одним із чинників їх
надвисокої фітотоксичності [23].

З урахуванням значення захисту посівів від бур’янів для реалізації
генетичного потенціалу культурних рослин постійно проводилася робо-
та з впровадження розробок відділу, видавались рекомендації щодо за-
стосування гербіцидів [11], удосконалювались методики випробувань
біологічної ефективності нових гербіцидів [3].

Особливостями прикладних досліджень, започаткованих у відділі,
були обґрунтування та розробка технологій комплексного застосування
гербіцидів, які забезпечували високу ефективність захисту посівів, за-
побігали небажаним змінам у популяції бур’янів, пов’язаним з обме-
женістю спектра дії окремих гербіцидів [14, 16—19, 39, 40]. При цьому
велику увагу приділяли не тільки ефективності, а й екологічній безпеці
застосування гербіцидів. У зв’язку з цим досліджували мутагенну ак-
тивність гербіцидів [1], розробляли аналітичні методики визначення ре-
шток діючих речовин гербіцидів та їх метаболітів методами тонкошаро-
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вої та газорідинної хроматографії [5, 6]. Для контролю за вмістом решток
ксенобіотиків у сільськогосподарській продукції та об’єктах навколишньо-
го середовища було розроблено також високочутливі біосенсорні методи
визначення діючих речовин гербіцидів та їх метаболітів, які базувалися на
визначенні інгібувального впливу гербіцидів на специфічні сайти дії [47].

Усвідомлення потенційної небезпеки для довкілля від широкомас-
штабного застосування гербіцидів спонукало до пошуку альтернативи їм.
Було досліджено можливість контролювання бур’янів за допомогою
фізичних методів, зокрема з використанням високовольтного електрич-
ного розряду та електромагнітного опромінення надвисокої частоти [20],
досліджено механізм регуляції органічного спокою з метою розробки ме-
тодів стимулювання проростання насіння бур’янів для підвищення
ефективності застосування фізичних методів їх контролювання [21, 22].
Хоча ця фундаментальна проблема не була вирішена, за отриманими ре-
зультатами зроблено висновок про існування універсальної системи ре-
гуляції стану органічного спокою, що свідчить про принципову мож-
ливість розробки методів переривання спокою насіння. Водночас
проведені дослідження показали, що на даному етапі розвитку
біологічної науки не існує реальної альтернативи хімічному методу захи-
сту посівів від бур’янів [33].

За результатами фундаментальних досліджень взаємодії гербіцидів
із сайтами їх дії розроблено метод скринінгу гербіцидів. Із використан-
ням комп’ютерної бази даних та розрахункового пошуку виявлено нові
хімічні сполуки, зокрема похідні ізоніпекотової кислоти, які є селектив-
ними інгібіторами ферменту ацетолактатсинтази та мають високу
гербіцидну активність [44].

У ході подальшого розвитку досліджень з вивчення впливу еле-
ментів живлення на ефективність застосування гербіцидів [43] було за-
початковано новий напрям підвищення ефективності та селективності
дії гербіцидів — вивчення механізмів регуляції їх фітотоксичної дії за до-
помогою синергістів і антидотів [44—47].

З моменту заснування відділу Ю.Г. Мережинський розпочав
піонерські дослідження з вивчення ефектів взаємодії за комплексного
застосування гербіцидів із різними механізмами фітотоксичності [4, 12,
13]. Ці дослідження продовжив д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер, який очо-
лює відділ з 2000 р. З використанням специфічних фізіологічних кри-
теріїв було визначено основні закономірності змін вибірної фітотоксич-
ності в комплексах і сумішах гербіцидів [23, 26]. Встановлено, що
вибірна фітотоксичність кожного компонента гербіцидного комплексу
змінюється внаслідок ефекту взаємодії незалежно від зміни активності
іншого компонента. Визначено класи гербіцидів, за комплексування
яких характер взаємодії є константним, та комплекси, в яких анта-
гоністична взаємодія може змінюватись на адитивну або синергічну зі
збільшенням фітотоксичності одного з компонентів [26].

У процесі вивчення ефектів взаємодії гербіцидів стало зрозумілим,
що фітотоксична дія не детермінована однозначно взаємодією гербіциду
із сайтом його дії. У зв’язку з цим було започатковано новий напрям
досліджень — вивчення механізмів індукованого гербіцидами патогене-
зу. Встановлено, що в розвитку фітотоксичної дії гербіцидів задіяний
процес програмованої загибелі клітин [41, 49]. Визначено роль активних
форм кисню у розвитку патогенезу, індукованого гербіцидами з різними
механізмами фітотоксичності [32, 34—36], показано вплив стану антиок-
сидантно-прооксидантної рівноваги на чутливість рослин до гербіцидів
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[34, 37, 38], розкрито механізм залежності ефективності застосування
гербіцидів від умов навколишнього середовища [48].

При проведенні прикладних досліджень відділ плідно співпрацює з
провідними фірмами-виробниками засобів захисту рослин. Така співпра-
ця дає змогу одночасно з проведенням випробувань біологічної ефектив-
ності нових гербіцидів розробляти гербіцидні комплекси й суміші з підви-
щеними ефективністю та селективністю. В результаті цих досліджень
розроблено і впроваджено високоефективні технології контролювання
бур’янів у посівах основних сільськогосподарських культур [31]. Ефективні
суміші й комплекси гербіцидів розроблено для застосування у посівах зер-
нових колосових [25, 30], кукурудзи [24], сої [2, 42], на посадках картоплі
[29], в посівах овочевих культур [27, 28]. Розроблені технології комплекс-
ного застосування гербіцидів передбачають істотне зниження норм вне-
сення цих засобів, гарантують екологічну безпеку агрофітоценозів, що є
внеском до забезпечення продовольчої безпеки держави та позиціонує Ук-
раїну на світовому ринку як виробника екологічно безпечних продуктів.

Співробітники відділу є авторами 8 монографій, численних па-
тентів, авторських свідоцтв та статей у провідних фахових наукових ви-
даннях. Наукові досягнення відділу здобули високу оцінку. За цикл робіт
«Фізіологічні основи регуляції вибірної фітотоксичності гербіцидів»
канд. біол. наук Ю.Г. Мережинський, д-р біол. наук Є.Ю. Мордерер та
д-р біол. наук В.В. Швартау у 2005 р. були нагороджені премією НАН
України ім. М.Г. Холодного. Ті ж співробітники у складі авторського ко-
лективу праці «Розробка та впровадження екологічно безпечних техно-
логій боротьби з бур’янами» у 2010 р. були удостоєні Державної премії
України в галузі науки і техніки. Науковий співробітник відділу, канд.
біол. наук М.П. Радченко у складі авторського колективу розробки
«Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на
основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів» у 2011 р. отримала
премію Президента України для молодих учених.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЗИОЛОГИИ ДЕЙСТВИЯ ГЕРБИЦИДОВ В ИНСТИТУТЕ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И ГЕНЕТИКИ НАН УКРАИНЫ

Е.Ю. Мордерер

Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины, Киев

Проанализированы основные достижения и проблематика исследований по физиологии
действия гербицидов за 50 лет со времени основания в Институте физиологии растений и
генетики НАН Украины отдела физиологии действия гербицидов.

INVESTIGATIONS ON PHYSIOLOGY OF ACTION OF HERBICIDES IN THE
INSTITUTE OF PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS OF NAS OF UKRAINE

Ye.Yu. Morderer

Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine
31/17 Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine

The basic achievements and problems of research on the physiology of herbicide action in 50 years
since the founding of Department of Physiology of Action of Herbicides in the Institute of Plant
Physiology and Genetics of NAS of Ukraine are analyzed.
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