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Корисна модель належить до галузі рослинництва і садівництва і може бути використана 
для захисту рослин у фермерському і присадибному господарстві. 

Відомі способи захисту рослин від гризунів, шкідників і хвороб шляхом застосування 
отруйних речовин [1, 2, 3]. 

Недоліком відомих способів є те, що отруйні речовини негативно впливають на рослини. 5 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу захисту рослин від 

гризунів, шкідників і хвороб шляхом застосування безпечної для рослин речовини, що 
дозволить захистити рослини, і тим самим збільшити їх урожайність. 

При розробці корисної моделі авторами прийнято до уваги і використано наступне. 
Відомо, що жовч тварин багата органічними речовинами, зокрема протеїдами, ліпідами, 10 

вуглеводами, гормонами, вітамінами, мінеральними солями, мікроелементами. У жовчному 
міхурі великої рогатої худоби, овець і свиней є постійні вітаміни (А, В1, В2, В12, Д), містяться 
макро- і мікроелементи, а саме: фосфор, магній, йод, хром, стронцій, срібло, калій, кальцій 
тощо. Разом з тим, встановлено, що гіркий смак і отруйна дія жовчі негативно впливає на 
різного виду шкідників [4, 5]. 15 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі захисту рослин від гризунів, шкідників і 
хвороб, який включає застосування отруйної речовини, згідно корисної моделі вводиться те, що 
використовують водний розчин жовчі сільськогосподарських тварин, а саме: засіб від гризунів - 
60 г жовчі на 1 л вапняного розчину (восени для побілки стовбуру плодових дерев); засіб від 
шкідників - 100 г жовчі на 10 л води (для обприскування плодових дерев і кущів до розпускання 20 
бруньок); засіб від хвороб і плодожерки - 60 г жовчі на 10 л води (для обприскування рослин у 
червні); засіб для захисту кореневої системи рослин - 500 г жовчі на 10 л води з додаванням 
глини (корені рослин або саджанців перед посадкою занурюють у розчин). 

Здійснюється спосіб захисту рослин від гризунів, шкідників і хвороб наступним чином. 
Основною речовиною для здійснення запропонованого способу є водний розчин жовчі 25 

сільськогосподарських тварин, причому для різних потреб використовують різну концентрацію 
водного розчину жовчі. Відомо, що від однієї гуски отримують 30 г жовчі, від однієї свині - 60-100 
г жовчі. 

Як засіб захисту від гризунів (наприклад зайців), восени здійснюють побілку стовбурів 
плодових дерев із розрахунку 60 г жовчі на 1 л вапняного розчину. Тобто жовч від однієї свині 30 
розводять в 1 л води і цього розчину достатньо для побілки 10-15 плодових дерев. Цей засіб 
захищає кору дерев при різних температурах від опіків і морозу. 

Як засіб захисту від шкідників, плодові дерева або кущі до розпускання бруньок обприскують 
розчином із розрахунку 100 г жовчі на 10 л води. 

Як засіб захисту від хвороб і плодожерки, в червні, коли листя тверде, обприскують рослини 35 
розчином із розрахунку 60 г жовчі на 10 л води. 

Як засіб для захисту кореневої системи рослин, перед посадкою корені рослин або 
саджанців занурюють у розчин із розрахунку 500 г жовчі на 10 л води з додаванням глини. 

Запропонований спосіб було апробовано і досліджено фахівцями Тернопільської філії 
державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" на базі фермерських господарств 40 
Гусятинського району Тернопільської області на протязі 2014-2016 років. 

Запропонований спосіб захисту рослин від гризунів, шкідників і хвороб дозволяє зберегти 
садивний матеріал і збільшити урожайність рослин. 
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сільськогосподарських тварин, а саме: засіб від гризунів - 60 г жовчі на 1 л вапняного розчину 
(восени для побілки стовбуру плодових дерев); засіб від шкідників - 100 г жовчі на 10 л води 
(для обприскування плодових дерев і кущів до розпускання бруньок); засіб від хвороб і 
плодожерки - 60 г жовчі на 10 л води (для обприскування рослин у червні); засіб для захисту 
кореневої системи рослин - 500 г жовчі на 10 л води з додаванням глини (корені рослин або 5 
саджанців перед посадкою занурюють у розчин). 
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