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АНОТАЦІЯ 

Черняк М. О. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПОЗАКОРЕНЕВОГО УДОБРЕННЯ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ПОСІВАХ 

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 201 – агрономія (20 Аграрні науки та продовольство). – Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Київ, 2022. 

 

Актуальність теми. Дослідженням щодо впливу різних варіантів 

агротехнічного догляду за посівами пшениці м’якої озимої та впливу на ріст 

та розвиток рослин агроценозу та урожайність і якість отриманого зерна 

пшениці присвячено багато наукових праць. Цими роботами встановлено 

основні технологічні передумови ефективного застосування агрозаходів на 

посівах пшениці м’якої озимої, однак багато питань щодо строків та норм 

застосування позакореневого підживлення  та різних гербіцидів і їх впливу на 

рослини пшениці та формування врожайності і якості насіння пшениці м’якої 

озимої залежно від комплексного впливу абіотичних та антропогенних 

факторів в умовах Правобережного Лісостепу України залишаються 

недостатньо вивченими.  

Так, переважна кількість заходів догляду вивчалась здебільшого 

поодинці, за застосування їх винятково в весняні строки внесення. Мало 

наукових праць в комплексі охоплюють вивчення ефективності агротехнічних 

операцій по догляду за використання препаратів за їх осіннього та весняного 

застосування на посівах пшениці м’якої озимої. 

Також надто обмежена кількість досліджень спрямована на вивчення 

стресу рослин пшениці м’якої озимої від застосування гербіцидів та пошуку 

шляхів його подолання задля отримання високої продуктивності культури.  
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Тому дослідження, спрямовані на вдосконалення елементів технології 

догляду за посівами пшениці м’якої озимої залишаються актуальними як у 

науковому, так і у виробничому плані. А тому й на вирішення зазначених 

питань направлені наші дослідження. 

Наукова новизна: Вперше науково обґрунтовано наявність небажаних 

ефектів дис. - стресів у рослин пшениці м’якої озимої, що індукуються за 

невчасного застосування гербіцидів та  проявляються у формі зниження рівня 

продуктивності рослин. Розроблено раціональні шляхи ефективного осіннього 

застосування препаратів на основі сульфонілсечовин в фазу росту та розвитку 

пшениці BBCH 7-9, та схеми застосування гербіцидів в фазу BBCH 10-13, 

BBCH 25-26 та BBCH 27-29 з використанням антистресанту Bioforge. 

Набули подальшого розвитку:- знання про специфіку взаємовпливу 

рослин в агрофітоценозах і можливості їх цілеспрямованого і раціонального 

регулювання у процесі вегетації посівів. Особливості фізіологічного впливу 

гербіцидів на сходи пшениці м’якої озимої, що виключають індукування 

хімічних дис. - стресів у рослин культури і одночасно забезпечують 

необхідний рівень ефективності. 

Вдосконалено методичні підходи до створення раціональних, достатньо 

ефективних та екологічно безпечних і економічно доцільних систем догляду 

за посівами пшениці м’якої озимої. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень та їх виробничої перевірки розроблено дієву систему 

догляду за посівами пшениці м’якої озимої. Оптимальні схеми застосування 

гербіцидів в поєднанні з антистресантом Bioforge для захисту посівів 

забезпечують формування більшого врожаю зерна з хорошими якісними 

характеристиками. 

Впроваджено у виробництво рекомендовані елементи технології 

вирощування пшениці м’якої озимої сприяють збільшенню урожайності й 

якості її зерна. 
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Основні результати досліджень. Дослідження елементів технології 

догляду за посівами засвідчили, що їх вплив не призводив до кардинальних 

змін густоти посівів пшениці озимої, так на час повних сходів отримано 

густоту 451 шт./м2, а на час відновлення весняної вегетації залишилось 

429 шт./м2. Хороший відсоток виживання (95,0 %) забезпечувався за рахунок 

сприятливих умов для перезимівлі в роки проведення досліджень, а також за 

рахунок того, що частина насіння досходила в осінньо-зимовий період. А от за 

осіннього застосування елементів агротехнології захисту посівів до часу 

збирання пшениці зберігалось 412 шт./м2, а за весняного внесення – 409 шт./м2 

рослин. Запізнення з часом обробітку опосередковано впливало на стан рослин 

та відсоток їх збереженості.  

Встановлено, що в осінній період росту та розвитку пшениці озимої в її 

агроценозі спостерігались наступні види бур’янів: мишій сизий (8,0 шт./м2), 

гірчак березковидний (4,9 шт./м2), гірчак почечуйний (3,5 шт./м2), лобода біла 

(3,3 шт./м2), талабан польовий (1,7 шт./м2), гірчиця польова (1,2 шт./м2), 

підмаренник чіпкий (1,2 шт./м2), фіалка польова (0,7 шт./м2), осот рожевий (0,7 

шт./м2), паслін чорний (0,6 шт./м2), осот жовтий (0,4 шт./м2) та рутка лікарська 

(0,2 шт./м2). А от впродовж вегетації найбільш масовими видами були: талабан 

польовий (15,1 шт./м2), мишій сизий (11,2 шт./м2), лобода біла (6,8 шт./м2), 

гірчак березковидний (5,6 шт./м2), фіалка польова (5,1 шт./м2) та гірчак 

почечуйний (4,3 шт./м2). А от найбільш численною (83 %) була група 

дводольних видів бур’янів, а от однодольні були представлені лиш 17 % від 

загальної кількості сходів. А отже, найбільш актуальним питанням 

залишається ефективне контролювання дводольних бур’янів на посівах 

пшениці озимої.  

Максимальні значення вегетативної маси були в таких видів як: талабан 

польовий (68,0 г/м2), осот рожевий (57,5 г/м2), лобода біла (53,7 г/м2) та гірчак 

березковидний (21,1 г/м2). А от нерівномірне випадання, хоча й достатньої 

кількості опадів впродовж 2018 та 2019 років дозволили суттєво відновити 

запаси вологи в ґрунті що й вплинуло на ріст та розвиток буряні. Так, в 2018 
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році в середньому по досліду формувалось 395,5 г/м2 вегетативної маси, а в 

2019 відповідно 427,7 г/м2. А от максимальні параметри сухої маси були в 

таких видів як: талабан польовий (30,6 г/м2), осот рожевий (25,3 г/м2), лобода 

біла (22,3 г/м2) та гірчак березковидний (9,9 г/м2). В середньому формувалось 

146,3 г/м2 сухої маси бур’янів, а от мінімальні значення цього показника були 

в 2017 році як найменш забезпеченому вологою. А максимальні в 2019 – як 

такому що найкраще забезпечений вологою серед усіх років проведення 

наших досліджень. 

В фазу осіннього кущення максимальні параметри формування 

проективного покриття припадали на наступні види бур’янів: лобода біла 

(5,6 %), гірчак березковидний (5,5 %), гірчак почечуйний (4,8 %), талабан 

польовий (4,8 %), мишій сизий (3,8 %). В той же час зимуючі види переважно 

формували оптимальні для перезимівлі площі листкової поверхні, а особи в 

перший рік вегетації мали доволі скромні розміри листкового апарату та 

займали лише 0,9 % (осот жовтий) та 1,8 % (осот рожевий) в загальному 

проективному покритті усіх видів агрофітоценозу. 

Досліджено, що застосування агрозаходу з підживлення посівів 

антистресантом Bioforge істотно не позначилось на змінах площі листкової 

поверхні пшениці м’якої озимої, що пов’язано з його спрямованістю дії на 

підтримку фізіологічних процесів рослин, а не збільшенням листкової 

поверхні. А от кращі показники були отримані за застосування засобів захисту 

рослин восени: Гранстар Про 75 – 38,6-38,6 тис.м2/га, в.г., Логран 75, в.г. – 

38,3-38,6 тис.м2/га, Хармоні 75, в.г – 38,5-38,8 тис.м2/га, за внесення в 

фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з 

Bioforge так і окремо: 35,9-36,0, 35,9-36,1 та 35,9-36,1 тис.м2/га відповідно. А 

от внесення ПІК 75, в.г., в фазу BBCH 7-9 восени (38,7 тис.м2/га), або навесні 

в BBCH 25-26 (36,2 тис.м2/га) сприяло формуванню кращої площі листя 

пшениці в порівнянні з іншими строками застосування даного препарату. 

Визначено, що кращі показники фотосинтетичного потенціалу були 

ідентифіковані за використання агротехнічних заходів догляду з такими 
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препаратами як: Гранстар Про 75, в.г. (2,30-2,31 млн.м2·діб/га), Логран 75, в.г. 

(2,31-2,31 млн.м2·діб/га), Хармоні 75, в.г (2,32-2,32 млн.м2·діб/га), за внесення 

в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в поєднанні 

з Bioforge так і окремо: 2,14-2,16, 2,16-2,17, 2,16-2,17 млн.м2·діб/га відповідно. 

За  внесення ПІК 75, в.г., кращі показники формування фотосинтетичного 

потенціалу посівів пшениці озимої виявлено в фазу його застосування BBCH 

7-9 (2,30-2,32), або навесні в BBCH 25-26 (2,13-2,18).  

Встановлено, що застосування антистресанту Bioforge позитивно 

вплинуло на стан рослин та накопичення ними сухої речовини. Відповідно 

кращі показники чистої продуктивності фотосинтезу пшениці були отримані 

за застосування восени таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г. – 4,34 г/м2·за 

добу, Логран 75, в.г. 4,40 г/м2·за добу, Хармоні 75, в.г 4,35 г/м2·за добу, за 

внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в 

поєднанні з Bioforge: 4,20, 4,19 та 4,18  г/м2·за добу. А от кращим строком 

застосування ПІК 75, в.г., була  фаз BBCH 7-9 восени, що сприяла формуванню 

ЧПФ – 4,43  г/м2·за добу, або навесні в BBCH 25-26 в поєднанні з Bioforge – 

4,27  г/м2·за добу. Причому саме за весняного поєднання препаратів 

антистресант Bioforge працював більш ефективно в плані знаття стресу рослин 

пшениці, що позначилось і на закономірностях накопичення ЧФП. 

На основі проведених досліджень встановлено, що в середньому по 

досліду рослини пшениці озимої з врожаєм виносять 156 кг/га азоту, 69,2 кг/га 

фосфору та 126,8 кг/га калію. А от застосування захисту рослин від бур’янів 

за допомогою препарату Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу BBCH 10-13 сприяло зростанню виносу з зерном 179,3 кг/га 

азоту, 79,3 кг/га фосфору, та 146,0 кг/га калію, а за весняного внесення в фазу 

BBCH 27-29 – 160,2, 71,5 та 129,9 кг/га. Аналогічно при використанні 

антистресанту Bioforge з гербіцидом Логран 75, в.г. восени рослини з врожаєм 

зафіксували в врожаї 180,3 кг/га азоту, 79,5 кг/га фосфору, та 146,9 кг/га калію, 

а за весняного застосування заходів захисту – 160,8, 71,1 та 130,9 кг/га, а за 

внесення Хармоні 75, в.г. – 179,0, 79,4 та 145,9 кг/га і відповідно навесні: 159,5, 
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70,5 та 130,1 кг/га. А от за застосування ПІК 75, в.г. максимум фіксації 

біогенних елементів нами спостерігався на варіантах за внесення препарату в 

фазу BBCH 7-9: азоту 182,4 кг/га, фосфору 81,2 кг/га та калію 149,1 кг/га та 

навесні: 165,1, 73,0 та 134,1 кг/га в поєднанні з антистресантом Bioforge. 

Аналіз ефективності дії препарату Логран 75, в.г. восени показав, що в 

середньому по видах отримана ефективність знищення бур’янів на рівні 71,2-

87,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 10-13 та 67,0-

83,2 % за внесення в фазу BBCH 22-25. А от високочутливими до дії даного 

гербіциду є талабан польовий, чутливими: лобода біла, гірчак березковидний, 

гірчак почечуйний, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, 

спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, осот жовтий, осот 

рожевий та паслін чорний виявились середньочутливими до дії гербіциду 

Логран 75, в.г. 

Осіннє застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку 

пшениці озимої BBCH 7-9 дозволило ефективно контролювати дводольні 

бур’яни за рахунок яскраво вираженої тривалої ґрунтової дії препарату. Так, 

за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 88,2 %, а от за внесення винятково гербіциду 

відповідно 96,7 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких 

видів як лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан 

польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий та спориш звичайний, а й 

знищував проростки рутки лікарської, гірчиці польової, пасльону чорного, 

осоту жовтого та осоту рожевого.  

Встановлено що весняний період застосування гербіцидів для захисту 

посівів пшениці озимої від присутності бур’янів є менш оптимальним з точки 

зору ефективності, так як багаторічні види встигають сформувати потужну 

кореневу систему, що складно піддається дії препаратів на основі 

сульфонілсечовини а зимуючі види продовжують свою вегетацію, крім того 

сходить багато видів, насіння яких проростає при +2°С і вище, таких як: 
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гірчаки, талабан польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, та інші. 

Досліджено що застосування гербіциду Логран 75, в.г. навесні 

дозволило в середньому по видах отримати ефективність весняного знищення 

бур’янів на рівні 60,9-77,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці 

BBCH 27-29 та 53,5-69,8 % за внесення в фазу BBCH 30-35. Аналіз 

ефективності дії гербіциду Логран 75, в.г. в розрізі по видах бур’янів показує 

що чутливими були щириця звичайна, талабан польовий, лобода біла, гірчак 

березковидний, гірчак почечуйний, фіалка польова, підмаренник чіпкий, 

гірчиця польова, спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, осот 

жовтий, осот рожевий та паслін чорний виявились середньочутливими до дії 

гербіциду Логран 75, в.г. 

Визначено що весняне застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу 

відновлення вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 дозволило ефективно 

контролювати дводольні бур’яни за рахунок тривалої ґрунтової дії препарату. 

Так, за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 75,1 %, а от за внесення окремо відповідно 

90,9 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких видів як 

талабан польовий, фіалка польова та волошка синя, а й знищував проростки 

рутки лікарської, підмаренника чіпкого та гірчиці польової. Отже, після 

відновлення вегетації гербіцид ефективно контролював більшість видів 

бур’янів, а от в більш пізні фази чутливість до нього проявляли: лобода  біла, 

щириця звичайна та талабан польовий, а такі види як: гірчаки, фіалка польова, 

рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш звичайний, 

осоти були середньочутливими. 

Встановлено, що одним з кращих варіантів в досліді було застосування 

гербіциду ПІК 75, в.г. в нормі витрати 20 г в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу розвитку BBCH 7-9. Такий спосіб дозволив ефективно 

контролювати сходи бур’янів в їх ювенільний період розвитку та в тому числі 

за рахунок яскраво вираженої ґрунтової дії препарату отримати в середньому 
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за роки урожайність пшениці озимої на рівні 6,77 т/га. Попри значно меншу 

ефективність контролювання основних видів бур’янів навесні застосування 

гербіциду ПІК 75, в.г. в ранні строки росту та розвитку пшениці озимої (BBCH 

25-26 – весняне відновлення вегетації) в нормі витрати 20 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge було ефективним і забезпечувало урожайність 

культури 6,09 т/га 

Досліджено що внесення гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку 

рослин пшениці BBCH 10-13 з нормою застосування 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати максимальний рівень 

урожайності (6,67 т/га) порівняно з аналогічним застосуванням інших 

досліджуваних препаратів. А от уже застосування аналогічної норми 

препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу  розвитку 

пшениці BBCH 22-25 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 6,22 т/га зерна пшениці. Аналогічно окреме, без 

антистресанту застосування препарату достовірно не відрізнялось за 

формуванням рівня продуктивності порівняно з рекомендованими. А от 

застосування гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 

27-29 з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

дозволило отримати максимальний рівень урожайності (5,95 т/га) порівняно з 

аналогічним застосуванням інших гербіцидів. А от уже внесення аналогічної 

норми препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу  

розвитку пшениці BBCH 30-35 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 5,55 т/га зерна. 

Встановлено що використання для захисту пшениці озимої від 

дводольних бур’янів препарату Логран 75, в.г. за внесення його в фазу 

пшениці озимої BBCH 10-13 та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge забезпечило формування рентабельності на рівні 

243 %, а внесення в цю ж фазу самого лише препарату забезпечило на 6 % 

нижчу рентабельність. Застосування препарату Логран 75, в.г. за внесення 

його в фазу пшениці озимої BBCH 27-29 та з нормою витрати 10 г/га в 
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поєднанні з антистресантом Bioforge забезпечило формування рентабельності 

на рівні 216 %, а внесення в цю ж фазу лише препарату забезпечило 

рентабельність 212 %.  

Встановлено що застосування гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах 

росту та розвитку пшениці озимої (BBCH 7-9) в нормі 20 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати рентабельність на рівні 243 %, 

що відповідало кращим показникам досліду. А от внесення гербіциду ПІК 75, 

в.г. на ранніх етапах росту та розвитку пшениці озимої (відновлення весняної 

вегетації BBCH 25-26) в нормі 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

дозволило отримати рентабельність на рівні 218 %, що відповідало кращим 

показникам досліду. 

 

Ключові слова: пшениця озима, технологія догляду, антистресант, 

гербіцид, сульфонілсечовина. 

 

SUMMARY 

Chernyak M.O. IMPROVING THE TECHNOLOGY OF APPLICATION 

OF FOLIAR FERTILIZERS AND HERBICIDES ON WINTER WHEAT CROPS 

IN THE RIGHT BANK FOREST-STEPPE – Qualification scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 201 – agronomy (20 Agrarian sciences and food). - 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, Kyiv, 2022. 

 

Actuality of theme. Many scientific studies have been devoted to the study 

of the impact of different options for agrotechnical care of soft winter wheat crops 

on the growth and development of agrocenosis plants and the yield and quality of 

wheat grain. These works set the main technological prerequisites for the effective 

use of agricultural measures in winter soft wheat crops, but many questions about 

the timing and rates of application of various herbicides and their effects on wheat 
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plants and the formation of yields and quality of soft wheat seeds depending on the 

complex effects of abiotic and anthropogenic factors in the conditions of the Right-

Bank Forest-Steppe of Ukraine remain insufficiently studied. 

Thus, the vast majority of care measures were studied mostly alone, with their 

application only in the spring. Few scientific works in the complex cover the study 

of the effectiveness of agronomic operations for the care of the use of drugs for their 

autumn and spring use in crops of soft winter wheat. 

Also, too little research has focused on studying the stress of soft winter wheat 

plants from herbicides and finding ways to overcome them in order to obtain high 

crop productivity. 

Therefore, research aimed at improving the elements of technology for the 

care of soft winter wheat remains relevant both scientifically and industrially. That 

is why our research is aimed at solving these issues. 

Scientific novelty: For the first time the presence of undesirable effects of dis. 

- Stresses in soft winter wheat plants, which are induced by untimely application of 

herbicides and manifest themselves in the form of reduced plant productivity. 

Rational ways of effective autumn application of sulfonylureas based on the growth 

and development phase of wheat BBCH 7-9, and schemes for the use of herbicides 

in the phase BBCH 10-13, BBCH 25-26 and BBCH 27-29 using anti-stress 

Bioforge. 

Acquired further development: - knowledge of the specifics of the interaction 

of plants in agrophytocenoses and the possibility of their purposeful and rational 

regulation during the growing season. Features of the physiological effect of 

herbicides on the shoots of soft winter wheat, which exclude the induction of 

chemical dis. - stress in crop plants and at the same time provide the required level 

of efficiency. 

Methodological approaches to the creation of rational, sufficiently efficient 

and environmentally friendly and cost-effective systems for the care of soft winter 

wheat crops have been improved. 
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The practical significance of the results obtained. Based on the results of 

field research and their production testing, an effective system of care for soft winter 

wheat crops has been developed. Optimal herbicide application schemes in 

combination with Bioforge anti-stress agent for crop protection ensure the formation 

of a higher grain yield with good quality characteristics. 

The recommended elements of the technology of growing soft winter wheat 

have been introduced into production and increase the yield and quality of its grain. 

The main results of research. Studies of the elements of crop care 

technology showed that their impact did not lead to drastic changes in the density of 

winter wheat crops, so at the time of full germination the density was 451 pieces / 

m2, and at the time of spring vegetation was restored 429 pieces / m2. A good 

survival rate (95.0%) was ensured due to favorable conditions for overwintering in 

the years of research, as well as due to the fact that some seeds ripened in the autumn-

winter period. But with the autumn application of elements of agricultural 

technology to protect crops until the time of harvesting wheat remained 412 pieces 

/ m2, and with the spring application - 409 pieces / m2 of plants. Delays in the time 

of cultivation indirectly affected the condition of plants and the percentage of their 

preservation.  

It is established that in the autumn period of growth and development of winter 

wheat in its agrocenosis the following types of weeds were observed: mouse blue 

(8.0 pcs/m2), birch (4.9 pcs/m2), bitter gourd (3,5 pieces/m2), white quince (3.3 

pieces/m2), talaban field (1.7 pieces/m2), mustard field (1.2 pieces/m2), sticky 

butterbur (1.2 pieces/m2), field violet (0.7 pcs/m2), pink thistle (0.7 pcs/m2), black 

sorrel (0.6 pcs/m2), yellow thistle (0.4 pcs./m2) and medicinal root (0.2 pcs./m2). But 

during the growing season the most common species were: talaban field (15.1 

pcs/m2), blue mice (11.2 pcs/m2), white quince (6.8 pcs/m2), birch bitter (5,6 

pcs./m2), field violet (5.1 pcs./m2) and bitter gourd (4.3 pcs./m2). But the most 

numerous (83 %) was the group of dicotyledonous weeds, while monocotyledons 

represented only 17 % of the total number of seedlings. Therefore, the most pressing 

issue remains the effective control of dicotyledonous weeds in winter wheat crops.  
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The maximum values of vegetative mass were in such species as: talaban field 

(68.0 g/m2), pink thistle (57.5 g/m2), white quince (53.7 g/m2) and birch bitter (21.1 

g/m2). However, uneven precipitation, although sufficient rainfall during 2018 and 

2019, allowed to significantly restore soil moisture reserves, which affected the 

growth and development of weeds. Thus, in 2018, on average, 395.5 g/m2 of 

vegetative mass was formed according to the experiment, and in 2019, respectively, 

427.7 g/m2. But the maximum parameters of dry weight were in such species as: 

talaban field (30.6 g/m2), pink thistle (25.3 g/m2), white quince (22.3 g/m2) and birch 

mustard (9, 9 g/m2). On average, 146.3 g/m2 of dry mass of weeds was formed, but 

the minimum values of this indicator were in 2017 as the least provided with 

moisture. And the maximum in 2019 - as one that is best provided with moisture 

among all the years of our research. 

In the phase of autumn tillering, the maximum parameters of projective cover 

formation were accounted for by the following weed species: white quince (5.6 %), 

birch (5.5 %), periwinkle (4.8 %), talaban field (4.8 %), mouse blue (3.8 %). At the 

same time, wintering species mainly formed the optimal leaf surface area for 

overwintering, and individuals in the first year of vegetation had a rather modest size 

of the leaf apparatus and occupied only 0.9 % (yellow thistle) and 1.8% (pink thistle) 

in the overall projective coverage of all types of agrophytocenosis.  

It was studied that the application of agricultural measures to fertilize crops 

with anti-stress Bioforge did not significantly affect changes in leaf surface area, due 

to its focus on supporting physiological processes of plants, rather than increasing 

the leaf surface. But the best results were obtained with the use of plant protection 

products in the fall: Granstar Pro 75 - 38.6-38.6 thousand m2/ha, v.g., Logran 75, 

v.g. - 38.3-38.6 thousand m2/ha, Harmony 75, vg - 38.5-38.8 thousand m2/ha, for 

application in the phenophase BBCH 10-13, and in the spring for use in BBCH 27 -

29 in combination with Bioforge and separately: 35.9-36.0, 35.9-36.1 and 35.9-36.1 

thousand m2/ha, respectively. But the introduction of PIC 75, this year, in the phase 

of BBCH 7-9 in autumn (38.7 thousand m2/ha), or in spring in BBCH 25-26 (36.2 
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thousand m2/ha) contributed to the formation of a better area wheat leaves in 

comparison with other terms of application of this preparation.  

It was determined that the best indicators of photosynthetic potential were 

identified using agronomic care measures with such drugs as: Granstar Pro 75, v.g. 

(2.30-2.31 million m2· day/ha), Logran 75, v.g. (2.31-2.31 million m2 days/ha), 

Harmony 75, v.g (2.32-2.32 million m2 days/ha), for application to the phenophase 

BBCH 10-13, and spring for application in BBCH 27-29 in combination with 

Bioforge and separately: 2.14-2.16, 2.16-2.17, 2.16-2.17 million m2 day/ha, 

respectively. With the introduction of PIC 75, v.g., the best indicators of the 

formation of photosynthetic potential of winter wheat crops were found in the phase 

of its application BBCH 7-9 (2,30-2,32), or in the spring in BBCH 25-26 (2,13-

2,18).  

It was found that the use of anti-stress Bioforge had a positive effect on the 

condition of plants and their accumulation of dry matter. Accordingly, the best 

indicators of net productivity of wheat photosynthesis were obtained with the use in 

the fall of such drugs as: Granstar Pro 75, v.g. - 4.34 g/m2 per day, Logran 75, v.g. 

4.40 g/m2 per day, Harmony 75, vg 4.35 g/m2 per day, for application in the 

phenophase BBCH 10-13, and in the spring for use in BBCH 27-29 in combination 

with Bioforge: 4.20, 4.19 and 4.18 g/m2 per day. But the best period of application 

of PIC 75, v.g., was the phase of BBCH 7-9 in the fall, which contributed to the 

formation of NPF - 4.43 g/m2 per day, or in the spring in BBCH 25-26 in 

combination with Bioforge – 4.27 g/m2· per day. Moreover, it was during the spring 

combination of drugs that the anti-stress Bioforge worked more effectively in terms 

of relieving the stress of wheat plants, which also affected the patterns of 

accumulation of CFP.  

On the basis of the conducted researches it is established that on the average 

according to the experiment winter wheat plants with yield yield 156 kg/ha of 

nitrogen, 69.2 kg/ha of phosphorus and 126.8 kg/ha of potassium. But the use of 

plant protection against weeds with the help of the drug Granstar Pro 75, v.g. in 

combination with the anti-stressant Bioforge in the phase of BBCH 10-13 increased 
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the removal of grain with 179.3 kg / ha of nitrogen, 79.3 kg/ha of phosphorus, and 

146.0 kg/ha of potassium, and in the spring application in the phase of BBCH 27- 

29 - 160.2, 71.5 and 129.9 kg / ha. Similarly, when using anti-stress Bioforge with 

herbicide Logran 75, v.g. In autumn, 180.3 kg / ha of nitrogen, 79.5 kg / ha of 

phosphorus and 146.9 kg / ha of potassium were recorded in the harvest, and 160.8, 

71.1 and 130.9 in the spring protection measures were applied. kg / ha, and for the 

introduction of Harmony 75, v.g. - 179.0, 79.4 and 145.9 kg / ha and respectively in 

the spring: 159.5, 70.5 and 130.1 kg / ha. But for the use of PIC 75, v.g. the maximum 

fixation of nutrients we observed in the options for the introduction of the drug in 

the phase of BBCH 7-9: nitrogen 182.4 kg / ha, phosphorus 81.2 kg / ha and 

potassium 149.1 kg / ha and in the spring: 165.1, 73, 0 and 134.1 kg / ha in 

combination with anti-stress Bioforge.  

Analysis of the effectiveness of the drug Logran 75, v.g. in the autumn showed 

that on average by species weed control efficiency was obtained at the level of 71.2-

87.2% for use in the development phase of wheat plants BBCH 10-13 and 67.0-

83.2% for application in the phase of BBCH 22 -25. But highly sensitive to the action 

of this herbicide are talaban field, sensitive: white quince, birch, birch, violet, violet, 

butterbur, common mustard. But species such as: medicinal root, yellow thistle, pink 

thistle and black sorrel were moderately sensitive to the herbicide Logrand 75, v.g. 

Autumn application of herbicide PIK 75, v.g. in the phase of growth and 

development of winter wheat BBCH 7-9 allowed to effectively control 

dicotyledonous weeds due to the pronounced long-term soil action of the drug. Thus, 

for the application rate of 20 g / ha in combination with the anti-stress agent 

Bioforge, the overall effectiveness of the drug was 88.2%, but for the application of 

only herbicide, respectively, 96.7%. In fact, the drug not only controlled seedlings 

such as white quince, birch, birch, talaban, violet, butterbur and knotweed, but also 

destroyed seedlings of butterbur, field mustard, black nightshade, yellow thistle and 

thistle.  

It is established that the spring period of application of herbicides to protect 

winter wheat crops from the presence of weeds is less optimal in terms of efficiency, 
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as perennial species have time to form a strong root system, which is difficult to 

affect sulfonylurea drugs There are many species whose seeds germinate at + 2 ° C 

and above, such as: mustard, talaban field, violet field, butterbur, field mustard, 

knotweed, and others. It was investigated that the use of herbicide Logran 75, v.g. 

in the spring allowed on average by species to obtain the efficiency of spring weed 

control at the level of 60.9-77.2% for use in the development phase of wheat plants 

BBCH 27-29 and 53.5-69.8% for application in the phase of BBCH 30- 35. Analysis 

of the effectiveness of the herbicide Logran 75, v.g. in terms of weed species shows 

that the common sagebrush, field talaban, white quince, birch mustard, pochechuyy 

bitter gourd, field violet, sticky butterbur, field mustard, common knotweed were 

sensitive. But species such as: medicinal root, yellow thistle, pink thistle and black 

sorrel were moderately sensitive to the herbicide Logrand 75, v.g.  

It is determined that the spring application of the herbicide PIK 75, v.g. in the 

phase of restoration of vegetation of winter wheat BBCH 25-26 allowed to 

effectively control dicotyledonous weeds due to long-term soil action of the drug. 

Thus, for the application rate of 20 g / ha in combination with the anti-stress agent 

Bioforge, the overall effectiveness of the drug was 75.1%, but for application 

separately, respectively, 90.9%. In fact, the drug not only controlled the emergence 

of such species as talaban field, violet and cornflower, but also destroyed the 

seedlings of butterbur, butterbur and mustard. Thus, after the restoration of 

vegetation, the herbicide effectively controlled most species of weeds, but in later 

phases were sensitive to it: white quince, sagebrush and talaban field, and such 

species as: bitter gourd, violet, rutka, butterbur, field mustard, knotweed, thistles 

were moderately sensitive.  

It was found that one of the best options in the experiment was the use of 

herbicide PIC 75, v.g. normal consumption of 20 g in combination with anti-stress 

Bioforge in the development phase of BBCH 7-9. This method allowed to effectively 

control the emergence of weeds in their juvenile period of development, and 

including due to the pronounced soil action of the drug to obtain an average annual 

yield of winter wheat at 6.77 t / ha. Despite the much lower control efficiency of the 
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main weed species in the spring, the application of the herbicide PIK 75, v.g. in the 

early stages of growth and development of winter wheat (BBCH 25-26 - spring 

vegetation resumption) at a rate of 20 g / ha in combination with anti-stress Bioforge 

was effective and provided a crop yield of 6.09 t / ha 

It was investigated that the application of the herbicide Logran 75, v.g. in the 

development phase of wheat plants BBCH 10-13 with a rate of 10 g/ha in 

combination with anti-stress Bioforge allowed to obtain the maximum yield (6.67 

t/ha) compared to similar applications of other studied drugs. But the use of a similar 

rate of 10 g/ha in combination with the anti-stressant Bioforge in the development 

phase of wheat BBCH 22-25 was less effective compared to the previous period and 

received 6.22 t / ha of wheat grain. Similarly, the use of the drug without anti-stress 

did not differ significantly in the formation of the level of productivity compared to 

the recommended ones. But the use of herbicide Logran 75, v.g. in the development 

phase of wheat plants BBCH 27-29 with a rate of 10 g / ha in combination with anti-

stress Bioforge allowed to obtain the maximum yield (5.95 t/ha) compared to similar 

applications of other herbicides. But the introduction of a similar rate of 10 g / ha in 

combination with anti-stress Bioforge in the development phase of wheat BBCH 30-

35 was less effective compared to the previous period and received 5.55 t / ha of 

grain.  

It is established that the use of the drug Logran 75, v.g., to protect winter 

wheat from dicotyledonous weeds. for its introduction into the winter wheat phase 

BBCH 10-13 and with a consumption rate of 10 g/ha in combination with anti-stress 

Bioforge provided a profitability of 243%, and the introduction of the same phase 

only the drug provided 6% lower profitability. The use of the drug Logran 75, v.g. 

for its introduction into the winter wheat phase BBCH 27-29 and with a consumption 

rate of 10 g / ha in combination with anti-stress Bioforge provided a profitability of 

216%, and the introduction of the same phase only the drug provided a profitability 

of 212%.  

It was found that the use of herbicide PIC 75, v.g. in the early stages of growth 

and development of winter wheat (BBCH 7-9) at a rate of 20 g/ha in combination 
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with anti-stress Bioforge allowed to obtain a profitability of 243%, which 

corresponded to the best results of the experiment. But the application of herbicide 

PIC 75, v.g. in the early stages of growth and development of winter wheat 

(restoration of spring vegetation BBCH 25-26) at a rate of 20 g/ha in combination 

with anti-stress Bioforge allowed to obtain a profitability of 218%, which 

corresponded to the best results of the experiment.  

 

Key words: winter wheat, care technology, anti-stress agent, herbicide, 

sulfonylurea. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БЦДСС Білоцерківська дослідно-селекційна 

станція 

Життєздатність насіння здатність насіння бур’янів 

перебувати в живому стані, 

виражена часткою живого насіння в 

його зразку;  

ГТК Гідротермічний коефіцієнт 

Конкуренція вид взаємодії між рослинами, при 

якому відбувається суперництво за 

основні фактори життя і середовище 

існування, при цьому рослини 

відчувають пригнічення ростових та 

генеративних процесів;  

Контролювання забур’яненості усунення або запобігання шкоди від 

бур’янів за допомогою різних 

методів;  

Потенційна забур’яненість кількість життєздатного насіння чи 

органів вегетативного розмноження 

бур’янів у ґрунті, на одиниці площі 

або об’єму;  

Кі  коефіцієнт істотності відхилень;  

Кее  коефіцієнт енергетичної 

ефективності;  

В.р.  водний розчин 

МД (OD) масляна дисперсія 

К.с. (КС) концентрат суспензії 

В.г. (ВГ) гранули, що диспергуються у воді 
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К.е.  концентрат, що емульгується 

ПАР поверхнево активні речовини 

л/га літрів на гектар;  

Маса бур’янів показник актуальної забур’яненості 

посіву, виражений масою надземної 

частини бур’янів на одиницю площі;  

млн м2/га мільйонів метрів квадратних на 

гектар;  

млн шт./га мільйонів штук на гектар;  

т/га тон на один гектар;  

шт./м2 штук на квадратний метр.  
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ВСТУП 

 

Пшениця озима є основною зерновою культурою України. З метою 

подальшого підвищення врожайності та якості зерна пшениці, необхідно 

поліпшити елементи традиційної технології вирощування. А тому, коли мова 

йде про забезпечення високого рівня формування врожайності пшениці 

озимої, то ми говоримо про багато факторів які її складають, в тому числі  і 

якісний захист від бур’янів.  

У сучасному землеробстві основним методом контролю присутності 

бур'янів у посівах сільськогосподарських культур є хімічний - за допомогою 

гербіцидів. В умовах переходу агровиробників на високоврожайні сорти та 

інтенсивні технології вирощування зернових все більшої актуальності 

набирають інтенсивні системи захисту рослин. От тут то і криється один з 

головних нюансів: система захисту від бур’янів пшениці озимої за технології 

вирощування орієнтованої на 3-4 т/га зерна відрізняється від тієї, яка 

застосовується за технології 5-6 т/га. Причому зовсім іншою буде система 

захисту пшениці м’якої озимої за технології вирощування її орієнтованої на 

отримання врожайності зерна 8-10 т/га. 

При відсутності необхідного контролю поширення та захисту бур’янів, 

сільськогосподарські культури зазнають шкоди, із-за цього їх ріст, розвиток і 

формування урожайності знижується, що в подальшому спричиняє значну 

частину збитку врожаю.  

Дослідження вивчення ефективності застосування позакореневого 

підживлення та гербіцидів на посівах пшениці м’якої озимої ведуться довгий 

час. Однак лише порівняно недавно вчені повернулись до проблематики 

вивчення ефективності захисту посівів від бур’янів в осінні строки 

застосування гербіцидів. Адже на озимих колосових перенесення 

загальноприйнятого внесення на осінній період допомагає отримати деякі 
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безумовні переваги осіннього строку (ширший діапазон строків, менше 

проективне покриття ґрунту культурою).  

Актуальність теми. Дослідженням щодо впливу різних варіантів 

агротехнічного догляду за посівами пшениці м’якої озимої та впливу на ріст 

та розвиток рослин агроценозу та урожайність і якість отриманого зерна 

пшениці присвячено багато наукових праць. Цими роботами встановлено 

основні технологічні передумови ефективного застосування агрозаходів на 

посівах пшениці м’якої озимої, однак багато питань щодо строків та норм 

застосування різних препаратів і їх впливу на рослини пшениці та формування 

врожайності і якості насіння пшениці м’якої озимої залежно від комплексного 

впливу абіотичних та антропогенних факторів в умовах Правобережного 

Лісостепу України залишаються недостатньо вивченими.  

Так, переважна кількість агрозаходів досліджувалась здебільшого 

поодинці, за застосування їх винятково в весняні строки внесення. Мало 

наукових праць в комплексі охоплюють вивчення ефективності агротехнічних 

операцій по догляду за використання препаратів за їх осіннього та весняного 

застосування на посівах пшениці м’якої озимої. 

Також надто обмежена кількість досліджень спрямована на вивчення 

стресу рослин пшениці м’якої озимої від застосування гербіцидів та пошуку 

шляхів його подолання задля отримання високої продуктивності культури.  

Тому дослідження, спрямовані на вдосконалення елементів технології 

вирощування пшениці м’якої озимої залишаються актуальними як у 

науковому, так і у виробничому плані. А тому й на вирішення зазначених 

питань направлені наші дослідження. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою частиною 

тематичного плану Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН України за завданням 27.00.03.03.Ф «Дослідити реакцію рослин 

проблемних видів бур’янів на індуковані температурні, механічні та хімічні 
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стреси та на їх основі науково обґрунтувати способи контролювання їх 

чисельності» (номер державної реєстрації 0116U002127) згідно договору щодо 

проведення досліджень на науково-технічній базі Білоцерківської дослідно-

селекційної станції, підписаного між ННЦ «Інститут землеробства НААН 

України» та Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України. 
 

Мета досліджень: розробити ефективну систему догляду за посівами 

пшениці м’якої озимої, що запобігає індукуванню дис-стресів. На основі 

досліджень підготувати комплексну систему захисту посівів пшениці м’якої 

озимої від присутності бур'янів, яка забезпечує високу урожайність і є 

економічно та екологічно доцільною в умовах Правобережного Лісостепу 

України. 

 

Завдання досліджень:  

- встановити рівень впливу елементів технології вирощування на 

ріст і розвиток рослин пшениці м’якої озимої; 

- дослідити особливості формування агрофітоценозів пшеничного 

поля, установити чинники негативного впливу на рослини 

пшениці м’якої озимої; 

- визначити особливості формування фотосинтетичного апарату 

рослинами пшениці озимої та ефективність його роботи залежно 

від застосування антистресанту та гербіцидів; 

- визначити рівень ефективності проведення агротехнічних заходів 

на різних етапах органогенезу рослин пшениці озимої; 

- розробити ефективну і безпечну систему захисту посівів пшениці 

озимої від бур’янів без небезпеки індукування дис-стресів у 

рослин; 
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- оцінити особливості формування показників індивідуальної 

продуктивності рослин, та урожайності і якості пшениці озимої 

залежно від застосування агротехнічних операцій по догляду; 

- визначити  економічну та енергетичну ефективність систем 

догляду посівів пшениці озимої. 

 

Об’єкт досліджень: процеси формування продуктивності посівів 

пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Предмет досліджень: антистресант, заходи захисту посівів пшениці 

м’якої озимої від бур’янів, фактори впливу на культурні рослини та 

особливості їх взаємодії в ґрунтово-кліматичних умовах. 

 

Методи досліджень: Польовий  – для виявлення достовірних взаємодій 

факторів в польових умовах; кількісно–ваговий – для встановлення параметрів 

росту і розвитку рослин та урожайності пшениці м’якої озимої; візуальний – 

для здійснення фенологічних спостережень; розрахунково–порівняльний – 

для оцінки урожайності, економічної та енергетичної оцінки ефективності 

застосування систем захисту посівів пшениці м’якої озимої; математично–

статистичний – для статистичної оцінки одержаних результатів. 

 

Наукова новизна: Вперше науково обґрунтовано наявність небажаних 

ефектів дис. - стресів у рослин пшениці м’якої озимої, що індукуються за 

невчасного застосування гербіцидів та  проявляються у формі зниження рівня 

продуктивності рослин. Розроблено раціональні шляхи ефективного осіннього 

застосування препаратів на основі сульфонілсечовин в фазу росту та розвитку 

пшениці BBCH 7-9, та схеми застосування гербіцидів в фазу BBCH 10-13, 

BBCH 25-26 та BBCH 27-29 з використанням антистресанту Bioforge. 

Набули подальшого розвитку:- знання про специфіку взаємовпливу 

рослин в агрофітоценозах і можливості їх цілеспрямованого і раціонального 

регулювання у процесі вегетації посівів. Особливості фізіологічного впливу 
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гербіцидів на сходи пшениці м’якої озимої, що виключають індукування 

хімічних дис. - стресів у рослин культури і одночасно забезпечують 

необхідний рівень ефективності. 

Вдосконалено методичні підходи до створення раціональних, достатньо 

ефективних та екологічно безпечних і економічно доцільних систем догляду 

за посівами пшениці м’якої озимої. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень та їх виробничої перевірки розроблено дієву систему 

догляду за посівами пшениці м’якої озимої. Оптимальні схеми застосування 

гербіцидів в поєднанні з антистресантом Bioforge для захисту посівів 

забезпечують формування більшого врожаю зерна з хорошими якісними 

характеристиками. 

Впроваджено у виробництво рекомендовані елементи технології 

вирощування пшениці м’якої озимої сприяють збільшенню урожайності й 

якості її зерна. 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано 

самостійно і для цього: здійснено аналіз літературних джерел за темою 

дисертації, розроблено програму і схему дослідів, закладено і проведено 

польові, лабораторні досліди, визначено економічну й біоенергетичну 

ефективність досліджень, сформовано загальні висновки та пропозиції 

виробництву. За результатами проведених досліджень підготовлено наукові 

публікації. 

 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались на засіданнях методичної комісії ННЦ «ІНСТИТУТ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН України» (2017–2020 рр.), та наукових 

конференціях: ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених Інституту захисту рослин НААН (м. Київ, 22-23 березня 2018 р.) (усна 

доповідь); міжнародній науково-практичній конференції молодих учених 
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«Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі – наукові пошуки 

молоді» (Херсон, 16 травня 2019р.) (усна доповідь); Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції «Перспективні напрями та інноваційні 

досягнення аграрної науки», присвяченій 145-річчю від заснування кафедри 

ботаніки та захисту рослин (24 травня 2019р.) (усна доповідь); VIII 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів 

«Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських 

культур» (с. Центральне, 24 квітня 2020 р.). 

 

Публікації результатів досліджень. За результатами проведених 

досліджень опубліковано 6 наукових працях, з яких 3 публікації в виданнях 

включених до міжнародних наукометричних баз даних, 1 публікація в виданні 

Європейського Союзу, 2 тези доповідей наукових конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках 

машинописного тексту, містить 24 таблиці, 4 рисунки. Робота складається зі 

вступу, 6 розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список 

використаних джерел налічує 184 найменувань, з яких 22 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ (огляд літератури) 

 

1.1. Біологічні особливості формування агрофітоценозу пшениці 

озимої та її реакція на вплив гербіцидів 

 

Проблема боротьби з бур’янами постала перед людством ще з початку 

розвитку землеробства. Ця проблема є надзвичайно важливою як в 

практичному плані (профілактика перенесення бур’янів в нові райони, 

боротьба з найбільш поширеними і злісними бур’янами, що включає 

застосування гербіцидів, методів біологічної боротьби), так і в теоретичному 

(вивчення розселення і розмноження бур’янів, їх життєздатності та еволюції) 

[3; 4; 5; 9; 14; 17; 18; 43]. Людина почала спостерігати за бур’янами і боротися 

з ними. Вони стали еволюціонувати не тільки під дією природних факторів, а 

й під впливом людини. Цей процес особливо прискорився з початком 

використання гербіцидів, які стали найпотужнішим чинником еволюції 

угруповання бур’янів [21; 22; 23; 24; 29; 30; 38; 39; 41; 142; 143]. 

Бур’яни представляють екологічну групу рослин, що сформувалась 

унаслідок їх зростання спільно з культурними рослинами у процесі 

безперервної боротьби з ними. Пристосовуючись до умов життя культурних 

рослин, бур’яни виробляють аналогічні їм властивості. Як високоорганізовані 

рослини вони мають значну екологічну пластичність. На 

сільськогосподарських вгіддях культурні рослини та бур’яни ростуть разом і 

формують агрофітоценози, в яких, завдяки винятковій життєздатності 

бур’янів, зберігається їх стійкість в конкурентній боротьбі [48; 51; 52; 55; 57; 

60; 62; 69; 85; 91]. 

Висока забур’яненість посівів сільськогосподарських культур є 

інтегрованим результатом впливу багатьох факторів: потенційного засмічення 
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орного шару ґрунту насінням бур’янів і органами їх вегетативного 

розмноження; місця культури в сівозміні; рівня контролювання сегетальної 

рослинності у посівах попередніх культур; якості виробництва і внесення 

органічних добрив; кількості і способу внесення мінеральних добрив, 

особливо азотних; глибини, способу і якості основного обробітку ґрунту; 

строку і способу сівби сільськогосподарських культур; комплексу 

агротехнічних заходів догляду за посівами; біологічних і морфологічних 

особливостей культурних рослин, їх конкурентної спроможності; щільності 

посівів культури під час вегетації; застосування системи хімічного захисту 

посівів від бур’янів [39; 40; 41; 43]. 

Проблемі захисту рослин від бур’янів присвячено дослідження ряду 

учених (Борона В. П., 2008; Задорожний В. С., 2014; Зінченко О. І., 2003; 

Іващенко О. О., 2006; Манько Ю. П., 2000; Петриченко В. Ф., 2010; Сторчоус  

І.  М.,  2011;  Танчик С. П., 2009; Ткаліч Ю. І., 2011; Шувар І. А., 2012 та ін.). 

Численні дослідження з вивчення шкодочинності бур’янів показали, що вона 

не є постійною величиною, а залежить від метеорологічних умов вегетації, 

біологічних особливостей конкуруючих рослин, інтенсивності наростання  

біомаси сегеталів і культури, технології обробітку ґрунту, виду добрив, 

гербіцидів, норм висіву насіння і т. ін. Для оцінки шкодочинності бур’янів та 

успішної боротьби з ними, необхідно знати видовий склад, особливості 

розвитку залежно від природних і агротехнічних умов [64; 66; 73; 75; 82]. 

За недостатнього захисту посівів від бур’янів зменшення 

продуктивності сільськогосподарських культур суцільного способу сівби 

може сягати 30-50 %, а широкорядного – 40–80 % від можливого рівня [62; 64; 

65]. 

Шкода, якої завдають бур’яни сільському господарству, обумовлена не 

тільки зменшенням врожайності культур, але й засміченням продукції і 

погіршенням її якості, токсичністю для людей і тварин. Щоб запобігти 

подальшому розселенню бур’янів з наявних осередків, необхідно здійснювати 

комплекс заходів для зменшення їх чисельності до мінімального рівня. 
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Виконання досліджень не можливе без детального вивчення особливостей 

морфології, біології та екології бур’янів, шляхів поширення, впливу 

абіотичних і біотичних факторів середовища у нових місцях зростання [64; 

66; 67; 77; 86; 92; 95; 101].  
Виконання заходів захисту посів від бур’янів вимагає великих 

капіталовкладень, які не завжди бувають виправданими, бо їх виконують без 

врахування ступеня засміченості, видового складу бур’янів, біологічних 

особливостей їх розвитку, а також циклічних взаємовідносин між 

культурними рослинами і бур’янами в агрофітоценозах. У сучасних 

системах землеробства, під час планування і виконання фітосанітарних 

заходів, у першу чергу, необхідно виходити з агроекологічних особливостей 

розвитку агрофітоценозу загалом і його сегетального компоненту зокрема [94; 

96; 130]. 

Інтенсивний розвиток хімічного методу захисту посівів від бур’янів у 

другій половині XX сторіччя породив ілюзію, що він може замінити всі інші 

методи. Однак хімічний метод є, у першу чергу, засобом оперативного 

регулювання фітосанітарного стану. Він широко затребуваний виробництвом, 

але є тільки однією із складових частин інтегрованого захисту рослин [109; 

110; 118; 119]. 

Ефективне вирощування сільськогосподарських культур можливе за 

науково-обґрунтованого прогнозу зміни актуальної і потенційної 

забур’яненості та регулювання чисельності бур’янів з урахуванням їх 

кількісного і видового складу, удобрення, систем обробітку ґрунту і захисту 

посівів від бур’янів [19; 58]. 

Бур’яни добре пристосовані до посівів культурних рослин. Ефективна 

боротьба з бур’янами можлива на основі глибокого вивчення їх біології, 

періодів життя. Важливими біологічними особливостями бур’янів є: по-

перше, велика пристосованість до умов росту і живучість органів 

вегетативного розмноження: кореневищ (пирій повзучий, свинорий 

пальчастий, хвощ польовий), коренепаростків (березка польова, осот рожевий 
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і жовтий, гірчак степовий звичайний) та інших органів. Насіння бур’янів 

зберігає схожість продовж тривалого періоду, що пояснюється наявністю 

міцної повітронепроникної оболонки, в якій уміст насінини залишається 

сухим у вологому ґрунті і навіть у воді. Так, насіння гірчиці польової, проса 

курячого зберігає схожість в ґрунті не менше 13 років, осоту – 15, мокрецю і 

мишію сизого – 30, щириці звичайної – 40, березки польової – 50, буркуну 

білого – 77 років [78; 115; 116; 142]. 

Ще одним фактором ефективного виживання бур’янів є надзвичайно 

велика насіннєва плодючість та здатність до посиленого вегетативного 

розмноження. Вони дають дуже багато насіння, яке, потрапляючи до ґрунту, 

створює разом з вегетативними органами розмноження потенційну 

засміченість ґрунту [57; 58; 60; 64; 72; 79; 88; 94; 109; 112]. 

Також важливою біологічною особливістю бур’янів є неодночасний і 

тривалий період проростання насіння, тоді як період проростання насіння 

культурних рослин після сівби становить 5–15 днів. Так, насіння буркуну 

білого зберігає схожість продовж 75 років, талабану польового –30, дурману і 

пасльону –40, мишію сизого та плоскухи звичайної –5–7 років [45; 97; 121; 

122]. 

Важливою особливістю насіння бур’янів є й те, що воно проростає 

тільки з певної глибини. Більшість дрібнонасінних бур’янів (щириця, лобода, 

повитиця тощо) утворюють проростки не більше 2–4 см і не можуть сходити з 

більшої глибини, хоч частина з них там проростає. Через недостатню кількість 

пластичних речовин і більшу щільність ґрунту їхні сходи не з’являються на 

поверхні ґрунту. Насіння мишію утворює проростки довжиною 8–12 см, а 

найбільше проростає з глибини 12–15 см, вівсюга – з 20–25 см. 

Неоднакова для різних бур’янів і мінімальна температура проростання. 

За цією ознакою О. В. Фісюнов поділив бур’яни на 4 групи: 1) дуже 

холодостійкі, здатні проростати за температури 2–4 °С (гірчиця польова, 

бромус житній, грицики); 2) холодостійкі, які проростають за 6–8 °С (галінсога 

дрібноквіткова, осот рожевий, рутка лікарська); 3) вимогливі до тепла, здатні 
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проростати за температури не менше 10–12 °С (паслін чорний, синяк 

звичайний, сорго алепське); 4)дуже вимогливі до тепла, які починають 

проростати за температури не нижче 14–18°С (нетреба звичайна, паслін 

дзьобастий, гусятник малий) [122; 123; 124; 125; 130; 133]. 

Шкодочинність бур’янів складається з декількох факторів: 

1) конкуренція за всі необхідні ресурси для росту й розвитку. Це 

волога, поживні речовини, світло та інші. Частина добрив, які вносить людина 

для збільшення врожаю сільськогосподарських культур піде на розвиток 

врожаю бур’янів, також небажана рослинність може знижувати інтенсивність 

фотосинтетичних процесів. Все це значною мірою впливає на зменшення 

врожайності культур. 

За дослідженнями ряду науковців (Іващенко О. О., 2002; Фісюнов А. В., 

1984; Манько Ю. П., 1992; Шувар І. А., 2008), на засмічених посівах 

сільськогосподарських культур втрачається понад 25 % врожаю, залежно від 

сорту, виду бур’янів, їх сирої маси і густоти стеблостою, сезону, родючості і 

вологості ґрунту, системи землеробства, клімату та інших умов 

навколишнього середовища. Головне завдання на сьогоднішній день – довести 

наявність бур’янового компоненту у посівах до мінімальної, істотно 

нешкідливої кількості для врожаю польової культури, зокрема, ячменю ярого 

та картоплі (Танчик С. П., Косолап М. П., Шувар І. А.). 

Бур’яни перехоплюють велику кількість поживних речовин, які потрібні 

для культурних рослин. Так, за даними Іващенка О. О. винос поживних 

елементів з ґрунту бур’янами за їх наявності 100–200 шт./м2 досягає: азоту – 

60–140 кг/га; фосфору – 20–30 кг/га; калію – 100–140 кг/га. Бур’яни є також 

шкідливими і в економічному плані. За даними А. В. Фісюнова (1984 р.) вони 

збільшують собівартість сільськогосподарської продукції. Витрати праці на 

контроль бур’янів становлять близько 30 % загальних витрат у землеробстві. 

Бур’яни погіршують умови життя культурних рослин, а деякі їх види є 

паразитами. Зокрема, негативний вплив бур’янів на величину врожаю полягає 

в тому, що вони зменшують родючість ґрунту, використовуючи воду та 
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елементи живлення. Так, буркун жовтий в 1,5, а пирій повзучий у 2,5 рази 

більше використовують води з ґрунту, ніж пшениця озима, а лобода звичайна 

– у 2 рази більше, ніж ячмінь та кукурудза. Осот рожевий виносить з ґрунту 

азоту й фосфору в 1,5, а калію – в 4 рази більше, ніж колосові зернові культури. 

Зумовлюється це тим, що більшість бур’янів мають добре розвинену кореневу 

систему, що глибоко проникає в ґрунт. Наприклад, корені осоту рожевого 

першого року життя можуть досягти глибини 3,5 м, другого –5,8, у третього – 

понад 7 м. Корені буркуну іноді проникають у ґрунт на глибину до 6 м [13; 

114; 117; 118; 119; 130; 132; 134; 135; 140; 143]. 

Інтенсивний розвиток вегетативних органів бур’янів, що випереджають 

у рості культурні рослини, призводить до затінення останніх. Це спричинює 

зниження інтенсивності фотосинтезу, ослаблення стебел унаслідок етіоляції та 

вилягання посівів, тому значно зменшується якість продукції та збільшуються 

втрати під час збирання полеглих хлібів. Поряд з цим затінення рослин 

призводить до зниження температури поверхні ґрунту на 2–4°С, що негативно 

впливає на активність мікроорганізмів у ґрунті, призводить до погіршення 

умов живлення та подовження періоду вегетації рослин. Особливо це 

відчувають на перших етапах росту рослини, що повільно розвиваються – 

льон, кукурудза, картопля, буряки цукрові та ін. Зміна інтенсивності 

фотосинтезу та погіршення умов кореневого живлення рослин призводять до 

погіршення якості врожаю [142; 144; 146; 148; 150; 158; 168]. 

Деякі бур’яни (кукіль, дурійка та ін.) містять отруйні речовини, навіть 

незначні домішки яких у борошні роблять хліб непридатним для споживання. 

Від домішок у зерні жита насіння гречки татарської та стоколосу борошно 

набуває темного кольору, і хліб із нього швидко черствіє. Зерно із домішками 

бур’янів гірше зберігається, втрачає схожість, швидко пліснявіє. У ньому 

швидше заводяться комірні шкідники. У зерні пшениці із забур’янених посівів 

зменшується уміст білка, у соняшнику – олії, у коренеплодах буряків цукрових 

– цукру. 

2) алелопатичне пригнічення бур’янами культур. Рослини виділяють у 
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ґрунт та у повітря багато хімічних речовин, які спроможні пригнічувати інші 

рослини, даючи конкурентні переваги перед іншими рослинами в біоценозі [9; 

10; 57; 164]. 

3) бур’яни значно утруднюють збиральні роботи та роблять їх більш 

вартісними. Багато видів бур’янів дозрівають разом із культурою, і їх насіння 

потрапляє в бункер разом із зерном. Потім необхідно дуже ретельно 

очищувати доробка зерно, оскільки Держстандарт не допускає домішок 

насіння гірчака повзучого, куколю звичайного, в’язелю різнокольорового, 

кроталярії, дурманів індійського та звичайного, геліотропу опушеноплідного, 

пажитниці п’янкої, рицини звичайної, софори лисохвостої, термопсисів 

гірського та ланцетовидного (мишатник), триходесми сивої, ворсинки, 

мар’яника польового, донника, сорго, пажитника сінного більше, ніж 0,05 % 

[71; 72; 85; 86; 99]. 

Наявність насіння бур’янів у продукції помітно погіршує її якість та 

смак. Так, наявність у борошні незначної кількості розмеленого насіння таких 

бур’янів, як кукілю, пажитниці п’янкої, блекоти, гірчаку рожевого, 

перетворює його на продукт, непридатний для вживання людиною і тваринами 

унаслідок вмісту шкідливих сполук. Домішки полину гіркого надають зерну, 

крупі і борошну гіркого смаку. Жовтець їдкий, хвощ польовий, гірчак рожевий 

та інші отруйні рослини погіршують якість сіна, продуктивність пасовищ і 

можуть спричинити отруєння тварин. 

Засміченість посівів утруднює збирання врожаю, збільшує витрати 

пального, зумовлює поломку збиральної техніки. Домішки зелених частинок 

бур’янів у зерні підвищують його вологість, утруднюють очищення, внаслідок 

чого зростають витрати, знижується продуктивність праці. Крім того, вартість 

обробітку ґрунту збільшується із-за виконання додаткових заходів та 

зростання опору ґрунту знаряддям обробітку. Встановлено, що на оранку 1 га 

дуже засміченого ґрунту витрачається близько 30 л пального, а на оранку мало 

засміченого – лише 15–18 л [57; 58; 64; 71]. 
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Зелена маса бур’янів не тільки призводить до додаткових втрат під час 

збирання врожаю, але ще може збільшити вологість зерна, що потім потребує 

додаткового його підсушування. 

Бур’яни, крім шкідливого впливу на величину та якість врожаю, є 

джерелом розмноження багатьох хвороб та шкідників сільськогосподарських 

культур. Так, берізка польова сприяє розмноженню лучного метелика та 

озимої совки, які відкладають яйця на її листках, пирій повзучий – передавач 

іржі, вівсюг – сажки вівса, паслін гіркий – раку картоплі тощо. Полин гіркий 

та амброзія полинолиста навіть у незначній кількості можуть зумовити 

алергічні захворювання людей. 

За умов інтенсивного землеробства особливо гостро стоїть питання 

захисту посівів від бур’янів, оскільки заходи інтенсифікації зводяться до 

мінімуму і не дають запрограмованих результатів. 

 

1.2. Передумови формування актуальної і потенційної 

забур’яненості агроценозів пшениці озимої в Лісостепу 

 

На території України поширено понад 1,5 тис. різних видів бур’янів, з 

яких 100–120 найбільш шкодочинні для сільськогосподарських культур, у 

межах одного агрофітоценозу бур’янове угруповання, як правило, 

представлено 7–10, а інколи навіть 3–5 видами бур’янів [62; 63; 65; 66; 67; 69; 

70; 71; 74]. 

Забур’яненість ріллі в нашій країні за останнє десятиріччя має 

тенденцію до зростання із багатьох причин: істотне зниження рівня культури 

землеробства порушенням науково обґрунтованих сівозмін, вилучення з 

системи основного обробітку ґрунту різноглибинного лущіння стерні, 

внесення неякісних органічних добрив, часткова або повна відмова від 

застосування гербіцидів, швидка адаптація рослин бур’янів до мінливих 

екологічних умов. Високий ступінь засміченості орного шару ґрунту насінням 

бур`янів призводить до підвищеного рівня забур`яненості посівів 
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сільськогосподарських культур, що є проблемою, яка гостро постає в разі 

переходу до мінімізації обробітку ґрунту. Орні землі України, унаслідок 

одночасної вегетації на них культурних рослин та бур’янів, мають величезну 

потенційну забур’яненість. На окремих полях в орному шарі одного гектара 

міститься від 100 млн. до 4 млрд. шт. насінин бур’янів та велика кількість 

органів їхнього вегетативного розмноження [80; 81; 86; 94; 134]. 

На сьогодні потенційна забур’яненість складає понад 1,0 млрд. шт./га, 

зокрема, в Поліссі – 1,47 млрд. шт./га, в Лісостепу – 1,71 млрд. шт./га, в Степу 

– 1,14 млрд. шт./га. Упродовж вегетаційного періоду на 1 м2 орних земель (з 

глибини до 5 см) здатне проростати за оптимальних умов від 1000 до 2500 шт. 

насіння бур’янів створюючи високий рівень забур’яненості полів [64; 67; 101]. 

Основними шляхами поповнення банку насіння в ґрунті є висока 

насіннєва репродукція вегетуючих на полях бур’янів (73 %), надходження 

насіння з органічними добривами (25 %) та занесення його на поля разом з 

посівним матеріалом (1 %) і вітром (1 %) [79; 94; 96; 97; 142; 143]. 

Порушення структури сівозміни, спрощення технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, застосування неякісних органічних добрив 

призводить до поповнення запасів насіння бур’янів у ґрунті, що в свою чергу 

стає причиною сильного забур’янення. Так, внесення 40–50 т/га гною збільшує 

кількість насіння бур’янів у ґрунті на 80–100 млн. шт. зі схожістю 31 % [84; 

94; 97; 101].  

Також однією з причин високої засміченості посівів є значний запас 
(банк) насіння малорічних бур’янів в ґрунті, поповнення, якого відбувається 

щорічно в період збирання зернових культур [35; 36; 40]. 

Головні чинники, що визначають частку насіння бур’янів у ґрунті: вода, 

повітря, температура середовища, мікроорганізми. Перебуваючи тривалий час 

у воді, насіння бур’янів не втрачає життєздатності. Через 13 місяців 

перебування в ставковій воді схожість насіння лободи білої становить 27 %, 

мишію сизого та щириці білої –5–16 %. Крім того, насіння бур’янів здатне 

витримувати повторні три-, чотириразові висушування та набубнявіння. Але 
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висушування згубно впливає на насіння, що перебуває в стані перед 

проростання [113; 119; 129]. 

Для  окремих  видів  найсприятливіші  умови  проростання   насіння 

бур’янів – це розміщення їх у ґрунті на глибині 1–5 см (метлюг  звичайний, 

лобода біла, волошка синя, ромашка непахуча – 1–2 см; редька дика, талабан 

польовий, мишій сизий та зелений – 1,5–2; куряче просо – 1,5–5 см). При цьому 

бур’яни вирізняються глибшим проникненням кореневої системи в ґрунт, 

більшою вбирною здатністю. Через це вони краще, ніж культурні рослини, 

використовують запаси вологи й елементи мінерального живлення, 

інтенсивніше ростуть. Якщо насіння проростає з більшої глибини, то чимало 

проростків відмирає, не утворивши сходів. Активність проростання насіння 

бур’янів у глибині орного шару зростає після чергового розпушування, 

поліпшується аерація ґрунту. Період спокою насіння різних видів бур’янів в 

основному узгоджений з життєвим циклом дорослих рослин і обумовлений 

такими чинниками: водо- і повітронепроникністю плодової і насінної 

оболонок, морфологічною недорозвиненістю зародка, фізіологічним його 

станом, хіміко-біологічними процесами в ньому, умістом в плодовій оболонці 

особливих речовин - інгібіторів, що затримують проростання [132; 143; 147; 

149]. 

Засміченість ґрунту обчислюється сотнями мільйонів і навіть мільярдів 

насіння та величезною масою вегетативних органів розмноження бур’янів 

(кореневищ, кореневих паростків, цибулин тощо) на кожному гектарі поля. 

Наприклад, одна рослина редьки дикої формує в середньому 12 тис. насінин, 

осоту рожевого – 35–36, щириці – 500, дескурайнії Софії – 780 тис. насінин. 

Для порівняння, на рослині пшениці утворюється до 200 насінин, а кукурудзи 

– до 1500 зернівок. В зв’язку з цим у ґрунті створюються великі запаси насіння 

бур’янів, які досягають в орному шарі від 400–600 млн. до 1,5–2 млрд. шт. на 

1 га [58; 74; 79]. 
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У посівах зернових культурах зростають понад 200 видів небажаної 

рослинності, але реально масово розповсюджені декілька десятків. В 

агроценозах озимих культурах найбільш розповсюджені такі види: 

Дводольні зимуючі, озимі та дворічні: ромашка непахуча (Matricaria 

perforate), фіалка польова (Viola arvensis.), підмаренник чіпкий (Galium 

aparine.), сокирки польові (Consolida regalis S.), грицики звичайні (Capsella 

bursa-pastoris), куколиця біла (Melandrium album), дескурайнія Софії 

(Descurainia Sophia), талабан польовий (Thlaspi arvense), зірочник середній 

(Stellaria media), качим постійний (Gypsophila muralis), горобейник польовий 

(Lithospermum arvense). 

Дводольні ярі: лобода біла (Chenopodium album), спориш (Polygonum 

aviculare), фалопія березковидна (Fallopia convolvulus), чистець однорічний 

(Stachus annua), паслін чорний (Solanum nigrum), гірчак розлогий (Polygonum 

lapathifolium), рутка лікарська (Fumaria officinalis), калачики призабуті (Malva 

neglecta), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus). 

Дводольні багаторічні: осот жовтий (Sonchus arvensis), березка польова 

(Convolvulus arvensis), осот рожевий (Cirsium arvense), кульбаба лікарська 

(Taraxacum officinalis), подорожник великий (Plantago major).  Злакові: бромус 

покрівельний (Bromus tectorum), пирій повзучий (Agropirum repens), вівсюг 

(Avena fatua L.). 

У посівах ярих зернових колосових культур видовий склад бур’янів буде 

відрізнятися від озимини, особливо серед однорічних бур’янів. На них нечасто 

зустрічаються зимуючі або озимі види, є відмінності і серед ярих бур’янів. 

Найбільш розповсюджені такі види на ярих культурах: 

Дводольні малорічні: лобода біла (Chenopodium album), щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus), гірчак розлогий (Polygonum lapathifolium), 

чистець однорічний (Stachus annua), фалопія березковидна (Fallopia 

convolvulus), осот городній (Sonchus oleracens), фіалка польова (Viola arvensis), 

грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris), талабан польовий (Thlaspi arvense), 
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куколиця біла (Melandrium album), підмаренник чіпкий (Galium aparine), 

кислиця рогата (Oxalis corniculata). 

Злакові однорічні: метлюг (Apera spica-venti), вівсюг (Avena fatua L.), 

пажитниця (Lolium spp.). склад багаторічних дводольних бур’янів як у ярих, 

так і в озимих посівах відрізняється мало. 

Дуже важливо вчасно проконтролювати забур’яненість посівів ячменю 

ярого, зокрема, і застосуванням гербіцидів. За даними Інституту рослинництва 

ім. В. Я. Юр’єва НААН, препарати на основі діючої речовини 2,4-Д (яка є 

складовою частиною значної кількості гербіцидів) мають високу ефективність 

проти таких бур’янів: лобода біла, сокирки польові, бур’яни з родини 

капустяних та падалиця ріпаку, чистець однорічний; середню ефективність – 

проти щириці звичайної, куколиці, качиму, рутки лікарської, горобейника 

польового, яснотки, скерди, ромашки непахучої, осотів; і малу ефективність – 

проти гірчаків, фалопії, спориша, зірочника середнього, фіалки польової, 

березки польової, підмаренника чіпкого. 

На відміну від 2,4-Д, гербіциди групи клопіралідів мають меншу 

ефективність проти таких бур’янів, як лобода біла, куколиця, рутка лікарська, 

чистець однорічний, натомість однак ефективніше діють проти фалопії, 

ромашки непахучої, осотів рожевого та жовтого. Гербіциди, в яких діючою 

речовиною є флуроксипір, мають високу ефективність проти фалопії 

березкоподібної, качиму, сокирок польових, чистецю однорічного, 

підмаренника чіпкого, ромашки непахучої, осоту рожевого. Проти гірчаку 

розлогого, лободи білої, куколиці та бур’янів родини капустяних 

флуроксипірмісткі гербіциди діють з середньою ефективністю. Низьку 

ефективність таких препаратів відмічено проти щириці звичайної [1; 2; 130]. 

Діюча речовина бентазон у складі гербіцидів має високу ефективність 

проти куколиці білої, ромашки непахучої та бур’янів з родини капустяних або 

падалиці ріпаку. Середню за ступенем знищення бур’янів ефективність 

бентазон має проти гірчаку, фалопії, споришу, лободи, зірочника, маренки 

чіпкої та осоту жовтого. Проти щириці звичайної, рутки лікарської, фіалки 
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польової, березки польової, чистецю однорічного та осоту рожевого 

застосування гербіцидів на основі бентазону малоефективне [1; 71; 131]. 

Гербіциди на основі метсульфурон-метилу найдоцільніше 

застосовувати в посівах ячменю, забур’янених лободою білою, зірочником 

середнім, куколицею білою, качимом, сокирками польовими, бур’янами з 

родини капустяних та падалицею ріпаку чи гірчиці, горобейником, чистецем, 

ясноткою, скередою покрівельною, ромашкою непахучою. Проти споришу, 

рутки лікарської та осоту рожевого метсульфурон-метил середньоефективний, 

а такі бур’яни, як фалопія березкоподібна, фіалка польова, березка польова, 

підмаренник чіпкий є стійкими до даної групи гербіцидів [1; 131]. 

Тифенсульфурон-метил найефективніший проти фалопії 

березкоподібної, лободи білої, зірочника середнього, сокирок польових, 

бур’янів з родини капустяних та падалиці ріпаку або гірчиці, ромашки 

непахучої. Меншу ефективність гербіциди на основі цієї діючої речовини 

мають проти куколиці білої та деяких інших бур’янів [61; 76]. 

З метою розширення спектру дії на бур’яни багато компаній – 

виробників агрохімікатів пропонують гербіциди з комплексним поєднанням у 

своєму складі кількох діючих речовин. Так, препарати на основі поєднання 

2,4-Д й дикамби, 2,4-Д й флорасуламу, тріасульфурону й дикамби, дикамби й 

хлорсульфурону, трибенурон-метилу й тифенсульфурон-метилу, трибенурон-

метилу й флорасуламу, дикамби й тифенсульфурон-метилу, трибенурон-

метилу й амідосульфурону, трибенурон-метилу й метсульфурон-метилу, 

йодсульфурон- метилу натрію й антидоту мефенпір-диетилу, амінопіраліду й 

флорасуламу, флуметсуламу й флорасуламу, феноксапроп-П-етилу й 

антидоту, амідосульфурону й йодсульфуронметилу натрію та антидоту 

мефенпір-диетилу, бентазону й 2 М-4 ХМЦПА та інші мають підвищену 

ефективність проти великої групи бур’янів, де поодиноке застосування 

однокомпонентних гербіцидів малоефективне [1]. 
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Утім, незважаючи на таку велику кількість різноманітних форм 

препаратів, у технології захисту посівів ячменю від бур’янів усі вони мають 

спільний недолік 

– недієвість проти злакових бур’янів. Усі наявні гербіциди на основі 

наведених діючих речовин певною мірою ефективні проти дводольних 

бур’янів, а також падалиці соняшнику, ріпаку та інших дводольних культур. 

Тоді як злакові  бур’яни (мишій сизий та зелений, плоскуха, метлюг, вівсюг та 

ін.) після застосування перелічених селективних гербіцидів в посівах ячменю 

неушкоджені [93; 149; 151]. 

Для успішної боротьби зі злаковими бур’янами найефективнішим є 

застосування запобіжних заходів. На сьогодні, згідно з Переліком, є лише два 

селективних гербіциди проти однорічних злакових бур’янів, дозволених для 

застосування в посівах ячменю: Аксіал 045 ЕC, к. е., з діючою речовиною 

піноксаденом та Пума Супер, м. в. е., з діючими речовинами феноксапроп-П- 

етилом й антидотом. Дані гербіциди контролюють широкий спектр 

однорічних злакових (однодольних) бур’янів не лише у посівах ячменю, а й 

інших зернових колосових культур. 

Для найбільш повного знищення одно- та дводольних бур’янів у посівах 

пшениці рекомендовано застосовувати бакові суміші препаратів на основі 

піноксадену або феноксапроп-П-етилу й антидоту з іншими препаратами на 

основі вищенаведених діючих речовин проти дводольних бур’янів [1]. 

 

 

1.3. Сучасний стан забур’яненості агроценозів пшениці озимої і 

вплив гербіцидів на формування продуктивності культури 
 

Забур’яненість посівів у сучасному землеробстві належить до факторів, 

які значно впливають на продуктивність агроценозів. Зростаючи у сумісному 

посіві, несхожі за екологічними вимогами і біологічними особливостями 

культурні рослини та бур’яни різносторонньо впливають одні на одних. Це 
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проявляється у різноманітності рослин за висотою і густотою їх стеблостою, 

габітусом і потужністю вегетативного розвитку, видимою структурою 

надземних органів і ритмом розвитку, тривалістю вегетації і сезонною зміною 

складу, а також відмінністю інших їх кількісних і якісних показників [3; 62; 

66; 67; 68]. 

За відсутності належного контролювання бур’янів у посівах 

сільськогосподарських культур Лісостепової зони бур’яни здатні за вегетацію 

винести з ґрунту в перерахунку на гектар 160–200 кг азоту, 55–90 кг фосфору 

і 170–250 кг калію, використати 60–120 мм води з кореневмісного шару. 

Наслідком цього є зменшення врожайності культур звичайної рядкової сівби 

до 20–50 %, а просапних – 40–80 % і більше [18; 32; 62]. 

На формування врожаю сільськогосподарських культур впливає ряд 

факторів, які умовно можна поділити на дві групи: регульовані та 

нерегульовані. До регульованих факторів належать вміст вологи в ґрунті, 

якість насіння, густота посівів, своєчасне виконання всіх агрозаходів. 

Нерегульовані фактори – це без морозний період, температура повітря і 

ґрунту, інтенсивність світла, тривалість світлового дня, відносна вологість, 

швидкість переміщення повітря. Важливе значення має підбір сортів 

сільськогосподарських культур, які мають високу пластичність, 

продуктивність і достатню стабільність для отримання високих врожаїв [35; 

42]. 

Продуктивність посівів зернових культур, у тому числі і пшениці озимої, 

складається з двох складових. По-перше, це формування кількості 

продуктивних стебел на одиниці площі, по-друге – продуктивність одного 

колосу. Продуктивний стеблостій, у свою чергу, складається з кількості 

отриманих сходів та продуктивної кущистості рослин. Достатньо суттєво на 

формування стеблостою впливають умови вирощування [6]. 

Оптимальним стеблостій – така кількість продуктивних стебел на 

одиниці площі, яка дає повне змикання рослин і дозволяє з найбільшою 

ефективністю використовувати площу живлення та освітлену поверхню 
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листків, стебел, колосків для забезпечення найвищої продуктивності 

фотосинтезу і формування максимального врожаю [6; 128]. 

На початкових стадіях росту й розвитку рослин важливе значення має 

забезпечення їх фосфором, який сприяє доброму розвиткові кореневої 

системи, збільшенню співвідношення зерна до соломи, формуванню більш 

виповненого зерна. Починаючи з ІV–VI етапів органогенезу, концентрація 

елементів живлення зменшується і досягає мінімуму в кінці вегетації. 

Максимальну кількість елементів живлення рослини нагромаджують до 

початку формування і наливання зерна. У кінці вегетації, починаючи з VIII–X 

етапів органогенезу і закінчуючи повним дозріванням, близько 30 % 

нагромаджений елементів живлення втрачається в результаті відмирання та 

опадання листків, відтоку речовин із надземних органів рослин у кореневу 

систему і ґрунт [100; 156]. 

До фази виходу рослин у трубку рослини споживають до 70 % калію, 

близько  50 % фосфору, а також значну кількість азоту, що використовується 

продовж усього періоду вегетації. До початку цвітіння поглинають майже 

90 % поживних речовин із ґрунту. Отже, за збільшення вмісту рухомих форм 

NPK у ґрунті врожайність зростає. Тому для отримання високих врожаїв дуже 

важливо, щоб рослини були забезпечені поживними речовинами з самого 

початку свого розвитку, адже компенсувати їхню нестачу пізніше буде 

неможливо [31; 57; 58]. 

Шкодочинність бур’янів  значною мірою залежить від фази розвитку 

культури. У озимої пшениці гербокритичний період триває протягом 30-40 

днів після появи сходів. У цей час бур’яни можуть значно вплинути на рівень 

продуктивності культури, і саме в цей час формується забур’яненість посівів, 

оскільки 85 % всіх бур’янів у посівах озимої пшениці є озимими або 

зимуючими видами.  

В подальшому при відновленні вегетації бур’яни нерідко випереджають 

культуру, створюючи їй істотну конкуренцію у боротьбі за фак-тори 

живлення. Тому своєчасне застосування гербіцидів восени дає змогу вирішити 
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одразу обидві проблеми: попередити формування засміченості посівів, і 

завдяки цьому покращити їхню майбутню продуктивність, а також усунути 

«конкурентів» пшениці при весняному відновленні вегетації.  

Осіннє внесення гербіцидів створює на 20 % менше хімічне 

навантаження на агроекосистеми та дає змогу зменшити витрату препаратів на 

10-35 %. Однак, для осіннього внесення гербіцидів сівбу пшениці слід 

провести вчасно і в оптимальні строки. Погодні умови та нестача робочої 

техніки на полях можуть значно змінити строки висіву, впливає на них і план 

агротехнічних робіт у господарстві. 

 
Висновки до розділу 1 

 

Як свідчать результати наукових досліджень в Україні та за її межами за 

сучасних умов ведення інтенсивного землеробства необхідно звертати велику 

увагу на забур’яненість посівів агроценозів. Численні дослідження з вивчення 

шкодочинності бур’янів показали, що її величина залежить від 

метеорологічних умов вегетації, біологічних особливостей конкуруючих 

рослин, інтенсивності наростання біомаси і культури, технології обробітку 

ґрунту, виду добрив, гербіцидів, норм висіву насіння та ін. Для оцінки 

шкодочинності бур’янів та успішної боротьби з ними, необхідно знати 

видовий склад і біологію, особливості розвитку залежно від природних і 

агротехнічних факторів. 

На основі результатів аналізу наукових джерел стало відомо на скільки 

великі втрати продуктивності сільськогосподарських культур, зумовлених 

значною забур’яненістю агроценозів, які можуть сягати 80 % недобору 

врожаю, що в свою чергу призводить до колосальних матеріальних втрат, яких 

можна було б уникнути, знаючи як оптимально захистити агроценоз від 

бур’янів. 

Проте, ще недостатньо вивчено проблему забур’яненості посівів в 

умовах Лісостепу, вплив того чи іншого гербіциду на буряни. Ця проблема 
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набуває щораз більшої актуальності у зв’язку із глобальними змінами клімату, 

що частково вплинуло на тип забур’янення дослідних агроценозів. Зокрема, 

відкритою є проблема актуальності дослідження фітосанітарного стану та 

продуктивності пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Низка нерозв’язаних теоретичних і практичних питань зумовила 

актуальність нашого дослідження, виконаного на основі порівняльної оцінки 

систем захисту від бур’янів пшениці озимої в умовах Правобережного 

Лісостепу, де зазначені питання вивчені недостатньо і потребують 

удосконалення. 
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Розділ 2 

УМОВИ І МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Передумовою проведення досліджень були результати вивчення 

ефективності гербіцидів групи сульфонілсечовини започатковані 14 років 

тому в лабораторії обробітку ґрунту і боротьби з бур'янами ННЦ «Інституту 

землеробства» НААН. 

Загальна властивість цих препаратів була підставою для вивчення 

строків їх застосування на озимих колосових зокрема перенесення 

загальноприйнятого внесення на осінній період. Основним міркуванням для 

цього були безумовні органічні переваги осіннього строку (ширший діапазон 

строків, менше проективне покриття ґрунту культурою). При відсутності 

необхідного захисту відносно контролю бур’янів, сільськогосподарські 

культури зазнають шкоди, із-за цього їх ріст, розвиток і формування 

урожайності знижується, що в подальшому становить значну частину збитку 

врожаю. Саме тому наша ціль, дослідити і встановити залежність від строків 

та норм внесення еталонного гербіциду на пшениці озимій. 

Метою дослідження була мінімізація стресового впливу гербіцидів 

сульфонілсечовиної групи на пшеницю озиму шляхом оптимізації строків і доз 

їх внесення. Встановлення ефективності дії гербіциду на осіннє бур'янове 

угруповання агрофітоценозу пшениці озимої. Також визначення оптимальних 

і допустимих строків внесення у зазначений період.  

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови 

 

Дослідження проводилися впродовж 2016-2019 рр. на Білоцерківській 

дослідно-селекційній станції, яка розташована в Київській обл., 

Білоцерківському р-н, c. Мала Вільшанка. Територія станції знаходиться в зоні 
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нестійкого зволоження в Правобережному Лісостепу України. За рельєфом 

зона діяльності станції являє підвищене плато з нахилом з заходу на схід.  

Ґрунтовий покрив зони проведення досліджень складається з ґрунтів, які 

належать до таких груп: дерново-опідзолені, опідзолені, чорноземи, дернові, 

болотні ґрунти, потужні, малогумусні, різного ступеня лужності. За 

механічним складом крупно-пилувато-середньосуглинкові. 

Ґрунт дослідного поля – чорнозем типовий, глибокий, мало гумусний, 

крупнопилувато - середньо- та легкосуглинковий. Потужність гумусового 

шару 70-80 см з вмістом гумусу у шарі 0-30 см 3,4-3,8%, лужногідролізованого 

азоту (за Корнфілдом) – 118-134, рухомого фосфору  і обмінного калію (за 

Чиріковим) відповідно 180-208, та 73-91 мг/100 г повітряно-сухого ґрунту. 

Реакція ґрунтового розчину слабо кисла та близька до нейтральної. 

Характерними для зони є помірно-холодна зима із значною амплітудою 

коливання температури повітря, помірно-тепла весна із значним зниженням 

температури повітря в окремі дні, з холодними, інколи, сухими вітрами і 

нерівномірним розподілом опадів; помірно-жарке літо, в окремі роки з 

посушливим вегетаційним періодом і нерівномірним розподілом опадів, часто 

зливового характеру і переважанням західних вітрів; помірно-тепла осінь, 

інколи із значним коливанням температури в кінці періоду. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2017/18 років в цілому 

були сприятливими для росту і розвитку пшениці озимої. Проаналізуємо їх 

поетапно (рис. 2.1). 

Вересень 2016 року характеризувався не достатньою кількістю опадів, 

що подекадно на 13,11та 5,5 мм була нижче норми, а от в першій декаді жовтня 

випало на 75 мм опадів більше багаторічної норми. Температура повітря в ці 

місяці також перевищувала середню багаторічну, особливо в першій та другій 

декаді вересня та першій декаді жовтня. А от в другій та третій декаді жовтня 

температура повітря була нижче середньобагаторічних значень.  
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Рис. 2.1. Порівняння температури повітря та кількості опадів протягом 

вегетаційного періоду 2016/17 рр. із середньобагаторічними 

 

Отже, для пшениці з оптимальними строками сівби (в Лісостеповій зоні 

України до 20 вересня) склалися задовільні умови для осіннього розвитку. 

Зима була відносно теплою, в міру сніжною, перевищення значень 

середньобагаторічних температур повітря спостерігались лише в першій та 

другій декаді грудня, та в першій декаді січня і лютого. Температура на рівні 

вузла кущення не знижувалася до критичної.  

Весняна вегетація розпочалася в березні, адже подекадно сума 

температур на 7,6°С, 4,4°С та 4,5°С була вищою багаторічної норми. Однак в 

березні, квітні та травні сума опадів була набагато меншою середньої 

багаторічної. В квітні та травні періоди підвищеної температури повітря 

змінювались прохолодними з показниками нижче багаторічних значень (в ІІ 

декаді квітня та травня).  
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Температура повітря в літні місяці була стабільно високою з 

перевищенням середньобагаторічних значень на 0,5-2,9°С. За рахунок 

мінімальної кількості опадів в червні та липні рослини пшениці мали погані 

умови для формування і наливу зерна.  

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2017/18 років в цілому були 

сприятливими для росту і розвитку пшениці озимої. Проаналізуємо їх 

поетапно (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Порівняння температури повітря та кількості опадів протягом 

вегетаційного періоду 2017/18 рр. із середньобагаторічними 

 

Вересень і жовтень 2017 року характеризувалися достатньою кількістю 

опадів для отримання задовільних сходів і кущіння озимини – 103 і 216 %, 

відповідно за місяцями, до середнього багаторічного показника. Температура 

повітря в ці місяці також перевищувала середню багаторічну. Отже, для 

пшениці з оптимальними строками сівби (в Лісостеповій зоні України до 20 

вересня) склалися відмінні умови для осіннього розвитку. 
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В той же час, вегетація, яка зупиняється за звичай у озимої пшениці на 

рівні температури повітря +5°С, припинилася уже в другій декаді листопада. 

Як результат – жовтневі посіви увійшли в зиму нерозкущеними, що подалі 

призвело до їх зрідженості і зниження урожайності. 

Зима була досить теплою, в міру сніжною. Температура на рівні вузла 

кущення не знижувалася до критичної. На всіх категоріях посівів отримано 

позитивні оцінки за зимостійкістю. 

Весняна вегетація розпочалася в І-й декаді квітня. В квітні сума опадів 

була 10,2 мм при багаторічних 47,0 мм. Спостерігалася підвищена 

температура повітря +13,2°С при багаторічній +8,4°С. Підвищеною була 

температура і в травні та червні (+3,5 і +2,3°С, відповідно, до середньої 

багаторічної. 

За рахунок дощів в ІІ і ІІІ декадах червня рослини пшениці мали хороші 

умови для формування і наливу зерна. А підвищена температура і, практично, 

відсутність опадів в І-й декаді липня забезпечили прекрасні умови для 

дозрівання пшениці і збирання. 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2018/19 були 

сприятливими для росту і розвитку пшениці озимої. Однак варто 

проаналізувати відхилення показників від середньобагаторічних (рис. 2.2). 

Сівбу пшениці озимої виконали в оптимальні для культури в 

Лісостеповій зоні строки – кінець ІІ декади вересня. Завдяки достатній 

кількісті опадів у вересні та жовтні (234 мм) та сприятливому температурному 

режиму вдалося отримати дружні сходи.  

На період зупинки осінньої вегетації, яка була відмічена в середині 

листопада, пшениця сівби встигла добре розкущитися (до 5-6 стебел). 

Зима видалася теплою. Температура в грудні не опускалася нижче -

12,3°С і лише в першій декаді січня спостерігалися короткочасні морози (до -

22,9°С). Достатній сніговий покрив (близько 16 см) захистив рослини пшениці 

від промерзання. Вже в ІІ декаді лютого було відмічено потепління – іноді до 

+9,8°С. Завдяки теплій зимі посіви перезимували відмінно. 
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Рис.2.3. Порівняння температури повітря та кількості опадів протягом 

вегетаційного періоду 2018/19 рр. із середньобагаторічними 

 

Весна почалася рано і температура на початку березня коливалася від -

6,6 до +14,0°С. Початок весняної вегетації відмічено в ІІ декаді березня. 

Квітень характеризувався поступовим наростанням температури повітря (від 

+9,5 до +13,1°С) і незначною кількістю опадів (69 % від середньої 

багаторічної). Травневі опади (74,8 мм) значно покращили стан посівів 

пшениці.  

Перша декада червня характеризувалися значними зливами і буревіями, 

які спричинили вилягання рослин. Крім того, прохолодна, з підвищеною 

вологістю, погода сприяла розвиткові борошнистої роси і бурої іржі. 

Отже, якщо аналізувати погодні умови років досліджень, то найбільш 

несприятливими в плані формування врожаю пшениці озимої вони були в 2017 

році, а от в 2018 році запаси вологи в ґрунті повільно відновлювались та ще 

спостерігався вплив високих температур на рослини пшениці озимої, тому 
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погодні умови були кращими порівняно з попереднім періодом. А найкращі 

показники погодних умов для формування урожаю пшениці озимої було 

відмічено в 2019 році.  

 

2.2. Основні методи і методики проведення досліджень 

 

Для виконання досліджень ми проводили наступні обліки та 

спостереження: 

Вміст елементів живлення в орному шарі ґрунту (0-30 см) визначали: 

легкогідролізованого азоту за методом Корнфілда, рухомих форм фосфору і 

калію – за методом Чирікова (ДСТУ 4115-2002); вміст гумусу – за Тюріним, 

гідролітичну кислотність за методом Каппен-Гільковиця. 

Встановлення видового різноманіття та структури забур’янення  посівів 

пшениці озимої. Обліки проводили після появи з’являлася більшості видів 

бур’янів та підрахунки здійснювали в рамках 1,25 x 0,20 = 0,25м2, які 

накладали по діагоналі в чотирьох місцях [45; 106]. Для встановлення видів 

бур’янів користувалися гербаріями та визначниками з кольоровими 

малюнками [25; 26; 27; 28; 90; 105]. 

Динаміку появи сходів бур’янів у пшеничному агрофітоценозі 

розраховували упродовж вегетації культури на постійних (зафіксованих) 

майданчиках розміром 1,25 х 0,20 = 0,25 м2, виділених і закріплених 

кілочками. Їх розміщували рівномірно в чотирьох місцях дослідної ділянки 

[45; 106]. 

Накопичення сирої маси бур’янів визначали ваговим методом, для чого 

у рамках біля поверхні ґрунту рослини зрізували, розбирали за видами та 

зважували на терезах.  

Ефективність застосування гербіцидів визначали за формулою: 

;100100
22

1 ×
×
×

−=
КД
КД

E   (2.1) 



56 

де: Д1 – кількість бур’янів при першому обліку у варіанті з 

застосуванням гербіцидів (початкова забур’яненість), шт./м2; 

Д2 - кількість бур’янів при другому обліку у варіанті з застосуванням 

гербіцидів, шт./м2; 

К1 – кількість бур’янів при першому обліку на забур’яненому контролі 

(початкова забур’яненість), шт./м2; 

К2 – кількість бур’янів при другому обліку на контролі, шт./м2; 

Частоту стрічання бур’янів визначали за формулою: 

Ч = 3
В

× 100%,  (2.2) 

де З — число рослин одного виду буряну; 

В — загальна кількість рослин бур’янів на ділянці. 

Домінування певного виду буряну виду оцінювали по відсотку який він 

займає загальній масі всіх бур’янів. Класифікували поширеність того чи 

іншого вид до певної групи використовуючи табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. 

Шкала поширеності виду бур’яну 

Група поширеності Частота стрічання, % 

Дуже широко поширені 76-100 

Широко поширені 51-75 

Поширені  26-50 

Мало поширені 10-25 

Дуже мало поширені менше 10 

 

Дослідження з вивчення особливостей забур’янення посівів пшениці 

озимої та ефективності застосування систем захисту виконували за наступною 

схемою представленою в таблиці 2.2 
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Таблиця 2.2 

Схема досліду з вивчення агротехнічних заходів мінімізації дис-стресів 

та ефективності застосування препаратів на основі сульфонілсечовин 

Препарат Норма застосування 

Комплексне добриво антистресант  

1. Bioforge 0,5 л/га; 1,0 л/га 

Гербіцид на основі сульфонілсечовини 

1. Гранстар Про 75, в.г. (стандарт) 20 г 

2. Логран 75, в.г. 10 г 

3. ПІК 75, в.г. 20 г 

4. Хармоні 75, в.г. 20 г 

 

 

Таблиця 2.3. 

Строки застосування досліджуваних агротехнічних заходів 

Осіннє внесення Весняне внесення 

1 2 

1. Контроль без внесення гербіциду 1. Контроль без внесення гербіциду 

2. Контроль з видаленням бур’янів 

вручну та застосуванням 

антистресанта Bioforge 0,5 л/га 

2. Контроль з видаленням бур’янів 

вручну та застосуванням антистресанта 

Bioforge 1,0 л/га 

3. Внесення гербіциду та 

антистресанта Bioforge 0,5 л/га, в 

фазу рослин BBCH 7-9 

3. Внесення за відновлення вегетації 

навесні гербіциду та антистресанта 

Bioforge 1,0 л/га, в фазу рослин BBCH 

25-26 

4. Внесення гербіциду, в фазу 

рослин BBCH 7-9 

4. Внесення гербіциду за відновлення 

вегетації навесні, в фазу рослин BBCH 

25-26 
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Продовження табл. 2.3 

1 2 

5. Внесення гербіциду та 

антистресанта Bioforge 0,5 л/га, в 

фазу рослин BBCH 10-13 

5. Внесення наприкінці фази кущення 

гербіциду та антистресанта Bioforge 

1,0 л/га, в фазу рослин BBCH 27-29 

6. Внесення гербіциду, в фазу 

рослин BBCH 10-13 

6. Внесення гербіциду наприкінці фази 

кущення, в фазу рослин BBCH 27-29 

7. Внесення гербіциду та 

антистресанта Bioforge 0,5 л/га, в 

фазу рослин BBCH 22-25 

7. Внесення на початку виходу у трубку 

гербіциду та антистресанта Bioforge 

1,0 л/га, в фазу рослин BBCH 30-35 

8. Внесення гербіциду, в фазу 

рослин BBCH 22-25 

8. Внесення гербіциду на початку 

виходу у трубку, в фазу рослин BBCH 

30-35 

 

Площа елементарної посівної ділянки у досліді становила 32 м2, 

облікової – 25 м2, повторність – чотириразова. Розміщення ділянок – 

рендомізоване. 

Дослідження в межах виконаної нами дисертаційної роботи проводили 

з використанням загальновизнаних агрономічних методик а також з 

залученням спеціальних агрономічних методів описаних нижче [42; 44; 45; 59; 

102; 104; 106; 107; 108]. 

Елементи технології вирощування пшениці озимої пов’язані з 

застосуванням гербіцидного захисту рослин виконували у відповідності до 

вимог «Методики випробування й застосування пестицидів» за редакцією 

професора С. О. Трибеля [106] а також інших загальновизнаних та 

спеціальних методик дослідної справи в гербології, землеробстві та 

рослинництві [59; 107; 108].  

Препарати вносили ручним оприскувачем STIHL SG 20, норма витрати 

робочої рідини – 250–300 л/га за робочого тиску 2 атмосфери. Обприскування 

здійснювали у сонячну погоду за швидкості вітру до 4 м/с. Робочу рідину 
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готували безпосередньо перед обприскуванням. При зміні гербіцидів 

обприскувач обов’язково промивали водою, частину води пропускали через 

розпилювачі. 

Фенологічні спостереження, визначення фаз росту та розвитку рослин 

проводили за Методикою Інституту експертизи сортів рослин. За початок фази 

приймали дату коли у фазу вступило 10-15 % рослин, а за повну – 75 %. 

Густоту та кущистість визначали на майданчиках розміром 1/6 м² (два 

рядки по 28 см) у трьох місцях по діагоналі ділянок у двох несуміжних 

повтореннях. Параметри рослин пшениці озимої підраховували перед 

припиненням вегетації восени та після відновлення вегетації навесні і перед 

збиранням урожаю. 

Висоту рослин визначали у чотирьох повтореннях, відбираючи проби по 

40-50 типових рослин по 4-5 рослин підряд у 10 місцях. 

Фотосинтетичний потенціал визначався періодичним вимірюванням 

листкової поверхні рослин і додаванням часу її роботи. А інтенсивність 

накопичення рослинами сухої речовини визначали за допомогою розрахунку 

чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ). 

Урожайність пшениці озимої визначали шляхом суцільного 

поділянкового збирання з наступним перерахунком отриманої урожайності на 

гектарну площу та з значеннями стандартної вологості 14 % та чистоти 100 %.  

Вміст білка та клейковини в зерні пшениці озимої визначали на експрес 

аналізаторі якості зерна Спектран-119м. А от якість клейковини –відмивали 

вручну з наступним аналізом її на приладі ІДК. 

Економічну та енергетичну ефективність досліджуваних елементів 

технології вирощування пшениці м’якої озимої розраховували на основі 

технологічних карт за цінами 2020 року [8; 104]. 

Статистичний аналіз виконували за допомогою дисперсійного та 

кореляційного методів в прикладній комп’ютерній програмі Statistica 6 [44].  
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2.3. Характеристики сорту пшениці озимої, який використовували 

для проведення досліджень 

 

Дослідження вивчення ефективності застосовуваних гербіцидів 

проводили за використання сорту пшениці озимої Либідь.  

Сорт Либідь створений методом гібридизації RM Лютесценс 147 з 

сортом озимої м’якої пшениці Новоукраїнка білоцерківська з наступними 

багаторазовими індивідуальними відборами. Занесений до Реєстру сортів 

рослин України на 2006 рік та рекомендований для вирощування в усіх зонах 

України: Поліссі, Лісостепу і Степу. 

Сорт належить до різновидності лютесценс. Колос безостий, білий, 

циліндричної форми, середньої довжини і щільності. Зубці квіткових лусок на 

верхівці колосу середньої довжини. Ширина плеча колоскової луски середня, 

форма плеча округла; довжина зубця колоскової луски коротка, форма зубця 

ледь зігнута. Зернівка крупна, продовгувата, червона. Восковий наліт на піхві 

прапорцевого листка і на колосі помірний. Рослини середньої висоти – 93-

105 см. 

Сорт середньостиглий, виколошується на 5-6 днів пізніше 

ранньостиглого сорту Білоцерківська напівкарликова. Зимостійкість 

підвищена, задовільно витримав 90- денну льодову кору 2003 року в умовах 

БЦДСС. 

До бурої іржі, борошнистої роси, септоріозу сорт має підвищену 

резистентність, до фузаріозу колоса і кореневих гнилей – на рівні стандартних 

сортів. 

Високопродуктивний, в середньому за роки державного випробування в 

Лісостепу по кращих попередниках урожайність зерна склала 7,00 т/га – на 

рівні умовного стандарту, а по гірших – 6,43 т/га, що на 1,26 т/га, або на 24,6 % 

вище стандарту. В 2004 році  8,77 т/га (+3,60 т/га, +70,4 %) одержано у 

Вінницькому ДЦЕСР по  8,80 т/га (+3,00 т/га; +52,3 %) в Центрі сортознавства 

та сортовивчення в Київському ЦЕСР. Найбільшу врожайність одержано в 
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2005 році на Миргородській ДСДС Полтавського ДЦЕС – по 9,13 т/га (+3,33 

т/га до стандарту)-  та в 2006 році на Білоцерківській ДСДС – 9,60 т/га. 

Хлібопекарські якості: сорт належить до сильних пшениць, за даними 

державного сортовипробування, вміст білку 14,0 %, клейковини 29,6-30,1 %, 

ІДК 75 од., сила борошна W-319 о.а., об’єм хліба з 100 г борошна 1240 мл. 

 

 

2.4 Технологія вирощування пшениці озимої на дослідних ділянках 

 

Одразу після збирання попередника проводили лущення стерні один раз 

дисковими лущильниками на глибину 6-8 см. Після відростання бур’янів 

площу заплановану під проведення досліджень виорали на глибину – 20-22 

см., так як при більш глибокій оранці пересихає орний шар. 

Озима пшениця виносить з урожаєм значну кількість елементів 

живлення з ґрунту. Для формування врожаю зерна 1,0 т/га необхідно: 25–35 кг 

азоту; 11–13 кг фосфору; 20–27 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг сірки, 

5 г бору, 8,5 г міді, 270 г заліза, 82 г марганцю, 60 г цинку, 0,7 г молібдену. 

Зважаючи на потреби культури та забезпеченість ґрунту елементами 

живлення під передпосівний обробіток ґрунту вносили по 200 кг/га 

нітроамофоски, а весною  по тало-мерзлому ґрунту – по 200 кг/га аміачної 

селітри у фізичній масі.  

Максимальної продуктивності пшениці досягають при кількості рослин 

на час збирання 300-400 шт./м2. при наявності 500-600 продуктивних стебел з 

добре сформованим колоссям. А отже, оптимальні норми висіву для 

середньорослих сортів, вирощуваних на ґрунтах середньої родючості у 

районах лісостепової зони були – 4,5-5,0 млн. шт. схожих зерен на 1 га. 

Навесні посіви пшениці оглядали, визначали стан їх після зимівлі, 

ступінь зрідженості. Якщо весна рання, у ґрунті достатньо продуктивної 

вологи, погода прохолодна (10-12°С), то при наявності 200 рослин на 1 м2, які 

почали нормально кущитись, пшеницю на 2-3 етапах органогенезу 
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підживлюють невисокими нормами азотних добрив і продовжують догляд за 

посівами до початку збирання врожаю. 

Якісне підживлення (N60) застосовували відповідно до розвитку рослин 

та умов вегетаційного періоду від початку фази колосіння до наливу зерна. 

Дане підживлення збільшує тривалість активної діяльності верхніх листків, 

підвищує інтенсивність фотосинтезу, впливає на врожайність і якість. Чим 

пізніше проведено підживлення, тим менше азот впливає на врожайність і 

більше на якість.  

Впродовж вегетаційного періоду система догляду за озимою пшеницею, 

крім азотних підживлень, включала також захист рослин від вилягання, 

бур’янів, хвороб та шкідників. Заходи захисту від бур’янів виконували 

відповідно схеми проведення наших досліджень. 

Збирали озиму пшеницю у фазі воскової стиглості зерна, при вологості 

зерна 18-20 % прямим комбайнуванням. 

Отже, в наших польових дослідах які проводили в умовах 

Білоцерківської дослідно селекційної станції ІБКіЦБ НААН України ми 

застосовували елементи  агротехніки, яка прийнята для умов Лісостепу 

України, за виключенням факторів, що досліджувались. 

 
 

2.5. Характеристика препаратів що вивчалися в роботі 

 

Комплексне добриво антистресант Bioforge 

Виробник: СТОЛЛЕР ІНТЕРНЕЙШЕНЕЛ, інк., США.  

Призначення: комплексне азотно-калійне добриво, що знімає стрес в 

рослин від застосування пестицидів та позитивно впливає на формування 

елементів продуктивності, збільшуючи врожайність, покращують якість 

сільськогосподарських культур. 

Адже навіть селективні гербіциди призводять до стресу рослин та втрат 

урожайності. Щоб уникнути гербіцидного навантаження та опіків в рослин 
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рекомендоване застосування Bioforge у баковій суміші з гербіцидом. Причому 

такий спосіб обробки прискорює метаболізм всіх рослин присутніх на полі. 

Відповідно для культурних рослин збільшується ймовірність відсутності 

стресу, а от в бур'янів – пришвидшення метаболізму веде до більш активної дії 

складових речовин гербіциду. 

Також, для отримання швидких та рівномірних сходів, рекомендується 

проводити передпосівну обробка насіння. Адже такий спосіб обробки є 

найбільш ефективним та мало витратним способом застосування препарату. 

Попри формування швидких і однорідних сходів, коренева система 

розвивається активніше, що сприяє швидкому поглинанню поживних речовин 

та вологи. 

До складу препарату входить диформіл сечовина, що має 

антиоксидантну дію і допомагає рослині впоратися зі стресом, пов'язаним із 

сівбою у холодний ґрунт, посушливими умовами або надлишком вологи, 

негативним впливом застосування гербіцидів. Даний продукт реакції двох 

природних речовин: сечовини та мурашиної кислоти належить до класу 

антиоксидантів, нейтралізує вільні радикали, зберігає цілісність клітинних 

структур, підтримуючи життєдіяльність рослини. 

Препарат  сприяє швидкому відновленню рослин після пошкоджень, 

забезпечує антиоксидантну дію, підтримує оптимальний гормональний 

баланс, постійний ріст кореневих кінчиків та кореневої системи в цілому 

(активізація гену RLS4), пригнічує синтез надмірного, «стресового» етилену, 

активізує та контролює експресію генів, що відповідають за стійкість рослин 

до стресу (DREB 1A, Catalase, Dehydrin RAB18,  RD29A). 

Сумісність з іншими препаратами: сумісний з більшістю гербіцидів та 

добрив. Приготування та норма витрати препарату, робочого розчину: 

робочий розчин готується безпосередньо перед початком підживлення, його 

слід ретельно перемішати перед використанням. На зернових культурах 

рекомендовано для обробки по вегетації застосовувати 0,5-1,2 л/га, з 

максимальною кількістю – до трьох обробок.  
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Гербіциди на основі сульфонілсечовин. 

Досліджувані нами гербіциди усі належать до однієї групи діючої 

речовини – сульфонілсечовин. Однак, вони мають суттєві відмінності, які 

варто детально охарактеризувати (таблиця 2.4). 
 

Таблиця 2.4 

Основні характеристики застосовуваних в досліді гербіцидів 

Препарат Діюча речовина Застосування Ефективний проти 
Гранстар 
Про 75, в.г. 
(DuPont) 

Трибенурон-метил 
(сульфонілсечовини) 

з фази 2-3 
листків до 
виходу в 
трубку 
культури 
включно 

Багаторічні дводольні 
бур’яни, однорічні 
дводольні бур’яни, стійкі до 
2, 4-д бур’яни. 
Проти осоту рожевого у 
фазі розетки — початку 
стеблування. 

ПІК 75, в.г. 
(Сингента) 

Просульфурон 
(сульфонілсечовини) 

з фази 2-3 
листків 
культури до 
фази 
прапорцевого 
листа включно 

Багаторічні дводольні 
бур’яни, однорічні 
дводольні бур’яни. 
Високоефективний проти 
більшості дводольних 
бур'янів, у тому числі 
падалиці соняшнику і 
ріпаку, березки польової, 
гірчаків, нетреби звичайної 
та осотів. 

Логран 75, 
в.г. 
(Сингента) 

тріасульфурон 
(сульфонілсечовини) 

від початку 
кущення до 
виходу 
культури в 
трубку в рання 
фази розвитку 
однорічних 
бур'янів і фази 
розетки (5 см) 
у багаторічних 
бур'янів 

Однорічні дводольні 
бур’яни, стійкі до 2, 4-д 
бур’яни. Для комплексного 
знищення однорічних та 
багаторічних бур’янів після 
закінчення фази кущіння 
культури високу 
ефективність має суміш 
Логран 6,5–8,0 г/га з Пік 
8,0–10,0 г/га, яка ідеальна 
восени 

Хармоні 75, 
в.г. (DuPont) 

Тифенсульфурон-
метил 
(сульфонілсечовини) 

Обприскування 
у фазі кущіння 
культури 

Однорічні  дводольні 
бур’яни, стійкі до 2, 4-д 
бур’яни 
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Як бачимо, усі досліджувані нами гербіциди попри приналежність до 

класу сульфонілсечовин мають різні діючі речовини, а тому дещо по-різному 

впливають на бур’яни та культурні рослини. А отже, особливості застосування 

досліджуваних нами гербіцидів та їх вплив на ріст та розвиток бур’янів на 

полях пшениці озимої потребують додаткового вивчення.  

 

 

Висновки з розділу 2: 

 

1. Ґрунт дослідного поля чорнозем типовий глибокий, мало гумусний, 

крупнопилувато - середньо- та легкосуглинковий за правильного підбору 

основних елементів технології вирощування пшениці озимої може 

забезпечувати високий рівень її урожайності. 

2. За роки проведення досліджень погодні умови відрізнялись від 

середньо багаторічних значень, але загалом вони були сприятливими для 

росту та розвитку пшениці озимої.  

3. Методи та методики застосовувані при проведенні польових і 

лабораторних дослідження відповідають  поставленим завданням досліджень 

та дозволяють сформувати достовірні висновки. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ  

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Знання особливостей формування агрофітоценозів, а особливо процесів 

забур’янення посівів пшениці озимої надзвичайно важливі не тільки в плані 

вивчення основних закономірностей взаємодії культур пшеничного поля а й з 

точки зору підбору адекватної технології вирощування рослин. 

Адже основними складовими раціональних технологій вирощування є 

сівба високоякісного насіння в оптимальні строки в добре підготовлений 

ґрунт, грамотне осіннє та весняне підживлення рослин пшениці а також 

раціональний захист посівів від бур’янів, шкідників і хвороб.  

Серед усіх елементів технології власне елементи що мають відношення 

до догляду за посівами, а саме: удобрення, захист посівів виходять на перший 

план по активності впливу на рослини. Адже нові добрива та засоби захисту 

мають набагато більшу активність впливу на культурні рослини та усі супутні 

рослини агрофітоценозу. Оскільки традиційні засоби вносились в великих 

кількостях і не були завше ефективними, то їм на заміну прийшли нові 

препаративні форми. При цьому помилка застосування сучасних препаратів 

по догляду за рослинами призводить до більш важких наслідків впливу на 

культурні рослини. Адже, як уже говорили про це, суттєво збільшена 

фізіологічна активність та швидкість засвоєння нових засобів та складових 

агротехніки призводить до пришвидшення їх метаболізму в рослинах. 

 

3.1. Ріст та розвиток пшениці озимої та рослин агрофітоценозу 

 

А тому вплив факторів досліду перш за все слід відслідковувати з огляду 

на особливості росту та розвитку пшениці озимої, а уже наступним кроком 

досліджень визначати усі закономірності взаємодії складових агрофітоценозу. 
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За результатами обстеження посівів пшениці озимої встановлено 

густоту на час повних сходів та відновлення весняної вегетації  (табл. 3.1). 
 

Таблиця 3.1. 

Густота пшениці озимої (БЦДСС, 2016–2019 рр.), шт./м2 

Гербіцид Антистресант Густота посівів 

повні сходи відновлення 
вегетації 

Контроль без гербіциду 450 426 
Видалення бур’янів вручну 443 410 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 453 428 
- 452 434 

Bioforge 452 434 
- 457 427 

Bioforge 448 423 
- 448 427 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 447 427 
- 452 423 

Bioforge 451 427 
- 450 432 

Bioforge 455 434 
- 455 431 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 450 434 
- 444 419 

Bioforge 465 449 
- 446 428 

Bioforge 445 417 
- 452 440 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 450 428 
- 451 436 

Bioforge 451 426 
- 448 423 

Bioforge 453 427 
- 455 439 

НІР0,05 25 33 
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В середньому по досліду на час повних сходів отримано 451 шт./м2 

рослин пшениці озимої, а на час відновлення весняної вегетації залишилось 

429 шт./м2, що засвідчує про хороший відсоток виживання (95,0 %).  

Варіювання густоти посівів в основному визначалось початковою 

схожістю рослин пов’язаною з якістю підготовки ґрунту та сівби насіння і 

лише на варіантах ручного прополювання густота рослин була найменшою, 

що пов’язано з проведенням механічних операцій по догляду.  

Застосування досліджуваних нами заходів впливу на рослини пшениці 

озимої найбільш раціонально визначати з розрахунку густоти посівів на час 

збирання. Адже в процесі росту та розвитку спостерігається як цілком 

закономірне зменшення густоти посівів – за рахунок втрати частини рослин 

від проведення агротехнічних операцій по догляду (знищення технікою) так і 

втрата густоти за рахунок негативного впливу шкідників, хвороб та бур’янів. 

Причому неправильне застосування засобів захисту теж може призводити до 

зменшення густоти посівів.  

За результатами обстеження посівів пшениці озимої нами було 

визначено густоту рослин на час завершення вегетації  (табл. 3.2). 

Так, досліджено, що в середньому по досліду за осіннього застосування 

елементів агротехнології захисту посівів до часу збирання пшениці 

зберігалось 412 шт./м2, а за весняного внесення – 409 шт./м2 рослин. Тобто 

запізнення з часом обробітку опосередковано впливало на стан рослин та 

відсоток їх збереженості. Однак, істотних закономірностей зменшення нами 

не було виявлено.  

Аналогічно даним отриманим восени та навесні варіанти присутності в 

умовах агрофітоценозу бур’янів мали низькі показники виживання рослин 

впродовж вегетації. Також застосування ручної боротьби з бур’янами нанесло 

шкоду густоті посівів пшениці.  

Водночас закономірностей до істотної відмінності зростання густоти 

посівів за застосування антистресанту Bioforge нами не було виявлено. Тому 

механізм його дії на рослини варто досліджувати більш глибоко. 
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Таблиця 3.2. 

Густота рослин пшениці озимої на час завершення вегетації, за роки 

досліджень (БЦДСС, 2016–2019 рр.), шт./м2 

Гербіцид Антистресант Застосування елементів агротехніки 

восени навесні 

Контроль без гербіциду 406 403 
Видалення бур’янів вручну 397 394 

Гранстар Про 
75, в.г. 
(стандарт) 

Bioforge 409 407 
- 416 413 

Bioforge 420 417 
- 413 409 

Bioforge 407 404 
- 410 407 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 409 406 
- 405 403 

Bioforge 413 410 
- 417 414 

Bioforge 417 414 
- 413 411 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 420 417 
- 402 400 

Bioforge 430 428 
- 410 407 

Bioforge 399 397 
- 422 419 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 410 407 
- 418 415 

Bioforge 412 409 
- 409 406 

Bioforge 410 408 
- 421 418 

НІР0,05 16 14 
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Серед досліджуваних елементів агротехнології кращий вплив на 

збереження достатньої густоти рослин на час збирання був зафіксований на 

ділянках де застосовували поєднання антистресанту Bioforge з внесенням 

гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу розвитку рослин BBCH 10-13 – 430 шт./м2 а також 

за весняного застосування в фазу розвитку рослин BBCH 27-29 – 428 шт./м2. 

Іншими словами, застосування даного гербіциду в поєднанні з антистресантом 

Bioforge виявилось найбільш м’яким агрозаходом що підтримав збереження 

високої густоти посівів пшениці. 

За результатами аналізу праць інших дослідників встановлено, що в 

однакових ґрунтово-кліматичних умовах та за застосування ідентичних 

технологій вирощування видовий склад бур’янів у посівах пшениці озимої 

переважно залежить від впливу метеорологічних умов року. Так, встановлено 

що на посівах зернових культур зустрічається більше трьохсот видів бур’янів, 

однак домінуючими серед такого різноманіття є: зірочник середній, 

підмаренник чіпкий, гірчиця польова, редька дика, осот рожевий, та ін. [184]. 

За даними інших дослідників зернові культури найбільш страждають від 

присутності лободи білої, ромашки непахучої, фіалки польової, видів осотів 

[182].  

На даному етапі розвитку вітчизняного землеробства можна 

констатувати, що впродовж останніх 15 – 20 років відбулася значна 

дестабілізація систем землеробства, що супроводжується порушенням 

сівозмін або повним їх нехтуванням, зміною структури посівних площ, 

переважанням не наукових технологій вирощування озимої пшениці з 

активним застосуванням препаратів для захисту посівів сумнівної якості. 

Сумарно ці та інші фактори призвели до формування значних запасів насіння 

вузькоспеціалізованих бур’янів в верхніх шарах ґрунту [76; 77; 158]. 

А отже, питання вивчення особливостей накопичення запасів насіння 

бур’янів в ґрунті та їх росту і розвитку в умовах пшеничного агрофітоценозу 

залишається не менш актуальним в зв’язку зі зміною як підходів до 

формування сучасних сівозмін так і погодно-кліматичних умов регіону.  
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Так, багато агрохолдингів практикують беззмінне вирощування пшениці 

озимої використовуючи сорти що мають відносно короткий вегетаційний 

період. А от за даними науковців за такого вирощування забур’яненість посівів 

збільшується в десять раз, а отримуваний рівень урожайності менший в 2-3 

рази і його не можна повернути до рівня продуктивності  посівів озимої 

пшениці які розміщено у сівозміні навіть за рахунок сучасних засобів 

інтенсифікації [180]. Як показують результати досліджень за беззмінного 

вирощування пшениці озимої забур’яненість зростає до 292 шт./м2, маса 

бур’янів до 401 г/м2, що на 6,9 та  10,7 раз вище чим за правильної організації 

сівозмін [157; 181]. 

А тому актуальним питанням було вивчити видовий склад бур’янів та 

закономірності його зміни на ділянках поля зайнятих під вирощуванням 

пшениці озимої в умовах Білоцерківської дослідно-селекційної станції. Адже 

основна селекційна робота на станції ведеться в напрямку створення нових 

сортів пшениці озимої м’якої та ведення її первинного насінництва. А отже, 

насиченість сівозмін пшеницею озимою в певній мірі відповідає рівню 

сучасних агроформувань (одне поле з чотирьох).  Крім того, дослідження які 

ми виконували в рамках завдань поставлених в дисертаційній роботі 

проводились в умовах максимально наближених до виробничих. Так я для 

встановлення ефективності досліджуваних гербіцидів виділялась частина поля 

насіннєвої сівозміни станції.  

Обстеження посівів на забур’яненість є головним етапом гербологічного 

моніторингу. Матеріали обстеження дають змогу скласти прогноз 

забур’яненості полів у наступному році й на його основі розробити план 

заходів захисту посівів від бур’янів, сформувати необхідний асортимент 

гербіцидів та провести аналіз ефективності заходів боротьби з бур’янами, які 

були застосовані в поточному році. 

За результатами обстеження дослідних ділянок зайнятих під 

вирощуванням пшениці озимої встановлено основний видовий склад 

найбільш масових видів бур’янів (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Видовий склад найбільш масових бур’янів на посівах пшениці озимої за 

роки досліджень (БЦДСС, 2016–2019 рр.) 

Вид буряну Ботанічна родина 

українська назва латинська назва українська 
назва 

латинська 
назва 

Однодольні види 

Просо півняче  Echinochloa crus-galli Злакові Graminеае 

Мишій сизий Setaria glauca Злакові Graminеае 

Дводольні види 

Лобода біла Chenopodium album Лободові Chenopodiaceae 

Щириця звичайна Amaranthus retroflexus Амарантові  Amaranthaceae 

Гірчак березковидний Polygonum convolvulus Гречкові Polygonaceae 

Гірчак почечуйний Polygonum persicaria Гречкові Polygonaceae 

Талабан польовий Thlaspi arvense Капустяні Brassicaceae 

Фіалка польова Viola arvensis Фіалкові  Violaceae 

Рутка лікарська Fumaria officinalis Руткові  Fumariaceae 

Підмаренник чіпкий Galium aparine Маренові  Rubiaceae 

Гірчиця польова Sinapis arvensis Капустяні Brassicaceae 

Паслін чорний Solanum nigrum Пасльонові Solanaceae 

Волошка синя Centaurea cyanus Айстрові  Asteraceae 

Спориш звичайний Polygonum aviculare  Гречкові Polygonaceae 

Смілка широколиста Silene latifolia Гвоздикові  Caryophyllaceae 

Осот жовтий Sonchus arvensis Айстрові  Asteraceae 

Осот рожевий Cirsium arvense Айстрові  Asteraceae 
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Отже, на основі проведених досліджень можна стверджувати, що 

найбільш масовими на посівах пшениці озимої за роки досліджень було 17 

видів бур’янів, що належать до 11 основних ботанічних родин.  

Дані визначення динаміки появи сходів бур’янів у посівах озимої 

пшениці у 2017 році наведено в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4. 

Динаміка появи сходів бур’янів у посівах озимої пшениці у 2017 р., шт./м2 

Вид бур’яну 
Строк проведення обліку 

В
сь

ог
о 

28.09 14.10 20.04 30.04 10.05 20.05 30.05 10.06 20.06 

Лобода біла 1,7 0,7 - 0,4 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 4,6 

Щириця звичайна - - - - 0,5 0,2 0,1 - - 0,8 

Просо півняче - - - - 0,4 0,3 0,1 - - 0,8 

Мишій сизий 5,6 3,2 - - 0,2 0,2 0,1 0,1 - 9,4 

Гірчак 

березковидний 
1,8 3,7 - 0,3 0,1 - - - - 5,9 

Гірчак почечуйний 1,1 2,1 - 0,2 0,2 0,1 - - - 3,7 

Талабан польовий 1,1 0,2 6,7 3,4 1,1 0,5 - - - 13,0 

Фіалка польова 0,2 0,3 2,1 0,6 0,1 - - - - 3,3 

Рутка лікарська - 0,1 0,5 0,1 - - - - - 0,7 

Підмаренник 

чіпкий 
1,1 - 0,3 0,1 0,1 - - - - 1,6 

Гірчиця польова - 0,8 0,4 0,2 0,1 - - - - 1,5 

Паслін чорний - 0,3 - - 0,2 0,4 - - 0,2 1,1 

Осот жовтий - 0,5 - 0,2 0,4 0,1 - - 0,1 1,3 

Осот рожевий - 0,8 - - 0,3 0,2 - 0,1 0,2 1,6 

Інші види 3,2 1,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 6,5 

Всього 15,8 14,1 10,6 5,9 5,0 2,4 0,7 0,4 0,9 55,8 

НІР0,05 0,09 0,05 0,07 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,11 
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Сходи бур’янів на посівах пшениці озимої обліковували впродовж 

усього вегетаційного періоду культури – в час осінньої вегетації та після 

відновлення росту та розвитку рослин навесні. Адже до таких деталізованих 

обліків спонукала не лише специфіка біології розвитку культури а власне 

особливості росту та розвитку самих бур’янів. Так, такі види як: лобода біла, 

мишій сизий, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, рутка лікарська, 

гірчиця польова, паслін чорний, спориш звичайний належать до видів що 

можуть проростати в широкому діапазоні дат і в наших дослідах були 

отримані осінні їх сходи в тому числі. А от такі види як: талабан польовий, 

фіалка польова, підмаренник чіпкий, волошка синя та  смілка широколиста 

належать до ярих зимуючих видів. Тобто, якщо бур’яни сходять навесні або в 

першій половині літа то вони в цей же вегетаційний період формують насіння, 

а от ті сходи що отримані в посівах пшениці озимої утворюють насіння уже на 

наступний рік – тим самим збільшуючи свою шкодочинність в плані створення 

додаткової конкуренції рослинам пшениці за фактори живлення. Крім того, 

рослини бур’янів що розвиваються по зимуючому типу розвитку здатні 

сформувати більше якісного насіння, тим самим поповнюючи запаси його в 

ґрунті. А от такі види як: осот жовтий та осот рожевий за типом розвитку 

відносяться до багаторічних, що потребує особливої уваги в плані їх 

контролювання.  

Зважаючи на різний тип розвитку бур’янів на посівах пшениці озимої ми 

підраховували сходи на час їх з’явлення без накопичення даних попереднього 

строку підрахунків. А от уже загальну кількість сходів бур’янів визначали 

відповідно за весь вегетаційний період росту та розвитку пшениці озимої.  

Отже, за результатами досліджень 2017 року визначено що найбільш 

масовими були такі види як: талабан польовий (13,0 шт./м2), мишій сизий 

(9,4 шт./м2), гірчак березковидний (5,9 шт./м2) лобода біла (4,6 шт./м2) та гірчак 

почечуйний (3,7) і фіалка польова (3,3 шт./м2). 

Показники визначення динаміки появи сходів бур’янів у посівах озимої 

пшениці у 2018 році наведено в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5. 

Динаміка появи сходів бур’янів у посівах озимої пшениці у 2018 р., шт./м2 

Вид бур’яну 
Строк проведення обліку 

В
сь

ог
о 

28.09 14.10 20.04 30.04 10.05 20.05 30.05 10.06 20.06 

Лобода біла 1,1 0,4 - 2,2 1,4 1,1 0,4 - - 6,6 

Щириця звичайна - - - - 1,1 0,8 0,3 - - 2,2 

Просо півняче - - - - 2,3 3,4 1,5 - - 7,2 

Мишій сизий - - - - 3,4 4,1 2,4 - - 9,9 

Гірчак 

березковидний 
- 0,3 - 3,2 0,3 0,5 0,2 - - 4,5 

Талабан польовий - 0,2 5,6 3,7 0,2 - - - - 9,7 

Фіалка польова - 3,4 3,4 2,1 0,7 - - - - 9,6 

Рутка лікарська - 0,6 1,1 0,2 0,1 - - - - 2 

Підмаренник чіпкий 4,7 0,1 1,1 0,3 0,5 - - - - 6,7 

Гірчиця польова 2,1 0,1 0,2 0,1 - - - - - 2,5 

Паслін чорний 0,5 0,2 - - 0,6 0,2 0,1 - - 1,6 

Волошка синя 0,3 - 1,4 0,8 0,1 - - - - 2,6 

Спориш звичайний 0,4 0,2 - 0,3 - - - - - 0,9 

Смілка широколиста - - - 0,5 0,1 - - - - 0,6 

Осот жовтий - 0,4 - 0,8 1,3 0,2 0,1 - - 2,8 

Осот рожевий -  - 1,4 3,2 0,4 0,2 - - 5,2 

Інші види 0,6 2,0 2,9 1,5 1,0 1,8 0,7 0,2 - 10,7 

Всього 9,7 7,9 15,7 16,8 16,3 12,5 5,9 0,2 0 67,4 

НІР0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,12 
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Видове різноманіття бур’янів на посівах озимої пшениці в 2018 році 

дещо відрізнялось від минулорічних даних, а зокрема були присутні такі види 

як: спориш звичайний та смілка широколиста. 

Стосовно видового поширення, то в осінній період росту та розвитку 

пшениці озимої були отримані сходи таких видів бур’янів як: підмаренник 

чіпкий (4,8 шт./м2), фіалка польова (3,4 шт./м2), гірчиця польова (2,2 шт./м2),  

лобода біла (1,5 шт./м2), паслін чорний (0,7 шт./м2), спориш звичайний (0,6 

шт./м2), рутка лікарська (0,6 шт./м2),  осот жовтий (0,4 шт./м2), гірчак 

березковидний (0,3 шт./м2), волошка синя (0,3 шт./м2), та талабан польовий 

(0,2 шт./м2). Загальна чисельність сходів бур’янів на посівах озимої пшениці в 

осінній період вегетації була на рівні 17,6 шт./м2. 

Навесні активізувався ріст та розвиток не тільки видів зимуючих та 

багаторічних а й ярих однодольних та дводольних видів бур’янів. Так, на 

початку квітня ми зафіксували появу сходів таких видів як: талабан польовий, 

фіалка польова, рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, 

волошка синя. А от лобода біла, гірчак березковидний, спориш звичайний, 

смілка широколиста, осот жовтий та осот рожевий почали активно проростати 

наприкінці квітня. А такі насіння таких видів як: щириця звичайна, півняче 

просо, мишій сизий та паслін чорний активно проростало уже в травні.   

Водночас параметри агрофітоценозів пшениці озимої станом на 10 та 20 

червня призвели до того, що нові сходи бур’янів не з’являлись. Що ймовірніше 

всього пов’язано з оптичною щільністю листкової поверхні фітоценозу, та 

дефіцитом вологи в верхніх шарах ґрунту. А тому дані фактори в комплексі 

унеможливили проростання нового насіння переважної більшості видів 

бур’янів представлених на посівах пшениці озимої. 

Загалом же по досліду найбільш масовими були такі види як: мишій 

сизий (9,9 шт./м2), талабан польовий (9,7 шт./м2), фіалка польова (9,6 шт./м2), 

півняче просо (7,2 шт./м2), підмаренник чіпкий (6,7 шт./м2), лобода біла (6,6 

шт./м2), осот рожевий (5,2 шт./м2) та гірчак березковидний (4,5 шт./м2). 
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Параметри визначення динаміки появи сходів бур’янів у посівах озимої 

пшениці у 2019 році наведено в таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6. 

Динаміка появи сходів бур’янів у посівах озимої пшениці у 2019р., шт./м2 

Вид бур’яну 
Строк проведення обліку 

В
сь

ог
о 

28.09 14.10 20.04 30.04 10.05 20.05 30.05 10.06 20.06 

Лобода біла 2,1 1,2 - 0,7 1,8 0,5 0,3 0,2 - 6,8 

Щириця звичайна - - - - 0,6 0,4 0,2 - - 1,2 

Просо півняче - - - - 0,3 0,2 0,1 - - 0,6 

Мишій сизий 4,9 3,1 - - 1,2 1 0,7 0,3 - 11,2 

Гірчак 

березковидний 
1,5 3,4 - 0,4 0,3 - - - - 5,6 

Гірчак почечуйний 1,3 2,2 - 0,3 0,3 0,2 - - - 4,3 

Талабан польовий 1,3 0,4 7,1 3,5 2,1 0,7 - - - 15,1 

Фіалка польова 0,4 0,3 2,5 1,4 0,5 - - - - 5,1 

Рутка лікарська - 0,2 0,6 0,3 - - - - - 1,1 

Підмаренник чіпкий 1,2 - 0,4 0,2 0,1 - - - - 1,9 

Гірчиця польова - 1,2 0,7 0,5 0,3 - - - - 2,7 

Паслін чорний - 0,6 - - 0,3 0,7 - - 0,3 1,9 

Осот жовтий - 0,4 - 0,4 1,2 0,5 - - 0,2 2,7 

Осот рожевий - 0,7 - - 0,4 0,3 - 0,2 0,2 1,8 

Інші види 2,7 1,2 0,7 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,2 6,6 

Всього 15,4 14,9 12,0 8,0 9,7 4,9 1,9 0,9 0,9 68,6 

НІР0,05 0,10 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,14 

 

Аналогічно попередньому року досліджень співвідношення основних 

видів бур’янів не змінилося, хоча  були відсутні такі види як: волошка синя, 

спориш звичайний та смілка широколиста.  
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В осінній період росту та розвитку пшениці озимої в її агроценозі 

спостерігались наступні види бур’янів: мишій сизий (8,0 шт./м2), гірчак 

березковидний (4,9 шт./м2), гірчак почечуйний (3,5 шт./м2), лобода біла (3,3 

шт./м2), талабан польовий (1,7 шт./м2), гірчиця польова (1,2 шт./м2), 

підмаренник чіпкий (1,2 шт./м2), фіалка польова (0,7 шт./м2), осот рожевий (0,7 

шт./м2), паслін чорний (0,6 шт./м2), осот жовтий (0,4 шт./м2) та рутка лікарська 

(0,2 шт./м2). 

В той же час спостереження за ростом та розвитком бур’янів в посівах 

пшениці озимої впродовж її вегетації дозволяють виявити види наймасовіші: 

талабан польовий (15,1 шт./м2), мишій сизий (11,2 шт./м2), лобода біла (6,8 

шт./м2), гірчак березковидний (5,6 шт./м2), фіалка польова (5,1 шт./м2) та гірчак 

почечуйний (4,3 шт./м2). 

Отже, варто узагальнити результати багаторічного дослідження 

динаміки появи сходів бур’янів на посівах пшениці озимої. Так, загальна 

кількість бур’янів, що сформована в умовах Білоцерківської дослідно-

селекційної станції представлена 17 видами бур’янів, що належать до 11 

основних ботанічних родин та є типовою для посівів пшениці озимої або ж 

сівозміни насичених зерновими культурами.  

В роки проведення досліджень динаміка появи сходів бур’янів залежала 

від умов року – режиму зволоження та доступності інших факторів живлення. 

Однак, по окремих видах таких як: волошка синя, спориш звичайний та смілка 

широколиста ми спостерігали відмінності по роках проведення досліджень. 

Щодо більш розповсюджених видів то залежно від запасів насіння в ґрунті а 

також умов вегетаційного періоду структура чисельності їх була різною в різні 

роки проведення досліджень, що свідчить про необхідність 

диференційованого підходу стосовно правильного підбору гербіцидного 

захисту пшениці озимої та своєчасного його застосування. Адже багато видів 

розвиваються по типу зимуючому і можуть ефективно навесні конкурувати з 

культурними рослинами за фактори живлення. 
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Загалом, за роки проведення досліджень, співвідношення основних 

видів бур’янів у досліді було наступним (рис. 3.1). 

 

 
Рис 3.1. Співвідношення основних видів бур’янів у досліді  

(середнє за 2017-2019 рр.) 

 

Найбільш численною (83 %) була група дводольних видів бур’янів, а от 

однодольні були представлені лиш 17 % від загальної кількості сходів. А отже, 

найбільш актуальним питанням залишається ефективне контролювання 

дводольних бур’янів на посівах пшениці озимої.  

Чисельність бур’янів на посівах пшениці озимої важливий фактор 

розуміння структури фітоценозу поля, однак ця ознака не в повній мірі може 

сформувати уявлення стосовно особливостей їх росту та розвитку. Адже 

традиційно мірилом ефективності розвитку рослин є накопичення ними 

вегетативної та сухої маси з розрахунку на одиницю поля. Так, сходів бур’янів 

може бути багато, а активний розвиток пшениці озимої може позбавити їх 

надходження достатньої кількості світла і рослини будуть розвиватись досить 

помірно. Водночас одна рослина лободи білої з розрахунку на декілька метрів 

квадратних площі поля може досягнути значних параметрів по габітусу та масі 

і відповідно й конкуренція з культурними рослинами за фактори живлення 

буде більш активна. 

Однодольні
17%

Дводольні
83%
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Параметри визначення сирої маси бур’янів в посівах пшениці озимої за 

роками досліджень наведені в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7. 

Сира маса бур'янів у посівах пшениці озимої, г/м2 

Вид бур'яну 
Рік досліджень 

Середнє  
2017 2018 2019 

Лобода біла 26,1 61,0 74,0 53,7 

Щириця звичайна 8,2 21,0 26,0 18,4 

Просо півняче 2,4 17,0 20,0 13,1 

Мишій сизий 1,4 16,0 18,3 11,9 

Гірчак березковидний 4,1 28,0 31,2 21,1 

Гірчак почечуйний 5,0 0,0 4,2 3,1 

Талабан польовий 59,0 70,0 75,0 68,0 

Фіалка польова 6,0 3,0 4,1 4,4 

Рутка лікарська 2,0 4,0 3,7 3,2 

Підмаренник чіпкий 3,0 11,0 15,5 9,8 

Гірчиця польова 6,0 3,0 6,8 5,3 

Паслін чорний 14,0 8,0 7,8 9,9 

Волошка синя 0,0 10,0 0,0 3,3 

Спориш звичайний 0,0 4,2 0,0 1,4 

Смілка широколиста 0,0 1,3 0,0 0,4 

Осот жовтий 8,0 18,0 21,0 15,7 

Осот рожевий 46,0 61,0 65,6 57,5 

Інші види 13,0 59,0 54,5 42,2 

Всього 204,2 395,5 427,7 342,5 

НІР0,05 0,2 0,4 0,5 0,2 
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Аналіз особливостей накопичення сирої (вегетативної маси) бур’янів в 

2017 році показує нам, що максимальні значення були притаманні наступним 

видам: талабан польовий (59,0 г/м2), осот рожевий (46,0 г/м2), лобода біла (26,1 

г/м2) та паслін чорний (14,0 г/м2). 

А от в 2018 році ситуація була дещо іншою та максимум вегетативної 

маси накопичували такі види як: талабан польовий (70,0 г/м2), лобода біла 

(61,0 г/м2), осот рожевий (61,0 г/м2), гірчак березковидний (28,0 г/м2),щириця 

звичайна (21,0 г/м2) та осот жовтий (18,0 г/м2). 

Відповідно умови що склались в 2019 році теж суттєво вплинули на 

перерозподіл формування сирої маси видами бур’янів представленими в 

агрофітоценозі пшеничного поля. Так, максимальні значення було відмічено у 

таких видів: талабан польовий (75,0 г/м2), лобода біла (74,0 г/м2), осот рожевий 

(65,6 г/м2), гірчак березковидний (31,2 г/м2), щириця звичайна (26,0 г/м2), осот 

жовтий (21,0 г/м2) та півняче просо (20,0 г/м2). 

В середньому ж за роки досліджень максимальні значення вегетативної 

маси були в таких видів як: талабан польовий (68,0 г/м2), осот рожевий (57,5 

г/м2), лобода біла (53,7 г/м2) та гірчак березковидний (21,1 г/м2). 

Якщо аналізувати особливості накопичення вегетативної маси бур’янів 

загалом за роки досліджень, що мінімальні показники були в 2017 році (204,2 

г/м2), що найбільш ймовірно пов’язано зі складними погодними умовами та 

дефіцитом опадів впродовж усього вегетаційного періоду росту та розвитку 

пшениці озимої. Нерівномірне випадання, хоча й достатньої кількості опадів 

впродовж 2018 та 2019 років дозволили суттєво відновити запаси вологи в 

ґрунті що й вплинуло на ріст та розвиток буряні. Так, в 2018 році в середньому 

по досліду формувалось 395,5 г/м2 вегетативної маси, а в 2019 відповідно 

427,7 г/м2. 

Параметри накопичення вегетативної маси бур’янів досить сильно 

залежать від ступеня оводненості їх клітин. А тому більш точним в плані 

визначення ефективності фотосинтезу та накопичення ними речовини є 

встановлення сухої їх маси.  
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Так, показники встановлення особливостей формування сухої маси 

бур’янами в посівах пшениці озимої за роками досліджень детально  наведені 

в таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 

Суха маса бур'янів у посівах пшениці озимої, г/м2 

Вид бур'яну 
Рік досліджень 

Середнє 
2017 2018 2019 

Лобода біла 11,0 25,0 30,8 22,3 

Щириця звичайна 3,0 9,0 10,3 7,4 

Просо півняче 1,0 6,0 7,6 4,9 

Мишій сизий 1,0 7,0 9,9 6,0 

Гірчак березковидний 2,0 13,0 14,8 9,9 

Гірчак почечуйний 2,0 0,0 1,7 1,2 

Талабан польовий 27,0 31,0 33,8 30,6 

Фіалка польова 2,0 1,0 1,4 1,5 

Рутка лікарська 1,0 1,0 1,2 1,1 

Підмаренник чіпкий 1,0 4,0 5,4 3,5 

Гірчиця польова 2,0 1,0 2,3 1,8 

Паслін чорний 6,0 4,0 3,6 4,5 

Волошка синя 0,0 4,0 0,0 1,3 

Спориш звичайний 0,0 1,8 0,0 0,6 

Смілка широколиста 0,0 0,5 0,0 0,2 

Осот жовтий 3,0 8,0 8,5 6,5 

Осот рожевий 20,0 27,0 28,8 25,3 

Інші види 6,0 24,0 23,6 17,9 

Всього 88,0 167,2 183,6 146,3 

НІР0,05 0,08 0,09 0,10 0,12 
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Аналіз формування сухої речовини основними видами бур’янів 

агроценозу пшениці озимої в 2017 році показує нам, що максимум 

забезпечували: талабан польовий (27,0 г/м2), осот рожевий (20,0 г/м2), лобода 

біла (11,0 г/м2) та паслін чорний (6,0 г/м2). 

Відповідно до змін структури бур’янів в агрофітоценозі 2018 року та 

накопичення сирої маси змінювалось і формування основними видами сухої 

речовини. Так, максимальні значення були в таких видів як: талабан польовий 

(31,0 г/м2), осот рожевий (27,0 г/м2), лобода біла (25,0 г/м2), гірчак 

березковидний (13,0 г/м2), щириця звичайна (9,0 г/м2) та осот жовтий (8,0 г/м2). 

Оптимальний рівень вологозабезпечення вегетаційного періоду 2019 

року суттєво вплинув на особливості накопичення сухої маси видами бур’янів 

і максимальні значення спостерігались у: талабану польового (33,8 г/м2), 

лободи білої (30,8 г/м2), осоту рожевого (28,8 г/м2), гірчака березковидного 

(14,8 г/м2), щириці звичайної (10,3 г/м2), мишію сизого (9,9 г/м2), осоту 

жовтого (8,5 г/м2) та півнячого проса (7,6 г/м2). 

А от аналіз середніх значень за роки проведення досліджень вказує на 

те, що максимальні параметри сухої маси були в таких видів як: талабан 

польовий (30,6 г/м2), осот рожевий (25,3 г/м2), лобода біла (22,3 г/м2) та гірчак 

березковидний (9,9 г/м2). 

В середньому за роки формувалось 146,3 г/м2 сухої маси бур’янів, а от 

мінімальні значення цього показника були в 2017 році як найменш 

забезпеченому вологою. А максимальні в 2019 – як такому що найкраще 

забезпечений вологою серед усіх років проведення наших досліджень. 

 

3.2. Фотосинтетичні параметри посівів 

 

Показником що відображає реальну взаємодію та гостроту конкурентної 

боротьби між рослинами пшениці озимої та іншими видами агрофітоценозу є 

параметри формування рослинами проективного покриття. Тобто іншими 

словами –  відсоток затінення листковим апаратом поверхні поля.  
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Показники динаміки формування проективного покриття у посівах 

пшениці озимої в першій половині вегетації подано в таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9. 

Динаміка формування проективного покриття  у посівах пшениці озимої 

в першій половині вегетації, у 2016-2018 рр., % 

Вид 

Фенологічна фаза/рік досліджень 

Сходи 3 листки Кущення 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Пшениця озима  6,0 6,2 7,5 17,0 19,1 23,0 44,3 52,4 55,7 

Лобода біла 1,2 0,6 1,4 2,2 3,4 3,7 5,1 5,5 6,2 

Щириця звичайна - - - - - - - - - 

Просо півняче - - - - - - - - - 

Мишій сизий 0,6 - 0,4 3,4 - 3,6 2,9 - 4,7 

Гірчак березковидний 0,4 - 0,3 1,3 2,3 1,8 5,2 6,2 5,2 

Гірчак почечуйний 0,5 - 0,6 2,2 - 2,4 4,5 - 5,0 

Талабан польовий 0,7 - 0,6 1,7 2,0 2,2 3,2 5,2 6,0 

Фіалка польова 0,8 - 0,7 2,0 2,2 2,0 1,4 3,0 3,2 

Рутка лікарська - - - 2,5 0,1 0,2 1,9 1,4 0,4 

Підмаренник чіпкий 0,5 0,8 0,6 2,0 2,7 2,2 2,3 2,4 2,8 

Гірчиця польова - 0,8 - 0,6 0,8   0,9 0,9   

Паслін чорний - 0,9 - 0,1 1,3   2,3 2,2   

Волошка синя - 0,2 - - 2,2 - - 0,3 - 

Спориш звичайний - 0,1 - - 0,3 - - 0,5 - 

Смілка широколиста - - - - - - - - - 

Осот жовтий - - - 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 1,4 

Осот рожевий - - - 1,3 - 0,8 2,3 - 1,2 

Бур'янів всього 4,7 3,4 4,6 19,4 18,4 19,9 32,6 28,2 36,1 

Агроценоз всього 10,7 9,6 12,1 36,4 37,5 42,9 76,9 80,6 91,8 
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В першій половині вегетації (восени) агрофітоценози пшеничного поля 

на час повних сходів пшениці були сформовані власне рослинами пшениці 

озимої та наступними видами бур’янів: лобода біла, мишій сизий, гірчак 

березковидний, гірчак почечуйний, талабан польовий, фіалка польова, рутка 

лікарська, підмареник чіпкий, гірчиця польова, паслін чорний, волошка синя, 

спориш звичайний. Серед усіх досліджуваних видів лише лобода біла та 

підмаренник чіпкий були присутніми в агрофітоценозі на час повних сходів 

пшениці озимої по усіх роках проведення досліджень.   

В середньому на час повних сходів пшениці озимої в 2016 році було 

6,0 % проективного покриття сформовано за рахунок культури і 4,7 % 

бур’янами. А от кращий розвиток культури був в 2018 році, коли бур’яни 

сформували аналогічний попередньому показник проективного покриття а 

рослини пшениці озимої – 7,5 %.  

В фазу трьох листків пшениці озимої проростання насіння основних 

видів бур’янів активізувалось і вони складали значну конкуренцію 

культурним рослинам. В середньому за роки досліджень площа проективного 

покриття пшениці озимої була 19,7 %, а бур’янів загалом 19,2 %. Вільні ніші 

агроценозу продовжили заповнюватись сегетальною рослинністю, так як 

загалом проективне покриття усіх видів становило 38,9 %. 

Серед видів що формували значний відсоток проективного покриття 

можна виділити наступні: мишій сизий (3,5 %), лобода біла (3,1 %), гірчак 

почечуйний (2,3 %), підмаренник чіпкий (2,3 %), волошка синя (2,2 %), фіалка 

польова (2,1 %) та гірчак березковидний (1,8 %).  

В фазу осіннього кущення пшениці озимої її рослини загалом формували 

50,8 % проективного покриття, а бур’яни лише 32,3 %, хоча загалом по 

агроценозу проективного покриття було 83,1 %, що передбачало вільні ніші 

для успішного росту і розвитку бур’янів. А отже, в випадку несприятливих 

умов для розвитку пшениці і наявності основних факторів живлення та насіння 

в ґрунті можна отримати значно більшу кількість сходів бур’янів та відсоток 

їх проективного покриття. 
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Отже, в фазу осіннього кущення максимальні параметри формування 

проективного покриття припадали на наступні види бур’янів: лобода біла 

(5,6 %), гірчак березковидний (5,5 %), гірчак почечуйний (4,8 %), талабан 

польовий (4,8 %), мишій сизий (3,8 %). А отже, можна стверджувати що види 

бур’янів високорослі та з інтенсивним приростом біомаси значно збільшили 

параметри проективного покриття восени і за сприятливих умов для свого 

подальшого росту та розвитку можуть суттєво пригнічувати рослини пшениці 

озимої. В той же час зимуючі види переважно формували оптимальні для 

перезимівлі площі листкової поверхні, а особи в перший рік вегетації мали 

доволі скромні розміри листкового апарату та займали лише 0,9 % (осот 

жовтий) та 1,8 % (осот рожевий) в загальному проективному покритті усіх 

видів агрофітоценозу. Такі дані цілком узгоджуються з аналізом літературних 

джерел, адже загальновідомо що у осотів в перший рік вегетації доволі 

активно росте кореневище, що в подальшому слугує йому для нівелювання 

складних умов вегетаційного періоду, агротехнічних впливів людини та 

вегетативного розмноження. 

Отже, загалом впродовж осінньої вегетації пшениця озима не змозі 

ефективно контролювати площу поля, так як рослини формують недостатнє 

проективне покриття. А тому досить важливо ефективно контролювати 

чисельність сходів бур’янів на ранніх етапах росту та розвитку пшениці. 

На наступний рік вегетація пшениці озимої відновлюється доволі рано і 

настають фенологічні фази пов’язаних з формуванням колосу, цвітінням та 

формуванням і достиганням насіння. Початок відновлення весняної вегетації 

важливо контролювати з точки зору наявності бур’янів тому що літньо-осінні 

сходи зимуючих видів прекрасно перезимовують і відновлюють ріст і 

розвиток своїх вегетативних частин одночасно з пшеницею озимою. А тому 

потенційна загроза домінування цих видів не зникає з настанням стабільних 

морозів а навпаки – посилюється з виходом пшениці озимої після перезимівлі. 

Адже умови перезимівлі можуть бути не ідеальними і виснажені рослини 

набагато повільніше ростуть та розвиваються. 
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Дані формування проективного покриття у посівах пшениці озимої в 

другій половині вегетації подано в таблиці 3.10. 
 

Таблиця 3.10. 

Динаміка формування проективного покриття  у посівах пшениці озимої 

в другій половині вегетації, у 2017-2019 рр., % 

Вид 

Фенологічна фаза/рік досліджень 

Весняне 
відновлення 

вегетації  
Трубкування Прапорцевий  

листок 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Пшениця озима  52,1 53,4 55,7 66,8 69,1 77,5 69,0 72,0 83,2 

Лобода біла - - - 4,9 5,3 4,7 2,5 4,0 3,6 

Щириця звичайна - - - 2,1 2,2 2,4 2,1 2,2 1,1 

Просо півняче - - - 2,7 2,5 2,0 2,9 2,2 1,5 

Мишій сизий - - - 2,3 1,9 2,3 2,3 3,0 1,7 

Гірчак березковидний - - - 5,4 3,4 4,1 6,0 1,4 2,7 

Гірчак почечуйний - - - 2,2 2,3 1,0 2,2 0,3 0,6 

Талабан польовий 3,2 5,2 6,0 3,2 0,7 0,3 2,2 0,6 0,4 

Фіалка польова 1,4 3,0 3,2 2,2 2,5 0,3 3,0 1,8 0,2 

Рутка лікарська 1,9 1,4 2,3 1,4 0,3 0,9 1,4 0,3 0,1 

Підмаренник чіпкий 2,3 2,4 2,8 0,3 0,6 0,3 0,3 0,6 0,2 

Гірчиця польова 0,9 0,6 1,1 0,7 3,2 0,7 0,6 2,4 0,4 

Паслін чорний - - - 2,5 2,1 1,2 2,2 2,5 0,6 

Волошка синя - 0,3 - 0,3 0,9 - 0,3 2,1 - 

Спориш звичайний - - - - 0,2 - -   - 

Смілка широколиста - - - - 0,1 - - 0,2 - 

Осот жовтий - - - 0,6 1,3 1,1 0,6 2,1 1,8 

Осот рожевий - - - 2,4 1,4 1,2 2,4 2,3 1,9 

Бур'янів всього 9,7 12,9 15,4 33,2 30,9 22,5 31,0 28,0 16,8 

Агроценоз всього 61,8 66,3 71,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Відповідно, на початку відновлення вегетації рослинами пшениці озимої 

в її агроценозі були зимуючі види бур’янів тому саме вони й формували 12,7 % 

проективного покриття в той час як рослини культури мали в середньому по 

роках 53,7 % проективного покриття. Окремо варто загострити увагу на тому, 

що загалом рослини агроценозу затінювали лише 66,4 % площі поля, що 

створювало хороші умови для подальшого проростання та розвитку бур’янів. 

В фазу трубкування пшениці озимої рослини агроценозу ефективно 

контролювали уже 100 % площі поля. Окрім того що проективне покриття 

пшениці озимої зросло до 71,1 % решту вільної екологічної ніші займали 

бур’яни. Максимальні параметри проективного покриття формували такі види 

як: лобода біла (5,0 %), гірчак березковидний (4,3 %), просо півняче (2,4 %), 

щириця звичайна (2,2 %) та мишій сизий (2,2 %). 

Аналогічно попередній фазі в фазу викидання прапорцевого листка 

пшениці озимої пшениці озимої рослини агроценозу теж контролювали 100 % 

площі поля і з них 74,7 % належало пшениці.  От максимальні значення 

показника проективного покриття були в таких видів як: лобода біла (3,4 %), 

гірчак березковидний (3,4 %), мишій сизий (2,3 %), просо півняче (2,2 %), 

щириця звичайна (1,8 %) та паслін чорний (1,8 %). 

Попри визначення динаміки формування проективного покриття 

встановлення закономірностей формування площі листкової поверхні посівів 

пшениці важливе саме з точки вивчення закономірностей впливу 

досліджуваних елементів технології, та механізмів формування рослинами 

продуктивності. Адже листкова поверхня традиційно більша за площею чим 

проективне покриття. Хоча вважається що ефективно працюють лише добре 

освітлені частини листя (такі як прапорцевий лист), однак і затінені листки 

також вносять свій вклад в формування врожаю за рахунок активного 

використання тіньових хлорофілів, а також і луски колосу. 

За результатами аналізу стану посівів пшениці озимої визначено площу 

листя посівів на фазу колосіння (табл. 3.11). 

 



89 

Таблиця 3.11. 

Площа листя пшениці озимої в фазу колосіння (БЦДСС, 2016–2019 рр.),  

тис.м2/га 

Гербіцид Антистресант Застосування елементів 
 агротехніки 

восени навесні 

Контроль без гербіциду 32,7 32,9 
Видалення бур’янів вручну 39,1 36,2 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 37,5 35,1 
- 37,7 35,1 

Bioforge 38,6 36,0 
- 38,6 35,9 

Bioforge 38,3 35,5 
- 38,0 35,3 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 37,7 35,2 
- 37,7 35,1 

Bioforge 38,6 35,9 
- 38,3 36,1 

Bioforge 38,1 35,5 
- 37,9 35,2 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 38,7 36,2 
- 38,1 35,5 

Bioforge 37,9 35,2 
- 38,0 35,4 

Bioforge 37,8 35,1 
- 37,8 35,1 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 37,6 35,0 
- 37,7 35,0 

Bioforge 38,8 36,1 
- 38,5 35,9 

Bioforge 38,1 35,6 
- 37,8 35,2 

НІР0,05 7,4 5,6 
 



90 

Встановлено, що на контролі де рослини пшениці озимої вегетували 

одночасно з іншими культурами агрофітоценозу площа листкової поверхні 

була найменшою в досліді – 32,7-32,9 тис.м2/га. Причому варіанти обох 

контролів осіннього та весняного не відрізнялись суттєво один від одного. 

Адже осінні взаємодії бур’янів в агрофітоценозі переважно спрямовані на не 

тривалий розвиток рослин, без істотного взаємозатінення. Однак весняний 

розвиток зимуючих та ранніх ярих видів бур’янів призводить до швидкого 

затінення рослин пшениці озимої.  

Навпаки, параметри площі листкової поверхні отримані нами на 

чистому контролі, без присутності в агрофітоценозі інших рослин. Навіть з 

огляду на те, що на даних варіантах досліду густота посівів була нижчою, за 

рахунок механічного обробітку, отримано площу листя на рівні 36,2 за 

весняного та 39,1 тис.м2/га за осіннього механічного знищення бур’янів. 

Окремо слід зауважити, що застосування підживлення антистресантом 

Bioforge істотно не вплинуло на зростання площі листкової поверхні. Перш за 

все вимірювання проведені в фазу колосіння не здатні в повній мірі 

відобразити ситуацію до та за декілька тижнів після застосування 

агротехнічних операцій. Однак, на нашу думку відсутність ідентифікованих 

суттєвих змін площі листя пов’язана більш з тим що гербіциди впливають на 

багато фізіологічних процесів в самій рослині, причому в комплексі. І оскільки 

візуального пригнічення рослин не спостерігалось, то цілком закономірно що 

це не знайшло відображення в кардинальних змінах площі листкової поверхні. 

Кращі варіанти застосування засобів захисту рослин восени були за 

використання таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, в.г., 

Хармоні 75, в.г, за внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за 

застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з Bioforge так і окремо. 

А от внесення ПІК 75, в.г., для формування кращої площі листя пшениці 

слід проводити в фазу BBCH 7-9 восени, або навесні в BBCH 25-26. 

За результатами проведених дослідів з пшеницею озимою встановлено 

фотосинтетичний потенціал весняної вегетації посівів (табл. 3.12). 



91 

 

Таблиця 3.12. 

Фотосинтетичний потенціал весняної вегетації посівів пшениці озимої за 

роки досліджень (БЦДСС, 2016–2019 рр.), млн.м2·діб/га 

Гербіцид Антистресант Застосування елементів 
 агротехніки 

восени навесні 

Контроль без гербіциду 1,97 1,98 
Видалення бур’янів вручну 2,34 2,18 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 2,25 2,12 
- 2,24 2,10 

Bioforge 2,31 2,16 
- 2,30 2,14 

Bioforge 2,30 2,13 
- 2,26 2,11 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 2,24 2,11 
- 2,28 2,12 

Bioforge 2,31 2,16 
- 2,31 2,17 

Bioforge 2,30 2,13 
- 2,28 2,12 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 2,32 2,18 
- 2,30 2,13 

Bioforge 2,26 2,10 
- 2,29 2,11 

Bioforge 2,28 2,12 
- 2,27 2,10 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 2,24 2,11 
- 2,26 2,10 

Bioforge 2,32 2,17 
- 2,32 2,16 

Bioforge 2,30 2,13 
- 2,26 2,11 
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Відповідно закономірності описані нами при порівнянні даних чистих та 

забур’янених контрольних варіантів знайшли своє відображення в формуванні 

фотосинтетичного потенціалу посівів за другу половину вегетації (з часу 

відновлення весняної вегетації до достигання зерна). Так, аналогічно площі 

листя посівів фотосинтетичний потенціал посівів був мінімальний за 

відсутності заходів агротехнічного впливу, а от в варіантах де в агроценозі 

були лише рослини пшениці озимої – отримано максимальні параметри в 

досліді. 

Також нами досліджено, що застосування підживлення антистресантом 

Bioforge істотно не вплинуло на зростання показників фотосинтетичного 

потенціалу посівів, оскільки й площі площі листкової поверхні були суттєво 

не відмінними. Окрім площі фотосинтетичної листкової поверхні існує більш 

точний показник – чиста продуктивність фотосинтезу, який здатний, на нашу 

думку, більш точно показати чи вплив препаратів захисту рослин від бур’янів 

призводить до зміни фізіологічних процесів в самій рослині, а антистресант 

нівелює їх негативний вплив, чи механізм дії антистресанту дещо інший. Адже 

організація роботи фотосинтетичного апарату рослин може бути така, що за 

відносно невеликої площі листя можна отримати більш кращі показники 

накопичення сухої речовини. 

В той же час кращі показники фотосинтетичного потенціалу за 

застосування засобів захисту рослин восени були ідентифіковані за 

використання таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, в.г., 

Хармоні 75, в.г, за внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за 

застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з Bioforge так і окремо. А от внесення 

ПІК 75, в.г., для формування кращого фотосинтетичного потенціалу посівів 

пшениці озимої необхідно проводити в фазу BBCH 7-9 восени, або навесні в 

BBCH 25-26. 

Отже, за результатами проведених дослідів з пшеницею озимою 

визначено наступний важливий показник – чисту продуктивність фотосинтезу 

посівів за вегетаційний період  (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13. 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів пшениці озимої за роки 

досліджень (БЦДСС, 2016–2019 рр.), г/м2·за добу 

Гербіцид Антистресант Застосування елементів 
 агротехніки 

восени навесні 

Контроль без гербіциду 4,05 3,57 
Видалення бур’янів вручну 4,47 4,31 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 3,81 3,64 
- 3,89 3,72 

Bioforge 4,34 4,20 
- 4,33 4,10 

Bioforge 4,09 3,96 
- 3,98 3,82 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 3,88 3,64 
- 3,86 3,70 

Bioforge 4,40 4,19 
- 4,31 4,10 

Bioforge 4,07 3,95 
- 3,97 3,78 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 4,43 4,27 
- 4,00 3,86 

Bioforge 3,92 3,78 
- 3,93 3,81 

Bioforge 3,85 3,65 
- 3,86 3,76 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 3,84 3,65 
- 3,84 3,72 

Bioforge 4,35 4,18 
- 4,30 4,11 

Bioforge 4,08 3,92 
- 3,99 3,78 
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Показники чистої продуктивності фотосинтезу є універсальним 

ідентифікатором процесів що відбуваються в рослині і пов’язані не тільки з 

формуванням площі листкової поверхні. Відповідно коректність їх визначення 

засвідчується відповідністю накопичення сухої речовини на контрольних 

варіантах досліду.  

Аналіз показника ЧПФ засвідчив, що застосування антистресанту 

Bioforge позитивно вплинуло на стан рослин та накопичення ними сухої 

речовини. Відповідно кращі показники чистої продуктивності фотосинтезу 

пшениці були отримані за застосування восени таких препаратів як: Гранстар 

Про 75, в.г., Логран 75, в.г., Хармоні 75, в.г, за внесення в фенофазу BBCH 10-

13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з Bioforge. А от 

внесення ПІК 75, в.г., для формування кращого фотосинтетичного потенціалу 

посівів пшениці озимої необхідно проводити в фазу BBCH 7-9 восени, або 

навесні в BBCH 25-26 в поєднанні з Bioforge. 

 

 

3.3. Закономірності накопичення та виносу макроелементів 

рослинами агрофітоценозу 

 

В процесі вегетації бур’яни на посівах сільськогосподарських культур 

накопичують значні параметри вегетативної маси та виносять значну частину 

елементів живлення з ґрунту. В випадку біоруйнування вегетативної маси 

елементи живлення в основному повертаються в ґрунт. Однак, навіть за самих 

оптимальних умов, засвоєння бур’янами елементів живлення створює 

конкуренцію культурним рослинам, викликає дефіцит їх рухомих форм в 

ґрунті та спричиняє акумуляцію частини елементів в насінні. А тому питання 

визначення особливостей накопичення основних елементів живлення в 

рослинах бур’янів залишається відкритим та важливим для визначення. 

Показники накопичення бур'янами сполук азоту у посівах пшениці 

озимої наведені в таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.14. 

Накопичення бур'янами сполук азоту (N) г/м2 у посівах пшениці озимої  

у 2017-2019 рр. 

Вид бур’яну 2017 2018 2019 Середнє  

Лобода біла 0,13 0,29 0,36 0,26 

Щириця звичайна 0,03 0,09 0,11 0,08 

Просо півняче 0,01 0,05 0,06 0,04 

Мишій сизий 0,01 0,06 0,09 0,05 

Гірчак березковидний 0,02 0,15 0,17 0,12 

Гірчак почечуйний 0,02 - 0,02 0,01 

Талабан польовий 0,23 0,26 0,29 0,26 

Фіалка польова 0,02 0,01 0,01 0,01 

Рутка лікарська 0,01 0,01 0,01 0,01 

Підмаренник чіпкий 0,01 0,04 0,05 0,03 

Гірчиця польова 0,02 0,01 0,02 0,02 

Паслін чорний 0,06 0,04 0,04 0,05 

Волошка синя - 0,03 - 0,01 

Спориш звичайний - 0,02 - 0,01 

Смілка широколиста - 0,003 - 0,001 

Осот жовтий 0,03 0,07 0,07 0,06 

Осот рожевий 0,15 0,20 0,21 0,19 

Інші види 0,05 0,18 0,18 0,13 

Всього 0,78 1,52 1,69 1,33 

 

Відповідно накопичення азоту в рослинах бур’янів залежало від 

особливостей формування ними вегетативної та накопичення сухої маси, тому 

закономірності по роках не варто зайвий раз повторювати. Адже цілком 

очевидно що в випадку більшого накопичення рослинами сухої біомаси буде 

й більший винос елементів живлення. 
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А от якщо аналізувати в розрізі років, то максимальні показники 

накопичення були в наступних видів: лобода біла, талабан польовий, осот 

рожевий, а всього рослини бур’янів засвоювали 13,3 кг/га азоту. 

Параметри накопичення бур'янами сполук фосфору у посівах пшениці 

озимої наведені в таблиці 3.15. 

 

Таблиця 3.15. 

Накопичення  бур'янами сполук фосфору (P2О5) г/м2 у посівах пшениці 

озимої у 2017-2019 рр. 

Вид бур’яну 2017 2018 2019 Середнє 

Лобода біла 0,08 0,19 0,23 0,17 

Щириця звичайна 0,01 0,04 0,05 0,04 

Просо півняче 0,01 0,04 0,05 0,03 

Мишій сизий 0,01 0,04 0,06 0,04 

Гірчак березковидний 0,01 0,09 0,11 0,07 

Гірчак почечуйний 0,01 - 0,01 0,01 

Талабан польовий 0,21 0,24 0,27 0,24 

Фіалка польова 0,00 0,00 0,00 0,00 

Рутка лікарська 0,01 0,01 0,01 0,01 

Підмаренник чіпкий 0,01 0,03 0,03 0,02 

Гірчиця польова 0,01 0,01 0,01 0,01 

Паслін чорний 0,04 0,03 0,03 0,03 

Волошка синя - 0,02 - 0,01 

Спориш звичайний - 0,01 - 0,003 

Смілка широколиста - 0,003 - 0,001 

Осот жовтий 0,02 0,05 0,05 0,04 

Осот рожевий 0,10 0,13 0,14 0,12 

Інші види 0,03 0,12 0,12 0,09 

Всього 0,57 1,05 1,17 0,93 
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Аналіз середніх багаторічних показує що максимальні параметри 

накопичення фосфору були в наступних видів: талабан польовий, лобода біла 

та осот рожевий, а всього рослини бур’янів засвоювали 9,3 кг/га фосфору. 

Показники накопичення бур'янами сполук калію у посівах пшениці 

озимої наведені в таблиці 3.16. 

 

Таблиця 3.16. 

Накопичення  бур'янами сполук калію (K2O) г/м2 у посівах пшениці 

озимої у 2017-2019 рр. 

Вид бур’яну 2017 2018 2019 Середнє 

Лобода біла 0,14 0,33 0,40 0,29 

Щириця звичайна 0,04 0,12 0,13 0,10 

Просо півняче 0,01 0,06 0,07 0,05 

Мишій сизий 0,01 0,07 0,09 0,06 

Гірчак березковидний 0,02 0,16 0,18 0,12 

Гірчак почечуйний 0,02 - 0,02 0,01 

Талабан польовий 0,28 0,32 0,35 0,31 

Фіалка польова 0,02 0,01 0,01 0,01 

Рутка лікарська 0,01 0,01 0,01 0,01 

Підмаренник чіпкий 0,01 0,04 0,05 0,03 

Гірчиця польова 0,02 0,01 0,02 0,02 

Паслін чорний 0,07 0,05 0,04 0,05 

Волошка синя - 0,04 - 0,01 

Спориш звичайний - 0,02 - 0,01 

Смілка широколиста - 0,004 - 0,001 

Осот жовтий 0,03 0,07 0,08 0,06 

Осот рожевий 0,14 0,19 0,20 0,18 

Інші види 0,05 0,20 0,19 0,15 

Всього 0,87 1,68 1,86 1,47 
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Аналогічно попереднім даним по накопиченню азоту та фосфору 

максимальні значення накопичення калію були притаманні видам які 

формували високі параметри сухої маси: лобода біла, талабан польовий, гірчак 

березковидний та осот рожевий.  

Відповідно можна стверджувати, що в сумарному підсумку калію 

досліджувані нами види бур’янів загалом виносили найбільше серед усіх 

інших вивчених біогенних досліджуваних елементів – 14,7 кг/га. 

Виходячи з незначного відсотку засвоєння даного елементу з ґрунту 

існує ризик підвищення конкуренції за сполуки калію бур’янів з рослинами 

пшениці м’якої озимої. 

Якщо проаналізувати показники продуктивності на забур’янених 

варіантах удобрення, то за середньої урожайності в 5,23 т/га зерна пшениця 

м’яка озима виносить з ґрунту відповідно азоту 167,36 кг/га, фосфору 

57,53 кг/га та калію 83,68 г/га. А отже, якщо проаналізувати це в контексті 

виносу біогенних елементів бур’янами, то отриманих кількостей вистачило б 

для формування по азоту 0,42 т/га, по фосфору 0,82 та по калію 0,92 т/га зерна 

пшениці.  

Враховувати нестачу елементів живлення в ґрунті прийнято завше за 

найбільш слабким забезпеченням або ж в нашому випадку – істотним 

споживанням елементу бур’янами. Отже, спільна вегетація пшениці м’якої 

озимої з бур’янами призводить до недобору зерна в межах 0,92  т/га суто за 

рахунок конкуренції їх з культурними рослинами за елементи живлення 

доступні в ґрунті. 

В подальшому ці елементи живлення не завше залишаються в межах 

поля, так як основна маса біогенних елементів концентрується в насінні 

бур’янів, а тому здатна разом з ним переміщуватись в межах ґрунтових 

горизонтів і на певний час ставати недоступною рослинами, або ж рухатись 

вітровими потоками чи за допомогою опадів або інших факторів за межі поля. 

Дослідження виносу основних елементів живлення з точки зору 

розгляду їх відносно пшениці озимої важливі нам власне не тільки для 
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розуміння обсягів витрати макроелементів на формування врожаю, а перш за 

все з-за необхідності розробляння ефективних технологій вирощування 

культури. Адже в випадку формування умов, досліджуваними елементами 

технології, що сприяють значному збільшенню поглинання основних 

макроелементів необхідно одночасно формулювати заходи мінімізації 

негативного впливу. 

Адже бур’яни на посівах усіх без виключення сільськогосподарських 

культур можуть завдати значної шкоди, пригнічуючи ріст та розвиток рослин 

за рахунок створення локального дефіциту елементів живлення. Однак, в 

випадку відносно незначного поширення бур’янів в межах посівів основними 

споживачами доступних рухомих форм елементів живлення є власне 

культурні рослини, в нашому випадку – пшениця озима. 

Показники виносу з зерном пшениці озимої азоту залежно від впливу 

елементів технології вирощування наведені в таблиці 3.17. 

Пшениця озима досить чутлива культура до дефіциту азоту в ґрунті, 

особливо це стосується періоду від появи сходів до припинення осінньої 

вегетації, коли рослини досить чутливі до невеликих, але стабільно доступних 

кількостей азоту та фосфору. А от другий період по чутливістю до основних 

макроелементів відноситься до періоду від початку відновлення весняної 

вегетації до виходу в трубку. В цей час рослини досить чутливі до нестачі 

азоту і що саме головне – не завжди його нестачу можна скомпенсувати 

додатковими агрозаходами позакореневого підживлення, так як можна 

зробити в більш пізні періоди розвитку – коли сформована достатньо велика 

листкова поверхня слабко чутлива до застосування такого хімічно активного 

елемента. Адже неправильне підживлення здатне в тому числі і істотно 

зменшити площу листкової поверхні посівів. 

А тому надзвичайної ваги набуває забезпечення доступності рослинам 

елементів живлення в ґрунті, особливо з точки зору звільнення посівів від 

рослинності що використовує вільний азот, адже в середньому по наших 

дослідах лише на формування врожаю використано пшеницею 156 кг/га азоту. 
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Таблиця 3.17. 

Винос з зерном пшениці озимої азоту (N) кг/га,  

середнє за 2017-2019 рр. 

Гербіцид  Антистресант  Строк проведення догляду  
за посівами 

осінь весна 
Контроль без гербіциду 140,9 126,5 
Видалення бур’янів вручну 186,3 167,0 

Гранстар Про 
75, в.г. 
(стандарт) 

Bioforge 151,9 136,2 
- 154,7 138,7 

Bioforge 179,3 160,2 
- 177,8 157,3 

Bioforge 166,5 149,5 
- 159,4 142,6 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 153,9 136,7 
- 156,1 138,5 

Bioforge 180,3 160,8 
- 176,8 157,7 

Bioforge 168,0 149,8 
- 160,5 143,6 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 182,4 165,1 
- 162,6 145,3 

Bioforge 157,0 141,0 
- 160,8 142,5 

Bioforge 155,5 138,4 
- 155,8 140,5 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 152,8 136,3 
- 154,6 138,4 

Bioforge 179,0 159,5 
- 176,1 156,8 

Bioforge 166,9 149,1 
- 160,3 142,1 

НІР0,05 5,6 4,3 
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Формування низького рівня урожайності негативно позначилось і на 

потребі азоту рослин пшениці на контрольному варіанті досліду. Так, 

визначено що для формування зерна потрібно було 126,5-140,9 кг/га азоту. 

Однак кращі варіанти досліду потребували значно більше даного біогенного 

елементу живлення – 167,0-186,3 кг/га. Що зайвий раз підтверджує важливість 

планування стабільного забезпечення доступності азоту рослинам пшениці 

озимої. 

Закономірності впливу досліджуваних елементів технології 

вирощування пшениці озимої проявили себе і в плані накопичення та виносу 

азоту зерном. Так, визначено, що за застосування  

За застосування захисту рослин за допомогою препарату Гранстар Про 

75, в.г. в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу BBCH 10-13 з зерном 

виносилось 179,3 кг/га азоту, а за весняного внесення в фазу BBCH 27-29 – 

160,2 кг/га. Аналогічно при використанні антистресанту Bioforge з гербіцидом 

Логран 75, в.г. восени рослини зафіксували в врожаї 180,3 кг/га азоту, а за 

весняного застосування заходів захисту – 160,8 кг/га, а за внесення Хармоні 

75, в.г. – 179,0 кг/га та 159,5 кг/га. А от за застосування ПІК 75, в.г. максимум 

фіксації азоту був за внесення в фазу BBCH 7-9 – 182,4 та навесні – 165,1 кг/га. 

Також не останню роль в ростових процесах рослин відіграє 

забезпечення рослин фосфором, що на початку вегетації сприяє утворенню 

потужної кореневої системи, а також своєчасному та якісному формуванню 

генеративних органів.  

Причому, нестача фосфору перш за все впливає на розвиток кореневої 

системи, а уже в подальшому рослини формують тонку соломинку, меншу 

площу листкової поверхні (листки мають менші розміри, дрібні), а також 

затримується і порушується формування колосків. Причому якраз наявність 

дрібних листків червоного або пурпурового кольору є одним з істотних 

способів візуальної діагностики дефіциту азоту на посівах пшениці озимої. 

Показники виносу з зерном пшениці озимої фосфору залежно від впливу 

елементів технології вирощування наведені в таблиці 3.18. 
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Таблиця 3.18. 

Винос з зерном пшениці озимої фосфору (P2О5) кг/га,  

середнє за 2017-2019 рр. 

Гербіцид  Антистресант  Строк проведення догляду 
 за посівами 

осінь весна 
Контроль без гербіциду 63,0 56,0 
Видалення бур’янів вручну 83,4 74,3 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 67,5 60,6 
- 68,7 61,8 

Bioforge 79,3 71,5 
- 79,1 69,9 

Bioforge 74,1 66,7 
- 71,4 63,2 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 68,3 60,7 
- 68,8 62,0 

Bioforge 79,5 71,1 
- 78,5 70,0 

Bioforge 73,9 66,4 
- 71,4 63,9 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 81,2 73,0 
- 73,0 64,0 

Bioforge 70,1 62,7 
- 71,5 63,6 

Bioforge 69,2 61,6 
- 69,4 62,9 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 67,8 60,8 
- 68,2 61,6 

Bioforge 79,4 70,5 
- 78,3 70,2 

Bioforge 73,9 66,0 
- 71,3 63,3 

НІР0,05 3,3 3,0 
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Отже, досліджено що в середньому по досліду рослини пшениці озимої 

з врожаєм виносять 69,2 кг/га фосфору, що за споживанням біогенних 

макроелементів є третім показником в порівнянні з азотом та калієм. 

Також нами визначено, що застосування операцій догляду, а саме: 

захисту рослин від бур’янів за допомогою препарату Гранстар Про 75, в.г. в 

поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу BBCH 10-13 з зерном виносилось 

79,3 кг/га фосфору, а за весняного внесення в фазу BBCH 27-29 – 71,5 кг/га. 

Аналогічно при використанні антистресанту Bioforge з гербіцидом Логран 75, 

в.г. восени рослини з врожаєм зафіксували в врожаї 79,5 кг/га фосфору, а за 

весняного застосування заходів захисту – 71,1 кг/га, а за внесення Хармоні 75, 

в.г. – 79,4 кг/га та 70,5 кг/га.  

Також встановлено, що за застосування ПІК 75, в.г. максимум фіксації 

фосфору нами спостерігався на варіантах за внесення препарату в фазу BBCH 

7-9 – 81,2 кг/га та навесні – 73,0 кг/га аналогічно як і для інших препаратів –  в 

поєднанні з антистресантом Bioforge. 

Визначено, що аналогічно іншим макроелементам потрібним для росту 

та розвитку рослин пшениці озимої калій досить важливий біогенний елемент 

що попри суттєву потребу для побудови рослинного організму істотно й 

впливає на опірність рослин хворобам та міцність стебел, стійкість їх до 

вилягання а також холодостійкість посівів. 

Відповідно немає такої прямої залежності як в азоту на вплив величини 

формування врожаю, однак високий рівень впливу на якість врожаю змушує 

серйозно ставитись до можливої нестачі даного елементу живлення рослинам.  

Нестача елемента проявляється візуально в пожовтінні верхніх молодих 

листків і лише потім  листкової системи більш старішої. При цьому слабко 

розвивається коренева система бічних стебел пшениці, сформованих в 

результаті кущення. 

Показники виносу з зерном пшениці озимої калію залежно від впливу 

елементів технології вирощування ї наведені в таблиці 3.19. 
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Таблиця 3.19. 

Винос з зерном пшениці озимої калію (K2O) кг/га,  

середнє за 2017-2019 рр. 

Гербіцид  Антистресант  Строк проведення догляду 
 за посівами 

осінь весна 
Контроль без гербіциду 114,9 102,9 
Видалення бур’янів вручну 152,1 136,4 

Гранстар Про 75, 
в.г. (стандарт) 

Bioforge 123,0 111,1 
- 126,1 112,9 

Bioforge 146,0 129,9 
- 144,8 128,0 

Bioforge 136,5 121,7 
- 130,1 115,6 

Логран 75, в.г. 

Bioforge 125,5 111,5 
- 126,5 113,3 

Bioforge 146,9 130,9 
- 144,4 128,5 

Bioforge 136,5 121,5 
- 130,0 116,5 

ПІК 75, в.г. 

Bioforge 149,1 134,1 
- 131,9 118,2 

Bioforge 128,5 114,8 
- 131,0 116,2 

Bioforge 126,6 112,5 
- 127,2 114,9 

Хармоні 75, в.г. 

Bioforge 124,6 111,1 
- 125,6 112,3 

Bioforge 145,9 130,1 
- 143,5 127,8 

Bioforge 135,6 121,0 
- 130,4 115,6 

НІР0,05 4,5 4,4 
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На основі проведених дослідів нами визначено, що в середньому по 

досліду рослини пшениці озимої з врожаєм виносять 126,8 кг/га калію, що за 

споживанням біогенних макроелементів є другим показником в порівнянні з 

азотом та фосфором. 

Також нами визначено, що застосування захисту рослин від бур’янів за 

допомогою препарату Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу BBCH 10-13 з зерном виносилось 146,0 кг/га калію, а за 

весняного внесення в фазу BBCH 27-29 – 129,9 кг/га. Аналогічно при 

використанні антистресанту Bioforge з гербіцидом Логран 75, в.г. восени 

рослини з врожаєм зафіксували в врожаї 146,9 кг/га калію, а за весняного 

застосування заходів захисту – 130,9 кг/га, а за внесення Хармоні 75, в.г. – 

145,9 кг/га та 130,1 кг/га.  

Також нами було визначено, що за застосування ПІК 75, в.г. максимум 

фіксації калію нами спостерігався на варіантах за внесення препарату в фазу 

BBCH 7-9 – 149,1 кг/га та навесні – 134,1 кг/га аналогічно як і для інших 

препаратів –  в поєднанні з антистресантом Bioforge. 

 

Висновки за розділом 3. 

 

Встановлено, що в середньому по досліду на час повних сходів отримано 

451 шт./м2 рослин пшениці озимої, а на час відновлення весняної вегетації 

залишилось 429 шт./м2, що засвідчує про хороший відсоток виживання 

(95,0 %). Так, за осіннього застосування елементів агротехнології захисту 

посівів до часу збирання пшениці зберігалось 412 шт./м2, а за весняного 

внесення – 409 шт./м2 рослин. Тобто запізнення з часом обробітку 

опосередковано впливало на стан рослин та відсоток їх збереженості. Однак, 

істотних закономірностей зменшення нами не було виявлено. Водночас 

закономірностей до істотної відмінності густоти посівів за застосування 

антистресанту Bioforge нами не було виявлено.  
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Встановлено, що загальна кількість бур’янів, що сформована в умовах 

Білоцерківської дослідно-селекційної станції представлена 17 видами 

бур’янів, що належать до 11 основних ботанічних родин та є типовою для 

посівів пшениці озимої або ж сівозміни насичених зерновими культурами.  

Досліджено що в осінній період росту та розвитку пшениці озимої в її 

агроценозі спостерігались наступні види бур’янів: мишій сизий (8,0 шт./м2), 

гірчак березковидний (4,9 шт./м2), гірчак почечуйний (3,5 шт./м2), лобода біла 

(3,3 шт./м2), талабан польовий (1,7 шт./м2), гірчиця польова (1,2 шт./м2), 

підмаренник чіпкий (1,2 шт./м2), фіалка польова (0,7 шт./м2), осот рожевий (0,7 

шт./м2), паслін чорний (0,6 шт./м2), осот жовтий (0,4 шт./м2) та рутка лікарська 

(0,2 шт./м2). 

Визначено що в посівах пшениці озимої впродовж її вегетації найбільш 

масовими видами були: талабан польовий (15,1 шт./м2), мишій сизий (11,2 

шт./м2), лобода біла (6,8 шт./м2), гірчак березковидний (5,6 шт./м2), фіалка 

польова (5,1 шт./м2) та гірчак почечуйний (4,3 шт./м2). А от найбільш 

численною (83 %) була група дводольних видів бур’янів, а от однодольні були 

представлені лиш 17 % від загальної кількості сходів. А отже, найбільш 

актуальним питанням залишається ефективне контролювання дводольних 

бур’янів на посівах пшениці озимої.  

Встановлено, що в середньому ж за роки досліджень максимальні 

значення вегетативної маси були в таких видів як: талабан польовий (68,0 

г/м2), осот рожевий (57,5 г/м2), лобода біла (53,7 г/м2) та гірчак березковидний 

(21,1 г/м2). А от нерівномірне випадання, хоча й достатньої кількості опадів 

впродовж 2018 та 2019 років дозволили суттєво відновити запаси вологи в 

ґрунті що й вплинуло на ріст та розвиток буряні. Так, в 2018 році в середньому 

по досліду формувалось 395,5 г/м2 вегетативної маси, а в 2019 відповідно 

427,7 г/м2. 

Досліджено що за роки проведення досліджень максимальні параметри 

сухої маси були в таких видів як: талабан польовий (30,6 г/м2), осот рожевий 

(25,3 г/м2), лобода біла (22,3 г/м2) та гірчак березковидний (9,9 г/м2). В 
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середньому формувалось 146,3 г/м2 сухої маси бур’янів, а от мінімальні 

значення цього показника були в 2017 році як найменш забезпеченому 

вологою. А максимальні в 2019 – як такому що найкраще забезпечений 

вологою серед усіх років проведення наших досліджень. 

Встановлено що в фазу осіннього кущення максимальні параметри 

формування проективного покриття припадали на наступні види бур’янів: 

лобода біла (5,6 %), гірчак березковидний (5,5 %), гірчак почечуйний (4,8 %), 

талабан польовий (4,8 %), мишій сизий (3,8 %). В той же час зимуючі види 

переважно формували оптимальні для перезимівлі площі листкової поверхні, 

а особи в перший рік вегетації мали доволі скромні розміри листкового 

апарату та займали лише 0,9 % (осот жовтий) та 1,8 % (осот рожевий) в 

загальному проективному покритті усіх видів агрофітоценозу. 

Підживлення посівів антистресантом Bioforge істотно не позначилось на 

зростанні площі листкової поверхні, що пов’язано з тим що гербіциди 

негативно впливають на багато фізіологічних процесів в самій рослині і не 

обов’язково це стосується змін площі листкової поверхні. При цьому кращі 

варіанти застосування засобів захисту рослин восени були за використання 

таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, в.г., Хармоні 75, в.г, за 

внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в 

поєднанні з Bioforge так і окремо. А от внесення ПІК 75, в.г., для формування 

кращої площі листя пшениці слід проводити в фазу BBCH 7-9 восени, або 

навесні в BBCH 25-26. 

Кращі показники фотосинтетичного потенціалу за застосування засобів 

захисту рослин восени були ідентифіковані за використання таких препаратів 

як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, в.г., Хармоні 75, в.г, за внесення в 

фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з 

Bioforge так і окремо. А от внесення ПІК 75, в.г., для формування кращого 

фотосинтетичного потенціалу посівів пшениці озимої необхідно проводити в 

фазу BBCH 7-9 восени, або навесні в BBCH 25-26. Також нами досліджено, що 
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застосування підживлення антистресантом Bioforge істотно не вплинуло на 

зростання показників фотосинтетичного потенціалу посівів. 

Визначено, що застосування антистресанту Bioforge позитивно 

вплинуло на стан рослин та накопичення ними сухої речовини. Відповідно 

кращі показники чистої продуктивності фотосинтезу пшениці були отримані 

за застосування восени таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, 

в.г., Хармоні 75, в.г, за внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за 

застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з Bioforge. А от внесення ПІК 75, в.г., 

для формування кращого фотосинтетичного потенціалу посівів пшениці 

озимої необхідно проводити в фазу BBCH 7-9 восени, або навесні в BBCH 25-

26 в поєднанні з Bioforge. 

На основі проведених досліджень встановлено, що в середньому по 

досліду рослини пшениці озимої з врожаєм виносять 156 кг/га азоту, 69,2 кг/га 

фосфору та 126,8 кг/га калію. А от застосування елементів технології 

вирощування істотно поліпшує засвоєння рослинами біогенних 

макроелементів. Так, за застосування захисту рослин за допомогою препарату 

Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу BBCH 10-

13 з зерном виносилось 179,3 кг/га азоту, а за весняного внесення в фазу BBCH 

27-29 – 160,2 кг/га. Аналогічно при використанні антистресанту Bioforge з 

гербіцидом Логран 75, в.г. восени рослини зафіксували в врожаї 180,3 кг/га 

азоту, а за весняного застосування заходів захисту – 160,8 кг/га, а за внесення 

Хармоні 75, в.г. – 179,0 кг/га та 159,5 кг/га. А от за застосування ПІК 75, в.г. 

максимум фіксації азоту був за внесення в фазу BBCH 7-9 – 182,4 та навесні – 

165,1 кг/га. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

Захист посівів пшениці озимої від бур’янів є неодмінною умовою 

реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослинами. Адже на 

сьогодні неможливо отримати кращі результати без застосування гербіцидів, 

які відзначаються високою ефективністю контролю широкого спектру видів 

бур’янів. Водночас тривале застосування гербіцидів одних і тих же хімічних 

груп та певні проблеми пов’язані з ефективністю їх дії, систематичне 

вирощування зернових культур, особливо з порушеннями сівозміни призвело 

до високого рівня забур’яненості посівів стійкими до певних препаратів та 

культуроспецифічними видами бур’янів.  

Попри те що до гербіцидів застосовуваних на пшениці озимій ставляться 

такі вимоги: максимально широкий видовий склад контрольованих бур’янів, 

перерослих, багаторічних, падалиці культурних рослин та 

складноконтрольованих видів; застосування в широкому діапазоні фаз 

розвитку культури; швидка і ефективна дія та відсутність фітотоксичного 

впливу на пшеницю озиму; ефективність за широкого діапазону температур і 

вологості повітря; ґрунтова активність; відсутність післядії; можливість 

змішування з іншими пестицидами не всі препарати відповідають цим 

вимогам. Так, переважна більшість препаратів на основі сульфонілсечовини 

можуть застосовуватись і восени і навесні, окремі з них аж до викидання 

колосу. Препарати селективні до зернових культур і мають великий спектр 

контрольованих бур’янів, в тому числі багаторічних та стійких до 2,4-д. Однак 

вони усі мають відмінності впливу на рослини і особливості застосування, а 

тому потребують додаткового вивчення ефективності дії. 

Показники ефективності осіннього застосування гербіцидів Гранстар 

Про 75 та Логран 75, в поєднанні з антистресантом Bioforge в середньому за 

роки досліджень, на різні види дводольних бур’янів наведені в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Ефективність осіннього застосування гербіцидів Гранстар Про 75 та 

Логран 75 в поєднанні з антистресантом Bioforge, за 2017-2019 рр., % 

Вид бур’яну Гранстар Про 75, в.г. 
(стандарт) 

Логран 75, в.г. 
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Лобода біла 57,1 63,2 81,4 95,9 76,8 90,1 58,4 65,6 83,4 98,7 79,1 94,3 
Щириця 
звичайна - - - - - - - - - - - - 
Гірчак 
березковидний 55,6 65,2 79,5 97,9 75,5 92,9 56,3 67,0 81,3 99,8 77,2 95,4 
Гірчак 
почечуйний 54,8 66,1 78,7 99,0 75,2 93,8 55,1 65,9 79,9 98,8 75,7 94,5 
Талабан 
польовий 56,3 64,1 79,9 96,8 76,0 91,9 63,2 75,4 98,1 100,0 93,8 100,0 
Фіалка польова 33,2 47,9 48,2 67,9 44,4 63,1 52,3 67,5 77,5 100,0 73,4 95,9 
Рутка лікарська - - 42,3 55,6 38,6 50,6 - - 43,5 59,1 39,6 54,7 
Підмаренник 
чіпкий 53,3 67,0 77,1 99,7 73,2 95,1 40,3 51,0 55,7 72,2 51,3 67,6 
Гірчиця польова - - 73,1 92,2 68,8 87,3 - - 74,2 93,1 70,2 89,0 
Паслін чорний - - 56,2 63,1 42,3 51,5 - - 77,2 95,6 72,9 91,6 
Волошка синя - - - - - - - - - - - - 
Спориш 
звичайний 42,1 53,4 66,0 86,0 62,0 81,1 45,6 56,9 70,6 89,9 66,3 85,7 
Смілка 
широколиста - - - - - - - - - - - - 
Осот жовтий - - 74,5 83,6 70,7 78,9 - - 56,8 67,5 52,9 63,1 
Осот рожевий - - 72,4 82,1 68,7 77,0 - - 54,2 65,5 50,1 61,1 
Інші види 45,5 58,7 69,4 91,3 65,5 86,2 47,8 60,2 72,8 93,3 68,8 89,3 
В середньому 49,7 60,7 69,1 85,5 64,4 80,0 52,4 63,7 71,2 87,2 67,0 83,2 
НІР0,05 0,9 1,1 
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Серед бур’янів в агрофітоценозі пшениці озимої є найбільш 

проблемними з точки зору контролю дводольні види, особливо багаторічні. 

Найчастіше для контролю таких видів застосовують препарати з групи 

сульфонілсечовин, однак вони не досить ефективні проти перерослих 

бур’янів, а тому питання раннього застосування препаратів є досить 

актуальним. 

В осінній період вегетації пшениці озимої в роки проведення досліджень 

були відсутні такі види бур’янів як: щириця звичайна, волошка синя та смілка 

широколиста. А от сходи таких видів як рутка лікарська, гірчиця польова, 

паслін чорний, волошка синя, осот жовтий та осот рожевий були відсутні в 

фазу вегетації пшениці озимої BBCH 7-9. 

За застосування гербіциду Гранстар Про 75, в.г. він проявляв високу 

ефективність в контролюванні сходів лободи білої в фазах росту та розвитку 

пшениці озимої BBCH 10-13 та BBCH 22-25, а от в фазу появи сходів BBCH 

7-9 ефективність норми застосування препарату 20 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge була 57,1 %, а за внесення винятково гербіциду – 

63,2 % відповідно. 

Якщо аналізувати ефективність дії препарату в розрізі по бур’янах, то 

чутливими були наступні види: лобода біла, гірчак березковидний, гірчак 

почечуйний, талабан польовий, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш 

звичайний, осот жовтий, осот рожевий. А от види такі як: фіалка польова та 

паслін чорний виявились середньочутливими до дії гербіциду Гранстар Про 

75, в.г. 

Загалом можна стверджувати, що попри складні умови осіннього 

вегетаційного періоду років досліджень ефективність препарату Гранстар Про 

75, в.г. в середньому по видах була на рівні 69,1-85,5 % за застосування в фазу 

розвитку рослин пшениці BBCH 10-13 та 64,4-80,0 % за внесення в фазу BBCH 

22-25. 

Застосування гербіциду Гранстар Про 75, в.г. винятково без препаратів 

що пом’якшують його дію дозволили контролювати майже стовідсотково такі 
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види як гірчаки, підмаренник чіпкий, та доволі ефективно лободу білу, талабан 

польовий, гірчицю польову в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 10-13 та 

аналогічні види в фазу BBCH 22-25 з ефективністю знищення на 90,1-95,1 %. 

Загалом же аналіз ефективності препарату Гранстар Про 75, в.г. в фазу 

появи сходів пшениці озимої BBCH 7-9 показує його недостатню ефективність 

порівняно з іншими строками застосування – 49,7 та 60,7 % відповідно. Така 

ситуація викликана недостатньо вираженою ґрунтовою дією препарату та тим 

що сходи таких видів як рутка лікарська, гірчиця польова, паслін чорний, 

волошка синя, осот жовтий та осот рожевий з’явились уже в фазу розвитку 

пшениці озимої BBCH 10-13, а тому гербіцид не міг їх ефективно 

контролювати.  

Використання препарату Логран 75, в.г. дозволило ефективно 

контролювати сходів лободи білої в фазах росту та розвитку пшениці озимої 

BBCH 10-13 та BBCH 22-25, а в фазу BBCH 7-9 ефективність норми 

застосування препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge була 

58,4 %, а за внесення винятково гербіциду – 65,6 % відповідно. 

Аналогічно з попереднім аналізованим нами гербіцидом застосування 

препарату Логран 75, в.г. дозволило в середньому по видах отримати 

ефективність знищення бур’янів на рівні 71,2-87,2 % за застосування в фазу 

розвитку рослин пшениці BBCH 10-13 та 67,0-83,2 % за внесення в фазу BBCH 

22-25. 

Аналіз ефективності дії препарату в розрізі по видах бур’янів показує що 

високочутливим був талабан польовий, а от чутливими до дії препарату були 

наступні види: лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, фіалка 

польова, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш звичайний. А от види 

такі як: рутка лікарська, осот жовтий, осот рожевий та паслін чорний 

виявились середньочутливими до дії гербіциду Логран 75, в.г. 

Внесення гербіциду Логран 75, в.г. без антристресантів дозволило 

ефективно контролювати такі види як: лобода біла, гірчак березковидний, 

гірчак почечуйний, талабан польовий, фіалку польову, гірчицю польову та 
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паслін чорний в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 10-13 та аналогічні види 

в фазу BBCH 22-25 з ефективністю знищення на 89,0-100,0 %. 

Загалом же аналіз ефективності препарату Логран 75, в.г.  в фазу появи 

сходів пшениці озимої BBCH 7-9 показує його недостатню ефективність 

порівняно з іншими строками застосування – 52,4 та 63,7 % відповідно. 

Аналогічно попередньому гербіциду це пов’язано з тим що сходи таких видів 

як рутка лікарська, гірчиця польова, паслін чорний, волошка синя, осот жовтий 

та осот рожевий з’явились уже в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 10-13.  

Параметри ефективності осіннього застосування гербіцидів ПІК 75 та 

Хармоні 75, в середньому за роки досліджень, на різні види дводольних 

бур’янів наведені в таблиці 4.2. 

Осіннє застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку 

пшениці озимої BBCH 7-9 дозволило ефективно контролювати дводольні 

бур’яни за рахунок яскраво вираженої тривалої ґрунтової дії препарату. Так, 

за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 88,2 %, а от за внесення лише гербіциду 

відповідно 96,7 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких 

видів як лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан 

польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий та спориш звичайний, а й 

знищував проростки рутки лікарської, гірчиці польової, пасльону чорного, 

осоту жовтого та осоту рожевого.  

За внесення гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку пшениці 

озимої BBCH 10-13 його загальна ефективність зменшилась до рівня 74,9-

83,2 %, а от в фазу BBCH 22-25 відповідно до 60,4-71,7 %.  

Отже, за результатами проведених досліджень можна встановити що на 

ранніх етапах росту (фаза сходів або білої ниточки) гербіцид ефективно 

контролював більшість видів бур’янів, а от в більш пізні фази чутливість до 

нього проявляли: лобода  біла та талабан польовий, а такі види як: гірчаки, 

фіалка польова, рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш 

звичайний, осоти були середньочутливими. 
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Таблиця 4.2 

Ефективність осіннього застосування гербіцидів ПІК 75 та Хармоні 75 в 

поєднанні з антистресантом Bioforge, за 2017-2019 рр., % 

Вид бур’яну ПІК 75, в.г. Хармоні 75, в.г. 
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Лобода біла 97,8 100,0 84,5 95,4 76,1 89,9 57,3 63,9 81,9 96,8 77,4 91,7 
Щириця 
звичайна - - - - - - - - - - - - 
Гірчак 
березковидний 87,4 98,3 77,4 89,2 62,4 77,2 55,5 65,6 79,9 98,3 75,8 93,6 
Гірчак 
почечуйний 85,6 97,6 75,5 88,5 60,5 76,3 54,5 65,5 78,8 98,4 75,0 93,7 
Талабан 
польовий 99,3 100,0 85,1 96,0 70,1 83,9 59,3 69,3 88,5 97,9 84,4 95,5 
Фіалка польова 86,1 95,7 76,3 86,4 61,2 74,5 42,3 57,2 62,4 83,5 58,4 79,0 
Рутка лікарська - - 74,3 80,2 59,2 68,2 - - 42,4 56,9 38,6 52,2 
Підмаренник 
чіпкий 83,2 93,2 73,2 84,1 58,3 72,3 40,8 53,0 60,4 80,0 56,3 75,4 
Гірчиця польова - - 75,6 79,9 60,5 68,4 - - 73,2 92,2 69,0 87,6 
Паслін чорний - - 70,3 78,0 55,5 66,3 - - 37,3 45,1 29,8 36,9 
Волошка синя - - - - - - - - - - - - 
Спориш 
звичайний 84,4 95,6 77,8 86,5 62,9 74,1 43,4 54,7 67,8 87,4 63,7 82,9 
Смілка 
широколиста - - - - - - - - - - - - 
Осот жовтий - - 69,5 75,4 54,6 63,4 - - 62,7 72,6 58,8 68,0 
Осот рожевий - - 66,9 75,0 51,6 62,7 - - 60,4 70,9 56,5 66,1 
Інші види 82,1 93,0 66,9 66,9 51,7 55,0 46,3 59,1 70,7 91,9 66,7 87,3 
В середньому 88,2 96,7 74,9 83,2 60,4 71,7 49,9 61,0 66,6 82,4 62,3 77,7 
НІР0,05 1,1 1,2 
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Внесення гербіциду ПІК 75, в.г. без поєднання з антистресантом 

дозволило ефективно контролювати такі види як: лобода біла та талабан 

польовий не залежно від фаз застосування препарату. Решта ж бур’янів 

знищувалась ефективніше порівняно з нормою витрати 20 г/га та в поєднанні 

з антистресантом Bioforge. 

За застосування гербіциду Хармоні 75, в.г. ефективність контролювання 

сходів лободи білої в фазах росту та розвитку пшениці озимої BBCH 10-13 та 

BBCH 22-25 була досить високою, а в фазу BBCH 7-9 ефективність норми 

застосування препарату 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge була 

57,3 %, а за внесення винятково гербіциду – 63,9 % відповідно. 

Застосування Хармоні 75, в.г. дозволило в середньому по видах 

отримати ефективність знищення бур’янів на рівні 66,6-82,44 % за внесення в 

фазу рослин пшениці BBCH 10-13 та 62,3-77,7 % в фазу BBCH 22-25. 

Якщо ж коротко проаналізувати ефективність дії препарату по видах 

бур’янів то чутливими до дії препарату були: лобода біла, гірчак 

березковидний, гірчак почечуйний, талабан польовий, фіалка польова, гірчиця 

польова, спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, підмаренник 

чіпкий, осот жовтий, осот рожевий виявились середньочутливими до дії 

гербіциду Хармоні 75, в.г., а паслін чорний - слабкочутливим 

Застосування Хармоні 75, в.г. без поєднання з антистресантом дозволило 

ефективно контролювати такі види як: лобода біла, гірчак березковидний, 

гірчак почечуйний, талабан польовий та гірчиця польова в фазу розвитку 

пшениці озимої BBCH 10-13 та аналогічні види в фазу BBCH 22-25. 

Ефективність Хармоні 75, в.г. в фазу появи сходів пшениці озимої BBCH 

7-9 доволі слабка і найкраще його використовувати аналогічно іншим 

гербіцидам (окрім гербіциду ПІК 75, в.г.) в фазу розвитку пшениці озимої 

BBCH 10-13.  

Показники ефективності весняного застосування гербіцидів Гранстар 

Про 75 та Логран 75 в поєднанні з антистресантом, в середньому за роки 

досліджень, на різні види дводольних бур’янів наведені в таблиці 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Ефективність весняного застосування гербіцидів Гранстар Про 75 та 

Логран 75 в поєднанні з антистресантом Bioforge, за 2017-2019 рр., % 

Вид бур’яну Гранстар Про 75, в.г. 
(стандарт) 

Логран 75, в.г. 
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Лобода біла - - 69,3 84,0 61,7 75,5 - - 71,2 86,8 64,0 79,7 
Щириця 
звичайна - - 68,1 82,3 62,2 74,0 - - 72,3 85,4 65,2 80,0 
Гірчак 
березковидний - - 67,9 86,1 60,8 78,0 - - 69,7 88,0 62,4 80,5 
Гірчак 
почечуйний - - 66,5 86,8 60,0 78,5 - - 67,7 86,6 60,5 79,1 
Талабан 
польовий 58,6 66,3 67,7 84,8 60,9 76,9 65,5 77,6 85,9 88,1 78,6 85,0 
Фіалка польова 35,3 49,9 40,0 56,2 29,4 48,3 54,4 69,5 65,1 88,3 58,4 81,1 
Рутка лікарська 46,7 58,2 41,0 43,5 23,6 35,9 45,3 67,2 31,2 47,0 24,6 39,9 
Підмаренник 
чіпкий 55,2 69,0 64,9 88,0 58,4 79,8 42,2 53,0 43,5 60,4 36,4 52,3 
Гірчиця польова 54,3 68,1 61,2 80,2 53,6 72,1 59,0 78,0 62,3 81,1 54,9 73,8 
Паслін чорний - - 50,0 57,8 27,2 36,7 - - 65,1 83,9 57,8 76,9 
Волошка синя 52,4 65,9 61,0 79,0 58,1 68,9 57,9 70 70,0 89,8 63,0 74,0 
Спориш 
звичайний - - 53,8 74,3 47,1 66,1 - - 58,4 78,1 51,4 70,7 
Смілка 
широколиста - - 68,3 85,9 60,0 72,5 - - 63,0 82,0 52,0 75,3 
Осот жовтий - - 62,8 71,1 55,5 64,1 - - 45,1 55,0 37,7 48,3 
Осот рожевий - - 60,5 70,3 53,4 62,1 - - 42,3 53,7 34,8 46,2 
Інші види 47,5 60,7 57,3 79,3 50,6 71,1 49,8 62,2 60,8 81,3 53,9 74,1 
В середньому 50,0 62,6 60,0 75,6 51,4 66,3 53,4 68,2 60,9 77,2 53,5 69,8 
НІР0,05 1,2 1,0 
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Весняний період застосування гербіцидів для захисту посівів пшениці 

озимої від присутності бур’янів є менш оптимальним з точки зору 

ефективності, так як багаторічні види встигають сформувати потужну 

кореневу систему, що складно піддається дії препаратів на основі 

сульфонілсечовини а зимуючі види продовжують свою вегетацію, крім того 

сходить багато видів, насіння яких проростає при +2°С і вище, таких як: 

гірчаки, талабан польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, та інші. 

Вивчення застосування гербіциду Гранстар Про 75, в.г. навесні 

підтвердило чутливість наступних видів: лобода біла, гірчак березковидний, 

гірчак почечуйний, талабан польовий, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, 

спориш звичайний, осот жовтий, осот рожевий, а от фіалка польова та паслін 

чорний були середньочутливими. 

Аналіз ефективності препарату Гранстар Про 75, в.г. в фазу відновлення 

вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 показує його недостатню ефективність 

порівняно з іншими строками застосування – 50,0 та 62,6 % відповідно. Така 

ситуація пов’язана з відсутністю ґрунтової дії препарату та тим що сходи 

таких видів як лобода біла, щириця звичайна, гірчак березковидний, гірчак 

почечуйний, спориш звичайний, смілка широколиста, осот жовтий та осот 

рожевий з’явились уже в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 27-29, а тому 

гербіцид не міг їх ефективно контролювати.  

В той же час ефективність Гранстар Про 75, в.г. в середньому по видах 

була на рівні 60,0-75,6 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці 

BBCH 27-29 та 51,4-66,3 % за внесення в фазу BBCH 30-35. 

Внесення гербіциду Гранстар Про 75, в.г. без поєднання з 

антистресантом дозволило ефективно контролювати такі види як гірчаки, 

підмаренник чіпкий, та доволі ефективно лободу білу, талабан польовий, 

смілку широколисту та гірчицю польову в фазу розвитку пшениці озимої 

BBCH 27-29 та аналогічні види в фазу BBCH 30-35, що з точки зору 
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ефективності гарантує отримання хороших результатів на сильно перерослих 

бур’янах. 

От застосування гербіциду Логран 75, в.г. дозволило в середньому по 

видах отримати ефективність весняного знищення бур’янів на рівні 60,9-

77,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 27-29 та 53,5-

69,8 % за внесення в фазу BBCH 30-35. 

Аналіз ефективності дії гербіциду Логран 75, в.г. в розрізі по видах 

бур’янів показує що чутливими були щириця звичайна, талабан польовий, 

лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, фіалка польова, 

підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш звичайний. А от види такі як: 

рутка лікарська, осот жовтий, осот рожевий та паслін чорний виявились 

середньочутливими до дії гербіциду Логран 75, в.г. 

В той же час застосування гербіциду Логран 75, в.г. без поєднання з 

антистресантом дозволило ефективно контролювати такі види як: лобода біла, 

щириця звичайна, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан 

польовий, фіалка польова, гірчиця польова, паслін чорний, волошка синя та 

смілка широколиста в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 27-29 з 

ефективністю 81,1-89,8 % та аналогічні види в фазу BBCH 30-35 з 

ефективністю 74,0-85,0 % відповідно. 

Можна узагальнити, що ефективність препарату Логран 75, в.г.  в фазу 

відновлення весняної вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 доволі незначна в 

порівнянні з іншими строками застосування – 53,4 та 68,2 % відповідно. 

Аналогічно попередньому гербіциду це пов’язано з тим що сходи таких видів 

як лобода біла, щириця звичайна, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, 

спориш звичайний, смілка широколиста, осот жовтий та осот рожевий 

з’явились уже в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 27-29. А тому для 

ефективного контролювання бур’янів на ранніх етапах відновлення вегетації 

слід застосовувати препарати що мають ґрунтову дію в тому числі, такі як 

ПІК 75, в.г. 
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Параметри ефективності весняного застосування антистресанта Bioforge 

та гербіцидів ПІК 75 та Хармоні 75, в середньому за роки досліджень, на різні 

види дводольних бур’янів наведені в таблиці 4.4.  

Встановлено, що весняне застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу 

відновлення вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 дозволило ефективно 

контролювати дводольні бур’яни за рахунок тривалої ґрунтової дії препарату. 

Так, за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 75,1 %, а от за внесення без використання 

антистресанту відповідно 90,9 %. Фактично препарат не тільки контролював 

сходи таких видів як талабан польовий, фіалка польова та волошка синя, а й 

знищував проростки рутки лікарської, підмаренника чіпкого та гірчиці 

польової.  

За застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку пшениці 

озимої BBCH 27-29 його загальна ефективність зменшилась до рівня 59,4-

69,4 %, а от в фазу BBCH 27-29 відповідно до 45,7-58,2 %.  

Отже, після відновлення вегетації гербіцид ефективно контролював 

більшість видів бур’янів, а от в більш пізні фази чутливість до нього 

проявляли: лобода  біла, щириця звичайна та талабан польовий, а такі види як: 

гірчаки, фіалка польова, рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, осоти були середньочутливими. 

Застосування гербіциду ПІК 75, в.г. без в поєднанні з антистресантом 

Bioforge дозволило контролювати такі види як: лобода біла, щириця звичайна 

та талабан польовий не залежно від фаз застосування препарату. Решта 

бур’янів також ефективніше знищувалась порівняно з варіантом поєднання з 

антистресантом Bioforge. Що фактично підтверджує пом’якшення впливу 

гербіцидів не тільки для рослин пшениці а й зниження ефекту боротьби з 

видами бурянів. 

Внесення гербіциду Хармоні 75, в.г. забезпечило в середньому по видах 

отримати ефективність знищення бур’янів на рівні 56,2-72,0 % за застосування 

в фазу рослин пшениці BBCH 27-29 та 49,0-64,0 % в фазу BBCH 30-35. 
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Таблиця 4.4 

Ефективність весняного застосування гербіцидів ПІК 75 та Хармоні 75 в 

поєднанні з антистресантом Bioforge, за 2017-2019 рр., % 

Вид бур’яну ПІК 75 Хармоні 75, в.г. 
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Лобода біла - - 72,4 83,6 60,7 74,6 - - 69,7 85,0 62,0 76,4 
Щириця 
звичайна - - 71,1 84,0 62,0 75,0 - - 70,0 83,0 64,5 73,1 
Гірчак 
березковидний - - 60,7 72,3 47,5 62,4 - - 68,2 86,4 61,0 78,8 
Гірчак 
почечуйний - - 61,4 73,7 45,3 61,0 - - 66,6 86,6 59,8 78,4 
Талабан 
польовий 100,0 100,0 73,0 84,0 55,0 68,3 61,1 71,1 76,4 85,9 69,3 79,9 
Фіалка польова 87,4 97,5 60,1 70,0 45,9 59,3 43,6 59,0 50,2 71,2 43,1 63,7 
Рутка лікарська 63,0 78,0 59,0 64,0 44,0 53,3 40,0 52,0 30,3 44,9 23,4 37,2 
Підмаренник 
чіпкий 55,4 95,2 55,5 68,0 43,2 57,1 42,9 55,0 48,6 68,5 41,2 60,2 
Гірчиця польова 65,6 82,0 58,7 63,2 45,3 53,5 62,3 70,0 61,3 80,2 53,8 72,7 
Паслін чорний - - 54,0 64,0 40,5 51,3 - - 25,3 33,4 14,8 21,9 
Волошка синя 70,1 88,5 53,0 63,0 40,1 60,0 60,0 71,1 58,0 69,0 52,3 63,0 
Спориш 
звичайний - - 60,5 70,1 47,7 59,2 - - 55,9 75,3 48,5 68,0 
Смілка 
широколиста - - 51,0 68,0 42,0 60,0 - - 60,0 83,0 54,0 75,0 
Осот жовтий - - 52,5 63,9 39,4 48,3 - - 50,7 61,0 43,6 52,9 
Осот рожевий - - 52,2 62,8 36,5 47,7 - - 48,8 58,7 41,4 51,1 
Інші види 84,5 95,2 55,1 55,1 36,6 40,1 48,7 61,3 58,9 80,1 51,6 72,4 
В середньому 75,1 90,9 59,4 69,4 45,7 58,2 51,2 62,8 56,2 72,0 49,0 64,0 
НІР0,05 1,3 1,2 
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А от аналіз ефективності дії препарату показує що чутливими були: 

лобода біла, щириця звичайна, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, 

талабан польовий, фіалка польова, гірчиця польова, спориш звичайний. А от 

види такі як: рутка лікарська, підмаренник чіпкий, осот жовтий, осот рожевий 

виявились середньочутливими до дії гербіциду Хармоні 75, в.г., а паслін 

чорний - слабкочутливим 

Загалом же використання гербіциду Хармоні 75, в.г. без поєднання з 

антистресантом Bioforge дозволило ефективно контролювати: лободу білу, 

щирицю звичайну, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан 

польовий, гірчицю польову та смілку широколисту в фазу розвитку пшениці 

озимої BBCH 27-29 та аналогічні види в фазу BBCH 30-35. 

Ефективність Хармоні 75, в.г. в фазу появи сходів пшениці озимої BBCH 

25-26 доволі слабка і найкраще його використовувати аналогічно іншим 

гербіцидам (окрім гербіциду ПІК 75, в.г.) в фазу розвитку пшениці озимої 

BBCH 27-29.  

 

 

Висновки за розділом 4: 

 

Аналіз ефективності дії препарату Логран 75, в.г. восени показує, що 

внесення даного препарату дозволило в середньому по видах отримати 

ефективність знищення бур’янів на рівні 71,2-87,2 % за застосування в фазу 

розвитку рослин пшениці BBCH 10-13 та 67,0-83,2 % за внесення в фазу BBCH 

22-25. А от в розрізі по видах бур’янів високочутливими до дії даного 

гербіциду є талабан польовий, а от чутливими до дії препарату були наступні 

види: лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, фіалка польова, 

підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш звичайний. А от види такі як: 

рутка лікарська, осот жовтий, осот рожевий та паслін чорний виявились 

середньочутливими до дії гербіциду Логран 75, в.г. 
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Поєднання даного гербіциду з антистресантом Bioforge знижує його 

ефективність. А тому внесення гербіциду Логран 75, в.г. без застосування 

антистресанту дозволило ефективно контролювати такі види як: лобода біла, 

гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан польовий, фіалку польову, 

гірчицю польову та паслін чорний в фазу розвитку пшениці озимої BBCH 10-

13 та аналогічні види в фазу BBCH 22-25 з ефективністю знищення на 89,0-

100,0 %. 

Осіннє застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку 

пшениці озимої BBCH 7-9 дозволило ефективно контролювати дводольні 

бур’яни за рахунок яскраво вираженої тривалої ґрунтової дії препарату. Так, 

за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 88,2 %, а от за внесення без Bioforge відповідно 

96,7 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких видів як лобода 

біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан польовий, фіалка 

польова, підмаренник чіпкий та спориш звичайний, а й знищував проростки 

рутки лікарської, гірчиці польової, пасльону чорного, осоту жовтого та осоту 

рожевого.  

Встановлено що весняний період застосування гербіцидів для захисту 

посівів пшениці озимої від присутності бур’янів є менш оптимальним з точки 

зору ефективності, так як багаторічні види встигають сформувати потужну 

кореневу систему, що складно піддається дії препаратів на основі 

сульфонілсечовини а зимуючі види продовжують свою вегетацію, крім того 

сходить багато видів, насіння яких проростає при +2°С і вище, таких як: 

гірчаки, талабан польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, та інші. 

Досліджено що застосування гербіциду Логран 75, в.г. навесні 

дозволило в середньому по видах отримати ефективність весняного знищення 

бур’янів на рівні 60,9-77,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці 

BBCH 27-29 та 53,5-69,8 % за внесення в фазу BBCH 30-35. Аналіз 

ефективності дії гербіциду Логран 75, в.г. в розрізі по видах бур’янів показує 
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що чутливими були щириця звичайна, талабан польовий, лобода біла, гірчак 

березковидний, гірчак почечуйний, фіалка польова, підмаренник чіпкий, 

гірчиця польова, спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, осот 

жовтий, осот рожевий та паслін чорний виявились середньочутливими до дії 

гербіциду Логран 75, в.г. 

Визначено що весняне застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу 

відновлення вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 дозволило ефективно 

контролювати дводольні бур’яни за рахунок тривалої ґрунтової дії препарату. 

Так, за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 75,1 %, а от за внесення винятково самого 

гербіциду відповідно 90,9 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи 

таких видів як талабан польовий, фіалка польова та волошка синя, а й 

знищував проростки рутки лікарської, підмаренника чіпкого та гірчиці 

польової. Отже, після відновлення вегетації гербіцид ефективно контролював 

більшість видів бур’янів, а от в більш пізні фази чутливість до нього 

проявляли: лобода  біла, щириця звичайна та талабан польовий, а такі види як: 

гірчаки, фіалка польова, рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, осоти були середньочутливими. 

Досліджено, що застосування антистресанту Bioforge в поєднанні з усіма 

представленими в досліді препаратами для контролювання бур’янів суттєво 

пом’якшувало їх дію та власне ефективність. Що фактично відмінне від 

запевнень виробника стосовно селективності препарату по відношенню до 

культурних рослин та небажаної рослинності агрофітоценозу. Однак отримані 

нами закономірності змін більш логічні, так як внесення антистресанту 

Bioforge однаково ефективно стимулює опірність різних видів рослин. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Серед усіх елементів технології вирощування сільськогосподарських 

культур найбільш важлива роль відводиться тим що можуть забезпечити 

гарний ріст та розвиток рослин за рахунок ефективного захисту їх від стресів 

та небажаної рослинності в межах агрофітоценозу поля. 

Негативний вплив бур’янів на пшеницю озиму передусім проявляється 

в обмеженнях росту та розвитку культури в зв’язку з боротьбою за ресурси та 

як наслідок – значним недобором врожаю. А тому важливо правильно 

визначити не тільки тип забур’яненості а й встановити гербокритичний період 

– коли наявність в агроценозі небажаної рослинності може завдати значної 

шкоди. Так, перший гербокритичний період у озимої пшениці триває 30-40 діб 

після появи сходів і саме у цей час формується основна забур’яненість посівів, 

оскільки переважно бур’яни у посівах пшениці представлені озимими або 

зимуючими видами. 

Навесні багато видів бур’янів опереджають пшеницю озиму в своєму 

роті та розвитку, адже різні види гірчаків, підмаренник чіпкий, спориш 

звичайний здатні проростати при + 1°С, а такі види як талабан польовий, 

фіалка польова, волошка синя та смілка широколиста просто відновлюють 

вегетацію. А тому при відновленні вегетації такі види бур’янів створюють 

істотну конкуренцію пшениці озимій у боротьбі за вологу та сонячне світло.  

Важливість вивчення особливостей осіннього та весняного застосування 

гербіцидів полягає ще й в тому що за останні роки в умовах Лісостепу України 

безморозний період подовжився приблизно на 2-3 тижні, що дало змогу 

висівати пшеницю в неоптимальні строки та отримувати погано розкущені 

рослини з неоптимальними запасами поживних речовин. Зрозуміло що восени 

на таких посівах не можна використовувати гербіциди і усі основні внесення 

препаратів переносяться на весні. А навесні відновлення вегетації починається 
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на 1-2 тижні раніше, причому сніговий покрив може бути відсутнім і нерідкі 

тривалі безморозні періоди, що також сприяє швидкому росту бур’янів. 

А тому в боротьбі за виживання та контролювання доступних ресурсів 

живлення, вологозабезпечення та світла бур’яни отримують перевагу. Адже 

маємо тривалий ріст бур’янів без гербіцидного контролю, що дозволяє 

рослинам добре розвинутись та підвищити рівень виживання навіть після 

застосування відповідних гербіцидів. А от класичні рекомендації стосовно 

застосування препаратів на пшениці озимій також призводять до обробки уже 

конкурентоспроможних та високорезистентних рослин бур’янів. 

Погодні умови вегетаційного періоду теж можуть досить негативно 

вплинути на ефективність застосування гербіцидів, особливо якщо це 

стосується комплексного захисту рослин від одно- та дводольних видів. Адже 

більшість гербіцидів працює за умови температури повітря від +10°C до +20°C 

за вологості повітря не нижче 60 %, хоча якраз похідні сульфонілсечовин 

можуть ефективно працювати за настання температури повітря +5°С. В той же 

час, в зв’язку зі змінами погодних умов, періоди, коли варто було б провадити 

гербіцидний контроль, або надто жаркі та посушливі, або занадто холодні. 

Актуальність питань контролювання чисельності бур’янів в посівах 

пшениці озимої полягає також в значній шкодочинності присутніх в 

агрофітоценозі видів бур’янів. Так, за наявності 10–15 рослин гірчиці польової 

на метр квадратний поля втрати зерна складають 0,3–0,4 т/га, а за чисельності 

50–70 рослин втрачається уже 0,5–0,7 т/га. Забур’янення гірчаком у кількості 

15–25 пагонів/м² призводить до втрати зерна 1,18 т/га, а от 11 рослин осоту 

рожевого на метр квадратний зменшують урожайність на 20 % тоді коли 

чисельність 18–20 рослин призводить до недобору зерна на рівні 60–70 %. 

А отже свідченням ефективності застосування досліджуваних 

препаратів  визначення рівня урожайності культури. Показники вивчення  

особливостей формування урожайності посівів пшениці озимої за осіннього 

застосування антистресанта та гербіцидів в різні фази росту та розвитку 

культури наведено в таблиці 5.1. 



128 

 

Таблиця 5.1 

Урожайність посівів пшениці озимої за осіннього застосування 

антристресанта та гербіцидів, т/га 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Урожайність, т/га 
2017 2018 2019 Середнє 

Контроль без гербіциду 3,87 5,59 6,23 5,23 
Видалення бур’янів вручну 5,12 7,32 8,27 6,90 
Гранстар 
Про 75, в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 7-9 4,16 5,95 6,73 5,61 
BBCH 7-9 4,24 6,16 6,84 5,75 

+ Bioforge, BBCH 10-13 4,92 7,03 7,92 6,62 
BBCH 10-13 4,82 7,15 7,78 6,58 

+ Bioforge, BBCH 22-25 4,57 6,61 7,37 6,19 
BBCH 22-25 4,36 6,35 7,03 5,91 

Логран 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 4,19 6,17 6,75 5,70 
BBCH 7-9 4,25 6,17 6,87 5,76 

+ Bioforge, BBCH 10-13 4,94 7,14 7,94 6,67 
BBCH 10-13 4,84 6,98 7,80 6,54 

+ Bioforge, BBCH 22-25 4,60 6,65 7,40 6,22 
BBCH 22-25 4,36 6,39 7,06 5,94 

ПІК 75, в.г. + Bioforge, BBCH 7-9 5,02 7,19 8,11 6,77 
BBCH 7-9 4,45 6,40 7,20 6,01 

+ Bioforge, BBCH 10-13 4,32 6,16 6,98 5,82 
BBCH 10-13 4,38 6,38 7,06 5,94 

+ Bioforge, BBCH 22-25 4,24 6,21 6,83 5,76 
BBCH 22-25 4,30 6,11 6,95 5,79 

Хармоні 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 4,17 6,11 6,73 5,67 
BBCH 7-9 4,24 6,05 6,84 5,71 

+ Bioforge, BBCH 10-13 4,90 7,06 7,90 6,62 
BBCH 10-13 4,81 6,97 7,75 6,51 

+ Bioforge, BBCH 22-25 4,55 6,64 7,35 6,18 
BBCH 22-25 4,35 6,45 7,01 5,94 

НІР0,05 0,11 0,,12 0,12 0,14 
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Аналіз урожайності пшениці озимої за роки проведення досліджень 

показує нам що найбільш несприятливими склались умови в 2017 році, що й 

підтверджено результатами аналізу погодних умов. Так, середній рівень 

урожайності пшениці в досліді становив 4,50 т/га, а от в 2018 році – 6,51 т/га 

та 7,26 т/га в 2019 році відповідно.  

Аналізуючи рівень урожайності культури можна стверджувати що 

одним з кращих варіантів в досліді було застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в 

нормі витрати 20 г в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу розвитку 

BBCH 7-9. Такий спосіб дозволив ефективно контролювати сходи бур’янів в 

їх ювенільний період розвитку та в тому числі за рахунок яскраво вираженої 

ґрунтової дії препарату отримати в середньому за роки урожайність пшениці 

озимої на рівні 6,77 т/га.  

Застосування таких гербіцидів як: Гранстар Про 75, в.г., Логран 75, в.г. 

та Хармоні 75, в.г. на ранніх фазах росту та розвитку пшениці озимої (BBCH 

7-9) було менш ефективним порівняно з гербіцидом ПІК 75. Так, нами було 

отримано рівень врожайності 5,61-5,75 т/га, 5,70-5,76 т/га та 5,67-5,71 т/га 

відповідно. Передусім така різниця продуктивності рослин пов’язана з 

низькою ефективністю або ж відсутністю ґрунтової дії в решти досліджуваних 

препаратів. На час настання фази розвитку озимої пшениці BBCH 7-9 багато 

бур’янів ще не з’явились над поверхнею ґрунту, або ж їх насіння тільки 

починало проростати. А тому раннє застосування препаратів без наявності в 

них ґрунтового способу дії виявилось не ефективним в плані контролювання 

сходів бур’янів в осінній проміжок вегетації озимої пшениці.  

За використання гербіциду Гранстар Про 75, в.г. в нормі витрати 20 г/га 

в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу росту та розвитку пшениці 

озимої BBCH 10-13 дозволило отримати рівень урожайності 6,62 т/га, а от за 

внесення в цю ж фазу без допоміжного препарату урожайність була на 

0,04 т/га нижчою, що не перевищувало межі найменшої істотної різниці. Не 

зважаючи на тенденційність зміни урожайності залежно від застосування 

антристресанту вважаємо що найбільш ймовірним варіантом незначних змін 
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рівня продуктивності є підвищення токсичності для рослин пшениці за 

внесення гербіциду без поєднання з антистресантом Bioforge.  

За застосування препарату Гранстар Про 75, в.г. в більш пізні строки 

росту та розвитку пшениці озимої BBCH 22-25 рослини бур’янів переросли 

оптимальні строки для використання гербіцидів, а тому окрім зниження 

ефективності препаратів має місце і зменшення рівня урожайності пшениці 

озимої. Так за застосування 20 г/га Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з 

антистресантом Bioforge урожайність в  середньому по роках була 6,19 т/га, а 

от за внесення самого лише гербіциду на 0,13 т/га нижче.  

Внесення гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку рослин пшениці 

BBCH 10-13 з нормою застосування 10 г/га в поєднанні з антистресантом 

Bioforge дозволило отримати максимальний рівень урожайності (6,67 т/га) 

порівняно з аналогічним застосуванням інших досліджуваних препаратів. А от 

уже застосування аналогічної норми препарату 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge в фазу  розвитку пшениці BBCH 22-25 було менш 

ефективним порівняно з попереднім періодом і отримано 6,22 т/га зерна 

пшениці. Аналогічно норми застосування препарату без використання  

антистресанта Bioforge достовірно не відрізнялись впливом на формуванням 

рівня продуктивності порівняно з комбінованим агрозаходом. 

Обробка посівів гербіцидом Хармоні 75, в.г. в нормі застосування 20 г/га 

в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу розвитку рослин пшениці озимої 

BBCH 10-13 забезпечила формування продуктивності рослин на рівні 

6,62 т/га, а за фази розвитку BBCH 22-25 отримана урожайність була менше 

на 0,44 т/га.  

Застосування гербіцидів без використання антистресанту Bioforge 

виявилось ефективним в плані контролювання бурянів в агрофітоценозі 

пшениці озимої, однак препарати пригнічували на певний проміжок часу ріст 

та розвиток культури, тому вони не були більш ефективними в плані 

забезпечення високого рівня продуктивності посівів пшениці озимої. 
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Показники формування урожайності посівів пшениці озимої за 

весняного застосування антристресанта та гербіцидів в різні фази росту та 

розвитку культури наведено в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 

Урожайність посівів пшениці озимої за весняного внесення, т/га 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Урожайність, т/га 
2017 2018 2019 Середнє 

Контроль без гербіциду 3,36 5,04 5,60 4,67 
Видалення бур’янів вручну 4,45 6,69 7,44 6,19 
Гранстар Про 
75, в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 25-26 3,63 5,46 6,06 5,05 
BBCH 25-26 3,69 5,56 6,15 5,13 

+ Bioforge, BBCH 27-29 4,26 6,41 7,13 5,93 
BCH 27-29 4,20 6,30 7,00 5,83 

+ Bioforge, BBCH 30-35 3,99 5,99 6,64 5,54 
BBCH 30-35 3,80 5,69 6,33 5,27 

Логран 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 3,65 5,46 6,07 5,06 
BBCH 25-26 3,71 5,55 6,17 5,14 

+ Bioforge, BBCH 27-29 4,29 6,43 7,14 5,95 
BBCH 27-29 4,21 6,31 7,02 5,85 

+ Bioforge, BBCH 30-35 3,98 6,00 6,67 5,55 
BBCH 30-35 3,82 5,74 6,37 5,31 

ПІК 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 4,39 6,58 7,30 6,09 
BBCH 25-26 3,87 5,82 6,46 5,38 

+ Bioforge, BBCH 27-29 3,76 5,65 6,27 5,22 
BBCH 27-29 3,82 5,71 6,35 5,29 

+ Bioforge, BBCH 30-35 3,70 5,52 6,14 5,12 
BBCH 30-35 3,76 5,62 6,25 5,21 

Хармоні 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 3,63 5,46 6,05 5,05 
BBCH 25-26 3,70 5,53 6,15 5,12 

+ Bioforge, BBCH 27-29 4,27 6,39 7,11 5,92 
BBCH 27-29 4,20 6,30 6,99 5,83 

+ Bioforge, BBCH 30-35 3,97 5,95 6,61 5,51 
BBCH 30-35 3,78 5,67 6,30 5,25 

НІР0,05 0,10 0,11 0,12 0,10 
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Загалом за весняного застосування гербіцидів урожайність пшениці 

озимої отримуваної в дослідах була нижчою порівняно за осіннього 

контролювання чисельності бур’янів. Так, в середньому по досліду за роки 

проведення досліджень було отримано на 0,65 т/га менше зерна.  

Попри значно меншу ефективність контролювання основних видів 

бур’янів навесні застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в ранні строки росту та 

розвитку пшениці озимої (BBCH 25-26 – весняне відновлення вегетації) в 

нормі витрати 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge було ефективним 

і забезпечувало урожайність культури 6,09 т/га 

За внесення на час весняного відновлення вегетації: Гранстар Про 75, 

в.г., Логран 75, в.г. та Хармоні 75, в.г. на їх ефективність суттєво різнилась в 

порівнянні гербіцидом ПІК 75, та рівень врожайності становив 5,55-5,13 т/га, 

5,06-5,14 т/га та 5,05-5,5,12 т/га відповідно. Аналогічно осінньому 

застосуванню можна припустити що така різниця пов’язана з відсутністю 

ґрунтової дії в решти досліджуваних препаратів. На час відновлення вегетації 

озимої пшениці багато видів пізніх ярих бур’янів ще не зійшли, а тому раннє 

застосування препаратів без наявності в них ґрунтового способу дії виявилось 

не ефективним. 

При використанні в фазу BBCH 27-29 гербіциду Гранстар Про 75, в.г. в 

нормі витрати 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge отримано рівень 

урожайності 5,93 т/га, а от за внесення в цю ж фазу винятково препарату що 

контролював небажану рослинність – урожайність була 5,83 т/га. Аналогічно 

осінньому застосуванню за використання лише гербіцидів навесні відбувалось 

тенденційне зниження урожайності, що найбільш ймовірно відбувається за 

рахунок підвищення токсичності для рослин пшениці гербіцидів.  

Внесення гербіциду Гранстар Про 75, в.г. в більш пізні строки росту та 

розвитку пшениці озимої BBCH 30-35 сприяло зменшенню рівня урожайності 

пшениці озимої, адже рослини бур’янів переросли і уже значно менше гинули 

під впливом препарату. Крім того тривала спільна вегетація культури разом з 

бур’янами сприяла загостренню конкурентної боротьби з ними за фактори 
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живлення. А тому за застосування 20 г/га Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з 

антистресантом Bioforge  урожайність в середньому по роках була 5,54 т/га, а 

от за внесення лише гербіциду відповідно 5,27 т/га.  

Аналогічно даним отриманим восени застосування гербіциду Логран 75, 

в.г. в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 27-29 з нормою витрати 10 г/га в 

поєднанні з антистресантом Bioforge дозволило отримати максимальний 

рівень урожайності (5,95 т/га) порівняно з аналогічним застосуванням інших 

гербіцидів. А от уже внесення аналогічної норми препарату 10 г/га в фазу  

розвитку пшениці BBCH 30-35 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 5,55 т/га зерна. Аналогічно результатами отриманим за 

застосування інших препаратів на основі сульфонілсечовини окреме 

застосування препарату достовірно не відрізнялись за формуванням рівня 

продуктивності порівняно з комбінованим внесенням. 

Важливим питанням забезпечення отримання достатнього рівня 

продуктивності культури є якісна його складова. Адже агрозаходи можуть не 

тільки обмежувати рівень продуктивності а й суттєво впливати на формування 

натури зерна, вмісту білка, склоподібності та вмісту сирої клейковини. Так, 

наявність значної кількості небажаної рослинності на посівах пшениці озимої 

призводить до конкуренції за фактори живлення: доступність вологи та 

елементів живлення в ґрунті, наявність достатньої кількості фотосинтетично 

активної радіації що надходить до листків рослин, тощо. 

В агрофітоценозі пшениці формується декілька типів забур’янення – 

багаточисленні низькорослі види що лімітують надходження вологи та 

елементів живлення з ґрунту та високорослі види бур’янів що в тому числі й 

зменшують інтенсивність надходження сонячної енергії.  

А тому, зважаючи на особливості забур’янення посівів та застосування 

різних варіантів захисту їх від бур’янів важливо вивчити не тільки 

урожайність пшениці озимої а й встановити зміни якості зерна які відбувались 

під впливом культур агрофітоценозу та заходів догляду за посівами.  
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Дані якісних характеристики зерна пшениці озимої за осіннього 

застосування антистресанта та гербіцидів в різні фази росту та розвитку 

культури наведено в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Якісні характеристики зерна пшениці озимої за осіннього застосування 
антистресанта та гербіцидів, середнє за 2017-2019 рр. 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Натура 
зерна 

Вміст 
білку % 

Вміст сирої 
клейковини, % 

Контроль без гербіциду 816,0 14,5 19,3 
Видалення бур’янів вручну 818,9 16,2 21,3 
Гранстар Про 
75, в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 7-9 816,7 14,9 19,8 
BBCH 7-9 816,9 15,1 20,0 

+ Bioforge, BBCH 10-13 818,4 15,9 21,0 
BBCH 10-13 818,4 15,9 21,0 

+ Bioforge, BBCH 22-25 817,7 15,5 20,5 
BBCH 22-25 817,2 15,2 20,1 

Логран 75, в.г. + Bioforge, BBCH 7-9 816,8 15,0 19,9 
BBCH 7-9 816,9 15,1 20,0 

+ Bioforge, BBCH 10-13 818,5 16,0 21,1 
BBCH 10-13 818,3 15,8 20,9 

+ Bioforge, BBCH 22-25 817,7 15,5 20,5 
BBCH 22-25 817,3 15,2 20,2 

ПІК 75, в.г. + Bioforge, BBCH 7-9 818,7 16,1 21,2 
BBCH 7-9 817,4 15,3 20,3 

+ Bioforge, BBCH 10-13 817,1 15,1 20,0 
BBCH 10-13 817,3 15,2 20,2 

+ Bioforge, BBCH 22-25 816,9 15,1 20,0 
BBCH 22-25 817,0 15,1 20,0 

Хармоні 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 816,8 15,0 19,9 
BBCH 7-9 816,9 15,0 19,9 

+ Bioforge, BBCH 10-13 818,4 15,9 21,0 
BBCH 10-13 818,2 15,8 20,9 

+ Bioforge, BBCH 22-25 817,7 15,5 20,5 
BBCH 22-25 817,3 15,2 20,2 

НІР0,05 5,3 2,0 2,7 
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Якісні характеристики зерна пшениці, а особливо натури зерна, або ж 

маси зерна що поміщається в певному фіксованому об’ємі мають істотне 

значення. Якщо розглядати з точки зору ефективності виробництва, то зерно з 

кращою натурою коштує дорожче. А от якщо оцінювати біологічні 

особливості, то у більш виповненому зерні вміст ядра або ж ендосперму 

вищий, що автоматично  збільшує й вихід борошна. 

В середньому по досліду натура зерна пшениці за осіннього 

застосування заходів догляду була 817,5, тоді як на контрольному варіанті без 

застосування агрозаходів – 816,0 г/л. 

Загалом же застосування досліджуваних нами агротехнічних заходів не 

суттєво впливало на закономірності зміни натури зерна, радше вони мали 

тенденційний тип характеру. Адже агротехніка вирощування базується на 

багатьох заходах догляду, найбільш суттєвими по впливу на якість врожаю є 

позакореневі підживлення в другій половині вегетації. Так, кращий 

фотосинтез впродовж вегетаційного періоду позитивно позначається й на 

якісних показниках зерна пшениці озимої, однак в кращих варіантах отримано 

натуру зерна на рівні 818,4-818,7 г/л, що на 2,4-2,7 г/л вище контролю. 

Також застосування заходів захисту посівів пшениці озимої від бур’янів 

в осінній період розвитку рослин позитивно позначилось на формуванні в 

зерні вмісту білку та сирої клейковини. Встановлено, що на контрольному 

варіанті вміст білку становив 14,5 5, а клейковини 19,3 %, тоді як за обробки 

посівів ПІК 75, в.г. з нормою витрати 20 г в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу BBCH 7-9 отримано кращі значення – 16,1 та 21,2 %. 

Однак, слід підкреслити, що отримані відхилення показників якості 

зерна пшениці озимої мали тенденційний тип спрямування та не 

перевищували значення найменшої істотної різниці в досліді. Тобто були 

близькими до показників похибки досліду. що також додатково засвідчує 

важливість застосування агротехнічних заходів в комплексі, а не з точки зору 

якісного виконання лише окремих операцій з догляду за посівами пшениці 

озимої. 
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Показники формування якісних характеристики зерна пшениці озимої за 

весняного застосування антистресанта та гербіцидів в різні фази росту та 

розвитку культури наведено в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Якісні характеристики зерна пшениці озимої за весняного внесення 
антистресанта та гербіцидів, середнє за 2017-2019 рр. 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Натура 
зерна 

Вміст 
білку % 

Вміст сирої 
клейковини, % 

Контроль без гербіциду 814,3 14,3 19,0 
Видалення бур’янів вручну 817,0 15,9 20,9 
Гранстар Про 
75, в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 25-26 815,0 14,7 19,5 
BBCH 25-26 815,1 14,8 19,6 

+ Bioforge, BBCH 27-29 816,5 15,6 20,5 
BCH 27-29 816,3 15,5 20,4 

+ Bioforge, BBCH 30-35 815,8 15,2 20,1 
BBCH 30-35 815,4 14,9 19,8 

Логран 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 815,0 14,7 19,5 
BBCH 25-26 815,1 14,8 19,6 

+ Bioforge, BBCH 27-29 816,5 15,6 20,6 
BBCH 27-29 816,4 15,5 20,4 

+ Bioforge, BBCH 30-35 815,9 15,2 20,1 
BBCH 30-35 815,4 15,0 19,8 

ПІК 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 816,8 15,8 20,7 
BBCH 25-26 815,6 15,0 19,9 

+ Bioforge, BBCH 27-29 815,3 14,9 19,7 
BBCH 27-29 815,4 15,0 19,8 

+ Bioforge, BBCH 30-35 815,1 14,8 19,6 
BBCH 30-35 815,3 14,9 19,7 

Хармоні 75, в.г. + Bioforge, BBCH 25-26 815,0 14,7 19,5 
BBCH 25-26 815,1 14,8 19,6 

+ Bioforge, BBCH 27-29 816,5 15,6 20,5 
BBCH 27-29 816,3 15,5 20,4 

+ Bioforge, BBCH 30-35 815,8 15,2 20,0 
BBCH 30-35 815,3 14,9 19,7 

НІР0,05 7,2 2,4 3,6 
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Аналогічно даним отриманим за вивчення осіннього застосування 

засобів захисту посівів пшениці озимої від бур’янів нами визначено, що натура 

зерна, вміст сирої клітковини та білку за весняного внесення також змінювався 

залежно від варіантів та способів застосування. Так, на контролі за 

присутності бур’янів були отримані найменші значення, а чистий контроль 

забезпечив кращі параметри.  

Різні способи захисту посівів пшениці озимої були ефективними по-

різному, однак аналогічно осінньому внесенню – достовірно не перевищували 

показники найменшої істотно різниці досліду, що також підтверджує 

попередні висновки – про важливість даного чинника на формування 

досліджуваних ознак, однак не переважну впливовість. 

 

 

Висновки за розділом 5: 

 

Встановлено, що одним з кращих варіантів в досліді було застосування 

гербіциду ПІК 75, в.г. в нормі витрати 20 г в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу розвитку BBCH 7-9. Такий спосіб дозволив ефективно 

контролювати сходи бур’янів в їх ювенільний період розвитку та в тому числі 

за рахунок яскраво вираженої ґрунтової дії препарату отримати в середньому 

за роки урожайність пшениці озимої на рівні 6,77 т/га.  

Досліджено що внесення гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку 

рослин пшениці BBCH 10-13 з нормою застосування 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати максимальний рівень 

урожайності (6,67 т/га) порівняно з аналогічним застосуванням інших 

досліджуваних препаратів. А от уже застосування аналогічної норми 

препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу розвитку 

пшениці BBCH 22-25 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 6,22 т/га зерна пшениці. 
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Попри значно меншу ефективність контролювання основних видів 

бур’янів навесні застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в ранні строки росту та 

розвитку пшениці озимої (BBCH 25-26 – весняне відновлення вегетації) в 

нормі витрати 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge було ефективним 

і забезпечувало урожайність культури 6,09 т/га 

Визначено що застосування гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку 

рослин пшениці BBCH 27-29 з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати максимальний рівень 

урожайності (5,95 т/га) порівняно з аналогічним застосуванням інших 

гербіцидів. А от уже внесення аналогічної норми препарату 10 г/га в поєднанні 

з антистресантом Bioforge в фазу  розвитку пшениці BBCH 30-35 було менш 

ефективним порівняно з попереднім періодом і отримано 5,55 т/га зерна. 

Аналогічно результатами отриманим за застосування інших препаратів на 

основі сульфонілсечовини застосування препарату без поєднання з 

антистресантом Bioforge достовірно не відрізнялось за формування рівня 

продуктивності. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ 

ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ ПОСІВІВ 

 

Ефективність вирощування сільськогосподарських культур 

визначається не тільки попитом на продукцію а й залежить від правильного 

підбору елементів технології, що дозволяють забезпечити достатній рівень 

собівартості одиниці отримуваного врожаю. 

Адже за вирощування пшениці озимої відбувається взаємодія 

різноманітних факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які можуть 

бути визначальними в плані ефективності вирощування культури. Адже 

сільськогосподарське виробництво в умовах України доволі нестабільне і не 

тільки за рахунок формування несприятливих умов навколишнього 

середовища: глобальних змін клімату, дефіциту вологи, суховіїв, впливу 

підвищених температур, тощо. Саме головне, що в технології вирощування 

пшениці озимої використовуються мінеральні добрива, паливо, засоби захисту 

та техніка, які імпортуються в Україну, а тому ціни на них напряму залежать 

від економічної ситуації в країні. Отже, ефективність вирощування пшениці 

озимої потрібно розраховувати з врахуванням досліджуваних нами факторів. 

Так, значний вплив на збільшення собівартості пшениці озимої має 

правильний вибір систем захисту від бур’янів, шкідників і хвороб, як одного з 

найбільш вартісних складових технології вирощування.  

Адже підвищення економічної ефективності вирощування пшениці 

озимої може бути досягнуте за рахунок зниження собівартості виробництва 

продукції, що можна досягнути за правильного вибору препаратів для захисту 

посівів від бур’янів та строків їх застосування. 

Показники економічної ефективності вирощування пшениці озимої за 

осіннього застосування антистресанта та гербіцидів в різні фази росту та 

розвитку культури наведено в таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої за осіннього 

застосування антистресанта та гербіцидів, середнє за 2017-2019 рр. 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Витрати на 
технологію, 

грн./га 

Вартість 
врожаю, 
грн./га 

Собівартість, 
грн./т 

Рента-
бельність,  

% 
Контроль без гербіциду 14500 27713 2773 191 
Видалення бур’янів вручну 14500 36583 2101 252 
Гранстар 
Про 75, 
в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 7-9 14548 29746 2592 204 
BBCH 7-9 14572 30457 2536 209 

+ Bioforge, BBCH 10-13 14548 35106 2196 241 
BBCH 10-13 14572 34896 2213 239 

+ Bioforge, BBCH 22-25 14548 32781 2352 225 
BBCH 22-25 14572 31334 2465 215 

Логран 
75, в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 14580 30219 2557 207 
BBCH 7-9 14620 30550 2536 209 

+ Bioforge, BBCH 10-13 14580 35360 2185 243 
BBCH 10-13 14620 34671 2235 237 

+ Bioforge, BBCH 22-25 14580 32948 2345 226 
BBCH 22-25 14620 31468 2462 215 

ПІК 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 14796 35905 2184 243 
BBCH 7-9 14944 31878 2485 213 

+ Bioforge, BBCH 10-13 14796 30844 2542 208 
BBCH 10-13 14944 31476 2516 211 

+ Bioforge, BBCH 22-25 14796 30542 2568 206 
BBCH 22-25 14944 30661 2583 205 

Хармоні 
75, в.г. 

+ Bioforge, BBCH 7-9 14640 30041 2583 205 
BBCH 7-9 14710 30267 2576 206 

+ Bioforge, BBCH 10-13 14640 35079 2212 240 
BBCH 10-13 14710 34513 2259 235 

+ Bioforge, BBCH 22-25 14640 32772 2368 224 
BBCH 22-25 14710 31471 2477 214 
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Показники економічної ефективності розраховували з врахуванням 

затрат на вирощування пшениці озимої згідно технологічних карт 

вирощування за цінами 2019 року та вартості зерна пшениці за цінами 

маркетингового 2019/20 року – як логічне продовження часового періоду 

наших досліджень. 

Загалом, без врахування витрат на захист посівів пшениці озимої від 

бур’янів нами було визначено затрати 14500 грн на гектарну площу, що 

слугувало базовою ставкою витрат за вирощування без застосування 

гербіциду (забур’янений контроль). Водночас витрати на видалення бур’янів 

вручну додатково не розраховували, так як такий агрозахід використовувався 

виключно в умовах проведення досліджень як чистий контроль і для культур 

не широкорядних способів сівби в виробничих умовах він ніколи не 

практикувався.  

В кожному індивідуальному випадку відмінності застосовуваного 

препарату розраховували його вартість відповідно до норми застосування що 

і підсумовувалось до витрат на технологію вирощування взагалі. Витрати на 

обприскування уже були враховані в базову вартість технології, тим паче що 

як в випадку осіннього так і весняного застосування гербіциди зазвичай 

комбінуються з підживленнями, застосуванням фунгіцидів, тощо.  

Отже, за осіннього застосування засобів захисту на дослідних ділянках 

мінімальну рентабельність було отримано нами на забур’яненому контролі – 

191 %, а максимальну на чистому – 252 %. Якби ми порахували витрати ручної 

праці то чистий контроль був би одним з найгірших по рентабельності, однак 

за визначення оптимальних показників він в нас слугує індикативною ознакою 

– до рівня рентабельності якої повинні наближатись кращі варіанти 

застосування гербіцидів. 

Крім того, слід окремо відмітити що усі без виключення варіанти 

застосування гербіцидів за їх осіннього внесення були ефективними та рівень 

рентабельності їх не був нижче забур’яненого контролю, що додатково 
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свідчить про ефективність осіннього внесення препаратів на основі 

сульфонілсечовини.  

Серед досліджуваних препаратів самим дешевим був Гранстар Про 75, 

в.г., 1 г речовини якого коштував 2,4 грн., середня вартість була в препаратів 

Хармоні 75, в.г. – 7 грн./г та Логран 75, в.г. – 8,0 грн./г, а от самий дорожчий 

ПІК 75, в.г. – 14,8 грн./г. Однак, відмінності вартості препаратів суттєво не 

вплинули на рівень економічного прибутку, так як загалом норми витрати в 

межах 10-30 г/га незначно позначаються на загальному рівні витрати на 

технологію вирощування пшениці озимої. 

За застосування препарату Гранстар Про 75, в.г. максимальний рівень 

рентабельності було отримано за внесення його в фазу пшениці озимої BBCH 

10-13 та з нормою витрати 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge – 

241 %, а от застосування в цю ж фазу препарату без додаткових агрозаходів 

забезпечило на 2 % нижчий рівень рентабельності.  

Використання для захисту пшениці озимої від дводольних бур’янів 

препарату Логран 75, в.г. за внесення його в фазу пшениці озимої BBCH 10-13 

та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge забезпечило 

формування рентабельності на рівні 243 %, а внесення в цю ж фазу винятково 

самого препарату забезпечило на 6 % нижчу рентабельність.  

За внесення гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах росту та розвитку 

пшениці озимої (BBCH 7-9) в нормі 20 г/га в поєднанні з антистресантом 

Bioforge дозволило отримати рентабельність на рівні 243 %, що відповідало 

кращим показникам досліду. 

А от застосування гербіциду Хармоні 75, в.г. в фазу BBCH 10-13 з 

нормою 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge гарантує отримання 

рівня рентабельності 240 %, в той же час як за чистого внесення лише 235 %. 

Параметри визначення економічної ефективності вирощування пшениці 

озимої за весняного застосування антистресанта та гербіцидів в різні фази 

росту та розвитку культури наведено в таблиці 6.2. 
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Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої за весняного 

внесення антистресанта та гербіцидів, середнє за 2017-2019 рр. 

Препарат Норма та фаза 
застосування 

Витрати на 
технологію, 

грн./га 

Вартість 
врожаю, 
грн./га 

Собівартість, 
грн./т 

Рента-
бельність, 

 % 
Контроль без гербіциду 14500 24737 3107 171 
Видалення бур’янів вручну 14500 32815 2342 226 
Гранстар 
Про 75, 
в.г. 
(стандарт) 

+ Bioforge, BBCH 25-26 14548 26766 2881 184 
BBCH 25-26 14572 27201 2839 187 

+ Bioforge, BBCH 27-29 14548 31447 2452 216 
BCH 27-29 14572 30906 2499 212 

+ Bioforge, BBCH 30-35 14548 29351 2627 202 
BBCH 30-35 14572 27938 2764 192 

Логран 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 25-26 14580 26814 2882 184 
BBCH 25-26 14620 27255 2843 186 

+ Bioforge, BBCH 27-29 14580 31543 2450 216 
BBCH 27-29 14620 30996 2500 212 

+ Bioforge, BBCH 30-35 14580 29414 2627 202 
BBCH 30-35 14620 28138 2754 192 

ПІК 75, 
в.г. 

+ Bioforge, BBCH 25-26 14796 32269 2430 218 
BBCH 25-26 14944 28538 2775 191 

+ Bioforge, BBCH 27-29 14796 27692 2832 187 
BBCH 27-29 14944 28045 2824 188 

+ Bioforge, BBCH 30-35 14796 27134 2890 183 
BBCH 30-35 14944 27623 2867 185 

Хармоні 
75, в.г. 

+ Bioforge, BBCH 25-26 14640 26760 2900 183 
BBCH 25-26 14710 27154 2871 185 

+ Bioforge, BBCH 27-29 14640 31394 2472 214 
BBCH 27-29 14710 30894 2524 210 

+ Bioforge, BBCH 30-35 14640 29204 2657 199 
BBCH 30-35 14710 27830 2801 189 
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Внесення препаратів на основі сульфонілсечовини в весняний час 

загалом є менш ефективним так як зимуючі види бур’янів аналогічно пшениці 

озимій перезимували, а осоти – змогли сформувати потужну кореневу 

систему. Крім того, рясні сходи інших видів бур’янів восени могли теж суттєво 

пригнітити рослини пшениці озимої та уповільнити їх ріст та розвиток. 

Підтвердженням тому є дані забур’яненого та чистих контролів – бур’яни на 

яких не чіпали взагалі або ж знищили навесні. Рівень рентабельності знизився 

на 20 та 26 %, причому в випадку чистого контролю ще більше чим на 

забур’яненому, що повзано уже з пошкодженнями рослин пшениці внаслідок 

проведення ручних заходів захисту від бур’янів на посівах з шириною міжрядь 

15 см. 

Що стосується ефективності застосування препаратів, то в гербіциду 

Гранстар Про 75, в.г. максимальний рівень рентабельності було отримано за 

внесення його в фазу пшениці озимої BBCH 27-29 та з нормою витрати 20 г/га 

в поєднанні з антистресантом Bioforge – 216 %, а от застосування в цю ж фазу 

самого лише гербіциду забезпечило на 4 % нижчий рівень рентабельності.  

В випадку захисту пшениці озимої від дводольних бур’янів за 

допомогою препарату Логран 75, в.г. за внесення його в фазу пшениці озимої 

BBCH 27-29 та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

забезпечило формування рентабельності на рівні 216 %, а внесення в цю ж 

фазу препарату без застосування антистресанту Bioforge забезпечило 

рентабельність 212 %.  

А от застосування гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах росту та 

розвитку пшениці озимої (відновлення весняної вегетації BBCH 25-26) в нормі 

20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge дозволило отримати 

рентабельність на рівні 218 %, що відповідало кращим показникам досліду. 

В випадку внесення гербіциду Хармоні 75, в.г. в фазу BBCH 27-29 з 

нормою витрати 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge ми отримали 
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рівень рентабельності 214 %, в той же час як за внесення самого лише 

гербіциду – 210 %. 

По аналогії до осінніх строків внесення застосування гербіцидів без 

антистресанта на весні виявилось менш ефективним порівняно з 

комбінованим їх внесенням.  

 

 

Висновки за розділом 6: 

 

Встановлено що використання для захисту пшениці озимої від 

дводольних бур’янів препарату Логран 75, в.г. за внесення його в фазу 

пшениці озимої BBCH 10-13 та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge забезпечило формування рентабельності на рівні 

243 %, а внесення в цю ж фазу самого лише препарату забезпечило на 6 % 

нижчу рентабельність.  

А от застосування гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах росту та 

розвитку пшениці озимої (BBCH 7-9) в нормі 20 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати рентабельність на рівні 243 %, 

що відповідало кращим показникам досліду. 

В випадку захисту пшениці озимої від дводольних бур’янів за 

допомогою препарату Логран 75, в.г. та внесення його в фазу пшениці озимої 

BBCH 27-29 та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

забезпечило формування рентабельності на рівні 216 %, а внесення в цю ж 

фазу самого препарату забезпечило рентабельність 212 %.  

Досліджено що  застосування гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах 

росту та розвитку пшениці озимої (відновлення весняної вегетації BBCH 25-

26) в нормі 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge дозволило отримати 

рентабельність на рівні 218 %, що відповідало кращим показникам досліду. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми: розробки ефективних елементів технології по догляду за 

посівами пшениці озимої та захисту їх від дводольних видів бур'янів, що 

сприяє підвищенню рівня урожайності та якості зерна з одиниці площі і 

зменшенню деструктивного тиску на довкілля. 

1. Дослідження елементів технології догляду за посівами засвідчили, що 

їх вплив не призводив до кардинальних змін густоти посівів пшениці озимої, 

так на час повних сходів отримано густоту 451 шт./м2, а на час відновлення 

весняної вегетації залишилось 429 шт./м2. Хороший відсоток виживання 

(95,0 %) забезпечувався за рахунок сприятливих умов для перезимівлі в роки 

проведення досліджень, а також за рахунок того, що частина насіння 

досходила в осінньо-зимовий період. А от за осіннього застосування елементів 

агротехнології захисту посівів до часу збирання пшениці зберігалось 

412 шт./м2, а за весняного внесення – 409 шт./м2 рослин. Запізнення з часом 

обробітку опосередковано впливало на стан рослин та відсоток їх 

збереженості.  

2. Встановлено, що в осінній період росту та розвитку пшениці озимої в 

її агроценозі спостерігались наступні види бур’янів: мишій сизий (8,0 шт./м2), 

гірчак березковидний (4,9 шт./м2), гірчак почечуйний (3,5 шт./м2), лобода біла 

(3,3 шт./м2), талабан польовий (1,7 шт./м2), гірчиця польова (1,2 шт./м2), 

підмаренник чіпкий (1,2 шт./м2), фіалка польова (0,7 шт./м2), осот рожевий (0,7 

шт./м2), паслін чорний (0,6 шт./м2), осот жовтий (0,4 шт./м2) та рутка лікарська 

(0,2 шт./м2). А от впродовж вегетації найбільш масовими видами були: талабан 

польовий (15,1 шт./м2), мишій сизий (11,2 шт./м2), лобода біла (6,8 шт./м2), 

гірчак березковидний (5,6 шт./м2), фіалка польова (5,1 шт./м2) та гірчак 

почечуйний (4,3 шт./м2). А от найбільш численною (83 %) була група 

дводольних видів бур’янів, а от однодольні були представлені лиш 17 % від 
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загальної кількості сходів. А отже, найбільш актуальним питанням 

залишається ефективне контролювання дводольних бур’янів на посівах 

пшениці озимої.  

3. Максимальні значення вегетативної маси були в таких видів як: 

талабан польовий (68,0 г/м2), осот рожевий (57,5 г/м2), лобода біла (53,7 г/м2) 

та гірчак березковидний (21,1 г/м2). А от нерівномірне випадання, хоча й 

достатньої кількості опадів впродовж 2018 та 2019 років дозволили суттєво 

відновити запаси вологи в ґрунті що й вплинуло на ріст та розвиток буряні. 

Так, в 2018 році в середньому по досліду формувалось 395,5 г/м2 вегетативної 

маси, а в 2019 відповідно 427,7 г/м2. А от максимальні параметри сухої маси 

були в таких видів як: талабан польовий (30,6 г/м2), осот рожевий (25,3 г/м2), 

лобода біла (22,3 г/м2) та гірчак березковидний (9,9 г/м2). В середньому 

формувалось 146,3 г/м2 сухої маси бур’янів, а от мінімальні значення цього 

показника були в 2017 році як найменш забезпеченому вологою. А 

максимальні в 2019 – як такому що найкраще забезпечений вологою серед усіх 

років проведення наших досліджень. 

4. В фазу осіннього кущення максимальні параметри формування 

проективного покриття припадали на наступні види бур’янів: лобода біла 

(5,6 %), гірчак березковидний (5,5 %), гірчак почечуйний (4,8 %), талабан 

польовий (4,8 %), мишій сизий (3,8 %). В той же час зимуючі види переважно 

формували оптимальні для перезимівлі площі листкової поверхні, а особи в 

перший рік вегетації мали доволі скромні розміри листкового апарату та 

займали лише 0,9 % (осот жовтий) та 1,8 % (осот рожевий) в загальному 

проективному покритті усіх видів агрофітоценозу. 

5. Досліджено, що застосування агрозаходу з підживлення посівів 

антистресантом Bioforge істотно не позначилось на змінах площі листкової 

поверхні, що пов’язано з його спрямованістю дії на підтримку фізіологічних 

процесів рослин, а не збільшенням листкової поверхні. А от кращі показники 

були отримані за застосування засобів захисту рослин восени: Гранстар Про 

75 – 38,6-38,6 тис.м2/га, в.г., Логран 75, в.г. – 38,3-38,6 тис.м2/га, Хармоні 75, 
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в.г – 38,5-38,8 тис.м2/га, за внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за 

застосування в BBCH 27-29 в поєднанні з Bioforge так і окремо: 35,9-36,0, 35,9-

36,1 та 35,9-36,1 тис.м2/га відповідно. А от внесення ПІК 75, в.г., в фазу BBCH 

7-9 восени (38,7 тис.м2/га), або навесні в BBCH 25-26 (36,2 тис.м2/га) сприяло 

формуванню кращої площі листя пшениці в порівнянні з іншими строками 

застосування даного препарату. 

6. Визначено, що кращі показники фотосинтетичного потенціалу були 

ідентифіковані за використання агротехнічних заходів догляду з такими 

препаратами як: Гранстар Про 75, в.г. (2,30-2,31 млн.м2·діб/га), Логран 75, в.г. 

(2,31-2,31 млн.м2·діб/га), Хармоні 75, в.г (2,32-2,32 млн.м2·діб/га), за внесення 

в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в поєднанні 

з Bioforge так і окремо: 2,14-2,16, 2,16-2,17, 2,16-2,17 млн.м2·діб/га відповідно. 

За  внесення ПІК 75, в.г., кращі показники формування фотосинтетичного 

потенціалу посівів пшениці озимої виявлено в фазу його застосування BBCH 

7-9 (2,30-2,32), або навесні в BBCH 25-26 (2,13-2,18).  

7. Встановлено, що застосування антистресанту Bioforge позитивно 

вплинуло на стан рослин та накопичення ними сухої речовини. Відповідно 

кращі показники чистої продуктивності фотосинтезу пшениці були отримані 

за застосування восени таких препаратів як: Гранстар Про 75, в.г. – 4,34 г/м2·за 

добу, Логран 75, в.г. 4,40 г/м2·за добу, Хармоні 75, в.г 4,35 г/м2·за добу, за 

внесення в фенофазу BBCH 10-13, та навесні за застосування в BBCH 27-29 в 

поєднанні з Bioforge: 4,20, 4,19 та 4,18  г/м2·за добу. А от кращим строком 

застосування ПІК 75, в.г., була  фаз BBCH 7-9 восени, що сприяла формуванню 

ЧПФ – 4,43  г/м2·за добу, або навесні в BBCH 25-26 в поєднанні з Bioforge – 

4,27  г/м2·за добу. Причому саме за весняного поєднання препаратів 

антистресант Bioforge працював більш ефективно в плані знаття стресу рослин 

пшениці, що позначилось і на закономірностях накопичення ЧФП. 

8. На основі проведених досліджень встановлено, що в середньому по 

досліду рослини пшениці озимої з врожаєм виносять 156 кг/га азоту, 69,2 кг/га 

фосфору та 126,8 кг/га калію. А от застосування захисту рослин від бур’янів 
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за допомогою препарату Гранстар Про 75, в.г. в поєднанні з антистресантом 

Bioforge в фазу BBCH 10-13 сприяло зростанню виносу з зерном 179,3 кг/га 

азоту, 79,3 кг/га фосфору, та 146,0 кг/га калію, а за весняного внесення в фазу 

BBCH 27-29 – 160,2, 71,5 та 129,9 кг/га. Аналогічно при використанні 

антистресанту Bioforge з гербіцидом Логран 75, в.г. восени рослини з врожаєм 

зафіксували в врожаї 180,3 кг/га азоту, 79,5 кг/га фосфору, та 146,9 кг/га калію, 

а за весняного застосування заходів захисту – 160,8, 71,1 та 130,9 кг/га, а за 

внесення Хармоні 75, в.г. – 179,0, 79,4 та 145,9 кг/га і відповідно навесні: 159,5, 

70,5 та 130,1 кг/га. А от за застосування ПІК 75, в.г. максимум фіксації 

біогенних елементів нами спостерігався на варіантах за внесення препарату в 

фазу BBCH 7-9: азоту 182,4 кг/га, фосфору 81,2 кг/га та калію 149,1 кг/га та 

навесні: 165,1, 73,0 та 134,1 кг/га в поєднанні з антистресантом Bioforge. 

9. Аналіз ефективності дії препарату Логран 75, в.г. восени показав, що 

в середньому по видах отримана ефективність знищення бур’янів на рівні 71,2-

87,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 10-13 та 67,0-

83,2 % за внесення в фазу BBCH 22-25. А от високочутливими до дії даного 

гербіциду є талабан польовий, чутливими: лобода біла, гірчак березковидний, 

гірчак почечуйний, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, 

спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, осот жовтий, осот 

рожевий та паслін чорний виявились середньочутливими до дії гербіциду 

Логран 75, в.г. 

10. Осіннє застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу росту та розвитку 

пшениці озимої BBCH 7-9 дозволило ефективно контролювати дводольні 

бур’яни за рахунок яскраво вираженої тривалої ґрунтової дії препарату. Так, 

за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 88,2 %, а от за внесення винятково гербіциду 

відповідно 96,7 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких 

видів як лобода біла, гірчак березковидний, гірчак почечуйний, талабан 

польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий та спориш звичайний, а й 
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знищував проростки рутки лікарської, гірчиці польової, пасльону чорного, 

осоту жовтого та осоту рожевого.  

11. Встановлено що весняний період застосування гербіцидів для 

захисту посівів пшениці озимої від присутності бур’янів є менш оптимальним 

з точки зору ефективності, так як багаторічні види встигають сформувати 

потужну кореневу систему, що складно піддається дії препаратів на основі 

сульфонілсечовини а зимуючі види продовжують свою вегетацію, крім того 

сходить багато видів, насіння яких проростає при +2°С і вище, таких як: 

гірчаки, талабан польовий, фіалка польова, підмаренник чіпкий, гірчиця 

польова, спориш звичайний, та інші. 

12. Досліджено що застосування гербіциду Логран 75, в.г. навесні 

дозволило в середньому по видах отримати ефективність весняного знищення 

бур’янів на рівні 60,9-77,2 % за застосування в фазу розвитку рослин пшениці 

BBCH 27-29 та 53,5-69,8 % за внесення в фазу BBCH 30-35. Аналіз 

ефективності дії гербіциду Логран 75, в.г. в розрізі по видах бур’янів показує 

що чутливими були щириця звичайна, талабан польовий, лобода біла, гірчак 

березковидний, гірчак почечуйний, фіалка польова, підмаренник чіпкий, 

гірчиця польова, спориш звичайний. А от види такі як: рутка лікарська, осот 

жовтий, осот рожевий та паслін чорний виявились середньочутливими до дії 

гербіциду Логран 75, в.г. 

13. Визначено що весняне застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в фазу 

відновлення вегетації пшениці озимої BBCH 25-26 дозволило ефективно 

контролювати дводольні бур’яни за рахунок тривалої ґрунтової дії препарату. 

Так, за норми внесення 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge загальна 

ефективність препарату була 75,1 %, а от за внесення окремо відповідно 

90,9 %. Фактично препарат не тільки контролював сходи таких видів як 

талабан польовий, фіалка польова та волошка синя, а й знищував проростки 

рутки лікарської, підмаренника чіпкого та гірчиці польової. Отже, після 

відновлення вегетації гербіцид ефективно контролював більшість видів 

бур’янів, а от в більш пізні фази чутливість до нього проявляли: лобода  біла, 
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щириця звичайна та талабан польовий, а такі види як: гірчаки, фіалка польова, 

рутка лікарська, підмаренник чіпкий, гірчиця польова, спориш звичайний, 

осоти були середньочутливими. 

14. Встановлено, що одним з кращих варіантів в досліді було 

застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в нормі витрати 20 г в поєднанні з 

антистресантом Bioforge в фазу розвитку BBCH 7-9. Такий спосіб дозволив 

ефективно контролювати сходи бур’янів в їх ювенільний період розвитку та в 

тому числі за рахунок яскраво вираженої ґрунтової дії препарату отримати в 

середньому за роки урожайність пшениці озимої на рівні 6,77 т/га. Попри 

значно меншу ефективність контролювання основних видів бур’янів навесні 

застосування гербіциду ПІК 75, в.г. в ранні строки росту та розвитку пшениці 

озимої (BBCH 25-26 – весняне відновлення вегетації) в нормі витрати 20 г/га 

в поєднанні з антистресантом Bioforge було ефективним і забезпечувало 

урожайність культури 6,09 т/га 

15. Досліджено що внесення гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку 

рослин пшениці BBCH 10-13 з нормою застосування 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати максимальний рівень 

урожайності (6,67 т/га) порівняно з аналогічним застосуванням інших 

досліджуваних препаратів. А от уже застосування аналогічної норми 

препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу  розвитку 

пшениці BBCH 22-25 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 6,22 т/га зерна пшениці. Аналогічно окреме, без 

антистресанту застосування препарату достовірно не відрізнялось за 

формуванням рівня продуктивності порівняно з рекомендованими. А от 

застосування гербіциду Логран 75, в.г. в фазу розвитку рослин пшениці BBCH 

27-29 з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

дозволило отримати максимальний рівень урожайності (5,95 т/га) порівняно з 

аналогічним застосуванням інших гербіцидів. А от уже внесення аналогічної 

норми препарату 10 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge в фазу  
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розвитку пшениці BBCH 30-35 було менш ефективним порівняно з попереднім 

періодом і отримано 5,55 т/га зерна. 

16. Встановлено що використання для захисту пшениці озимої від 

дводольних бур’янів препарату Логран 75, в.г. за внесення його в фазу 

пшениці озимої BBCH 10-13 та з нормою витрати 10 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge забезпечило формування рентабельності на рівні 

243 %, а внесення в цю ж фазу самого лише препарату забезпечило на 6 % 

нижчу рентабельність. Застосування препарату Логран 75, в.г. за внесення 

його в фазу пшениці озимої BBCH 27-29 та з нормою витрати 10 г/га в 

поєднанні з антистресантом Bioforge забезпечило формування рентабельності 

на рівні 216 %, а внесення в цю ж фазу лише препарату забезпечило 

рентабельність 212 %.  

17. Встановлено що застосування гербіциду ПІК 75, в.г. на ранніх етапах 

росту та розвитку пшениці озимої (BBCH 7-9) в нормі 20 г/га в поєднанні з 

антистресантом Bioforge дозволило отримати рентабельність на рівні 243 %, 

що відповідало кращим показникам досліду. А от внесення гербіциду ПІК 75, 

в.г. на ранніх етапах росту та розвитку пшениці озимої (відновлення весняної 

вегетації BBCH 25-26) в нормі 20 г/га в поєднанні з антистресантом Bioforge 

дозволило отримати рентабельність на рівні 218 %, що відповідало кращим 

показникам досліду. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах Правобережної частини Лісостепу України для отримання 

високого рівня урожайності пшениці озимої необхідно ефективно 

використовувати наступні агрозаходи догляду за посівами: 

Для мінімізації стресу рослин пшениці м’якої озимої, за осіннього 

застосування гербіцидів комбінувати їх внесення з антистресантом Bioforge з 

нормою витрати 0,5 л/га, а за весняного проведення агрозаходів – з нормою 

витрати 1,0 л/га. 

Оптимальним строком застосування препаратів на основі 

сульфонілсечовин є осіннє їх внесення. При цьому гербіцид ПІК 75, в.г. з 

яскраво вираженою ґрунтовою дією використовувати в фазу росту та розвитку 

пшениці BBCH 7-9. За неможливості раннього внесення використовувати 

гербіцид Логран 75, в.г. в фазу пшениці BBCH 10-13. 

В випадку відсутності умов для осінньої обробки гербіцидами 

використовувати ПІК 75, в.г. одразу після відновлення весняної вегетації 

пшениці озимої (BBCH 25-26), або ж гербіцид Логран 75, в.г. в фазу пшениці 

BBCH 27-29. 

В випадку неможливості застосування агрозаходів в оптимальні строки 

розвитку рослин та значного рівня забур’яненості застосовувати гербіциди без 

поєднання їх з антистресантом Bioforge. 
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