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 АНОТАЦІЯ 

 

Цілинко Л. М. «Розробка ефективної системи захисту посівів рису 

від бур'янів в Південному Степу України» - Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

202 – «Захист і карантин рослин» галузь знань – 20 «Аграрні науки та 

продовольство». Інститут рису НААН. Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України, Київ, 2021. 

Актуальність теми. Україна є однією з північних регіонів 

промислового вирощування рису посівного на планеті. Одною з головних 

перешкод на шляху отримання високих та стабільних урожаїв рису є значна 

присутність бур’янів, що здатні знижувати рівень урожайності від 15 до 

80%. В рисових агроценозах масово присутні болотні види бур'янів з 

ботанічної родини Осокові і рослини проса півнячого, та інших з ботанічної 

родини Тонконогові, що пристосувались до умов періодичного затоплення 

чеків.  

У посівах рису зареєстровано 261 вид бур’янів, серед яких 30 видів є 

найбільш шкідливими та є постійними супутниками рослин рису. Тому 

актуальними питаннями сьогодні є дослідження особливостей забур’янення 

посівів рису і розроблення ефективних систем їх захисту від негативного 

впливу бур'янів в умовах Південного Степу України.  

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше проведено комплексні дослідження особливостей процесів 

забур’янення посівів рису посівного, уточнено конкурентну спроможність 

посівів культури в різні періоди їх вегетації, визначено причини 

недостатнього рівня ефективності існуючих систем застосування гербіцидів 

і розроблено систему контролювання бур'янів за допомогою гербіцидів з 

адсорбентами, що посилюють їх селективність до рослин рису. 

Удосконалено систему контролювання процесів забур’янення посівів 
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рису з урахуванням специфіки видового складу бур'янів, що як і культура 

належать до ботанічної родини Тонконогові, та послідовного застосування 

гербіцидів по сходах, що обмежує здатність бур'янів формувати масу і 

дозволяє отримувати високі урожаї рису.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо можливостей 

регулювання рівня селективності гербіцидів до рослин культури і їх 

біохімічної активності до проростків і сходів бур'янів у посівах рису 

посівного.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень розроблено науково обґрунтовану систему захисту 

посівів рису посівного від масових і проблемних видів бур’янів. Надійне 

контролювання проростів і сходів проса півнячого та інших проблемних 

видів забезпечує застосування після проведення сівби гербіциду Дуал Голд, 

960ЕС (д. р. S-метолахлор) у нормі витрати 1,4 л/га з внесенням до рослин 

культури адсорбенту і наступним обприскуванням сходів у фазу 

формування 3- листків у рослин рису гербіцидом Дівікстон, 25NeoЕС к.е.  

(д. р. Рінскор (флурпірауксин- бензил) у нормі витрати 1,2 л/га або Топшот, 

113ОД м.д. (д. р. Циганофоп-бутил, 100 г/л+ пеноксулам, 13,33 г/л) у нормі 

витати 3,0 л/га. 

Основні результати досліджень. 

Потенційна засміченість верхнього горизонту – 0-10 см орного шару 

ґрунту в рисових чеках насінням бур’янів, що здатне проростати, становила 

в середньому 12987 шт./м2, з них проса півнячого (Echinochloa crus galli L.) 

– 1381 шт./м2 

Серед видового складу рослин у посівах рису посівного домінували 

рослини: куги гострокінцевої (Scirpus mucronatus L.) – 390 шт./м2 або  

53,8 %, проса півнячого (Echinochloa crus galli L.) – 236 шт./м2 або 35,6 %, 

сить різнорідна (Cyperus difformis L.) – 40 шт./м2 або 5,5 %, бульбоочерет 

компaктний (Bolboschoenus compactus Drob.) – 11 шт./м2 або 1,5 %. Рослини 
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інших видів мали меншу чисельність. Кількість сходів бур’янів у посівах 

рису посівного була значною і коливалась від 228,0 шт./м2 до 724 шт./м2. 

У посівах рису посівного протягом 100 діб спільної вегетації (від 

появи сходів) бур’яни формували в середньому 2980 г/м2 сирої або 924 г/м2 

сухої маси, що знижувало рівень урожайності зернівок на 70,4 -73,7 %. 

Поглинання рослинами бур’янів сполук мінерального живлення досягало: N 

- 90,5 кг/га, P2O5 – 56,4 кг/га, K2O – 109,8 кг/га. Такого обсягу достатньо для 

формування урожаю рису від 4,35 до 5,11 т/га.  

Застосування у посівах рису гербіциду Комманд,48КЕ у нормі витрати 

0,5 л/га (без адсорбенту) знижувало кількість сходів бур’янів у середньому 

на 46,1 %. Серед гербіцидів, що застосовували з адсорбентом найкращі 

результати зафіксовані за використання препарату Дуал Голд,960ЕС у 

нормах витрати 1,0 та 1,4 л/га, що знижувало чисельність сходів бур’янів на 

78,8 та 80,3 % відповідно. 

Гербіциди ґрунтової дії навіть за наявності фізичного адсорбенту у 

посівах рису не виключали повністю проявів фітотоксичності до рослин 

культури. Найвищий рівень фітотоксичності зафіксований у гербіциду 

Фронтьєр (норми витрати 0,9 та 1,2 л/га). Зниження густоти рослин 

культури у посівах на 29,7 та 35,1 %. Найменшу фітотоксичність 

забезпечував гербіцид Дуал Голд, 960 ЕС (норми втрати 1,0 та 1,4 л/га). 

Зниження густоти стояння рослин рису 14,9 та 16,9 %.  

Гербіцид Комманд, 48КЕ (без адсорбенту) у нормі витрати 0,5 л/га знижував 

густоту стояння посівів культур на 23,8 %.  

Препарат Дівікстон, 25Neu у нормі витрати 1,2 л/га забезпечував 

зниження сходів небажаної рослинності у посівах рису на 92,3 %, гербіцид 

Цитадель, 25ОД у нормі витрати 1,6 л/га на 88,2 %, препарат Топшот, 

113ОД м.д. у нормі витрати 3,0 л/га знижував забур’яненість посівів 

культури на 90,3 %.  

Рівень урожайності посівів рису мав зворотну залежність із обсягами 

маси бур’янів у посівах. Найвищий обсяг формування маси бур’янів був в 
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середньому 3631 г/м2 (посіви забур’яненого контролю). Рівень урожайності 

таких посівів був низьким – 3,61 т/га або 31,6 % від можливого в дослідах.  

У захисті посівів найефективнішим була система послідовного 

застосування Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 1,4 л/га з адсорбентом у 

ґрунт + Тропшот, 113ОДм.д. у нормі витрати 3,0 л/га по сходах, що 

забезпечило зниження формування маси бур’янів до 244 г/м2. і отримання 

урожайності зернівок 13,81 т/га або 92,0 % від максимально можливого у 

дослідах. 

Урожайність рису посівного за використання екологічно безпечної 

системи контролювання бур’янів найвищою в досліді була на ділянках 

варіанту 6, в середньому 10,63 т/га зернівок за вологості 16,08 %. Посіви 

варіанту 2 (використання гербіциду Сіріус з. п.) забезпечували отримання 

9,39 т/га або 88,3 % від максимальної. Контролювання бур'янів у посівах 

рису за допомогою системи спеціальних екологічно безпечних мембран є 

перспективним і після патентування та відповідного технічного 

забезпечення їх механізованого застосування, можуть отримати широку 

практику впровадження у аграрному виробництві.  

Економічна ефективність використання нової системи захисту посівів 

рису від бур’яні за допомогою гербіцидів (варіант 3) становила 6284,9 

грн./га або на 28,3 % перевищує вартість традиційної системи (варіант 2). 

Водночас додаткові затрати компенсовані обсягом збереженого урожаю - 

1,73 т/га або 15,9 % вище від рівня урожайності з використанням 

традиційної системи захисту. Собівартість урожаю складала 2569,15 грн./т, 

рівень рентабельності - 211,38 %, що були найкращі у дослідах. Прибуток з 

тони товарної продукції - 5430,85 грн./т, що перевищував показники 

продукції з посівів традиційного варіанту захисту (варіант 2) на 5,3 %.  

Ключові слова: бур’яни, фітотоксичність, рисові чеки, методи 

контролювання, рівень забур’яненості, потенційна засміченість ґрунту. 
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ANNOTATION 

Tsilinko LM "Development of an effective system of protection of rice 

crops from weeds in the Southern Steppe of Ukraine" - Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

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

philosophy on a specialty 202 - "Protection and quarantine of plants" branch of 

knowledge - 20 "Agrarian sciences and food". Institute of rice NAAS of Ukraine. 

Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beets of NAAS of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

Actuality of theme. Ukraine is one of the northern regions of industrial 

rice cultivation on the planet. One of the main obstacles to high and stable rice 

yields is the significant presence of weeds, which can reduce yields by 15 to 80%. 

Swamp species of weeds from the sedge botanical family and plants of the millet 

rooster, and others from the botanical family Poaceae, which have adapted to the 

conditions of periodic flooding of checks, are massively present in rice 

agrocenoses. 

On a rice cultures were registered 261 species of weed. 30 of these species 

are dangerous and constantly correspond rise plants. Therefore, the topical issues 

today are the study of the peculiarities of weeding of rice crops and the 

development of effective systems for their protection against the negative effects 

of weeds in the Southern Steppe of Ukraine. 

Scientific novelty of the obtained results. 

For the first time a comprehensive study of the peculiarities of weeding of 

rice crops, clarified the competitiveness of crops in different periods of their 

growing season, identified the causes of insufficient efficiency of existing 

herbicide application systems and developed a weed control system with 

herbicides with adsorbents that enhance their selectivity to rice plants. 

The control system of rice weed control processes has been improved, 

taking into account the specific species composition of weeds, which like the 

culture belong to the botanical family Poaceae, and consistent application of 
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herbicides on the stairs, which limits the ability of weeds to form mass and allows 

high rice yields. 

Scientific provisions on the possibility of regulating the level of selectivity 

of herbicides to crop plants and their biochemical activity to seedlings and 

seedlings of weeds in crops of sown rice have been further developed. 

The practical significance of the results. Based on the results of field 

research, a scientifically sound system of protection of rice crops from mass and 

problem species of weeds has been developed. Reliable control of seedlings and 

seedlings of millet rooster and other problematic species provides the use after 

sowing of herbicide Dual Gold, 960EC (dr. S-metolachlor) at a rate of 1.4 l / ha 

with the introduction of crops of adsorbent crops and subsequent spraying of 

seedlings in phase formation of 3- leaves in rice plants with the herbicide 

Divikston, 25NeoESk.e. (Dr. Rinskor (flurpyrauxin-benzyl) at a rate of 1.2 l / ha 

or Topshot, 113 IU) (Dr. Gypsy-butyl, 100 g / l + penoxulam, 13.33 g / l) is 

normal 3.0 l / ha. 

The main results of research. 

The potential contamination of the upper horizon - 0-10 cm of arable soil 

layer in rice checks with weed seeds that could germinate, averaged  

12987 pcs / m2, of which rooster millet (Echinochloa crus galli L.) - 1381 pcs / m2 

Among the species composition of plants in the crops of rice sown 

dominated by plants: plague (Scirpus mucronatus L.) - 390 pieces / m2 or 53.8%, 

millet (Echinochloa crus galli L.) - 236 pieces / m2 or 35.6 %, heterogeneous 

sieve (Cyperus difformis L.) - 40 pieces / m2 or 5.5 %, compact tuber 

(Bolboschoenus compactus Drob.) - 11 pieces / m2 or 1.5 %. Plants of other 

species had a smaller number. The number of weed seedlings in rice crops was 

significant and ranged from 228.0 units / m2 to 724 units / m2. 

In crops of sown rice for 100 days of joint vegetation (from emergence) 

weeds formed an average of 2980 g / m2 of raw or 924 g / m2 of dry mass, which 

reduced the yield of grains by 70.4 -73.7%. Plant uptake of mineral nutrition 

compounds by weeds reached: N - 90.5 kg / ha, P2O5 - 56.4 kg / ha, K2O -  
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109.8 kg / ha. This volume is sufficient for the formation of rice yield from 4.35 

to 5.11 t / ha. 

The application of the herbicide Kommand, 48 KE in rice crops at the rate 

of 0.5 l / ha (without adsorbent) reduced the number of weed seedlings by an 

average of 46.1 %. Among the herbicides used with the adsorbent, the best results 

were recorded with the use of Dual Gold, 960EC at consumption rates of 1.0 and 

1.4 l / ha, which reduced the number of weed seedlings by 78.8 and 80.3 %, 

respectively. 

Soil herbicides, even in the presence of a physical adsorbent in rice crops, 

did not completely rule out phytotoxicity to crop plants. The highest level of 

phytotoxicity was recorded in the herbicide Frontier (consumption rates of 0.9 

and 1.2 l / ha). Reduction of crop density in crops by 29.7 and 35.1 %. The lowest 

phytotoxicity was provided by the herbicide Dual Gold, 960 EC (loss rates of 1.0 

and 1.4 l / ha). Reduction of standing density of rice plants by 14.9 and 16.9 %. 

Herbicide Command, 48KE (without adsorbent) at a rate of 0.5 l / ha reduced the 

stocking density of crops by 23.8 %. 

The drug Divikston, 25Neu at a rate of 1.2 l / ha provided a reduction of 

seedlings of unwanted vegetation in rice crops by 92.3 %, the herbicide Citadel, 

25OD at a rate of 1.6 l / ha by 88.2 %, the drug Topshot, 113OD m.d. at the rate 

of consumption of 3.0 l / ha reduced weediness of crops by 90.3 %. 

The yield of rice crops was inversely related to the weed mass in the crops. 

The highest mass of weeds was on average 3631 g / m2 (weed control crops). The 

yield of such crops was low - 3.61 t / ha or 31.6 % of what was possible in the 

experiments. 

In the protection of crops, the most effective was the system of sequential 

application of Dual Gold, 960 EC at a rate of 1.4 l / ha with adsorbent in the soil 

+ Tropshot, 113ODm.d. at a rate of 3.0 l / ha on the stairs, which reduced the 

formation of weeds to 244 g / m2. and obtaining a grain yield of 13.81 t / ha or 

92.0 % of the maximum possible in the experiments. 
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The yield of rice sown using an environmentally safe weed control system 

in the experiment was highest in the areas of option 6, an average of 10.63 t / ha 

of grains at a humidity of 16.08 %. Crops of option 2 (use of the herbicide  

Sirius z. P.) Provided 9.39 t / ha or 88.3 % of the maximum. Control of weeds in 

rice crops using a system of special environmentally friendly membranes is 

promising and after patenting and appropriate technical support for their 

mechanized use, can get a wide practice of implementation in agricultural 

production. 

The economic efficiency of using the new system of protection of rice 

crops from weeds with herbicides (option 3) was 6284.9 UAH / ha or 28.3 % 

higher than the cost of the traditional system (option 2). At the same time, 

additional costs are offset by the amount of stored yield - 1.73 t / ha or 15.9 % 

higher than the level of yield using the traditional protection system. The cost of 

the harvest was 2569.15 UAH / t, the level of profitability - 211.38 %, which 

were the best in the experiments. Profit per ton of marketable products - UAH  

5,430. 85 / t, which exceeded the indicators of products from crops of the 

traditional version of protection (option 2) by 5.3 %. 

Key words:  weeds, phytotoxicity, rice checks, control methods, weed 

level, potential soil clogging. 
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

 

т/га  –  тон з гектару; 

% –  відсоток; 

см  –  сантиметр; 

°С –  градус за Цельсієм; 

NPK – азот, фосфор, калій 

мм – міліметр 

г/см3 –  грамів на сантиметр кубічний; 

мм/хв.  –  міліметрів за хвилину; 

ГДж  –  гіга Джоуль; 

мдж/м2  –  мега Джоуль на метер квадратний; 

Кв  –  коефіцієнт водоспоживання; 

м3/т  –  метрів кубічних на тонну; 

НІР05 –  найменша істотна різниця; 

с.-г.  –  сільськогосподарські; 

м3/га  –  метрів кубічних на гектар; 

мг/кг  –  міліграм на кілограм; 

t –  температура 

б/г – без обробки гербіцидами 

ФАР – фізіологічно-активна радіація — сонячна енергія, яку зелені 

рослини поглинають і використовують у процесі фотосинтезу 

АЛС – інгібітори ацетолактатсинтази 

ВВСН – це загальноприйнята у світі шкала фаз росту і розвитку рослин 

(фенологічних фаз). 
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ВСТУП 
 

Рис – високорентабельна і значима культура, що є одним з основних 

продуктів харчування для населення, а рисівництво є однією з провідних 

галузей світового сільського господарства, де зайнято більше 50% трудових 

ресурсів аграрного сектору світової економіки. Валове виробництво насіння 

рису у світі складає більше 650 млн т, споживчий попит на рис щорічно 

зростає. Площі посіву рису за останні 100 років зросли втричі і на сьогодні 

становлять понад 150 млн га [1, 2]. 

Батьківщиною рису є Південно-Східна Азія, де його культура була 

відома за 5 тис. років до н. е. Тепер рис вирощують більш як 60 країн світу. 

Великі посівні площі рису в Індії, Китаї, Індонезії, Японії. На країни Азії 

припадає понад 90% світового виробництва рису. В Європі рис вирощують 

в Італії, Іспанії, Франції, Греції, Югославії, Болгарії, Чехії, Румунії [3]. 

Культура рису поширилась також в Африці, Америці та Австралії. В 

Україні основні площі під рисом зосереджені в Херсонській, Одеській 

областях та в Автономній Республіці Крим і становлять 35 – 40 тис. га [4, 5]. 

Середня світова врожайність рису – близько 3,7 т/га. В Україні вона 

становить – 4,0 т/га, а в кращих господарствах на великих площах збирають 

по 6,0-7,5 т/га [6, 7, 8]. 

Зернівка рису містить дуже значну кількість крохмалю, білків а також 

набір вітамінів, а саме тіамін (В1), рибофлавін (В2), нікотинову кислоту (РР) 

та деякі ін. У процесі переробки рису вітаміни майже повністю відходять у 

висівки й практично вилучаються із харчового раціону людей [9]. В 

організмі людини рис перетравлюється в декілька разів швидше, ніж 

порівнюючи з іншими видами крупи, і на цей процес витрачається невелика 

кількість енергії. Коефіцієнт засвоювання рисової крупи дуже високий – 

95,9 %. Калорійність її – 3594 калорії, за цим показником вона дещо 

поступається пшениці, калорійність якої 3610 [10]. Висівки рису мають 

високий вміст ненасичених “жирних” кислот, у зв’язку з чим рисова олія 
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рекомендована для вживання хворим на серцево-судинні захворювання. 

Відходи переробки рису використовують для виготовлення спирту, 

спеціальних сортів горілки (саке), пива та крохмалю, який застосовують в 

медицині, а також для виготовлення рисової пудри [11, 12]. Із рисової 

соломи виробляють цінні сорти паперу, будівельного картону, канати й 

мішки. Крім того, з неї виготовляють капелюхи, домашнє взуття, сумки, 

інші різні предмети домашнього вжитку. У суміші з зеленою масою 

люцерни або гороху рисова солома є досить цінним кормом для тварин. 

Рисові висівки за поживною цінністю теж вважають кращим кормовим 

компонентом: у них міститься від 10% до 13,5% білка і 14% жиру; вони 

відрізняються високим вмістом фосфорних сполук, серед яких особливо 

цінними є органо-фосфорні сполуки – фітин, лецетин та інші, необхідні для 

живлення молодих тварин [13]. 

Актуальність теми. Україна є однією з Південних регіонів 

промислового вирощування рису посівного на планеті. Основні площі 

розміщені в Одеській та Херсонській областях, де кліматичні умови 

найбільше задовільняють потреби культури – наявність тепла, тривалість 

вегетаційного періоду та оптимальні температури.  

Одним з основних стримуючих факторів отримання високих та 

стабільних вражаїв рису є бур’яни. Комплекс бур’янів в рисовому 

агроценозі досить специфічний, наявність води створює сприйнятливі 

умови для успішної вегетації болотних видів. Вирощування рису безмінно 

або кілька років поспіль в рисових сівозмінах сприяє появі злакових видів 

плоскух – звичайної, рисової та великоплідної, які пристосувались до умов 

вирощування культури та витримують режим затоплення.  

Видова різноманітність бур’янів рисових агробіоценозів досить 

специфічна. На рисових полях України зареєстровано близько 260 видів 

бур’янів, серед яких 30 видів належать до категорії найбільш шкідливих та є 

постійними супутниками рису. Серед однорічних злакових бур’янів 

найбільш поширеними є представники роду Echinochloa. Також посіви рису 
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засмічують осокові та широколистяні бур’яни на частку яких припадає 55% 

– з загальної кількості бур’янів [14]. 

Більшість спеціалізованих видів бур’янів пристосувалися до вегетації 

на залитих водою чеках: вони теплолюбні і за біологічними вимогами 

подібні до рослин рису, витримують затоплення, проростають і формують 

сходи, у них добре розвинена аеренхіма, вони здатні синтезувати достатню 

кількість молекул АТФ у клітинах, рости і розвиватись навіть за умов 

кисневого голодування тканин, що знаходяться під шаром води. 

Основна шкода заподіяна бур’янами, полягає в різкому зниженні 

урожаїв: затіняють культурні рослини, погіршують якість продукції, 

сприяють поширенню шкідників і хвороб, гальмують впровадження 

прогресивних технологій, підвищують вартість продукції тощо [15]. 

Постійна присутність злакових бур’янів у посівах чи потенційна 

загроза забур’янення – це мабуть єдине, чим вони відрізняютьс я від інших 

шкідливих організмів. Тому пріоритетним завданням є визначення 

сукупного впливу різних видів бур’янів на формування рослинами рису 

врожаю залежно від тривалості періоду присутності рослин-експрелентів на 

полі [2]. 

Бур’яни у посівах рису посівного здатні знижувати рівень урожайності 

культури на 60-80% від можливого, тому розробка досконалих і ефективних 

систем захисту посівів рису від бур’янів в умовах північної зони 

промислового вирощування є питанням актуальним [1, 2]. 

Суттєвий вплив на чисельність бур’янів має запас їх насіння в ґрунті, 

що формує і тип забур’янення. Кількість пророслого насіння в певній мірі 

залежить від системи обробітку ґрунту та від попередників. Важливим є 

з’ясування впливу цих факторів на структуру забур’яненості, видовий та 

кількісний склад сегетальної флори. 

На даному етапі розвитку рисівництва відома велика кількість 

агротехнічних заходів для контролю розвитку бур’янів. При недостатній 



19 

 

 
 

ефективності агротехнічних заходів застосовують пестициди, але цілком 

розв’язати проблему їх масової присутності у посівах не вдається.  

Чітке планування будь яких захисних заходів має базуватись на 

розумінні втрат та кількості збереженого врожаю в результаті застосування 

тих чи інших заходів, особливо це стосується засобів захисту, оскільки їх 

вартість складає третю частину в структурі затрат у технології вирощування 

рису  [7]. 

Пошук та розробка нових антирезистентних систем захисту посівів 

рису, що ґрунтуються на розумінні процесів формування стійкості 

шкідливих об’єктів до існуючих хімічних засобів у процесі їх застосування 

в традиційних технологіях вирощування культури рису зараз є актуальним. 

Саме ці чинники необхідно було дослідити та визначити, як саме 

формується видовий склад та чисельність бур’янів в залежності від 

попередників, систем обробітку ґрунту та величини запасу насіння. Ці 

знання є необхідною складовою щоб найбільш ефективно провести заходи 

щодо контролювання їх чисельності в посівах рису. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувались відповідно до 

тематичного плану науково-дослідних робіт лабораторії захисту рослин 

Інституту рису НААН.  

Дослідження проводилися протягом 2018-2020 рр. згідно з ПНД 12: 

«Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарним 

станом агроценозів» Підпрограма 05 «Наукові основи екологічно-

безпечного захисту сільськогосподарських культур від шкідливих 

організмів «Інтегрований захист рослин» за завданнями: на 2017-2018 рр. 

12.05.00.15.П. «Розробити ефективні методи подолання явища 

резистентності у системах захисту посівів рису», номер державної 

реєстрації 0116U000394, на 2019-2020 рр. 12.05.00.22. П. «Розробити 

стратегію контролю шкідливих організмів в агроценозах рису, направлену 



20 

 

 
 

на подолання явища резистентності» номер державної реєстрації 

0119U002182. 

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень була комплексна 

оцінка особливостей процесів забур’янення рисових чеків Півдня України, 

визначення негативного впливу бур’янів на рослини культури, уточнення 

біологічних особливостей спеціалізованих видів бур’янів, їх фазової 

чутливості до дії гербіцидів і на їх основі розробка ефективної сучасної 

системи захисту посівів рису посівного від бур’янів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- визначити запас насіння та вегетативних органів розмноження 

бур’янів в ґрунті рисосих чеків; 

- уточнити вплив попередників, передпопередників та способів 

обробітку ґрунту на забур’яненість посівів рису; 

- встановити видовий склад та чисельність бур’янів; 

- дослідити динаміку формування маси бур’янів у посівах за 

етапами органогенезу рослин культури; 

- визначити специфіку формування висоти рослин бур’янів і 

площу їх листкового апарату у процесі вегетації; 

- встановити особливості негативного впливу бур’янів на 

рослини культури у процесі спільної вегетації в посівах; 

- уточнити обсяги поглинання сполук мінерального живлення 

бур’янами спільно вегетуючи з рисом посівним у посівах; 

- дослідити ефективність дії гербіцидів для контролю бур’янів в 

посівах рису; 

- визначити економічну та екологічну безпечність застосування 

нової системи захисту посівів рису від бур’янів; 

- сформувати на основі отриманих попередніх результатів 

раціональну систему захисту посівів рису від бур’янів. 
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Об’єкт дослідження – процес і ступінь забур’янення посівів рису в 

умовах Південого Степу України. 

Предмет досліджень – біологія та шкідливість бур’янів і заходи 

захисту посівів рису від них.  

Методи досліджень: польовий – визначення видового складу, 

кількості бур’янів, динаміки появи їх сходів, встановлення ефективності дії 

захисту; кількісно-ваговий – визначення забур’яненості посіву, маса 

(висота, площа листової поверхні) бур’янів та урожайності рису посівного; 

візуальний –здійснення фенологічних спостережень; розрахунково-

порівняльний – оцінка урожайності і якості урожаю, економічна 

ефективність застосування систем захисту посівів рису від бур’янів; 

математично-статистичний – метод обробітку даних програмами Excel та 

оцінка одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше проведено комплексні дослідження особливостей процесів 

забур’янення посівів рису посівного, уточнено конкурентну спроможність 

посівів культури в різні періоди їх вегетації, визначено причини 

недостатнього рівня ефективності існуючих систем застосування гербіцидів 

і розроблено систему контролювання бур'янів за допомогою гербіцидів з 

адсорбентами, що посилюють їх селективність до рослин рису. 

Удосконалено систему контролювання процесів забур’янення посівів 

рису з урахуванням специфіки видового складу бур'янів, що як і культура 

належать до ботанічної родини Тонконогові, та послідовного застосування 

гербіцидів по сходах, що обмежує здатність бур'янів формувати масу і 

дозволяє отримувати високі урожаї рису.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо можливостей 

регулювання рівня селективності гербіцидів до рослин культури і їх 

біохімічної активності до проростків і сходів бур'янів у посівах рису 

посівного.  
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Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень розроблено науково обґрунтовану систему захисту 

посівів рису посівного від масових і проблемних видів бур’янів. Надійне 

контролювання проростів і сходів проса півнячого та інших проблемних 

видів забезпечує застосування після проведення сівби гербіциду Дуал Голд, 

960ЕС (д. р. S-метолахлор) у нормі витрати 1,4 л/га з внесенням до рослин 

культури адсорбенту і наступним обприскуванням сходів у фазу 

формування 3- листків у рослин рису гербіцидом Дівікстон, 25NeoЕС к.е.  

(д. р. Рінскор (флурпірауксин- бензил) у нормі витрати 1,2 л/га або Топшот, 

113ОД м.д. (д. р. Циганофоп-бутил, 100 г/л+ пеноксулам, 13,33 г/л) у нормі 

витати 3,0 л/га. 

Результати досліджень пройшли виробничу перевірку в Державному 

підприємстві Дослідному господарстві Інституту рису НААН на площі  

10 га, економічний ефект від впровадження 5250 грн/га. Результати 

випробувань у ФГ «Ліньков» на площі 5 га, економічний ефект становив від 

випробування 5341 грн/га. У результаті впроваджень у СТОВ «Агрофірма –

Булюк» на площі 10 га, економічний ефект 5185 грн/га. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано 

автором особисто. Зокрема здобувачем здійснено пошук та аналіз наукових 

джерел, розроблено програму, схеми дослідів та методологію проведення 

експериментів, закладено польові досліди, проведено польові та 

лабораторні дослідження, здійснено аналіз та узагальнення отриманих 

даних, проведено їхню статистичну обробку, сформульовано основні 

положення та висновки, розроблено рекомендації щодо їхнього практичного 

використання у виробництві. За результатами проведених досліджень 

самостійно та у співавторстві підготовлено та опубліковано наукові праці 

(частка авторського внеску в останніх становить 55–70 %). 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались на щорічних засіданнях координаційно-методичної ради НМЦ 

Інституту захисту рослин НААН з проблем «Захист рослин» (Київ, 2018-
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2020 рр.). Резельтати проведених досліджень, основні положення 

дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені на конференціях: 

Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 50-й річниці від 

початку розвитку рисівництва в Україні. (м. Скадовск 6-8 серпня 2013 р.); 

Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених "Захист рослин у XXI столітті: проблеми та перспективи 

розвитку", (м. Харків 24-25 жовтня 2013 р.); Стале виробництво зернових та 

круп'яних культур на півдні України за умов зміни клімату: збірник тез 

науково-практичної конференції, (м. Херсон 16-18 серпня 2016 р.); Наука в 

Південному регіоні України: здобутки та перспективи розвитку: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю 

Південного наукового центру НАН України і МОН України (м. Одеса 16 

квітня 2021 р.); Роль науково-технічного забезпечення розвитку 

агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро 25 лютого  

2021 р.); Всеукраїнська науково-практичної конференції Зрошення вагова 

складова сталого розвитку аграрного сектору в Украні. (м. Херсон 25 

березня 2021 р.); Сучасні технології та системи захисту рослин: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Херсон 23 березня 

 2021 р.). 

Публікації результатів досліджень. За результатами проведених 

досліджень опубліковано 6 наукових праць у фахових виданнях, з яких 2 

публікації у періодичному науковому виданні інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 

Європейського Союзу (ЄС) та 1 методична рекомендація, а також 7 тез 

доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 224 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 23 таблиць, 14 рисунків. Робота складається 

зі вступу, 6 розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список 
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використаних джерел налічує 211 найменувань, з яких 40 латиницею. 

Додатки викладжено на 33 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Морфобіологічні особливості рису посівного 

 

Рис посівний (культурний) належить до роду Oryza, що входить до 

ботанічної родини Тонконогові (злакові) Poaceae. Рід Oryza включає як 

однорічні, так і багаторічні види рослин. У нашій країні рід Oryza 

представлений одним інтродукованим видом – рис посівний однорічний – 

Oryza sativa L. 

Коренева система мичкувата, з великою кількістю коренів, що за 

умов постійного затоплення рослин практично не галузяться і не утворюють 

або дуже мало утворюють кореневих волосків. Всередині корені виповнені 

нещільною повітроносною тканиною (аеренхімою), яка поліпшує їх 

газообмін. Така особливість будови рослини пов’язана з тим, що рис є 

типово вологолюбною культурою [16, 17, 18]. Глибина проникнення коренів 

у грунт невелика – 30–40, рідко – до 60 см. 

Стебло – прямостояча соломина, розділена на 6-14 міжвузлів, 

заввишки від 60–80 до 120–130 см. Здатне до галуження. Рис добре 

кущиться. Середня кількість пагонів у кущі при звичайній рядковій сівбі 

становить 2–4, у зріджених посівах – до 20–30 [19]. 

Листки з лінійними або лінійно-загостреними пластинками, 

завдовжки 20–25 і завширшки 1,5–2 см. Верхній листок має укорочену і 

ширшу пластинку. Розміщений перпендикулярно до стебла. У місці 

переходу листкової піхви у пластинку є великий язичок завдовжки 1–1,5 см, 

який має форму рівнобічного трикутника, посередині розсіченого зверху до 

основи на дві половинки. Листки зелені, проте можуть бути рожевими [16]. 

Суцвіття – багатоколоскова волоть з ребристою віссю, завдовжки  

20–25 см та бічними гілками першого і другого порядків, на яких 

розміщуються поодиноко на коротеньких стриженьках одноквіткові 
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колоски. В основі колосків є дві невеликі вузенькі колоскові лусочки, які 

щільно прилягають до квіткових і вимолочуються разом із зернівками. 

Квіткові луски човникоподібної форми, поздовжньо-ребристі, у остистих 

сортів нижня квіткова луска закінчується остюком. Між квітковими 

лусками розміщується маточка та 6 тичинок і 2 плівочки-лодикули. Рис – 

самозапильна рослина [20]. 

Плід – зернівка, яка щільно охоплюється опушеними шкірястими 

квітковими лусками, але не зростається з ними. Зернівки мають довжину  

4–10 мм, ширину – до 3 мм. Різні за формою – широкі, вузькі, довгі, короткі. 

За забарвленням квіткові луски бувають: солом’яно-жовті, червоні, 

коричневі, темно-фіолетові, чорні, а також двокольорові. Ребра світлі, а 

борозенки між ними (грані) іншого кольору – частіше жовто-бурого. 

Остюки також бувають різного кольору. Є сорти рису, в яких верхівки 

квіткових лусок мають темні плями (apiculus). Маса 1000 зернівок – 27–37 г. 

Плівчастість становить 17–25 % загальної маси зернівки. Зернівки за 

консистенцією можуть бути скловидними (роговидними) і борошнистими. 

У рису із скловидним ендоспермом, клітини якого заповнені крохмальними 

зернами і протеїном між ними, зернівки у процесі варіння зберігають форму 

і не розварюються до клейкого стану; зернівки з борошнистим 

ендоспермом, клітини якого містять водорозчинний декстрин, у процесі 

варіння перетворюються на суцільну клейку масу [20]. 

За вимогами до води рослини рису відносять до гігрофітів. Вони 

ростуть і розвиваються на надмірно вологих, насичених водою і періодично 

затоплюваних ґрунтах, через це не формують розгалуженої кореневої 

системи, характерної для більшості злаків [21]. 

Рис – теплолюбна і вологолюбна рослина, дуже чутлива навіть до 

незначного зневоднювання тканин, особливо в період інтенсивного росту. 

Це гігрофільна рослина, яку вирощують в умовах затоплення шаром води до  

15 см. Висока потреба рису у воді зумовлена особливостями кореневих 

волосків і слабкою всисною силою як коренів, так і листків. Тому у зв’язку з 
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цим культура потребує також високого рівня відносної вологості 

приземного шару повітря (не менше 70–80%). Транспіраційний коефіцієнт 

рису може сягати 800–1000, але за вирощування під шаром води він різко 

знижується і не перевищує 400–500. Проте за такого відносно невисокого 

коефіцієнта транспірації для рису потрібні великі витрати води на 

випаровування – до 25–30 тис. м3/га [22, 23]. 

За умови оптимізації водного та поживного режимів ґрунту в період її 

формування волоть рису здатна розростатися й утворювати бокові гілки з 

зернівками, що сприяє підвищенню загальної біологічної продуктивності. У 

фазі викидання волотей – цвітіння за нестачі ґрунтової вологи в умовах 

посухи та дуже високої температури повітря, спостерігається загибель або 

слабке проростання пилку, що викликає через зерницю та зниження рівня 

врожаю зернівок рису [16]. Швидке скидання води з наступним 

підсиханням ґрунту під час цвітіння знижує рівень врожайності насіння 

рису. Цей період вважають критичним, у фазі наливання зернівок також 

потрібне стійке надходження вологи, тоді як після настання молочної 

стиглості потреба рослин у воді помітно знижується. В цей час починається 

відмирання нижніх листків [24]. 

У онтогенезі рослин рису розрізняють такі фенологічні фази вегетації: 

проростання, сходи, кущіння, вихід в трубку, викидання волоті, достигання. 

Дата первинного затоплення чеків шаром води, коли починається набухання 

насіння, є початком вегетаційного періоду [25]. 

До засолення ґрунтів рис має слабкий рівень стійкості. Дослідження 

багатьох авторів показали, що краща для рису концентрація ґрунтового 

розчину є в межах від 0,002 % до 0,004 % усіх солей. В дослідах рослини 

рису добре розвиваються за хлоридно-сульфатного засолення з 

концентрацією солей в ґрунтовому розчині до 5–6 г/л, проте із збільшенням 

концентрації солей в розчині до 10 г/л – проростання насіння затримувалося 

на 2–3 дні і було відмічене зрідження сходів до 20 % [26]. Якщо ж 
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концентрація збільшується до 12 г/л, то зрідження досягає 30 %, а значна 

частина пророслого насіння гине [27, 28, 29]. 

 

1.2 Поширеність та шкодочинність бур’янів на посівах рису 

 

Своєрідні екологічні умови рисових полів, які є результатом 

щорічного затоплення їх шаром води, сприяють формуванню специфічної 

забур’яненості, істотно відмінної від полів де немає зрошення [30]. 

Видовий склад бур’янів зазвичай змінюється, змінюється і кількість 

найбільш шкідливих видів в тому чи іншому районі рисосіяння [31, 32, 33]. 

На рисових полях Італії зареєстровано біля 170 видів бур’янів, Індії – 

158, Куби – 50, США – біля 20, Японії – 30 видів [ 32, 34]. 

Косенко І.С., Сапелкин В.К. та Агарков В.Д. ствержували, що з 268 

видів бур’янів рисових полів Європи найбільш шкідливими є близько 30 

видів, що відносяться до більш як 20 ботанічних родин [32, 35]. У всіх 

рисосіючих країнах світу, за великої різноманітності видів, постійним 

супутником рису є однорічні бур’яни: леерсія рисовидна  

(Leersia oryzoides L.), лисохвіст лучний (Alopecurus pratensis L.) просо 

півняче (Echinochochloa crus galli L.) та ін. [36, 37]. 

Серед основних причин забур’яненості посівів насамперед є значні 

запаси життєздатного насіння та органів вегетативного розмноження 

бур’янів у ґрунті, що в першу чергу зумовлено порушенням чергування 

культур у сівозмінах, вилученням деяких технологічних операцій з 

обробітку ґрунту тощо [38, 39]. 

Ефективне регулювання чисельності бур’янів можливе лише за 

поєднання агротехнічних, хімічних і організаційно-господарських заходів. 

Необхідно враховувати характер забур’яненості, біологічні особливості і 

розповсюдженість найбільш злісних видів [40, 41].  
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Рисові бур’яни за своїми екологічними та біологічними 

особливостями близькі до рослин рису, швидко і в значній мірі засмічують 

поля та можуть бути причиною втрат від 10 % до 80 % врожаю [42, 43, 44].  

Однією характерною рисою багатьох видів бур’янів є їх здатність 

достигання раніше рослин основної культури, що в наступному збільшує 

засміченість рисових чеків та чисельність в наступному сезоні. Також 

важливою біологічною особливістю бур’янів є недружнє проростання їх 

насіння [45, 46, 47]. 

Сьогодні на рисових полях України існує тривожна тенденція до 

істотного зростання рівня потенційного засмічення орного шару ґрунту і 

значне розповсюдження в посівах багаторічних видів бур’янів: частухи 

звичайної (Alisma plantago-aguatica L.), комишу тригранного  

(Scirpus trigueter L.) очерету звичайного (Phragmites communis Trin.), куги 

гострокінцевої (Scirpus mucronatus L.) та ін. [48, 49]. 

В орному шарі рисового поля міститься: до 2,97 тис.шт./м2, насіння 

плоскух, бульбоочерету 0,2 тис.шт./м2, частухи, очерету, сусака та ін  

32,52 тис.шт./м2. Від загального запасу насіння і вегетативних зачатків на 

частку найбільш небезпечних (плоскух, бульбоочеретів) припадає – 8,9% 

[43].  

За даними В.Д. Агаркова на кожен сантиметр глибини орного 

горизонту доводиться 150 шт. насіння плоскух, 10 бульб бульбоочерету і 

близько 1600 шт. насіння і вегетативних зачатків інших бур’янів (частуха, 

очерет, рогіз, сусак, стрілолист, сить та ін.) [50].  

Характерно, що близько половини (44,1%) наявного в ґрунті запасу 

насіння плоскух представлено найбільш небезпечним видом – плоскухи 

звичайної (Echinochloa crus-galli L.) [51]. 

За відсутності необхідного рівня контролювання бур’янів у посівах 

вони здатні поглинути з ґрунту до 180–200 кг/га доступних форм азоту та 

калію, і до 30–80 кг/га фосфору. Внаслідок гострої конкуренції з боку 
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бур’янів урожайність сільськогосподарських культур знижується на  

30–50 % і більше, а в деяких випадках повна втрата врожаю [52, 53].  

Зниження рівня потенційної засміченості орного шару насінням 

бур’янів – процес довготривалий. Його не можна досягти короткою 

кампанією в кілька років, як це можна зробити з багаторічними видами  

[54, 55].  

У процесі планування заходів контролю з бур’янами необхідно 

складати прогноз можливого стану засміченості посівів, як на основі 

визначення запасів насіння бур’янів у ґрунті, так і за матеріалами 

візуального обстеження полів у попередні роки [56, 57, 58].  

Бур’яни в посівах рису відрізняються від бур’янів у посівах 

суходольних культур видовим складом та екологічними особливостями. 

Оскільки рис є гігрофітом та росте в умовах тривалого затоплення, на 

рисовому полі переважають ті бур’яни, які під шаром води знаходять 

сприятливі умови для свого росту та розвитку. Як стверджує Косенко І.С. та 

Чесалін Г.А. зустрічаються також ще більш вимогливі до води-болотніі 

водні бур’яни, а також багато видів одноклітинних і великих 

багатоклітинних водоростей. В рисосіючих районах Росії налічують близько 

368 видів бур’янів рису. Видовий склад їх в полі не залишається постійним. 

Він залежить від віку рисового поля, водного режиму, агротехніки та інших 

факторів [59, 60]. 

За екологічними ознаками всіх їх можна розділити на п’ять основних 

груп – вологолюбиві, болотні, водні, плаваючі та водорості. Проте найбільш 

небезпечними серед них вважають бур’яни із перших двох груп – злакові, 

на частку яких припадає 45 % від усього числа бур’янів, а також осокові та 

широколисті, на частку яких припадає 55 % – з загальної кількості бур’янів  

[42, 61]. 

В Індії зареєстровано шість видів бур’янів проса півнячого, в Малайї – 

два, в країнах Південної Африки – шість, в Кенії – п’ять, в західній Африці 

дев’ять, Італії – чотири, Куби – три види [62]. 
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Найбільш численним за видовою різноманітністю представником 

групи вологолюбних бур’янів є родина Тонконогових (Poaceae), рід плоскух 

(Echinochloa) [63]. 

Біля 20-25 однорічних і багаторічних видів цієї родини розповсюджені 

у тропічних і субтропічних країнах обох півкуль, проте досить широко вони 

зустрічаються і в помірно теплих районах світу.  

Багато клопоту завдають різні види плоскухи – однорічних злаків з 

родини тонконогових, а особливо – плоскуха рисова (Echinochloa oryzoides 

(Ard.) Fritsch). Батьківщиною плоскухи рисової є південно-східна Азія.  

У 1918–1919 роках з Японії і Китаю небезпечний бур’ян з насінням рису 

«прорвався» на рисові поля Далекого Сходу. Через 10–11 років з 

японськими сортами рису плоскуха рисова була занесена в Краснодарський 

край. Згодом поширення рисової плоскухи набуло ще більшого розмаху. 

Лише за період з 1930 по 1934 роки з Кубані цей вид потрапив на Україну і 

в північні райони рисосіяння. Майже одночасно плоскуха рисова 

поширилася і на рисові поля Казахстану й Узбекистану. З роками просо 

півняче міцно закріпилося на захопленій території, де засмічує поля Євпопи, 

Середньої Азії і Приморського краю. Сходи бур’яну з’являються одночасно 

із сходами рису і до утворення суцвіття не відрізняються від них, мають 

подібні фази розвитку, добре переносять затоплення водою [62, 64]. 

Другою групою за шкідливістю є болотні види: бульбоочерет 

морський (Bolboschoenus maritimus L.), бульбоочерет компактний 

(Bolboschoenus compactus Drob.), рогіз широколистий (Typha latifolia L.), 

комиш розложистий (Scirpus supinus L.), комиш гострокінцевий (Scirpus 

mucronatus L.), комиш тригранний (Scirpus trigueter L.), сусак зонтичний 

(Butomus umbellatus L.), частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica L.), сить 

різнорідна (Cyperus difformis L.), стрілолист трилистий (Sagittaria trifolia L.) 

[63]. 

Серед інших бур’янів рису привертає увагу монохорія Корсакова 

(Monochoria korsakowii Regelet Maack) – декоративна однорічна рослина з 
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родини понтедерієвих (Pontederiaceae). Це рослина з Далекого Сходу, де 

вона росте на залитих водою місцинках по берегах озер і річок. Монохорія 

Корсакова ще на початку нашого століття прикрашала береги водойм 

Примор’я. З розвитком у цьому краї рисосіяння з’явились нові місця 

зростання рослини. Рисові чеки, що за умовами життя нагадували місця 

звичайного поширення монохорії, виявилися цілком придатними для її 

розвитку. Особливо поширювалася монохорія там, де посіви рису були 

розріджені [64]. 

Ще одним зі злісних бур’янів на рисових чеках є частуха 

подорожникова, (Alisma plantago-aquatica L.) — цей вид поширений від 

північної Європи до Африки і Південно – Східної Азії: від Європи на схід, 

через Кавказ, Близький Схід, Сибір, Казахстан, Гімалаї і Монголію до 

Далекого Сходу Росії, Китаю, Японії, Корейського півострова й до М’янми, 

Таїланду та В’єтнаму. Вид ввезений в Австралію та Нову Зеландію. 

Наступні представники, які також ростуть в рисових системах і не 

тільки: це рогіз вузьколистий (Typha angustifolia L.), він поширений по всій 

земній кулі. 

Гірчак перцевий (Polygonum hydropiper L.), відомо 200 видів цього 

роду, поширених у європейській частині СНД, на Кавказі, у Середній Азії, 

Сибіру, на Далекому Сході, в Україні [66]. 

Сусак зонтичний (Butomus umbellatus L.), поширеня Європа: майже 

вся територія, крім Ісландії й Мальти; Північна Африка: Алжир, Марокко, 

Туніс; Азія: Китай, Афганістан, Індія, Кашмір, Казахстан, Киргизстан, 

Монголія, Пакистан, Росія, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, 

Туреччина, Ізраїль, Ліван, Сирія; натуралізований: пн. США, пд. Канада 

[66]. 

Сьогодні на рисових полях з’являються нові види бур’янів, які 

пристосовуються до таких незвичайних умов (постійного затоплення). 

Бур’яни заселяють не тільки чеки, а й валики повз них, в результаті чого 

швидко можуть стати серйозною проблемою для рисівництва. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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Присутність нових видів бур’янів навіть у незначних кількостях 

призводить до значних втрати врожаю рису [38]. 

Основні представники родини Злакових – пирій повзучій (Agropyrum 

repens (L.) Pal. Beauv.), польовичка волосиста (Eragrostis pilosa (L.) Beauv.), 

свинорій пальчастий (Cynodon dactylon (L.) Pers.), лисохвіст лучний 

(Alopecurus pratensis L.) [67]. 

Існує багато проблем, які доводиться вирішувати в зв’язку з наявністю 

бур’янів у посівах. На даний час, коли практика сільськогосподарського 

виробництва має один з найбільш високоефективних методів знищення 

бур’янів – хімічний, а також підвищення загального рівня культури 

землеробства, бур’яни є основною причиною зниження рівня врожаю 

культури у багатьох країнах світу [32, 68]. За розрахунками фахівців ФАО, 

щорічні втрати врожаю від бур’янів в світовому сільському господарстві 

складають 287,5 млн т, що відповідають 11,5 % світового виробництва 

продукції рослинництва [69]. 

На 25% відзначається зниження врожаїв від бур’янів в ряді країн 

Африки, Латинської Америки, Азії, що становить 5,0% світового 

виробництва рослинницької продукції [70]. 

Значно менші ці показники в країнах з більш високим рівнем 

землеробства (США, Японія, Франція та ін.), де втрати продукції від 

бур’янів не перевищують 5,0 %, що відповідає 1,5 % світового її 

виробництва. 

Передбачається, що тенденція зниження потенційної шкодочинності 

бур’янів у зв’язку з триваючими вдосконаленням засобів їх знищення, що 

спостерігалася в попередні роки (з 14,6 % у 2008 р. до 11,6 % у 2016 р.) 

збережеться і в майбутньому [71]. 

Дослідження, виконані в Міжнародному інституті рису (Філіппіни) 

дозволили встановити, що в країнах Азії, де виробляють понад 90 % рису, 

зниження врожаїв від бур’янів, за розсадного способу його вирощування, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%96&action=edit&redlink=1
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становить 20,0 – 25,0 %, а при безпосередній сівбі в ґрунт – 40,0 – 45,0 %, 

тобто в два рази вище [32, 72]. 

У рисосіючих країнах Європи щорічні втрати врожаю становлять  

17,6 %, Японії – 16,3 %, Латинській Америці – 33,1 % і країнах 

африканського регіону – 51,9 % [73]. 

У Колумбії урожай рису через засміченість щорічно знижується не 

менше ніж на 54,0 % [74]. 

У США до застосування протизлакових гербіцидів на рисових полях, 

бур’яни знижували врожай в середньому по країні на 13,0 % [75]. 

Досить високий відсоток зниження врожаїв, за порівняно невисокого 

засмічення (10–12 рослин на 1 м2) є результатом багатофакторного 

негативного впливу проса півнячого на рослини рису [76]. 

Наявність проса півнячого в посіві в перші 20 днів після отримання 

сходів рису, не проявляє негативного впливу на врожай. Зі збільшенням 

тривалості перебування бур’янів в посіві до 37–40, 51–54 або 65–68 днів, 

веде до зниження врожаїв рису відповідно на 20,0 %; 35,0 і 43,0 % [77]. 

На даний час вважають встановленим, що "критичний період", 

протягом якого бур’яни можуть без шкоди врожаю перебувати в посіві 

рису, становить три тижні (фаза сходів). Після закінчення цього терміну 

необхідно вжити заходи щодо їх знищення [78, 79, 80]. 

Встановлено, що в міру збільшення рівня засміченості, знижується 

чутливість рослин рису на азотні добрива, а внесення фосфорних добрив в 

фазі сходів, сприятливо діє на ріст і кущіння проса півнячого. 

В середньому, бур’яни виносять більше, порівняно з рисом азоту на 

25,3 %, фосфору – на 52,8 % і калію – на 23,5 % [81]. 

За дослідженнями Агаркова В. Д. на прикладі проса півнячого 

встановлено, що бур’яни до моменту цвітіння і наливу зерна, починають 

займати верхній ярус в травостої, знижуючи рівень освітленісті верхніх 

листків рису, функцією яких, як відомо, є постачання колосків запасними 

поживними речовинами. 
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Рівень освітленості верхніх листків рису, відіграє важливу роль у 

формуванні врожаю. Зі збільшенням показників забур’яненості знижується 

кількість проникаючого до листових пластинок світла, що веде до 

ослаблення їх фотосинтетичної діяльності. За таких умов у рослин 

знижується ефективність цвітіння, збільшується число пустозерних колосків 

у волоті [80, 82]. 

 

1.3. Заходи захисту посівів рису 

 

Проведення заходів захисту посівів повинно базуватись на 

систематичному контролі фітосанітарного стану. 

Забур’яненість посівів визначають за такими показниками: потенційна 

засміченість орного шару грунту насінням бур’янів і органами 

вегетативного розмноження; життєздатність насіння за видам, особливо з 

верхнього прошарку (0-5 см) ґрунту; прогнозування появи сходів 

найпоширеніших домінантних видів з урахуванням їх біологічних 

особливостей; візуальне оцінювання рівня забур’яненості посівів; 

засмічення насінням бур’янів поливної води; визначення фактичної 

забур’яненості посівів [83]. 

Існують різні методи визначення фактичної забур’яненості посівів: 

окомірний – якщо потрібне рішення щодо доцільності профілактичних і 

захисних заходів; кількісний та кількісно-ваговий, якщо метою є детальне 

вивчення чисельності і видового складу бур’янів, динаміки засміченості, 

впливу систем захисту рослин тощо [84, 85, 86, 87, 88, 89]. 

Фактичну забур’яненість посівів визначають за допомогою 

маршрутних обстежень, у строки, на які припадає поява всіх основних видів 

бур’янів. Зокрема, бур’яни в посівах рису визначають у фазу від виходу в 

трубку до початку викидання волоті рослин культури, тобто у фази коли 

бур’яни знаходяться у стані цвітіння чи плодоношення та добре 

вирізняються в посівах [90]. 
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До початку обліків розробляють план – схему з детальним маршрутом 

руху дослідника. Маршрут має охоплювати всю рисову сівозміну з 

безпосередньо висіяними рисовими полями. На кожному полі виділяють не 

менше 20 облікових майданчиків площею 0,25-1 м2 на кожному майданчику 

підраховують число бур’янів за кожним видом окремо [91]. 

В кожній лінії маршруту через певні проміжки  відмічають 10 місць 

для обліків забур’янення. Відстань між лініями та зупинки умовно будуть 

поділятись залежно від ширини та довжини рисових чеків. Проте число 

зупинок в одному рисовому полі має бути не менше 20 рослин. Бур’янів 

підраховують на майданчиках площею площею 0,25 м2 за допомогою рамки 

(0,5 х 0,5 м). 

Окомірний метод обліку дає змогу визначити поширеність бур’янів на 

кожному полі та їх ботанічний склад. Забур’яненість поля оцінюють за 

баловими шкалами. Найбільш часто користуються шкалою покриття ґрунту 

бур’янами (табл. 1.1) [89]. 

Таблиця 1.1 

Шкала окомірної оцінки забур’яненості за проективним 

покриттям бур’янами поверхні ґрунту О.І. Мальцева 
Бал покриття Показники 

0 бур’яни відсутні 

1 бур’яни зустрічаються поодиноко, ступінь покриття близький до 0,1-3 
бур’янів на 1 м2; 

2 ступінь покриття до 5 %, – 3-5 бур’янів на 1 м2; 

3 5-20 %, – 5-15 бур’янів на 1 м2, культурні рослини домінують над 
бур’янами; 

4 20-50 %, – 20-30 бур’янів на 1 м2, культурні рослини ще домінують 
над бур’янами; 

5 50-70 %, кількість бур’янів рівна або більша кількості культурних 
рослин, культура під загрозою; 

6 75-100 %, суцільне засмічення, бур’яни значно переважають над 
культурними рослинами. 

  

Окомірний метод передбачає постійне спостереження протягом 

вегетаційного періоду, оскільки впродовж нього відбуваються зміни у 

видовому складі бур’янів.  
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Кількісний метод визначення забур’яненості посівів ґрунтується на 

підрахунку кількості культурних рослин і бур’янів на облікових 

майданчиках. Для цього користуються рамками відповідних розмірів. Рамки 

накладають таким чином, щоб один із рядків культури був її діагоналлю  

[92, 93]. 

Після підрахунку кількості бур’янів у рамках визначають їх середню 

кількість на одну рамку і на 1 м2, відсоток від кількості культурних рослин, 

яку беруть за 100 %. Відповідно до кількості бур’янів визначають бал 

засмічення за відповідною шкалою (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Шкала визначення ступеня засміченості посівів рису бур’янами [27] 

Бал Ступінь 
забур’янення 

Кількість бур’янів, шт./м2 
злакові болотні 

1 Слабкий 1-3 1-6 
2-3 Середній 4-5 7-10 
4-5 Значний 6-7 11-16 
6-7 Високий 8-10 17-20 
8-9 Дуже високий Більше 10 Більше 20 

 

Облік бур’янів проводити – у проса півнячого в фазу сходів (2-3 

листа), бульбоочерету та інших болотних в фазу кущіння (5-6 листків) [94]. 

Результати обліку співставляють з економічними порогами 

шкодочинності найголовніших бур’янів і приймають рішення щодо 

застосування захисних заходів (табл.1.3). 

Таблиця 1.3 

Економічні пороги шкодочинності окремих видів бур’янів у посівах 

рису (В.Д. Агарков, А.И. Касьянов 2000 р.) 

Бур’яни Фаза розвитку рису Економічний поріг 
шкідливості 

Злакові Сходи 10 рослин на 1 м2 
Осокові Сходи - кущіння 10-20 рослин на 1 м2 

 

Кількісно-ваговий є найбільш детальним методом визначення 

забур’яненості посівів. Ним користуються на стаціонарних полях, де 
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проводиться робота по удосконаленню захисту від комплексу шкідливих 

організмів, у т. ч. і від бур’янів. Облік бур’янів проводять одночасно з 

обліком інших шкідливих організмів на одних і тих же облікових 

майданчиках у відповідні строки. Для цього підраховують кількість 

бур’янів за видами і їх загальну кількість, визначають їх висоту, фазу 

розвитку і біомасу. Для визначення останньої на обліковому майданчику 

виривають усі бур’яни, відрізають коріння і зважують, висушують до 

повітряно-сухого стану і знову зважують [89]. 

Важливою характеристикою забур’яненості посівів також є тип 

засміченості (співвідношення бур’янів різних біологічних груп). 

Найбільш поширеними типами засміченості є: 

а) однорічний злаковий – переважають просо півняче (звичайне, 

рисове, та великоплідне) 

б) однорічний дводольний – переважають водяний перець, 

роголистник, повійничок тритичинковий; 

в) багаторічний кореневищний – переважають рогози, бульбоочерети, 

частухи; 

г) змішаний – зустрічаються представники різних біологічних типів і 

груп бур’янів. Останній є найбільш характерним для всіх зон вирощування 

рису в Україні [95]. 

Забур’яненість посівів рису залежить від потенційної засміченості 

ґрунту насінням бур’янів і органами вегетаційного розмноження, прийомів 

агротехніки вирощування культури. 

Обліки бур’янів у посівах рису проводять у два терміни. Дані першого 

обліку використовують для планування знищення бур’янів під час догляду 

за посівами. Дані другого для визначення можливості поповнення запасів 

насіння у ґрунті [96]. 

Kpитepiєм дoцiльнocтi зacтocyвaння гepбiцидiв є piвeнь 

шкодочинності (РШ). Шкoдa, заподіяна piзними видами бyp’янiв, 

нeoднaкoвa. Тому для poзpaxyнкy PШ як iнтeгpaльнoro пoкaзникa cтyпeня 
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зacмiчeнocтi ciльcькoгocпoдapcькoї кyльтypи кopиcтyютьcя зaгaльнoю 

кiлькicтю бyp’янів вcix видiв рисового агроценозу. 

Пiд чac oблiкy візуально визнaчaють пepeвaжaючi види, необхідні для 

правильного підбору гербіцидів для ефективного контролю чисельності 

шкідливих видів. 

Pівень шкідливості на посівах рису визначають сіввідношенням 

бyp’янiв i кyльтypниx pocлин нa oблiкoвiй плoщi, зa цим критерієм він 

дopiвнює 5%. 

Видове різноманіття бур’янів та шар води, значно ускладнюють 

вирішення проблеми. Для успішного контролю чисельності бур’янів 

важливе значення має систематичне проведення агротехнічних заходів, 

спрямованих, передусім, на запобігання їх розвитку.  

Контроль чисельності злакових бур’янів починається з ретельної 

очистки посівного матеріалу. Ефективним заходом контролю чисельності 

проса півнячого є поєднання зяблевої оранки (20–25 см) з оборотом пласта 

та наступною його весняною культивацією [97]. 

Насіння бур’яну має властивість зберігати життєздатність декілька 

років, тому враховуючи це потрібно регулярно здійснювати весняні обробки 

ґрунту, без обороту пласта, щоб запобігти вивертання на поверхню насіння 

бур’янів [98]. 

Метою передпосівних обробок ґрунту рисових полів є провокація 

проростання насіння проса півнячого та наступне знищення їх механічним 

методом. Глибина обробітку не повинна перевищувати 5–6 см. Важливо не 

допускати великого розриву між періодами обробітку ґрунту, сівбою рису 

та його затопленням. Поєднання обробітку ґрунту та водного режиму 

дозволяє ефективно контролювати чисельність сходів проса півнячого. За 

умови що, поверхні чеків ретельно вирівняні, шар води рівномірний на всій 

площі посіву. Шар води 20–30 см забезпечує знищення сходів проса 

півнячого за 5–7 діб, за умови якщо його поверхня на 6–7 см вище рослин, а 

температура води перевищує 20°С [99, 100]. 
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В умовах постійного затоплення забур’яненість посівів складається 

переважно з рослин, що утворилися з насіння, яке знаходилося на глибині  

0–1 см, за рахунок даного агроприйому можливо контролювати кількість 

сходів бур’янів більш ніж на 60 % [101, 102]. 

Для попередження забур’янення полів необхідно дотримуватись 

сівозміни. 

Для контролю чисельності рослин бульбоочеретів найбільш 

ефективним залишається просушування ґрунту. Для цього слід 

враховувавти глибину залягання бульб в орному шарі [103]. 

Завдяки високоякісному дренажу можливо контролювати чисельність 

багаторічних кореневищних бур’янів родини осокових в період від збирання 

врожаю рису (вересень) до наступного посіву (квітень-травень). Оранку на 

зяб слід проводити на глибину залягання основної маси бульб та кореневищ  

(14-16 см). В результаті більшість їх вигортається на поверхню грунту, де 

вони гинуть від промерзання, а навесні від підсихання, втрачають свою 

здатність проростати. Навесні, після підсихання грунту, бульби і 

кореневища вичісують пружинними культиваторами, або важкими 

зубовими боронами [104, 105, 110, 107, 108]. 

Очерет звичайний (Phragmites communis L.), є небезпечним з точки 

зору засмічення рисових чеків. Основним агротехнічним заходом для 

контролю розвитку даного виду є просушування, проморожування і 

затоплення рисових полів після різки чи пошкоджень кореневищ в орному 

шарі ґрунту в результаті проведення відповідних обробок в літньо-осінньо-

весняний період. Кореневища очерету звичайного ефективніше 

промерзають за умов коли впродовж 45–60 діб сума негативних температур 

складає 330–360°С. Для проморожування кореневищ бур’яну піднімати зяб 

необхідно на можливо більшу глибину плугами без передплужників  

[109, 110, 111]. 

Обробіток ґрунту під зяб в боротьбі з вологолюбними бур’янами має 

розпочинатися відразу після збирання урожаю рису, за допомогою 
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проведення оранки на зяб на глибину 20–22 см. Весняні обробки ґрунту 

сприяють підсушуванню верхнього шару ґрунту і знищують проростки 

бур’янів [112]. На засмічених болотними видами бур’янів чеках оранку на 

зяб треба проводити на глибину залягання основної маси бульб і кореневищ 

(бульбоочерет – 12–14 см, очерет – 20–25 см, рогоз – 10–12 см). За таких 

умов, на поверхню ґрунту вивертається основна їх маса, що взимку від 

промерзання, а навесні від підсушування втрачає здатність проростання 

[113, 114, 115]. 

Зяб на рисовому полі – кращий засіб захисту від насіння багаторічних 

і однолітніх бур’янів. Насіння, загорнене в результаті оранки до підошви 

борозни, навесні з настанням сприятливої погоди йде у ріст, проте 

проростки потім гинуть, тому що не можуть вибратися на поверхню  

[116, 117, 118]. 

На полях, засмічених болотними бур’янами, можливе застосування 

переорювання зябу на глибину 7–10 см не пізніше, як за 5–6 днів до сівби 

рису [119]. 

Останній обробіток ґрунту культиваторами або дисками доцільно 

проводити не пізніше, як за 2–3 доби до сівби рису і затоплення чеків  

[120, 121]. 

Важливим елементом для контролю чисельності всіх видів бур’янів є 

дотримання норм висіву насіння рису з урахуванням особливостей сортів 

для отримання оптимальної густоти стояння рослин культури [122]. 

Як було вище сказано джерелом засмічення є також посівний 

матеріал, для очищення від насіння бур’янів можна користуючись 

пристосуванням К. Г. Ліпатова, за допомогою цього пристрою перенесене 

водою насіння відводиться в скидний канал, на деякій відстані від забірного 

проходу встановлюють густі дротяні сита, що затримують насіння [123].  

За недостатньої ефективності агротехнічних заходів у контролювані 

бур’янів застосовують хімічний метод контролю [124]. 
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Гербіциди, що контролюють болотні види бур’янів, як правило 

застосовують в період масового відростання рослин, фазу кущіння у рослин 

рису. Основною умовою у процесі застосування є зниження рівня води в 

чеках до позначки 5–7 см, для максимального контакту листової поверхні з 

гербіцидом [125, 126, 127]. 

Все актуальнішою стає проблема виникнення популяцій бур’янів, 

стійких до певного механізму дії гербіцидів. 

Систематичне застосування гербіцидів може викликати появу 

резистентних (стійких) форм у рослин видів, які спочатку були чутливі до 

якого-небудь гербіциду. 

Враховуючи те, що у ґрунті є великі запаси насіння бур’янів, на 

певному етапі ймовірність утворення стійких видів зменшується. Проте за 

короткоротаційної сівозміни та інтенсивного типу ведення 

сільськогосподарського виробництва небезпека утворення стійких видів 

збільшується. Такому результату сприяє також систематичне застосування 

препаратів з одним механізмом дії [128]. 

Для ефективного контролю бур’янів необхідно знати діючі речовини, 

їх механізм дії та клас гербіцидів, що передбачено застосовувати.  

Розвиток процесів резистентності – одна з основних проблем 

хімічного методу захисту рослин. У виробництві наслідком резистентності 

є: розмноження стійкої популяції; збільшення норми витрати препарату і 

підвищення його концентрації; збільшення кількості обробітків; повна 

відмова від використання препарату [129, 130]. 

Для запобігання формування резистентності у бур’янів до гербіцидів 

асортимент препаратів, що використовують на даний час, необхідно 

оновлювати, чергуючи речовини з різних хімічних груп та різного 

механізму дії [131, 132]. 

Зараз резистентними до гербіцидів вважають такі популяції бур’янів, 

які не реагують або мало реагують на обробку препаратом в рекомендованій 

нормі внесення. У результаті ефективність препарату істотно знижується. 
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Суть проблеми складається в тому, що ті бур’яни які раніше були 

чутливі до дії гербіциду, в даний час до нього стійкі (толерантні, 

резистентні). 

Популяції бур’янів зазвичай стають резистентними до гербіцидів тоді, 

коли препарати з однією діючою речовиною застосовуються на одній і тій 

же ділянці впродовж декількох послідовних років [133]. 

Конфлікт людини й природи зайшов не надто далеко, проте добір, 

який здійснює людина на своїх полях, уже має низку негативних наслідків. 

На сьогодні відомо 217 видів бур’янів (129 дводольних і 88 однодольних), 

що набули стійкість до гербіцидів. Поява стійких популяцій – це реакція 

рослин на збереження виду в результаті постійного тиску людини з метою 

їх знищення [134]. 

У сучасному розумінні агрофітоценози характеризуються певним 

флористичним складом, структурою, взаємовідносинами рослинних 

організмів один з одним і навколишнім природним середовищем, 

саморегуляцією, динамічністю й історичністю, проте відрізняються від 

природних формацій тим, що штучно створені і підтримують їх завдяки 

постійним зусиллям людини. Основними структурними компонентами 

агрофітоценозів є популяції культурних рослин і бур’янів, на вихідні 

параметри останніх значною мірою впливає людина [135]. 

Стійкість до гербіцидів – це розвинений стан, за якого вплив 

гербіциду на популяцію бур’янів призводить до домінування генотипів, 

здатних виживати та рости після обробки гербіцидом у тих концентраціях, 

що за нормальних умов є згубними для популяції. Стійкість розвивається 

швидше за умов, коли гербіцид містить лише одну активну речовину, а його 

застосування здійснюється впродовж тривалого часу. У польових умовах, 

коли той самий гербіцид чи гербіциди одного хімічного класу 

використовують постійно, стійкість до них може розвитися через 4–5 років 

[136, 137, 138]. 
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Застосування гербіцидів, як і будь-який вплив на біологічне 

середовище, призвело до еволюції сегетальної флори й адаптації її 

представників, які надають не лише фенотипічну а і генетичну та біохімічну 

стійкість і дозволяють бур’янам виживати і розмножуватися за присутності 

гербіцидів. 

Відомо, що життєдіяльність будь-якої вищої рослинності, в тому числі 

і рису, залежить від наявності в навколишньому середовищі життєво 

необхідних чинників – світла, вуглекислого газу (СО2), тепла, води і 

елементів мінерального живлення.  

Перші три чинники мають відносну сталість і мало піддаються 

регулюванню. Четвертий фактор – вода для зрошуванної культури рису 

підтримується у відносному оптимумі для рослини, що є великою 

перевагою для рису [139, 140]. Тому ефективне використання мінеральних 

добрив рисом визначається інтенсивністю фотосинтетичних і продукційних 

процесів в рослинах [141]. 

Аналіз динаміки накопичення елементів мінерального живлення 

рисом показує, що в фазі кущіння рослини споживають близько 25% азоту 

від загальної кількості, а з викиданням  – вже 75–80% [142]. 

Азотне підживлення рису, що вноситься до середини фази кущіння і 

на початку трубкування рослин, на думку ряду дослідників підсилюють 

формування елементів продуктивності волоті, підвищують їх озерненість. 

Фосфор відіграє велику роль в житті рослин; будучи обов’язковим для них 

елементом. Він міститься в протоплазмі, органелах клітини, входить до 

складу хромосом, деяких вітамінів і ферментів [143, 144]. 

Поглинання фосфору рисом протягом періоду його вегетації йде 

досить нерівномірно. На початку свого розвитку рослини рису споживають 

фосфор відносно повільно, потім у міру посилення їх росту інтенсивність 

його поглинання значно збільшується і досягає максимуму до середини 

фази трубкування в момент максимального приросту сухої речовини  

[145 - 153 ].  
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Калій викликає великий вплив на процес фотосинтезу у рослин. Роль 

фосфору полягає в підтримці оптимальної ультраструктури хлоропластів 

[154]. 

При нестачі калію в листках зменшується вміст хлорофілу, падає 

інтенсивність асиміляції СО2, швидкість фотофосфорилування та 

фотовідновлення НАДФ, відкритість продихів, що зумовлюють зниження 

інтенсивності транспірації [155]. 

Калій підвищує еластичність клітинних стінок рослин. При 

достатньому живлені клітинні стінки, судини та стебла формуються більш 

потужними, забезпечуючи підвищену міцність стебла, збільшуючи його 

стійкість до вилягання [156]. Механізм цього впливу пов'язаний з 

підвищеним накопиченням целюлози, геміцелюлози і пектинових речовин в 

клітинній стінці і у судинопровідних пучках стебла [157].  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови, місце проведення досліджень 

 

Клімат зони вирощування рису на півдні України помірно -

континентальний, посушливий з достатньою кількістю сонячного світла та 

тепла для нормального росту і розвитку рослин рису. В Херсонської області 

господарства, що вирощують посіви рису, розміщені в приморській частині 

на одній із стародавніх надзаплавних терас дельти Дніпра - 

Краснознам’янського масиву, магістральний канал якого бере початок на 

61-му кілометрі Північно-Кримського каналу.  

Поверхня тераси представлена слабко похилою до півдня рівниною з 

перевищенням поверхні землі від 0 до 20 м над рівнем моря та великою 

кількістю безстічних та мало стічних понижень – подів. Сума 

середньодобових температур повітря вище 15оС коливається від 2460 до 

3000ºС, тривалість періоду без морозів коливається від 185 до 210 діб  

[108, 158–161]. 

В умовах України, для отримання високих і стабільних врожаїв рису 

велике значення мають агро кліматичні умови, впродовж всього періоду 

росту та розвитку рослин культури. Вегетаційний період рослин рису 

закінчується за накопичення рослинами відповідної кількості енергії ФАР, 

яка залежить від групи стиглості сорту. Від сівби до настання воскової 

стиглості для ранньостиглих сортів сума енергії ФАР становить 1300 

мдж/м2, а для пізньостиглих сортів вона – 1425–1466 мдж/м2 [146]. В період 

викидання волоті та цвітіння рослин культури коливання температурного 

режиму призводять до збільшення пустозерності і зменшення рівня 

продуктивності. Сорти рису здатні формувати максимальний рівень 

урожайності лише за умов, коли між фазні періоди розвитку рослин будуть 

проходити за сприятливих погодних умовах [18, 162–167].  
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Попередні наукові дослідження доводять, що на ріст і розвиток 

рослин рису істотно впливають показники температури повітря, ґрунту та 

води.  В умовах півдня України мінімальні середньодобові температури 

мають бути такі: фази проростання, сходи – 13–16ºС, кущіння – 16–18ºС, 

викидання волоті, цвітіння 18–21ºС, молочна стиглість 15–19ºС, воскова 12–

15ºС. За таких температур тривалість проростання насіння становить 18–20 

діб, сходи 30–37 діб, кущіння 20–28 діб, достигання  триває 35–45 діб, а 

загальна тривалість вегетаційного періоду рослин рису становить 105–125 

діб. За наявності температур нижче вказаних, тривалість фаз розвитку 

збільшується, і навпаки, в умовах високих температур – зменшується, а 

вегетаційний період істотно скорочується [168–170].  

На півдні України весна традиційно коротка за рахунок різкого 

підвищення температури повітря. Стійкий перехід середньодобової 

температури повітря через 0ºС наступає в першій декаді березня. Перехід 

середньодобової температури повітря через 5ºС наступає в кінці третьої 

декади березня. Сівбу рису розпочинають з третьої декади квітня, коли 

середня добова температура переходить через 10ºС. Перехід 

середньодобової температури повітря через 15ºС фіксують в першій декаді 

травня. За багаторічними даними перші осінні заморозки на півдні України 

настають в третій декаді жовтня, а останні весняні бувають в першій декаді 

квітня. У весняний період випадає незначна кількість опадів.  

Літо в регіоні дуже жарке, посушливе, температура повітря в деякі 

періоди сягає 38–40ºС. В літній період випадає дуже мала кількість опадів, 

відносна вологість повітря в літній період дуже низька. В період достигання 

зернівок рису бувають сильні  вітри, що негативно впливають на рослини 

високорослих сортів, може проявитись вилягання посівів рису. За таких 

погодних умов необхідне дотримання застосування рекомендованих норм 

внесення мінеральних добрив та впровадження у виробництво сортів рису з 

коротким стеблом. Кількість днів, коли бувають суховії, коливається від 15 
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до 20. Поява суховіїв пов’язана із східними та північно-східними вітрами. 

Швидкість вітру може перевищувати 15 м/хв.  

У третій декаді вересня настає перехід середньодобової температури 

повітря через 15ºС. Початок осіннього сезону характеризується 

збільшенням рівня хмарності та кількості днів з опадами, а також бувають 

заморозки.  

Зима Півдня України коротка, м’яка, малосніжна з тривалими і 

сильними відлигами. Висота снігового покриву в зимовий період не 

перевищує 5 см. За зимовий період грунт промерзає на глибину 25–30 см. 

Середньомісячна температура повітря найхолоднішого місяця – січня 

становить мінус 3,3ºС. 

Ґрунтовий покрив полів Інституту рису НААН, де були розміщені 

досліди, представлений темно-каштановими вторинно осолонцьованими 

ґрунтами. Ґрунт має добре розвинений гумусовий профіль. Кипіння від 

нанесення НСl фіксують з глибини 70 см. Ґрунт є слабко солонцюватим. За 

гранулометричним складом ґрунт відноситься до піщано-середньо 

суглинкового з перевагою в орному шарі фракції піску. Крупного пилу 

міститься 30,0, а мулу – 21,74 %. 

Щільність ґрунту висока і становить 1,43 г/см3. Найменша 

вологоємність (НВ) – 19,6 % від маси абсолютно-сухого ґрунту, а вологість 

в’янення (ВВ) – 7,6 %. У шарі ґрунту 0–20 см міститься 2,06 % гумусу, 

легко гідролізованого азоту – 3,5–5 мг/100г ґрунту, 6,60–7,05 мг рухомого 

фосфору і 43,0–46,3 мг/100 г ґрунту обмінного калію та рН – 6,93–7,07. Для 

даної зони випаровування води становить 900–1000 мм у рік. 

Гідротермічний коефіцієнт регіону дорівнює 0,42–0,60 [1, 6, 109, 110]. 

Для характеристики погодних умов впродовж часу проведення 

досліджень, використовували показники середньомісячної температури 

повітря протягом вегетаційного періоду посівів рису посівного за даними 

метеорологічної станції I-Metos Інституту рису НААН (додаток Б1, Б2, Б3),  

(рис. 2.1, 2.2, 2.3). 
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Рис. 2.1 Метеорологічні спостереження за 2018 рік, метеостанція 

Інститут рису НААН 

 

У 2018 році для росту і розвитку рослин рису були сприятливі умови 

на початку вегетації. У цей період середньодобова температура повітря була 

на рівні 14,3–20,7ºС, мінімальна температура становила 5,8–17,8ºС, 

максимальна сягала 35,4ºС. Сходи рослин культури фіксували в кінці 

травня, кущення – в кінці першої декади червня. У критичний для рослин 

рису період «трубкування-викидання волоті» середньодобова температура 

повітря становила 22,0–23,9ºС, мінімальна – 13,9-17,1ºС, а максимальна 

підвищувалася до 33,0ºС. Період між фазами  «трубкування-викидання 

волоті» був відмічений в кінці липня. Молочна та воскова стиглість зернівок 

настала в першій – другій декадах серпня. Температура повітря в цей період 

була 22,0–23,2ºС, мінімальна температура знижувалася до 12,3ºС. Повна 

стиглість зернівок настала у першій декаді вересня. 

Тривалість вегетаційного періоду посівів складала 120–131 діб. 

Середня сума активних температур повітря за період квітень-вересень 

становила 1774,8ºС. Порівнюючи з сумою середньодобових температур за 

період з температурою вище 10ºС по районах рисосіяння Херсонської 

області даний рік мав на 1725,231ºС меншу температуру [101]. Погодні 
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умови 2018 року в цілому були сприятливими для росту і розвитку рослин 

рису рис. 2.1. 

У 2019 році середньодобова температура повітря виявилась близькою 

до оптимальних показників 13,7–23,5ºС, середньодобова температура за 

вегетацію становила 20,1 ºС, тобто температурні умови виявились відносно 

сприятливими.  

В період вегетації «сходи - кущення» рису середньодобові 

температури повітря знаходилась на рівні 20,2–22,6ºС, мінімальна 

температура повітря знижувалась до 7,6 ºС, тому період формування у 

рослин культури волоті відбувався також у відносно сприятливих умовах. 

Для розвитку рослин рису мають велике значення і температурні умови в 

періоди між фазами від виходу рослин в трубку до викидання волоті. 

Оптимальні умови складалися за середньої добової температури повітря 

21,1–23,5ºС. Фаза цвітіння рослин рису проходила в умовах оптимальних 

температур для цього періоду. Молочна та воскова стиглість у рослин 

культури була зафіксована в другій декаді липня. Температура повітря в цей 

період була на рівні 20,7ºС, мінімальна температура знижувалась до 13,1ºС. 

В кінці серпня максимальна температура підвищувалася до 35ºС, а у вересні 

вона становила 20,6ºС. Повна стиглість зернівок рису посівного була 

відмічена в другій – третій декаді вересня. Порівнюючи середні багаторічні 

показники з сумою середньодобових температур за період з температурою 

вище 10ºС по районах рисосіяння Херсонської області, даний рік мав на 

1808,2544ºС меншу суму температур [101] рис. 2.2. 
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Рис. 2.2 Метеорологічні спостереження за 2019 рік, метеостанція 

Інститут рису НААН 

 

У 2020 році вегетаційний період був досить прохолодний, сума 

середньодобових температур повітря вище 10 °С за вегетаційний період 

склала 311,9 °С, кількість опадів за вегетацію – 166,4 мм. В посівний період 

температура повітря була досить прохолодною для проростання рису, 

середньодобова у травні – 14,5 °С. Завдяки мінімальним температурним 

умовам від сходів, кущіння, виходу рослин в трубку до викидання волоті, 

розвиток рослин рису затягнувся. Цвітіння рослин рису проходило за 

середньої добової температури повітря 22 ºС. Молочна та воскова стиглість 

зернівок відмічені у другій декаді липня. Температура повітря в цей період 

була на рівні 21,2 у вересні вона становила 19,8 ºС. Повна стиглість зернівок 

зафіксована  в третій декаді вересня і в першій декаді жовтня. Порівнюючи 

погодні умови з двома попередніми роками проведення досліджень для 

вегетаційного періоду 2020 року температура була досить прохолодною на 

початкових етапах органогенезу у рису. Для рослин різних видів бур’янів, 

що були присутні в посівах рису посівного прохолодні погодні умови у 

травні сприяли їхньому активному росту і розвитку рис. 2.3.  
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Рис. 2.3 Метеорологічні спостереження за 2020 рік, метеостанція 

Інститут рису НААН 

 

2.2 Методика проведення досліджень 

 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводили відповідно до 

завдань наукової програми ПНД 12 «Захист рослин», тематичного плану 

наукової роботи лабораторії захисту рослин Інституту рису НААН. 

Для виконання програми досліджень були передбачено проведення 

таких обліків і спостереженнь: 

1. Визначення потенційних запасів насіння та вегетативних органів 

розмноження бур’янів в ґрунті рисових чеків де заплановано проведення 

польових досліджень. 

Для визначення запасу насіння та вегетативних органів розмноження 

бур’янів в горизонтах орного шару ґрунту рисових чеків на одиницю площі 

(шт./м2), були відібрані зразки у відповідності до вимог методики  

А. Н. Кисельова двічі за сезон, навесні та після збирання врожаю [92]. 

Відбирали у зразки ґрунту за двома діагоналями поля. Поле з площею 18,6 
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га складалося з шести чеків, в кожному було відібрано по дві проби з 

глибини (0-10, 10-20 і 20- 30 см), загальна кількість – 36 проб. 

З кожного зразка відбирали по дві наважки масою 500 г, які на ситах з 

отворами 0,25 мм відмивали у проточній  воді. Відмиті зразки насіння 

різних видів бур’янів висушували і далі розбирали за видами та 

підраховували. Отримані цифрові показники аналізували і проводили 

розрахунок на  відповідний горизонт ґрунту орного шару на площі  

поля в м2. 

Для визначення насіння за видами бур’янів, будовою насіння, 

морфологічних ознак використовували визначники та довідники  

[69, 171, 172]. 

Засміченість ґрунту насінням бур’янів, визначали через площу бура за 

формулою 2.1: 

;
10000

.. НП
К

З гш ×

×
=

 (2.1) 

де: З ш.г. – засміченість шару ґрунту насінням бур’янів, шт./м2; 

К – кількість насіння у зразку, шт.; 

П – площа бура 9,621 см2; 

Н – кількість проб, відібраних буром на полі чи ділянці, шт;   

10000 – площа 1 м2. 

Насіння, що було відібране з горизонту ґрунту 10–20 см було 

перевірено на життєздатність методом фарбування їх тетразолом. Для цього 

згідно методики насіння бур’янів, було висіяно по 50 насінин у чотирьох 

повтореннях на зволоженому фільтрувальному папері, пророщування 

здійснювали у термостаті за температури +20 – +25оС протягом 30 днів. 

Облік насінин, що проросли, проводили через кожні 3 доби з наростаючим 

підсумком.  

Після закінчення періоду пророщування в чашках з насінням, яке не 

проросло наливали 10 мл 0,5 % розчину хлор феніл-тетразолію хлористого і 
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через 24 год експозиції в темному термостаті за температури + 20°С 

визначали під бінокуляром (10-ти – разове збільшення) після 

роздавлювання насінних оболонок кількість мертвих насінин з коричневим 

вмістом, а також насіння, що перебувало в ендогенному спокої (тканини 

забарвлені в червоний колір), і тверде насіння в екзогенному спокої з білим 

кольором тканин (живе насіння).  

До насіння, що мало ознаки життя відносили половинки насінин з 

зафарбованим зародком (у нерозрізаних насінин вони повністю 

зафарбовані), а також з інтенсивно зафарбованими великими плямами на 

зародку (корінцях і сім’ядолях).  

До мертвих відносили половинки насінин з незафарбованим зародком, 

з слабо зафарбованим кінчиком корінця зародку,. Живе  насіння визначали у 

відсотках, як середнє арифметичне результатів аналізу 2-х проб, відхилення 

між показниками окремих проб допускалося не більше 2 % за 

життєздатності насіння 99–100 %; 3% – 97,0–98,9 %; 4% – 95,0–96,9 %; 5 % 

– 92,0–94,9 %. У випадках наявності розбіжності результатів аналізу 2-х 

проб на величину, яка перевищувала прийнятне відхилення, визначення 

рівня життєздатності насіння повторювали. 

2. Визначення впливу посівів попередників, перед попередників та 

способів обробітку ґрунту на рівень забур’яненості посівів рису. 

Специфіку забур’яненості посівів та видовий склад бур’янів у рисових 

чеках визначали за допомогою маршрутних обстежень. Чисельність рослин 

бур’янів оцінювали кількісним методом, який грунтувався на підрахунку 

кількості культурних рослин і бур’янів на облікових майданчиках. Обліки 

рівня забур’яненості посівів рису посівного проводили в період, коли 

з’являлася більшість сходів видів бур’янів та сформувалась і стабілізувалась 

структура забур’янення. Підрахунки рослин бур’янів у посівах рису 

здійснювали у максимально стислі терміни – не більше ніж за 2–3 доби. Для 

цього використовували облікові рамки 50 х 50 = 0,25м2, рамки накладали 

таким способом, щоб один із рядків культури був її діагоналлю, в чотирьох 
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місцях кожного поля попереднику. Для визначення видів бур’янів 

користувалися гербаріями росли та визначниками – атласами з кольоровими 

малюнками [173].  

Після підрахунку кількості рослин бур’янів у рамках визначали їх 

середню кількість на одну рамку і на 1м2, відсоток від кількості культурних 

рослин, яку брали за 100 %.  

Рівень забур’яненості посівів визначали за шкалою (Арєшніков, 1992) 

яка приведена в (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Шкала визначення рівня забур’яненості посівів бур’янами 

Кількість бур’янів, 
на 1 м2 Бал засміченості Ступінь засміченості 

1–5 1 Дуже слабкий 
6–15 2 Слабкий 
16–50 3 Середній 
51–100 4 Сильний 

Понад 100 5 Дуже сильний 
 

Після збирання урожаю кожного попередника був специфічний спосіб 

обробітку ґрунту, всі технологічні операції занотовували та аналізували [6]. 

Всі досліди, обліки та спостереження проводили відповідно до вимог 

«Методики випробування й застосування пестицидів» за редакцією 

професора С.О. Трибеля та Методики проведення досліджень у 

буряківництві [175, 176, 178]. 

3. Визначення впливу тривалості періоду забур’янення посівів на 

продуктивність рослин рису. 

Дослідження проводили в польових умовах на ділянках з різним 

ступенем засмічення. Розмір посівної ділянки 66 м2, облікової 50 м2. У 

дослідних ділянках здійснена система послідовних обліків і спостережень за 

розвитком рослин проса півнячого (Echinochloa crus galli L.) в умовах 

конкуренції з рослинами рису посівного. 
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Посіви рису вегетували разом з рослинами бур’янів різні за 

тривалістю періоди: 20, 40, 60, 80, 100 діб та до збирання урожаю культури, 

Після завершення періоду спільної вегетації рослини бур’яну видаляли 

вручну. У дослідах були також варіанти посівів рису, що вегетували без 

негативного впливу бур’янів до збирання урожаю культури (проведення 5-

ти послідовних ручних прополювань). На ділянках всіх варіантів досліду 

густоту стояння рослин рису посівного була сформована нормою висіву 

зернівок. Для оцінки рівня напруженості конкурентних відносин між 

рослинами культури і бур’янів у посівах проводили обліки і спостереження. 

На постійних (зафіксованих) майданчиках площею 1 м2 проводили обліки 

бур’янів у встановлені терміни. Під час обліків підраховували кількість 

рослин бур’янів за видами та видаляли. У фазу повної стиглості рослин рису 

проведено оцінку рівня урожайності методом суцільного збирання ділянок 

на всіх повтореннях варіантів спеціальним селекційним комбайном «Сампо-

2000» з наступним зважуванням та з доведенням до 100% чистоти і 

стандартної вологості зернівок. В результаті аналізу отриманих показників 

визначали вплив на рівень урожайності культури тривалості періоду 

забур’янення посівів. 

3.1. Визначення динаміки накопичення сирої маси бур’янами у посівах  

рису. Обліки проводили впродовж усього вегетаційного періоду культури у 

встановлені терміни. Надземну масу бур’янів визначали ваговим методом. 

На облікових майданчиках рослини бур’янів зрізували біля поверхні ґрунту 

і розбирали за видами. Рослини кожного виду зважували і визначали 

структуру маси бур’янів у посівах рису.  

3.2. Визначення площі листової поверхні рослин проводили за 

методикою Грицаєнко З. М. та ін [177]. Розрахунки здійснювали за 

допомогою визначення довжини і ширини листка з використанням 

перевідного коефіцієнта, який для злакових культур з лінійною (довгастою) 

формою листка становить 0,67. Розрахунки проводили за формулою 2.2: 

КШДП ××=    (2.2) 
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де: П – площа листка, см2; 

К – перевідний коефіцієнт 0,67; 

Д – довжина листка, см;  

Ш – ширина листка, см. 

3.3. Визначення обсягів поглинання рослинами бур’янів, зокрема 

(Echinochloa crus galli L.) сполук азоту, фосфору та калію проводили за 

методикою Гинзбург К., Щеглової Г. та ін. з однієї наважки за прискореного 

озолювання рослинного матеріалу – у лабораторії гідротехніки, меліорації 

та агромеліоративного моніторингу, Інституту рису НААН, (дивись 

формули 2.3,2.4, 2.5). 

,             (2.3) 

де V – вологість, %; 

M 1 – маса бюкса до висушування,  г; 

M 2 – маса бюкса після висушування, г; 

M 3 – маса наважки до висушування, г. 

,          (2.4) 

де М а.с. – абсолютно суха маса, т/га; 

М п.с. – повітряно суха маса, т/га;  

V – вологість, %. 

Для розрахунків виносу надземною масою (абс. сухою) кг/га 

користувалися такою формулою: 

,        (2.5) 

де В (N,P,K) – виніс азоту, фосфору, калію; 

М а.с. – абсолютно суха маса, т/га; 

V (N,P,K) – вміст азоту, фосфору, калію. 

4. Оцінки ефективності дії гербіцидів на різних етапах розвитку 

рослини.  

Досліди з вивчення ефективності дії гербіцидів проводили відповідно 

до «Методики випробування й застосування пестицидів» за редакцією 
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професора С. О. Трибеля [175]. Розмір посівних ділянок 66 м2  

(6,4 м х 10,5 м), повторність 4 – разова, розміщення систематичне. В досліді 

висівали сорт рису Віконт, знормою висіву 7 млн. зернівок у перерахунку на 

100% лабораторну схожість на один гектар, попередник у посівів був рис.  

Препарати вносили за допомогою наземної апаратури – ранцевого 

електричного компресорного обприскувача, витрата робочої рідини –  

200 л/га, за робочого тиску 2 атмосфери, ширина захвату штанги 3 м. 

Обприскування здійснювали за температури повітря 20°С та 

швидкості вітру до 4 м/с. Робочу рідину готували безпосередньо перед 

обприскуванням. Ґербіцид ґрунтової дії вносили після сівби рису і до появи 

сходів рослин культури, норма витрати робочої рідини 250 л/га, затоплення 

рисових чеків проводили через одну добу після обробки. Гербіциди, що 

діють по сходах, застосовували способом обприскування у фазу 

формування 3-х листків у рослин рису. Ручні прополювання проводили 

послідовно в період вегетації.  

Обприскування гербіцидами здійснювали за повтореннями, тобто 

обробляли всі ділянки першої повторності, потім – другої і т. д.  

Кількість рослин бур’янів обліковували перед кожним 

обприскуванням, через 10 діб після обприскування  та перед збиранням 

урожаю.  

Для визначення рівня ефективності гербіциду ґрунтової дії проводили 

обліки чисельності бур’янів у фазу 3 листків у рослин рису. 

Кількість бур’янів підраховували за видами на зафіксованих 

майданчиках (0,25 м2) в чотирьох місцях кожної ділянки на всіх 

повтореннях. 

Ефективність гербіцидів (Е) визначали за формулою 2.6: 

;100100
22

1 ×
×
×

−=
КД
КДE   (2.6) 

де: Д1 – кількість рослин бур’янів за першого обліку у варіанті з 

застосуванням гербіцидів (початкова забур’яненість), шт./м2; 
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Д2 - кількість рослин бур’янів за другого обліку у варіанті з 

застосуванням гербіцидів, шт./м2; 

К1 – кількість рослин бур’янів за першому обліку на забур’яненому 

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

К2 – кількість рослин  бур’янів за другого обліку на контролі, шт./м2; 

Одним з показників, що характеризує ефективності дії гербіцидів, є 

зниження здатності формувати масу бур’янів (Ем), яке визначали у відсотках 

порівняно до контролю за формулою 2.7: 

;100100 ×−=
К

Г
м М

МE    (2.7) 

де: МГ – маса рослин бур’янів у варіанті з застосуванням гербіцидів, 

г/м2; 

МК – маса бур’янів на забур’яненому контролі, г/м2; 

5. Розробка нових систем захисту посівів рису від бур’янів 

Досліди з вивчення рівня ефективності дії гербіцидів проводили 

відповідно до вимог «Методики випробування й застосування пестицидів» 

за редакцією професора С.О. Трибеля [175]. 

Після завершення попереднього вологозарядного поливу і 

можливостей працювати на ґрунті, проводили розмітку ділянок і фіксування 

їх меж та захисних зон кілочками. 

Дослідні посівні ділянки площею 66 м2, облікові 50м2 (повторність 4 – 

разова). У процесі проведення сівби рису борозенки від сошників у ґрунті 

над рядками ділянок засипали (вручну) подрібненим деревним вугіллям (до 

рівня поверхні ґрунту).Таке подрібнене деревне вугілля мало виконувати 

роль фізичного сорбенту і зв’язувати діючу речовинну гербіциду в зоні руху 

проростків рослин рису посівного до поверхні ґрунту. На м2 посіву вносили 

по 30г подрібненого деревного вугілля. Після виконання такої операції 

ділянки обприскували робочою рідиною з гербіцидом ґрунтової дії у 

відповідності до схеми проведення досліду У дослідженнях 

використовували сорт рису посівного - Віконт.  
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Діючі речовини гербіцидів у результаті фізичної дифузії надходять у 

верхній шар ґрунту (0-3 см). У вологому ґрунті діючі речовини достатньо 

активно проникають до проростків бур'янів, у першу чергу однорічних 

злаків (у тому числі і проса півнячого). Насінини і проростки рису посівного 

завдяки наявності адсорбенту (деревного вугілля) діючі речовини майже не 

отримують (або отримують дуже мало). Наявність фізичного адсорбенту 

підвищує рівень селективності гербіциду ґрунтової дії до чутливих рослин 

рису посівного.  

У посівах доцільно було зберігати необхідний рівень зволоження 

орного шару для нормального росту і розвитку рослин рису посівного, 

проте не допускати заливання посівів водою протягом наступних 20-25 діб 

після обприскування гербіцидами. Рослинам рису потрібна волога для росту 

і розвитку, водночас необхідно не допускати вимивання діючих речовин 

гербіцидів з верхнього шару грунту у воду. Активна захисна дія гербіцидів 

відбувається не менше 20-25 діб. 

В наступний період вегетації посіви рису були залиті водою і надалі 

технологію вирощування реалізували за традиційною схемою. 

6. Визначення фітотоксичності, дії гербіцидів на рослини рису 

посівного. 

Для визначення фітотоксичності – дії гербіцидів, що застосовую для 

захисту рослин від бур’янів на рослини рису посівного користувалися 

методикою за редакцією професора С.О. Трибеля [175] «Методики 

випробування й застосування пестицидів». 

Фітотоксичність при обприскуванні гербіцидами рослини частіше 

проявлялась як гостра. Для її визначення після внесення грунтового 

гербіциду, при проростанні рослин рису посівного проводили обліки, 

визначали польову схожості насіння, оглядали самі рослини і оцінювали 

ступінь пригнічення їх росту й розвитку користуючись шкалою (табл. 2.2). 

Перший облік проводили при появі перших сходів, що давало змогу оцінити 

енергію проростання. Через тиждень обліки повторювали. При цьому 
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визначалось кількість, загальну та пригнічених рослин. Результати обліків 

схожості і як вплинув гербіцид заносили до польового журналу.  

Таблиця 2.2  

Шкала визначення фітотоксичності пестицидів для рослин 

Бал Ступінь прояву 
фітотоксичності 

Площа листкової 
пластинки, охоплена 

опіком, % 
0 Відсутній 0 
1 Ледь помітний До 10 
2 Слабкий 1-25 
3 Середній 26-50 
4 Сильний 51-75 
5 Дуже сильний Більше 75 та опале 

листя 
 

Пошкодженість листя, рисових сходів гербіцидами визначали за формулою 

у %:  

В = , 

Де А – загальна кількість рослин у досліді, шт: 

      а – кількість рослин з опіками, шт. 

Інтенсивність фітотоксичної дії препарату визначали за формулою: 

Іф = ,  

Іф – інтенсивність прояву фітотоксичності, %; 

А – загальна кількість листків, рослин в обліку, шт.; 

а·б – добуток кількості пошкоджених листків, рослин рису на 

відповідний бал. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи передбачали 

виконання таких схем у рисових чеках: 

Схема досліду № 1 

«Оцінка рівня потенційної засміченості орного шару ґрунту у 

рисових чеках насінням бур’янів» 
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1. Засміченість горизонту (0–10 см) ґрунту насінням бур’янів 

шт./м2; 

2. Засміченість горизонту (10–20 см) ґрунту насінням бур’янів 

шт./м2; 

3. Засміченість горизонту (20–30 см) ґрунту насінням бур’янів 

шт./м2. 

Схема досліду № 2 

«Визначити вплив посівів попередників та способів обробітку 

ґрунту на рівень забур’яненості посівів рису посівного» 

1. Попередник – соя, та обробіток ґрунту під посіви рису; 

2. Попередник – пшениця озима, та обробіток ґрунту під посіви 

рису; 

3. Попередник – рис посівний, та обробіток ґрунту під посіви рису; 

4. Попередник – соняшник, та обробіток ґрунту під посіви рису. 

Схема досліду №3 

«Встановлення впливу забур’яненості посівів на рівень 

урожайності посівів рису» 

1. Посіви рису посівного забур’янені від початку вегетації до 

збирання урожаю. 

2. Посіви рису посівного забур’янені протягом 20 діб від появи 

сходів рослин культури. Після визначеного терміну бур’яни з посівів 

видаляють і наступна вегетація до збирання урожаю у вільному стані. 

3. Посіви рису посівного забур’янені протягом 40 діб від появи 

сходів рослин культури. Після визначеного строку бур’яни з посівів 

видаляють і наступна вегетація до збирання урожаю у вільному стані. 

4. Посіви рису посівного забур’янені протягом 60 діб від появи 

сходів рослин культури. Після визначеного строку бур’яни з посівів 

видаляють і наступна вегетація до збирання урожаю у вільному стані. 
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5. Посіви рису посівного забур’янені протягом 80 діб від появи 

сходів рослин культури. Після визначеного строку бур’яни з посівів 

видаляють і наступна вегетація до збирання урожаю у вільному стані. 

6. Посіви рису посівного забур’янені протягом 100 діб від появи 

сходів рослин культури. Після визначеного строку бур’яни з посівів 

видаляють і наступна вегетація посівів до збирання урожаю у вільному 

стані. 

Схема досліду №4 

Таблиця 2.3 

Оцінка рівня ефективності захисної дії гербіцидів що діють по сходах у 

посівах рису посівного 

№ Варіант 
Норма 

внесення, 
л, кг/га 

Строки внесення 

Команд 48, КЕ (Кломазон, 480 г/л) 0,5 л/га, до сходів у посівах 
варіантів 1-3 

1 Дівікстон 25 Neo EC. к.е. 1,2 фаза 3-4 листків  у 
рослин рису 

2 Цитадель 25 OD м.д. 
(пеноксулам 25 г/л) 1,6 фаза 3-4 листків у рослин  

рису 

3 Топшот 113 OD м.д. 3,0 фаза 3 -4 листків у 
рослин рису 

4 
Конртоль забур’янений 

(без обробки 
гербіцидами) 

- - 

5 Ручні прополювання 
(5 разів) - в період вегетації 

 

Схема досліду № 5 

«Розробка нових систем захисту посівів рису від бур’янів» 

1. Контроль (посіви рису вегетують без проведення заходів захисту 

від бур’янів). 

2. У посівах рису застосовують традиційну система захисту від 

бур’янів. 
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А.(Команд 48 КЕ, у нормі витрати 0,5 л/га в ґрунт після сівби і до 

появи сходів рослин культури. 

Б).Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

3. А). Стомп 330 ЕС + адсорбент у нормі витрати 3,0л/га. в ґрунт після 

сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

4. А). Стомп 330 ЕС + адсорбент у нормі витрати 5,0 л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

5. А). Фронтьєр Оптіма к.е. + адсорбент у нормі витрати 0,9 л/га. в 

ґрунт після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га  у фазу формування 3-х 

листків  у рослин рису. 

6. А). Фронтьєр Оптіма к.е. + адсорбент у нормі витрати 1,2 л/га. в 

ґрунт після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

7. А).Дуал Голд 960 ЕС + адсорбент у нормі витрати 1,0 л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0л/га  у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

8. А).Дуал Голд 960 ЕС + адсорбент у нормі витрати 1,4 л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

9.А). Зенкор 70 WG ЕС + адсорбент у нормі витрати 0,5л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури. 
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Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

10. А). Зенкор 70 WG ЕС + адсорбент у нормі витрати 0,7 л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків  у рослин рису. 

11. Контроль (посіви рису вегетують без присутності бур’янів (5-ть 

послідовних ручних прополювань). 

Схема досліду № 6 

Наукове обґрунтування екологічно безпечних прийомів захисту 

посівів рису посівного від бур’янів. 

Дослідження були виконані на базі Інституту рису НААН у 2018-

2020рр. 

Досліди дрібно ділянкові, польові. Площа посівних ділянок -14м2. 

Площа облікових ділянок -10м2 Повторність варіантів у досліді 6-ти разова. 

Розміщення ділянок – регулярне у 2 яруси.  

Дослід передбачав реалізацію схеми варіантів, що включала в себе 

ділянки: 

1. Посіви рису посівного забур’янені (без проведення заходів захисту 

від бур’янів). 

2. Посіви рису посівного з використанням для захисту від бур’янів 

обприскування гербіцидом Сіріус з.п. (д. р. піразосульфурон-етил, 100г/кг) в 

нормі витрати 0,2 кг/га. за 3 дні до затоплення рисових чеків водою і 

наявності -3 лисків у рослин рису посівного.  

3. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран (№1). 

4. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран (№2). 

5. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран (№3). 
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6. Посіви рису посівного вегетують без негативного впливу бур’янів. 

(проведення 4-х послідовних ручних прополювань протягом вегетаційного 

періоду).  

Схема апробації систем захисту посівів рису від бур’янів №7. 

1. Контроль (посіви рису вегетують без проведення заходів захисту 

від бур’янів). 

2. У посівах рису застосовують традиційну система захисту від 

бур’янів. 

А.(Команд 48 КЕ, у нормі витрати 0,5 л/га в ґрунт після сівби і до 

появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

3.У посівах застосовують нову систему захисту від бур’янів. 

А). Дуал Голд 960 ЕС + адсорбент у нормі витрати 1,4 л/га. в ґрунт 

після сівби і до появи сходів рослин культури. 

Б). Топшот 113 OD у нормі витрати 3,0 л/га у фазу формування 3-х 

листків у рослин рису. 

4. Контроль (посіви рису вегетують без присутності бур’янів (5-ть 

послідовних ручних прополювань). 

Кожна із схем досліджень інформаційно доповнювала інші, що 

забезпечувало можливість комплексно оцінювати ситуацію взаємодії 

рослин культури з комплексом рослин бур’янів у процесі їх спільної 

вегетації, та визначити ефективність і перспективність їх практичного 

застосування. 

Систематичне положення гербіцидів, які були використані у схемах 

досліджень див. додаток В1, В2 [179, 180]. 

Приведену у розділі інформацію доцільно узагальнити: 

Висновки розділу 2. 

1. Ґрунтово-кліматичні умови вегетації посівів рису посівного у 

роки проведення досліджень істотно не відхилялись від середніх 
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багаторічних показників і були сприятливими для вегетації рослин культури 

та формування урожаю. 

2. Схеми досліджень були оптимальними за розмірами, що було 

зручно у процесі їх реалізації і дозволяло комплексно оцінювати систему 

взаємних відносин рослин у агроценозах у різних площинах. 

3. Система обліків, аналізів та спостережень, які були заплановані 

в дослідах. передбачали використання сучасних коректних методик, що 

забезпечувало отримання об’єктивної цифрової інформації для наступної її 

творчої інтерпретації та наукового коментаря виявлених закономірностей. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Засміченість ґрунту і рівень забур’яненості посівів рису 

посівного – Oryza sativa L. 

 

Вирощування посівів рису посівного в південних регіонах нашої 

країни є одним з найбільш Північних зон промислового отримання зернівок 

цієї цінної продовольчої культури на планеті [181]. 

Традиційно посіви рису вирощують у спеціалізованих сівозмінах на 

полях (чеках) що мають добре сплановану поверхню для рівномірного 

періодичного заливання їх шаром води. Наявність достатньої кількості 

тепла, вологи, родючих ґрунтів створює дуже сприятливі умови для 

успішної вегетації не лише рослин рису посівного, а і цілої низки диких 

видів рослин - бур’янів, що успішно освоюють наявні у посівах вільні 

екологічні ніші [182]. 

Багаторічна практика вирощування посівів рису посівного у 

спеціалізованих чеках сприяла формуванню відповідного видового складу 

бур’янів, що істотно відрізняються від структури забур’яненості посівів 

польових культур в умовах богарного землеробства і потенційного 

засмічення орного шару ґрунту насінням і органами вегетативного 

розмноження [183]. 

З метою визначення рівня потенційної засміченості орного шару 

ґрунту в рисових чеках, де було заплановано проведення польових дрібно 

ділянкових дослідів, було здійснено відбір зразків ґрунту і проведено їх 

аналіз.  

В результаті відмивання проб ґрунту і аналізу відмитого насіння та 

органів вегетативного розмноження було встановлено наявність таких видів 

бур’янів: куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.), куга розлога (Scirpus 

supines L.), бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.), 
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гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.), просо півняче (Echinochloa crus 

galli L.), монохорія Корсакова (Monochoria Korsakowii Regel. Et Maack) 

[184]. 

Насіння куги гострокінцевої – чорно-бурий горішок зворотьо-

яйцеподібної форми, тригранний, довжиною близько 2 мм, з дрібними 

поперечними зморшками.  

Насіння куги розложистої – чорний горішок, зворотньо яйцеподібної 

форми, гострокінцевий, довжиною біля 1–1,5 мм, з поперечними 

зморшками.  

Вегетативні органи розмноження бульбоочерету компактного – 

бульби кулястої форми до 3,5 см в діаметрі, вкриті товстим корковим  

шаром, що забезпечує високу механічну стійкість. Плоди - горішок чорного 

або темного забарвлення, завдовжки 2 мм, випукло - трьохгранний.  

У гірчака перцевого – плід - горішок чорного чи темно-коричневого 

кольору з дрібнозернистою поверхнею, довжиною 2–3 мм, яйцевидної 

форми з однієї сторони плаский, з другої випуклий.  

Зернівка проса півнячого – овальна, близько 2 мм завдовжки, темно-

зеленого іноді сірого забарвлення, блискуча, з невеликим зародком біля 

основи. 

Насіння монохорії Корсакової – дрібне темного кольору, знаходиться 

в однонасінній чи багатонасінній тригранній коробочці. Довжина насінин –  

1,5 мм. 

За основними морфологічними ознаками насіння розділили за видами 

та визначили їх чисельність в орному шарі ґрунту (табл. 3.1). 

Проби ґрунту відбирали кожного року протягом 2018-2020 років два 

рази: навесні та восени.  
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Таблиця 3.1 

Рівень засміченості ґрунту рисових полів насінням бур’янів відібраних 

весною (середнє 2018-2020 роки). 

№ 
з/п Вид 

Засміченість шарів ґрунту насінням 
бур’янів шт./м2 

0–10 см 10–20 см 20–30 см 
роки 

1 Куга гострокінцева (Scirpus 
mucronatus L.) 37871 35515 27769 

2 Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 26964 24969 27570 

3 Бульбоочерет компактний 
(Bolboschoenus compactus Drob.) 6 0 0 

4 Частуха звичайна (Alisma plantago-
aguatica) 231 289 115 

5 Гірчак перцевий (Persicaria 
hydropiper L.) 4839 5517 7348 

6 Просо півняче (Echinochloa crus 
galli L.) 6028 5656 4822 

7 Монохорія Корсакова (Monochoria 
korsakowii Regel. et Maack) 144 64 87 

Разом 76083 72009 67711 
 

В продовж трьох років відбору зразків ґрунту найбільша чисельність 

насіння бур’янів була зафіксована у орному шарі в горизонті 0–10 см – 

76083 шт./м2 у горизонті 10 - 20см – 72009 шт./м2 та 67711 шт./м2 на глибині 

20–30 см (табл. 3.1). 

Домінуючим видом за запасами насіння у орному шарі грунту за три 

роки була куга гострокінцева – 37871 шт./м2, 35515 шт./м2 та 27769 шт./м2. 

Бульбоочерет був визначений лише в горизонті 0–10 см – 6,0 шт./м2. Висока 

чисельність присутності насіння була відмічена в горизонті 10–20 см та 20–

30 см у гірчака перцевого 5517 шт./м2 та 7348.  

Насіння проса півнячого в горизонті орного шару 20–30 см мало 

найменші запаси – 4822 шт./м2, порівняно з іншими вище відібраними 

пробами ґрунту 0–10 см – 6028 шт./м2, 10–20 см – 5656 шт./м2. 

Восени згідно схеми досліджень також були відібрані зразки ґрунту 

для наступного аналізу. 



71 

 

 
 

Якщо проаналізувати верхній шар ґрунту 0–10 см, кількість насіння 

бур’янів за три роки проведення досліджень проявляла тенденцію до 

зростання (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2  

Рівень засміченості орного шару ґрунту рисових полів насінням 

бур’янів відібраних восени (середнє 2018-2020 роки) 

№ 
з/п Вид 

Засміченість горизонтів 
ґрунту насінням бур’янів 

шт./м2 

0–10 см 10–20 
см 20–30 см 

роки 
1 Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 46305 14444 9094 
2 Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 28280 3821 2755 

3 Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus 
compactus Drob.) 9 0 3 

4 Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 289 325 0 
5 Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 9037 5000 2021 
6 Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 6607 531 566 

7 Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii 
Regel. et Maack) 297 9 0 

Разом 90824 24130 14106 
 

Цифрові показники таблиці свідчить, що після збирання урожаю рису 

посівого в горизонті орного шару 0–10 см за три роки досліджень 

чисельність насіння бур’янів збільшується в середньому до 90824 шт./м2 за 

рахунок присутності насіння проса півнячого 6607 шт./м2, куги та появі 

насіння монохорії Корсакова – 297 шт./м2. 

Збільшення рівня засміченості верхнього горизонту ґрунту насінням 

восени може бути пояснене достиганням та осипанням насіння бур’янів, що 

було сформоване у поточному році. Загальна чисельність насіння бур’янів 

за три роки проведення аналізів зросла на 16 % (рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1 Зміни обсягів запасів насіння бур’янів ( шт./м2) у горизонті 0-

10см орного шару ґрунту (середнє 2018-2020 роки) 

Якщо порівняти чисельність запасів насіння бур’янів навесні та 

восени, проаналізувавши лише шар грунту 0–10 см, то збільшення за три 

роки відбулося в середньому на 26 %. Найбільший відсоток зростання 

запасів насіння і за три роки у монохорії Корсакова – 51 % та у гірчака 

перцевого – 46 %. 

З визначених видів бур’янів найбільш проблемним в посівах рису 

посівного є просо півняче, що вимагає постійного контролювання і є 

основним конкурентом рослинам рису у процесі вегетації. 

На рисунку 3.2 відображено динаміку кількості насіння проса 

півнячого в різних шарах ґрунту та відповідно періодам відбору проб 

ґрунту.  
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Рис. 3.2 Потенційна засміченість насінням  проса півнячого Echinochloa 

crus galli L., ( шт/м2) горизонтів орного шару ґрунту, 

(середнє 2018-2020 роки). 

Так найбільші запаси насіння проса півнячого в середньому за три 

роки досліджень були зафіксовані восени у горизонті орного шару ґрунту 0–

10 см і після збирання урожаю культури становила – 6607 шт./м2, що на  

8,8 % перевищувало кількість насіння, що були визначена весною. Запас 

насіння у ґрунтовому шарі 0–20 см восени були – 531 шт./м2, та у шарі 

ґрунту 20–30 см на рівні – 566 шт./м2, що значно перевищувало показники 

весняних аналізів. 

Основним джерелом поповнення запасів насіння верхніх шарів ґрунту 

насінням бур’янів восени є його обсипання з рослин що закінчили 

вегетацію. Такі рослини бур’яну не були знищені обробкою гербіцидів 

весною. 

Одночасно з визначенням величини запасів насіння бур’янів у орному 

шарі ґрунту було проведено визначення присутності живого насіння у 

відмитих пробах (рис. 3.3). 
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Рис. 3. 3 Запаси живого насіння, (% до відмитого) у горизонті грунту 0 - 

10 см (середнє 2018-2020 роки) 

За три роки проведених досліджень встановлено, що найбільший 

запас відмитого насіння знаходився в прошарку ґрунту 0–10 см. Із загальних 

запасів живе насіння (сума, насіння, яке проростало протягом 20 діб або 

перебувало у стані біологічного спокою) досягало 43,0 % та 6,3 %. Лиш 28,9 

% відмитого насіння проростало протягом його пророщування (20 діб) в 

термостаті у відповідності до вимог загально прийнятої методики. У куги 

гострокінцевої в середньому проростало 7,7 % насіння. Насіння, яке після 

обробки препаратом тетразолом і при розрізуванні мало коричневе 

забарвлення, було мертвим.  

Отже, в результаті проведених досліджень у 2018-2020 років 

визначено рівень потенційної засміченості орного шару ґрунту рисового 

поля в горизонтах 10, 20, 30 см. Визначено видовий склад насіння бур’янів 

та їх запаси. Встановлено, що найбільші запаси живого насіння присутні у 

горизонті ґрунту 10 см, і становлять в середньому у проса півнячого  
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1381,0 шт./м2. Загальні запаси насіння різних видів бур’янів, що зберігало 

здатність до проростання у ґрунті були 12987,8 шт./м2. 

 

3.2. Вплив посівів попередників та способів обробітку ґрунту на 

рівень забур’яненості посівів рису посівного 

 

У дослідженнях було передбачено проведення оцінки впливу посівів 

попередників, та перед попередників та способів обробітку ґрунту на 

показники рівня забур’яненості посівів рису. 

Комплекс бур’янів, в рисових чеках формувався протягом тривалого 

періоду часу у попередні роки. Він специфічний і істотно відрізняється від 

посівів інших сільськогосподарських культур. Тут переважають злакові 

види - представники родини Тонконогових Poaceae (рід Echinochloa) та 

представники родини осокових Cyperaceae. В цілому таксономічна 

структура бур’янів складається з 6 рядів та 14 ботанічних родин. На 

видовий склад бур’янів здатні впливати також посіви культур попередників 

та систем і способів обробітку ґрунту [185]. Для їх оцінки було проведено 

аналіз впливу посівів перед попередників, попередників та системи способів 

обробітку ґрунту, визначено видовий склад бур’янів та їх кількість  

(табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Особливості систем обробітку ґрунту в залежності від специфіки посівів 

попередників 

Попередник Обробіток ґрунту 

Рис посівний 
 

Лущення у два сліди перехресно-діагональним способом, БДВ-7 
на глибину 12-14 см. Експлуатаційне планування поверхні чеків 
перехресно-діагональним способом довгобазовим 
планувальником Д-719. Ранньовесняна культивація МТЗ-80 з 
КПС-4 на глибину 5-7 см. Передпосівне вирівнювання ґрунту 
движками в комплекті з кільчасто-шпоровими котками. 

Пшениця озима 
Лущення в два сліди перехресно-діагональним способом, БДВ-7 
на глибину 12-14 см. Лазерне планування, культивація КПС-4 на 
глибину 5-7 см. 

Соя 

Восени лущення важкими дисковими боронами БДВ-7 на 
глибину 12-14 см. Навесні експлуатаційне планування поверхні 
чеків перехресно-діагональним способом довгобазовим 
планувальником Д-719. Ранньовесняна культивація МТЗ-80 з 
КПС-4 на глибину 5-7 см. Передпосівне вирівнювання ґрунту 
движками в комплекті з кільчасто-шпоровими котками. 

Соняшник 

Восени лущення перехресно-діагональним способом важкими 
дисковими боронами БДВ-7 на глибину 12-14 см. Посів 
сидератів, жита озимого. Навесні лущення та загортання 
сидератів в два сліди БДВ-7 на глибину 12-14 см. Лазерне 
планування, культивація МТЗ-80 з КПС-4 на глибину 5-7 см. 

 

За даними таблиці 13 обробіток ґрунту після збирання урожаю посівів 

попередниках був майже однаковим, основна операція це лущення, різниця 

була лише в кількості проведених культивацій та вирощування сидерату 

після збирання урожаю посівів попередника соняшника. 

Найбільша різноманітність видів бур’янів була після попередника – 

посівів соняшнику та становила 9 видів (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4  

Вплив посівів культур - попередників на різноманітність видів бур’янів 

у посівах рису посівного 

Рік досліджень Посів перед 
попередник Посів попередник Кількість видів, 

шт 

2018 

Люцерна Рис 5 
Соя Пшениця озима 5 
Рис Соя 6 
Рис Соняшник 9 

2019 

Пшениця озима Рис 3 
Рис Пшениця озима 5 
Рис Соя 4 
Рис Соняшник 9 

2020 

Соя Рис 3 
Рис Соя 4 
Соя Пшениця озима 5 
рис Соняшник 9 

 
Аналіз видового складу бур’янів свідчить, про відсутність в рисових 

чеках значного видового різноманіття бур’янів. Кількість видів бур’янів 

після посівів попередників рис, соя, пшениця озима і  складав 3, 4, 5 та 6 

видів, після посівів попередника соняшник – 9 видів.  

Загальна чисельність рослин бур’янів була в межах від 228 до  

724 шт./м2, що за рівнем забур’яненості характеризувало посіви як дуже 

сильно забур’янені, бал 5. 

Найбільша чисельність рослин бур’янів за три роки досліджень була 

зафіксована на ділянках де попередником були посіви рису посівного 

(рис.3.4). 
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Рис. 3. 4 Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2) у посівах рису 

посівного, попередник рис 2018-2020 рр. 

Вона була – 724 шт./м2, домінуючими видами бур’янів були: куга 

гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) – 413 шт./м2 та просо півняче 

(Echinochloa crus galli L.) – 236 шт./м2. 

Попередники посіви пшениці озимої (рис. 3.5), соняшнику та сої 

сприяли зниженню загальної чисельності бур’янів у посівах рису посівного.  

 

Рис. 3. 5 Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2) у посівах рису 

посівного, попередник пшениця озима 2018-2020 рр. 
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Після попередника посівів сої за три роки у посівах рису домінували 

рослини просо півняче (Echinochloa crus galli L.), куга гострокінцева 

(Scirpus mucronatus L.) (рис.3.6). 

 
Рис. 3. 6 Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2) у посівах рису 

посівного, попередник соя 2018-2020 рр. 

На відміну від посівів попередників, які були в дослідженні, за три 

роки посіви соняшнику сприяли накопиченню у рисових чеках 

неспеціалізованих видів бур’янів, та більшого їх видового різноманіття. 

Переважав за чисельністю рослин бур’янів паслін чорний (Solanum  

nigrum L.) –52 шт./м2 (рис. 3.7). 
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Рис. 3. 7 Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2) у посівах рису 

посівного, попередник соняшник 2018-2020 рр. 

Отже, структура бур’янів, що були зафіксовані в рисових чеках після 

посівів попередників соя, соняшник, рис, пшениця озима відносяться до 

двох класів, 8 рядів та 8 ботанічних родин, визначено 11 видів рослин, які 

були найбільш поширеними і масовими (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Систематичне положення видів бур’янів, що вегетували у посівах рису 

посівного 
№ 
з/п Вид Родина 

Клас Однодольні – Liliopsida 
1 Просо півняче Echinochloa crus galli L. Тонконогові  Poaceae 
2 Сить різнорідна Cyperus difformis L. Осокові Cyperales 3 Куга гострокінцева Scirpus mucronatusL. 

4 Частуха 
подорожникова Alisma plantago-aquatica L. Частухові Alismataceae 

5 Рогіз широколистий  Typha latifolia L. Рогозові Typhaceae 
Клас дводольні – Magnoliopsidae 

6 Лобода біла Chenopodium album L. Амарантові Amaranthaceae 
7 Гірчак  перцевий Persicaria hydropiper L. Гречкові Polygonaceae 
8 Паслін чорний Solanum nigrum L. Пасльонові  Solanaceae 
9 Нетреба звичайна Xanthium strumarium L. 

Айстрові Asteraceae 10 Амброзія 
полинолиста Ambrosia artemisiifolia L. 

11 Соняшник Helianthus L. 
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Посіви попередники впливають на формування видового різноманіття 

видів бур’янів та їх чисельність в посівах рису. Найкращим попередником 

для посівів рису посівного за роки досліджень були посіви сої. Чисельність 

рослин бур’янів у після таки х посівів попередників була в середньому –  

228 шт./м2. 

Посіви соняшнику також впливають на структуру і видовий склад 

бур’янів у наступних посівах рису знижує чисельність специфічних рисових 

бур’янів. Середня кількість специфічних для рисових посівів бур’янів за 

роки досліджень була 335 шт./м2.  

Посіви культур попередників сприяють збільшенню видового 

різноманіття бур’янів у посівах рису, що характерні для орних земель з 

богарним землеробством. Рослини таких видів бур’янів  традиційно чутливі 

до дії селективних рисових гербіцидів і на етапах проростків та 

ювенільному їх органогенезу не витримують кисневого дефіциту, який 

наступає після заповнення рисових чеків водою. 

Виконання згідно плану проведення досліджень обліків і 

спостережень за рослинами рису посівного і бур’янів дозволило визначити 

закономірності процесів забур’янення і специфіку їх взаємовідносин під час 

спільної вегетації. Серед видового складу присутніх у посівах рису бур'янів 

одним з найбільш найбільш масових були рослини проса півнячого. Їх 

чисельність у роки проведення досліджень була в межах 172,7–360,3 шт./м2.  

На ділянках, де проводили дослідження, взаємовідносин рослин проса 

півнячого з посівами рису посівного сходи інших видів бур'янів видаляли 

вручну.  

У процесі вегетації після появи сходів рослин рису посівного і проса 

півнячого вони послідовно проходили етапи органогенезу і нарощували 

висоту надземних частин (стебел). Рівень напруженості конкурентних 

відносин за фактори зовнішнього середовища, особливо енергію світла і 

простір між рослинами культури і бур’яну наростав із ростом висоти їх 

пагонів та висотою розміщення листків над поверхнею ґрунту.  
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Найбільші показники висоти рослин бур’янів у посівах рису посівного 

були зафіксовані у період формування волотей і цвітіння, тобто після 80 діб 

спільної вегетації. Висота рослин проса півнячого істотно перевищувала 

висоту рослин культури, така перевага на 100 – у добу спільної вегетації 

досягала – 39,0 % (рис. 3.8).  

 

 
Рис. 3.8 Висота (см) рослин рису та бур’янів у посівах 2018-2020 роки 

Особливості темпів росту, розвитку та габітус рослин, у тому числі і 

рису посівного, є важливим показником у їх конкурентних відносинах із 

злаковими бур’янами за доступ до енергії світла, сполуки мінерального 

живлення, та спроможність реалізувати свій продуктивний потенціал у 

процесах фотосинтезу за умов присутності бур'янів. Результати проведених 

досліджень, свідчать, що рослини проса півнячого за конкурентою 

спроможністю в умовах спільної вегетації істотно переважають рослини 

рису посівного.  
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Від моменту появи сходів у період наступної вегетації всі рослини, що 

були присутні в посівах, як культури так і проса півнячого, інтенсивно 

нарощують площу поверхні своїх листків, як головного органу, що здійснює 

процеси фотосинтезу. Тобто саме листки забезпечують основний обсяг 

формування органічних речовин і запасів акомульованої енергії для 

формування маси та здійснення процесів росту та розвитку.  

За три роки досліджень зміни площі листкової поверхні у рослин за 

етапами їх органогенезу виявили певні закономірності. Ювенільні рослини 

як рису посівного, так і сходів проса півнячого, на такому етапі вегетації 

мають відносно повне забезпечення незамінними факторами довкілля: 

теплом, світлом, вологою та мінеральним живленням і повітрям, всі вони 

мають малі розміри і не заповнюють оптично щільно наявний вільний 

простір у посівах.  

Тому істотних відмінностей у їх здатності формувати площу своїх 

листків у фазу сходів посіви з різною тривалістю наступних періодів 

спільної вегетації з бур’яном не проявляють. Конкуренція у 

взаємовідносинах між рослинами в посівах на час проведення обліків і 

спостережень ще не істотна. Проте вже до часу виконання наступних 

обліків, у період кущіння рослин, така взаємодія між сусідами стає набагато 

тіснішою.  

Рослини з ботанічної родини Тонконогові - Poaceae традиційно мають 

еректоїдне за розміщенням у просторі листя, яке формує невелике 

проективне покриття поверхні поля. Водночас сумарна взаємодія листя 

присутніх у рисовому агроценозі рослин кульутри і бур’яну, формує 

оптично щільне проективне покриття, що перевищує площу поверхні поля, 

тобто один метр квадратний.  

Тобто вже у фазу кущіння розпочинається взаємне частокове 

затінення сусідніх рослин і зниження рівня освітлення їх фотосинтезуючої 

поверхні. Оскільки рослини проса півнячого мають перевагу у формуванні 

висоти і відповідно більш високого розміщення свого листя у порівнянні з 
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рослинами культури, то і ефект часткового затінення найбільше 

проявляється на листковому апараті рослин рису посівного. 

Коливання чисельності присутніх у посівах рису посівного рослин 

проса півнячого вони частково компенсують рівнем розвитку площі 

поверхні своїх листків. На наступних етапах органогенезу конкуренція за 

простір і світло між рослинами рису посівного і бур’яном у посівах 

поступово переходить у вертикальну площину. Таку конкуренцію виграють 

ті рослини, що здатні мати більшу висоту стебел і розмістити свої листки 

над листками рослин сусідів. У такій конкуренції перевага була за 

рослинами бур’янів.  

Максимальної величини площі листкової поверхні, як рослини рису 

посівного, так і проса півнячого, досягають у віргнальному та 

генеративному етапах їх органогенезу. Обліки у фазу формування волоті 

фіксують найбільші показники площі листкової поверхні і дуже напружену 

конкуренцію за простір і енергію сонячних променів у рисових агроценозах. 

Посіви рису, що вегетують без присутності бур’янів формували в 

середньому 5,82 м2/м2 площі листків. Посіви, що були забур’янені до 

моменту проведення обліків (100 діб від часу появи сходів), мали середні 

показники площі листків 3,28 м2 /м2 або лише 56,4% від показників посівів 

попереднього варіанту.  

Присутні у посівах рису посівного бур’яни формували відповідно  

3.02 м2/м2 площі своїх листків. Сумарна площа листя рослин бур’яну і рису 

посівного у такому агроценозі становила в середньому 6,3м2/м2. Тобто вона 

навіть перевищувала площу листків у посівах, що вегетували без 

присутності бур’янів. Рослини у агроценозі здатні були досягати певних 

показників оптичної щільності, вище якої їх сумарна біологічна 

продуктивність не зростала через посилення взємного затінення (табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Площа листя, м2/м2 рослин рису посівного та проса півнячого у посівах 2018-2020 рр. 
Тривалість 

періоду 

спільної 

вегетації, діб 

Густота 

стояння 

рису, 

шт./м2 

Площа листя рослин культури, м2/м2 
Густота 

стояння 

бур'яну, 

шт./м2 

Площа листя рослин проса півнячого, м2/м2 

сходи кущіння 
Формування 

волоті 
Сходи Кущіння 

Формування 

волоті 

20 483,1 0,18 1,55 5,42 247,2 0,26 0 0 

40 468,3 0,18 1,49 4,31 172,7 0,22 1,74 0 

60 491,2 0,19 1,53 3,74 360,3 0,23 1,77 0 

80 496,4 0,19 1,50 3,26 246,3 0,24 1,76 2.91 

100 482,1 0,18 1,45 3,28 313,3 0,23 1.75 3.02 

Контроль заб. 474,2 0,18 1,46 2,63 348,4 0,23 1.77 3.24 

Контроль без 

бур. 
469,5 0,19 1,54 5,82 0 0 0 0 

НІР 0,05 17,2 - - 0,23 16,4   0,14 
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У забур’яненому посіві рису практично половина сумарної площі 

листків здійснювала процеси фотосинтезу не на формування майбутнього 

урожаю, а забезпечувала життєдіяльність рослин конкурентів – проса 

півнячого. 

Важливим показником ролі кожного з компнентів агроценозу посівів 

рису посівного була їх затність у процеі вегетації формувати сиру і суху масу 

надземних частин рослин (рис. 3.9). 

 
Рис. 3.9 Динаміка формування маси, (г/м2) рослин проса півнячого за 

спільної вегетації у посівах рису посівного 2018-2020рр. 

Величина маси рослин проса півнячого у посівах рису посівного від 

моменту появи сходів поступово наростала. Обліки на 20-ту добу спільної 

вегетації з рослинами культури фіксували в середньому 232 г/м2 сирої маси, 

присутність сухої речовини у сирій масі становила 20%. У наступні періоди 

вегетації обсяги накопичення сирої і сухої маси зростали і досягали 

максимальних показників до 100-ї доби від часу появи сходів. Частка сухої 

речовини у сирій масі надземних частин рослин бур’яну поступово 

збільшувалась. 

За роки досліджень в середньому величина накопичення сирої маси 

рослин проса півнячого у посівах рису посівного була 2980 г/м2 і сухої маси 
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відповідно 924 г/м2 В наступні періоди вегетації частина сухих листків 

рослин бур’яну всихала і опадала, осипалась і частина їх достиглих зернівок. 

Тому наступні обліки надземної маси рослин проса півнячого фіксували 

тенденцію до зниження її обсягів (ділянки контролю з бур’янами, що були 

присутні в посівах рису до збирання урожаю культури).  

У процесі вегетації рослини проса півнячого , як і інші зелені рослини, 

що здатні здійснювати процеси фотосинтезу, активно використовували 

доступні їм фактори зовнішнього середовища у тому числі вуглекислий газ і 

кисень з атмосфери, сполуки мінерального живлення з орного шару, енергію 

сонячних променів і необхідне теплота вологу. Серед сполук мінерального 

живлення найбільші обсяги  поглинання кореневими системами рослин проса 

півнячого  були у макроелементів. 

Сполуки азоту (як нітрати( NO3), так і амонійні(NH4), та сечовина 

(CO(NH2)2 забезпечують синтез молекул білків, ДНК, РНК, активні ростові 

процеси вегетативних частин рослин. 

Сполуки фосфору (Р2О5) є основою для синтезу АТФ, АДФ, НАДФ, що 

забезпечують всі енергетичні процеси в рослинах, ріст і розвиток кореневої 

системи, формування і діяльність генеративних структур рослин. 

Сполуки калію (К2О) сприяють здійсненню обмінних процесів і 

транслокації речовин між частинами рослин, як цілісного організму, 

регулюють водний режим,  стійкість до екстремальних умов середовища, 

хвороб. 

Крім макроелементів рослини проса півнячого у процесі органогенезу 

засвоюють також і сполуки мезо та мікроелеменів з орного шару гранту.  

Для формування органічної маси і забезпечення життєдіяльності  

рослини проса півнячого засвоювали з ґрунту необхідні обсяги сполук 

мінерального живлення. Величина обсягів поглинання сполук азоту (N), як і 

інших макро елементів, у процесі спільної вегетації з посівами рису 

посівного, змінювалась і досягала свого максимуму на 100-у добу від часу 



88 

 

 

появи сходів. За роки досліджень середні показники максимальних обсягів 

поглинання рослинами проса півнячого сполук азоту (N) за спільної вегетації 

з посівами рису посівного досягали 90,5 кг/га (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10 Обсяги виносу сполук мінерального живлення, (кг/га) 

рослинами проса півнячого – Echinochloa crus-galli (l) Pal. Beauv. в 

посівах рису посівного 2018-2020 рр. 

Сполуки азоту найбільш активно рослини проса півнячого 

використовували для забезпечення інтенсивних процесів росту як кореневої 

системи так і надземних частин рослин, формування стебел і значної площі 

листкової поверхні, що забезпечувала здійснення великих обсягів 

фотосинтезу. Найбільші обсяги поглинання сполук азоту досягали в період 

поччатку формування зернівок. У наступний – сенільний етап органогенезу 

рослин проса півнячого активність поглинання сполук азоту поступово 

знижувалась. 
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Поглинання сполук фосфору рослинами проса півнячого у процесі 

органогенезу має два періоди найвищої активності. Перший тривав від 

періоду появи сходів до завершення фази кущіння і початку трубкування 

(ювенільний і початок іматурного етапів). Другий розпочинався у 

віргінальному і завершався у генеративному етапах органогенезу рослин 

бур’яну. Після завершення процесу цвітіння рослин бур’яну і початку 

формування зернівок активність засвоєння сполук фосфору рослинами проса 

півнячого з ґрунту значно знижувалась. Обсяги поглинання рослинами 

бур’яну сполук фосфору (Р2О5) за спільної вегетації з посівами рису 

посівного досягали в середньому 56,4 кг/га.  

Поглинання сполук калію (К2О) рослинами проса півнячого наростали 

поступово і досягали свого максимуму у генеративному етапі органогенезу 

(цвітіння рослин). У наступному сенільному етапі органогенезу обсяги 

поглинання з ґрунту сполук калію рослинами проса півнячого поступово 

зменшувались. Максимальні обсяги поглинання сполук калію (К2О) бур’яном 

були 94,8 кг/га. 

Роль кожного виду рослин у агроценозах найбільш інтегровано 

характеризує величина формування ними маси і частка такої маси в 

загальному обсязі її формування всіма рослинами, що вегетували на одиниці 

площі.  

Присутність рослин конкурентів (проса півнячого) у посівах рису 

посівного проявляла свій негативний вплив на рівень урожайності культури. 

Такий вплив проявлявся комплексно, у тому числі і через погіршення рівня 

мінерального живлення рослин культури. Максимальний обсяг поглинання 

рослинами проса півнячого сполук мінерального живлення з орного шару у 

процесі спільної вегетації з рослими культури становив у перерахунку на 

потребу рослин рису посівного: за сполуками азоту (N) еквівалентний 

формуванню урожаю зерна рису посівого в обсязі 4,35 т/га, сполук фосфору 

(Р2О5) - 4,55 т/га, сполук калію 5,11 т/га відповідно.  
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Величина такого негативного впливу присутності рослин бур’яну 

залежала як від тривалості періоду спільної вегетації, гостроти конкурентних 

відносин між рослинами за фактори довкілля так і величини маси, яку 

формували компоненти агроценозу (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7. 

Вплив тривалості періоду спільної вегетації рослин проса півнячого з 

посівами рису посівного на їх урожайність, (т/га) у 2018-2020 рр. 

Тривалість спільної 
вегетації, діб 

Маса бур’янів, 
г/м2 

Урожайність 
посівів рису, 

т/га 

Зниження рівня 
урожайності, % 

20 232 13,79 5,4 
40 426 13,13 10,1 
60 811 11,81 19,1 
80 1753 8,55 41,4 
100 2980 4,33 70,4 

Контроль забур’янений 2564 3,84 73,7 
Контроль без бур’янів 0 14,60 0 

Нір 0,05 67 0,22 - 
 

Найвищий рівень урожайності зернівок рису посівного в роки 

проведення досліджень було зафіксовано у посівах ділянок, що вегетували 

без негативного впливу бур’янів. В середньому вона становила 14,6 т/га.  

Найнижчий рівень урожайності був у посівів, що вегетували з 

бур’янами від появи сходів до часу збирання урожаю культури. Середня 

урожайність зернівок на таких ділянках була на рівні 3,84 т/га або величина 

зниження від присутності рослин проса півнячого в посівах становила 73,7% 

порівняно з рівнем максимальним у дослідах. 

Вже після 40 діб спільної вегетації посівів рису з бур’янами (з 

наступним їх видаленням з посівів) рівень урожайності культури знижувався 

на 10,1% і становив в середньому за роки проведення досліджень 13,13 т/га. 

Збільшення обсягів формування маси бур’янів у посівах рису і продовження 
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періоду спільної їх вегетації до 80 діб призводило до отримання урожайності 

на рівні 8,55 т/га або зниження складало 41,4 % від максимально можливого.  

За тривалості періоду спільної вегетації рослин бур’яну з посівами рису 

посівного до 100 діб рівень урожайності посівів знижувався ще більше і в 

середньому становив 4,33 т/га., або зниження досягало 70,4%. 

Висновки розділу 3. 

1. Рівень потенційного засмічення верхнього (0-10см) горизонту орного 

шару ґрунту в рисових чеках насінням бур’янів у роки проведення 

досліджень становив в середньому від 76083 до 90824 шт./м2. Здатного до 

проростання насіння було 12987,8 шт./м2, з них насіння проса півнячого – 

Echinochloa crus –galli (L.) Pal. Beauv. - 1381,0 шт./м2. 

2. На видовий склад і рівень забур’яненості посівів рису посівного 

істотний вплив проявляють посіви культур-попередників. Найбільше видів 

бур’янів - зафіксовано після посівів соняшнику, найменше після посівів сої.  

Найбільший рівень присутності рослин бур’янів до 724 шт./м2 був 

зафіксований  після посівів рису посівного (куга гострокінцева - Scirpus 

mucronotus L. - 413 шт./м2 і просо півняче - Echinochloa crus-galli (L.) Pal. 

Beauv. – 236шт./м2. 

3. Серед видового складу бур’янів у посівах рису посівного – (5 видів), 

рослини  куги гострокінцевої становили 57,0%. проса півнячого – 

32,6 %. сить різнорідна – Cyperus diffоrmus L. - 8,2% та інші види.   

4. Рослини рису посівного є досить чутливими до присутності в посівах 

бур’янів, особливо такого масового і спеціалізованого виду як просо півняче 

- Echinochloa – crus-galli (L.) Pal. Beauv. За природного рівня потенційної 

засміченості ґрунту, чисельність сходів проса півнячого у посівах у роки 

проведення досліджень коливалась від 172,7 до 360,3 шт./м2. 

5. Маса рослин проса півнячого у посівах рису в середньому за роки 

досліджень досягала максимальних обсягів на 100–у добу спільної вегетації 

– 2980 г/м2 сирої та відповідно 924 г/м2 сухої. Бур’яни виносили з орного 
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шару ґрунту доступних сполук азоту(N) - 90,5 кг/га, фосфору(P2O5) -  

56,4 кг/га, калію (K2O) - 109,8 кг/га. Такого обсягу мінерального живлення 

достатньо для формування урожаю зернівок рису  посівного від 4,35 до  

5,11 т/га. 

6. Рослини проса півнячого є потужними конкурентами посівам рису за 

фактори життя. Присутність рослин бур’яну (сходи) з наступним їх 

видаленням через 20 діб спільної вегетації призводила до недобру в 

середньому 5,4 % можливого у дослідах рівня урожайності рису посівного. Їх 

спільна вегетація з рослинами рису протягом 100 діб і більше призводить до 

недобору 70,4 - 73,7 % урожайності зернівок. 

Згідно зі шкалою ВВСН, розвиток рослин бур’янів розподіляється за 

відповідними кодами, які, в свою чергу, містять ЕС – стадії (від EUCARPIA) 

починаючи з насіння до достигання зернівок та відмирання рослини. Десять 

фаз пронумеровані від 0 до 9 (0 – проростання, 1 – розвиток листків, 2 – 

кущіння, 3 – ріст стебла, 4 – трубкування, 5 – викидання волоті, 6 – цвітіння, 

7 – розвиток плоду зернівки, 8 – дозрівання, 9 – старіння). Кожна основна 

фаза поділена на підфази, які також закодовані від 0 до 9. Увесь цикл 

розвитку кодується від 00 до 99. Бур’яни перебувають у відповідній стадії, 

якщо у ній знаходяться 2/3 усіх рослин (додаток Д). 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано три 

наукових праць [186, 187, 188].  

 



93 

 

 

РОЗДІЛ 4. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАХИСНОЇ ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ У 

ПОСІВАХ РИСУ ПОСІВНОГО - Orysa sativa L. 

 

Успішне вирощування посівів рису посівного в умовах виробництва 

потребує забезпечення обов’язкового та ефективного їх захисту від 

негативного впливу бур’янів. Традиційно захист посівів від бур’янів 

здійснюють за допомогою використання гербіцидів як ґрунтової дії так і по 

сходах рослин культури [189]. Питання ефективного захисту посівів рису 

посівного ускладнене певними обставинами, що безпосередньо пов’язані із 

специфікою біологічних особливостей рослин культури і їх вимогами до 

умов вегетації посівів.  

Як відомо, рис посівний за своїм походженням є теплолюбною 

рослиною, що була сформована в умовах Південно-Східної Азії [190].  Для 

успішної реалізації свого біологічного продуктивного потенціалу такі 

рослини у процесі своєї вегетації вимагають не лише високого забезпечення 

теплом, а і вологою. Поєднання високих показників таких незамінних для 

зелених рослин факторів зовнішнього середовища у поєднанні з високою 

інтенсивністю сонячного освітлення і багатим агрофоном забезпечує 

рослинам рису посівного можливість формувати високі урожаї 

продовольчого зерна [191]. 

Проте такі умови вегетації є дуже сприятливими і для великої кількості 

диких видів рослин, які називають бур’янами. У першу чергу це 

спеціалізовані види трав’янистих рослин, що не лише здатні активно 

використовувати сприятливі для них фактори довкілля, а і витримувати 

періодичне затоплення рисових чеків шаром води. Такі рослини від 

проростків до ювенільних та іматурних етапів органогенезу здатні 

витримувати тривале кисневе голодування і успішно долати наявну товщу 

шару води на поверхні ґрунту [192]. 
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Присутність поливної води в рисових чеках необхідна для успішної 

вегетації посівів культури і одночасно створює проблеми у питаннях 

ефективного застосування гербіцидів. Частина ґрунтових препаратів 

надходить у поливну воду з верхнього шару ґрунту і реально забруднює 

довкілля. Рівень захисної дії таких гербіцидів істотно знижується [193, 194]. 

Проведення обприскування сходів бур’янів гербіцидами теж 

ускладнене наявністю шару води у рисових чеках. Крім забруднення 

проливної води гербіцидами, присутня вода ускладнює попадання і 

проникнення діючих речовин у тканини надземних частин сходів бур’янів. 

Для проведення обприскувань посівів у рисових чеках доводиться скидати з 

них воду. Такий технологічний прийом не лише призводить до 

нераціональних витрат дефіцитної води, а і затягує строки проведення самих 

захисних заходів. Частина сходів бур’янів за такий підготовчий період 

встигає істотно наростити свою фазову резистентність до дії гербіцидів. 

Відповідно від цього рівень ефективності захисної дії препаратів знижується 

[195, 196].  

Спеціалізація аграрних господарств, що вирощують товарні посіви 

рису посівного призводить до надмірної концентрації і частого повернення 

посівів рису на ті ж самі площі поливних земель. Такий підхід сприяє 

концентрації спеціалізованих видів бур’янів у рисових чеках і формує дуже 

високий рівень потенційної засміченості орного шару ґрунту насінням таких 

небажаних рослин. 

З метою об’єктивної оцінки можливостей проведення необхідного 

захисту посівів рису посівного від бур’янів за допомогою гербіцидів і були 

заплановані і проведені ці польові дослідження. 

4.1. Оцінка рівня потенційної засміченості орного шару ґрунту і 

захисного потенціалу гербіцидів по сходах 

Оскільки аналіз рівня потенційно засмічення верхнього горизонту 

орного шару ґрунту насінням бур’янів підтвердив його дуже високі 



95 

 

 

показники, то було передбачено використати можливості поєднання захисної 

дії як гербіцидів, що діють через ґрунт так і препаратів, що діють через 

надземні частини рослин. 

Загальним фоном для варіантів досліду згідно схеми 4. (докладно в 

розділі 2.) використали захисні можливості гербіциду грантової дії Команд, 

48 к.е. (діюча речовина – кломазон, 480 г/л. ) у нормі витрати препарату  

0,5 л/га  

Оскільки діюча речовина названого гербіциду активно контролює 

процеси проростання насіння дводольних видів однорічних бур’янів і 

частково однодольних, то після проведення сівби рису посівного поверхня 

рисових чеків було обприскана робочою рідиною з Командом,48 к.е. 

Обприскування проводили після виконання сівби і до появи сходів рослин 

культури.  

Обліки рівня ефективності захисної дії гербіциду Команд, 48 к.е 

проводили в час формування рослинами рису посівного 3-листків. 

Узагальнені результати обліків сходів бур’янів за роки проведення 

досліджень приведені в (табл. 4.1). 

Загальний рівень забур’яненості посівів рису посівного був дуже 

великим і становив в середньому на ділянках забур’яненого контролю  

894,8 шт/м2. Видовий склад присутніх у посівах видів бур’янів був 

специфічним. Основну кількість становили представники класу Однодольні – 

Monocotyledine у першу чергу з ботанічної родини Осокові – Cyperiaceae. 

Серед представників такої ботанічної родина необхідно назвати кугу 

гострокінцеву – Scirpus mucronotus L, кугу розлогу  Scirpus supines L., 

бульбоочерет компaктний – Bolboschoenus compactus Drob., на проростки і 

сходи яких діюча речовина - кломазон високого рівня біологічної активності 

не проявляє. Тому середні показники зниження чисельності їх сходів у 

посівах рису посівного були на рівні 37 %.  
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Гербіцид Команд 48к.е. проявляв високу активність до проростків 

гірчаку перцевого – Polygonum hydropiper L., чисельність сходів якого 

знижувалась на 83 %.  

Чисельність іншого масового у посівах рису посівного виду 

однорічного бур’яну з ботанічної родини тонконогові – Poaceae проса 

півнячого – Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv. в результаті дії гербіциду 

знижувалась в середньому на 38,0 % . Загальний рівень зниження 

чисельності сходів бур’янів від застосування гербіциду Команд, 48 к.е в 

нормі витрати 0,5 л/га становив 38,5 %. Це є результатом поєднання 

специфічної структури забур’яненості і біологічних особливостей рослин 

культури. Рис посівний належить до ботанічної родини Тонконогові – 

Poaceae і тому застосовувати гербіциди ґрунтової дії з типовою 

спрямованістю проти бур’янів з такої ботанічної родини недоцільно. 

Таблиця 4.1 

Ефективність захисної дії, (% зниження чисельності сходів бур’янів) 

гербіциду Команд,48 к.е. у посівах рису посівного 2018-2020 рр. 

Види бур’янів 
Кількість сходів 
бур’янів шт./м2, 

(контроль) 

Дія гербіциду Команд,48к.е. 

Кількість сходів 
бур’янів, шт./м2 

Зниження  
чисельності, % 

Куга гострокінцева 466,1 293,6 37 
Куга розлога 78,4 51,0 35 
Бульбоочерет 
компактний 19,8 11,7 41 

Гірчак перцевий 24,2 4,1 83 
Просо півняче 256,9 159,3 38 

Монохорія 
Корсакова 17,3 13,1 24 

Інші види 32,1 17,7 45 
Бур’яни всього 894,8 550,5 38,5 

НІР 0,05 26,7   
 

Захисна дія гербіцидів через ґрунт на проростки і сходи бур’янів була 
безумовно корисною, проте недостатньою. Тому контролювання сходів 
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бур’янів у посівах рису посівного мали продовжувати препарати, які 
застосовують по сходах.  

У відповідності до схеми досліду 4 у посівах рису посівного на фоні 
захисної дії гербіциду Команд, 48 к.е. було передбачено застосування трьох 
перспективних препаратів. 

Перед здійсненням обприскування посівів робочою рідиною з такими 
гербіцидами у посівах проводили обліки рівня забур’яненості за видами 
бур’янів. 

На ділянках забур’яненого контролю, де проведення заходів захисту 
заплановано не було, кількість сходів бур’янів була надзвичайно висока і 
досягала 910,0 шт./м2. Найбільшу частку у такій забур’яненості становили 
сходи куги гострокінцевої – 468,2 шт./м2 або 51,5 % та проса півнячого – 
266,1 шт./м2 або 29,2 %, куга розлога формувала 79,4 шт./м2 або 8,7 % від їх 
загальної кількості. Сходи інших видів бур’янів були менш чисельними.  

Застосування захисної дії гербіциду Команд ,48 к.е. істотно знижувало 
загальний рівень забур’яненості посівів рису посівного, проте він все одно 
залишався дуже високим і перед проведенням обприскування гербіцидами по 
сходах становив в середньому 572,1 шт./м2. 

Наступні обліки сходів бур’янів у посівах рису посівного проводили 
через 10 діб після проведення обприскувань ділянок за варіантами схеми.  

На ділянках посівів варіанту 1, де було застосовано гербіцид Дівікстон, 
25NeoЕС к.е. у нормі витрати 1,2 л/га в строки формування рослинами рису 
посівного 3-х листків, захисна дія була високою. Загальне зниження 
чисельності сходів бур’янів становило в середньому за роки проведення 
досліджень 92,3 %. Водночас активність препарату на сходи різних видів 
бур’янів була не однаковою. Найбільш чутливими виявились сходи проса 
півнячого. Їх відмирання досягало 96 %. Сходи куги гострокінцевої 
відмирали на 93 %, гірчаку перцевого на 91 %. Одночасно сходи рослин 
моноохорії Корсакова відмирали лише на 74 %.  

Результати гербіцидної активності узагальнені в (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Ефективність контролювання гербіцидами сходів бур’янів у посівах рису посівного 2018-2020 рр. 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 2 3 4 

П
еред обприскуванням, 

ш
т./м

2 

П
ісля обприскування, 

ш
т./м

2 

Загибель, %
 

П
еред обприскуванням, 

ш
т./м

2 

П
ісля обприскування, 

ш
т./м

2 

Загибель, %
 

П
еред обприскуванням, 

ш
т./м

2 

П
ісля обприскування, 

ш
т./м

2 

Загибель, %
 

П
еред обприскуванням, 

ш
т./м

2 

П
ісля обприскування, 

ш
т./м

2 

Загибель, %
 

Куга гостролиста 295,1 20,7 93 282,4 45,1 84 291,7 26,3 91 468,2 471,3 0 

Куга розлога 55,2 6,1 89 61,6 17,3 72 58,2 14,0 76 79,4 81,1 0 

Бульбочерет компактний 12,4 2,1 83 14,5 4,4 70 11,9 2,7 77 19,1 19,1 0 

Гірчак перцевий 3,6 0,3 91 7,7 0,5 93 8,3 0,3 96 23,9 24,2 0 

Просо півняче 171,2 6,9 96 185,3 33,3 82 191,1 5,7 97 266,1 278,6 0 

Монохорія Корсакова 15,6 2,5 74 19,1 4,4 77 17,8 3,7 79 16,7 17,3 0 

інші 18,9 2,6 86 26,2 4,5 83 31,0 6,8 78 36,6 38,2 0 

Всього 572,1 41,2 92,3 596,8 106,5 82,2 609,3 59,5 90,2 910,0 929,8 0 

НІР 0,05 27,4            
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Застосування для захисту посівів рису посівного гербіциду  

Цитадель25 ОД м.д. (діюча речовина  пеноксулам,25 г/л) у нормі витрати  

1,6 л/га виявило високу біологічну активність до сходів бур’янів. Загальний 

рівень зниження забур’яненості в середньому був 82,2 %. Найбільш високий 

рівень чутливості до його дії проявляли сходи гірчаку перцевого, які 

відмирали на 93 %. Масові сходи рослин куги гострокінцевої відмирали на 

84 %, а проса півнячого на 82 %. Найнижчий рівень контролювання сходів 

гербіцидом Цитадель 25 ОД. м. д. був зафіксований у рослин бульбоочерету 

компактного і становив в середньому 70 %. 

Використання для захисту посівів рису посівного гербіциду  

Топшот, 113ОД м.д. теж було ефективним. Загальне зниження рівня 

забур’яненості за роки проведення досліджень було на рівні 90,2 %. Масові 

сходи куги гострокінцевої відмирали на 91 %, проса півнячого відповідно на 

97 %. Водночас такі види бур’янів як куга розлога, бульбочерет компактний, 

монохорія Корсакова, їх рослини відмирали лише на 76-79 %. Потенційно 

вони виявились більш стійкими до дії такого препарату.  

Наявність у розпорядженні аграріїв господарств, що вирощують посіви 

рису посівного таких сучасних гербіцидів, не вирішує наявну проблему 

надійного контролювання бур’янів повністю. Одною з важливих перешкод на 

шляху до успіху є високий рівень потенційної засміченості орного шару 

насінням спеціалізованих видів бур’янів. 

Поєднання захисної дії ґрунтових препаратів і гербіцидів по сходах, що 

забезпечили відмирання від 82,2 до 92,3 % сходів бур’янів не забезпечували 

достатнього рівня контролювання ситуації з процесами забур’яненості 

посівів рису. Після застосування гербіцидів у відповідності схеми досліджень 

у посівах ще залишались вегетувати значні обсяги рослин бур’янів.  

На ділянках варіанту 1 (застосування по сходах посівів рису посівного 

гербіциду Дівікстон, 25 NeoЕС к.е. у нормі витрати 1,2 л/га) виживало в 

середньому 41,2 шт./м2 рослин бур’янів.  
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На ділянках варіанту 2 (гербіциду Цитадель25 ОД м.д. (діюча речовина 

пеноксулам, 25 г/л) у нормі витрати 1,6 л/га) після проведення обприскувань 

продовжувало вегетацію в середньому 106,5 шт./м2 рослин бур’янів. 

На ділянках варіанту 3 посівного гербіциду Топшот,113ОД м.д. у нормі 

витрати 3,0 л/га) після проведення захисних заходів продовжували вегетацію 

в середньому 59,5 шт./м2 рослин бур’янів. Серед бур’янів, що виживали 

найбільшу частку становили представники видів, що були найбільш 

масовими у посівах рису посівного: куга гострокінцева, просо півняче, куга 

розлога та інші.  

Такої кількості бур’янів, що продовжували свою вегетацію з рослинами 

культури у рисових агроценозах було достатньо щоб проявляти відчутний 

негативний вплив і істотно знижувати рівень урожайності посівів. 

Другою не менш важливою проблемою для сучасного агарного 

виробництва, особливо для рисівництва, є той факт, що велика концентрація 

посівів рису посівного і часте повернення культури на попередні площі 

поливних земель (чеків) призводить не лише до формування дуже високого 

рівня потенційної засміченості ґрунту насінням спеціалізованих видів 

бур’янів, а і веде до постійного застосування у посівах обмеженого набору 

гербіцидів з близькими або і ідентичними сайтами дії. В рисових чеках 

відбувається небажане проте цілеспрямоване формування резистентних до дії 

гербіцидів популяцій спеціалізованих видів бур’янів.  

Світова практика інтенсивного вирощування посівів рису вже не перше 

десятиліття стикається з подібними проблемами, гострота яких наростає і 

вимагає конструктивного вирішення.  

Заміна ефективних в даний час гербіцидів на інші нові в принципі не 

вирішує такої проблеми, а лише її ускладнює і відстрочує вирішення. 

Потрібні рішення не стандартні, які вирішують проблему надійного 

контролювання небажаної у посівах рису посівного рослинності іншими 

методами, які не потребують застосування гербіцидів.  
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Наявність достатньої кількості вологи, тепла і високого агрофону у 

поєднанні із значними запaсами живого насіння у верхньому горизонті 

орного шару ґрунту сприяли процесам активного росту і розвитку бур’янів у 

посівах рису посівного. Інтенсивні процеси росту і розвитку рослин бур’янів 

забезпечують їм можливість вигравати у рослин культури конкуренцію за 

висоту і отримувати гарантоване освітлення своїх листків. Інтенсивні 

процеси фотосинтезу сприяли формуванню значної маси надземних частин 

рослин бур’янів у посівах рису посівного. 

Обліки величини накопичення сирої маси бур’янів у посівах, які 

здійснювали на 100-у добу після появи сходів культури фіксували великі її 

обсяги. У посівах рису посівного на ділянках забур’яненого контролю 

середні показники маси бур’янів у роки проведення досліджень становили 

3631 г/м2.. У структурі сформованої сирої маси надземних частин рослин 

бур’янів проявлялась  специфіка забур’яненості рисових чеків. Якщо у 

богарних посівах сільськогосподарських культур традиційно домінуюче 

положення за дводольними видами бур’янів, то у рисових чеках частка маси 

дводольних видів була скромною і не перевищувала ¼ від загальної 

величини. Водночас представники класу Однодольні, у першу чергу це 

рослин з ботанічних родин Тонконогові та Осокові, складали близько ¾ 

загальної маси бур’янів.  

В середньому за роки проведення досліджень дводольні види бур'янів у 

посівах рису посівного формували і створювали гостру конкуренцію за 

фактори життя сиру масу в обсязі 915 г/м2, а однодольні види відповідно 

2716 г/м2 . 

Присутність видів рослин бур’янів у посівах культури проявляла свій 

потужний негативний вплив на здатність рослин рису реалізувати свій 

продуктивний потенціал у повному обсязі. У першу чергу такий негативний 

влив проявлявся значним зниженням рівня урожайності зернівок. В 

середньому рівень урожайності забур’янених посівів рису посівного 
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становив 3,61 т/га або 31,6 % від максимального рівня урожайності у 

дослідах.  

На ділянках посівів рису посівного. що вегетували без негативного 

впливу бур’янів (виконання 5-ти послідовних ручних прополювань протягом 

вегетаційного періоду) рівень урожайності становив в середньому 11,43 т/га з 

рівнем вологості зернівок 16,62 % (табл.4.3).  

Таблиця 4.3 

Величина накопичення маси бур’янів, (г/м2) і урожайність посівів рису 

посівного (т/га) за використання систем захисту гербіцидами  

2018-2020 рр. 

Варіанти 
досліду 

Маса бур’янів, г/м2 Густота 
стояння 

рису 
посівного, 

шт./м2 

Урожайність, 
т/га 

Вологість 
зернівок,% Всього 

у т. ч. 

дводольні однодольні 

1 622 161 461 356,4 8,72 16,51 
2 1452 378 1074 281,2 5,12 16,57 
3 1039 236 803 293,7 6,91 16,49 
4 3631 915 2716 272,6 3,61 16,62 
5 0 0 0 351,8 11,43 16,52 

НІР 0,05     0,27  
 

Проведення захисних заходів від бур’янів сприяло більш повній 

реалізації продуктивного потенціалу рослин рису посівного. Практично всі 

гербіциди по сходах, які були застосовані у дослідах, радикально змінювало 

ситуацію з процесами забур’янення. Проведення обприскування посівів рису 

посівного робочою рідиною з гербіцидом Дівікстон, 25 NeoЕС к. е. у нормі 

витрати 1,2 л/га забезпечувало не лише відмирання сходів більшості 

присутніх у посівах видів бур’янів, а і пригнічувала здатність рослин 

бур’янів, що вижили активно формувати свою масу. Маса бур’янів на час 

проведення обліків була 622 г/м2 або 17,1 % від максимальних показників у 

дослідах. Обмеження здатності рослин бур’янів формувати свою масу 

зменшує комплексний негативний вплив на рослини культури. Середні 
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показники рівня урожайності посіві рису посівного в дослідах були 8,72 т/га 

або 73,3 % від максимального рівня у дослідах.  

Посіви на ділянках досліду з використанням гербіциду  

Цитадель, 25ОД м.д. у нормі витрати 1,6 л/га. за рівнем інтенсивності 

формування маси бур’янів відрізнялись від попереднього варіанту. Величина 

накопичення маси бур’янів до часу проведення обліків становила в 

середньому 1452 г/м2 з яких дводольні види – 378 г/м2 і однодольні 1074 г/м2. 

Найбільшу частку у структурі маси у посівах рису посівного складали 

рослини бур’яни з ботанічної родини Осокові - Cyperaceae (куга 

гострокінцева та куга розлога). Обсяги формування надземної маси рослин 

бур’янів безпосередньо впливали на рівень урожайності посівів рису 

посівного. За роки проведення досліджень середній рівень урожайності таких 

посівів був 5,1 т/га або 44,6 % від величини максимальної в дослідах.  

Використання для захисту посівів рису посівного від бур’янів 

потенціалу гербіциду Тропшот113ОД м.д. у нормі витрати 3,0 л/га проявляло 

високу біологічну ефективність не лише за показниками зниження 

чисельності рослин бур’янів, а і обмеженням їх здатності формувати масу 

своїх надземних частин.  

На час проведення обліків маси бур’янів у посівах рису посівного 

середні обсяги маси бур’янів були 1039 г/м2 або це становило 28,6 % від 

максимальної у дослідах маси бур’янів (ділянки варіанту 4). Дводольні види 

бур’янів формували 236 г/м2 і однодольні відповідно 803 г/м2 або 77,3 % до 

структури маси забур’яненості. Рівень урожайності посівів рису посівного 

перевищував показники посівів попереднього варіанту 3 і становив в 

середньому 6,9 т/га . 

Проявляється чітка зворотна залежність показників урожайності 

посівів рису посівного і обсягів маси надземних частин рослин бур’янів, що 

вегетували разом з рослинами культури у агроценозах.  
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Необхідність уточнення, причин формування таких значних обсягів 

сирої маси в посівах рису посівного. Процесам інтенсивного забур’янення 

посівів сприяють дуже великі потенційні запаси насіння спеціалізованих 

видів бур’янів які присутні в ґрунті і оптимальні умови для вегетації рослин 

та процесів проростання насіння, що перебуває весною у стані біологічного 

спокою. Періодичність затоплення чеків, наявність достатнього рівня 

зволоження орного шару ґрунту поєднанні з присутністю тепла, сонячних 

променів і мінерального живлення сприяють активному пробудженню 

ростових процесів і початку вегетації рослин бур’янів протягом розтягнутого 

періоду навіть після проведення обприскувань гербіцидами.  

Гербіциди, як ґрунтові так і ті, що застосовують по сходах, є потужним 

фактором контролювання проростків і сходів бур’янів, проте навіть два 

послідовні їх застосування не забезпечують повного і стабільного 

контролювання їх у посівах рису посівного. 

Рослини рису посівного здатні протистояти новим сходам бур’янів, 

проте лише за умови формування рослинами культури необхідної оптичної 

щільності, яка наступає досить пізно, практично в період формування 

волотей.  

Для оптимальних умов росту і розвитку рослин рису посівного вони 

мають бути достатньо забезпечені факторами довкілля. В ювенільний так і в 

іматурний періоди органогенезу рослини культури погано реагують навіть на 

часткове затінення їх листкового апарату. Зниження інтенсивності процесів 

фотосинтезу органічних речовин не лише гальмує процеси росту та розвитку, 

а і ускладнює здатність кореневої системи засвоювати необхідні сполуки 

мінерального живлення з ґрунту, особливо аніони, та воду. Такі особливості 

біології рослин рису посівного не допускають формування високої густоти 

стояння рослин у посівах. Вона має бути оптимальною. У процесі 

формування густоти стояння посівів рису норму висіву насіння (зернівок) 
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планували з таким розрахунком, щоб польова схожість забезпечувала 

отримання 340-370 шт. рослин на м2 посіву.  

У дослідах середня густота стояння рослин рису посівного на ділянках 

посівів між різними варіантами дослідів була в межах від 349,7 до  

361,2 шт./м2 посіву. З настанням періоду формування волотей, посіви рису 

досягають необхідної оптичної щільності і в неступний період вегетації не 

допускають надходження прямих сонячних променів до нижнього ярусу та 

поверхні ґрунту. Проте у процесі вирощування посівів є період коли вони 

отримують повторне забур’янення. Ґрунтові препарати (у конкретному 

досліді це був Команд 48,к.е в нормі витрати 0,5 л/га (до появи сходів рослин 

культури) у посівах рису не здатні проявляти тривалу захисну дію. 

Передбачений технологією вирощування полив практично припиняє 

його захисну дію. Концентрація діючої речовини, що адсорбувались 

частками верхнього шару ґрунту, в результаті вимивання поливною водою 

знижується і припиняє свої захисні функції.  

Після проведення обприскування посівів гербіцидами по сходах знову 

настає чергове затоплення рисових чеків водою. Частина насіння 

адаптованих до умов затоплення видів бур’янів успішно проростає і до 

настання високої оптичної щільності посівів рису посівного успішно вегетує. 

У процесі формування маси бур’янів у посівах культури приймають участь 

як рослини у першу чергу спеціалізованих видів бур’янів (просо півняче - 

Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv., куга гострокінцева – Scirpus mucronotus 

L. та інші) що вижили після застосування гербіцидів, так і рослин, що 

розпочали свою активну вегетацію після застосування гербіцидів.  

Умови вегетації рослин культури протягом теплого період року істотно 

впливали на їх здатність здійснювати процеси фотосинтезу і формувати 

органічну речовину у тому числі і господарсько – цінну його частину у формі 

зернівок. Доступність незамінних факторів довкілля проявляє вплив не лише 

на величину отриманого урожаю зернівок, а і на інші об’єктивні параметри 
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рослин рису посівного. До оптимізації умов вегетації посівів має 

безпосередній вплив і застосування гербіцидів, які були передбачені схемою 

дослідів Результати аналізу рослин рису посівного з посівів різних варіантів 

дослідів приведені в (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Біометричні показники рослин рису посівного в дослідах 

(середнє 2018-2020 роки) 

Команд 
48, 

КЕ, у 
нормі 

0,5 л/га, 
до сходів 

Варіант
и 

досліду 

Гербіциди, норма 
їх витрати л/га 

Довжина 
волоті, см 

Кількість 
зернівок у 
волоті, шт. 

Маса 1000 
зернівок, г 

1 
Дівікстон 25 Neo 
EC. к.е. у нормі- 

1,2 л/га 
15,7 118,3 29,03 

2 
Цитадель 25 OD 

м.д. у нормі 
витрати -1,6 л/га. 

15,3 108,9 28,7 

3 
Топшот 113 OD, 

м.д. у нормі 
витрати 3,0 л/га 

16,0 133,3 27,2 

4 
Конртоль (без 

обробки 
гербіцидами) 

13,9 92,9 26,9 

5 
Ручні 

прополювання 
(5 разів) 

16,4 125,7 28,7 

 

Рослини, що вегетували в посівах ділянок варіанту 1 (для 

контролювання бур’янів на фоні внесення у ґрунт гербіциду Команд,48К.Е. 

було проведено обприскування сходів гербіцидом Дівікстон 25 Neo EC. к.е. у 

нормі витрати 1,2 л/га). 

Надійне контролювання рослин бур’янів-конкурентів за фактори життя 

і вільний простір сприяло підвищенню маси 1000 зернівок рису посівного до 

29,03 г, порівняно з показниками зернівок рису посівного на ділянках 

забур’яненого контролю (варіант 4) на рівні 26,9 г. Різниця становила 7,9 %.  

Довжина волоті у рослин рису посівного з посівів різних варіантів була 

від 13,9 см (посіви варіанту 4 – забур’янений контроль) до 16 см (посіви 

варіанту з використанням гербіцидів Команд,48К.Е. у ґрунт і препарату 
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Топшот 113 OD, м.д. у нормі витрати 3,0 л/га. Більша довжина волоті була 

зафіксована лише у рослин рису посівного з ділянок варіанту 5 (вегетація 

посівів без негативного впливу бур’янів – ручні прополювання. 

Важливим показником є і середня кількість зернівок у волоті рослин 

рису посівного з посівів, що відрізнялись умовами вегетації. У посівах 

варіанту 3 з використанням захисної дії гербіцидів Команд,48К.Е. і  

Топшот 113 OD, м.д. у нормі витрати 3,0 л/га 133,3 кількість зернівок у 

волоті була 133,3 шт. на рослину, що навіть перевищувало показники рослин 

культури у посівах варіанту 5 на 6,1%, а порівняно з показниками рослин з 

посівів варіанту 4 (забур’янений контроль) на 32,1%. Тобто різниця між 

показниками і достовірною. 

Гербіциди Цитадель 25 OD, Дівікстон 25 Neo EC. к.е., Топшот 113 OD, 

м.д., які застосовують по сходах достатньо повно контролюють сходи 

більшості видів бур’янів у посівах рисового агроценозу: від злакових до 

широколистих дводольних. Препарати мають достатній період ефективного 

застосування від часу формування від 2-3-х листків у рису до кінця їх 

кущіння. Названі гербіциди проявляють високий рівень селективності до 

ювенільних рослин рису посівного і в рекомендованих нормах витрати не 

проявляли ознак фітотоксичності та не індукували у них небажаних хімічних 

дис. - стресів. Сучасні системи захисту посівів рису посівного від 

негативного впливу бур’янів в умовах виробництва традиційно передбачають 

одне обприскування гербіцидами.  

Ефективність захисної дії гербіциду Команд 48, КЕ (д.р. кломазон,  

480 г/л) у нормі витрати 0,5 л/га, до сходів була досліджена в схемах 4 

застосування офіційно зареєстрованих для посівів рису посівного препаратів. 

Схема досліду передбачала однократне застосування гербіциду у верхній шар 

ґрунту з наступним обприскуванням гербіцидами посівів по сходах. 

Необхідно відзначити, що поєднання, захисної дії ґрунтового гербіциду 

Команд 48, КЕ, сприяло отриманню вищого захисного ефекту препаратів 
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після появи сходів, оскільки кількість сходів бур’янів у посівах була істотно 

меншою.  

 

4.2. Дослідження шляхів посилення захисного ефекту ґрунтових 

гербіцидів у посівах рису посівного  

 

В сучасних системах захисту посівів рису посівного є вагомий резерв 

підвищення сучасного рівня ефективності контролювання бур’янів шляхом 

істотного посилення рівня контролювання проростків насіння однорічних 

видів. Особливу проблему становлять саме ті види бур’янів, що є найбільш 

масовими. Серед них необхідно назвати представників ботанічної родини 

Тонконогові. Тут відзначаються просо півняче - Echinochloa crus-galli (L.) 

Pal. Beauv, просо рисове - Echinichloa oryzicola Vassing, просо великоплідне – 

Echinochloa macrocarpa Vasing. Процеси проростання зернівок у таких видів 

рослин мають пристосування до подолання істотного кисневого голодування 

(через відсутність повітря у верхньому шарі ґрунту і відповідно вільного 

кисню (О2), у першу чергу за рахунок безкисневого шляху розщеплення 

молекул глюкози (анаеробнний шлях синтезу молекул АТФ). Значні запаси 

крохмалю в ендоспермі зернівок таких видів рослин дозволяють проросткам 

витримувати певний період процесу затоплення водою, як це і відбувається у 

рисових чеках.  

Інші види однорічних представників цієї ботанічної родини досить 

ефективно контролюють регулярні заповнення рисових чеків шаром води. 

Насіння і проростки таких масових і проблемних видів однорічних бур’янів у 

богарному землеробства як мишій сизий – Setaria glauca (L.) Pal. Beauv., 

мишій зелений - Setaria viridis (L.) Pal. Beauv. та інші, у рисових чеках 

великих проблем не створюють. Для процесів проростання їх насіння у 

ґрунтовому повітрі необхідна достатня кількість вільного кисню(О2) для 

забезпечення процесів інтенсивного дихання. Регулярне затоплення чеків 



109 

 

 

водою перериває такі процеси забур’янення і відповідно знімає питання їх 

цілеспрямованого контролювання у посівах рису посівного. 

Складною є і проблема ефективного застосування у рисових чеках 

гербіцидів ґрунтової дії, що здатні ефективно контролювати проростки 

насіння однорічних видів бур’янів з ботанічної родини Тонконогові - Poaceae 

(Злакові - Graminea). Як відомо, рис посівний за своїм систематичним 

положенням належить саме до цієї ботанічної родини. Такі препарати без 

застосування антидотів для рослин рису посівного використати неможливо 

через небезпеку істотного пригнічення і загибелі рослин культури. 

Асортимент гербіцидів ґрунтової дії, які офіційно дозволені для 

використання у посівах рису посівного не забезпечує отримання необхідного 

рівня господарського ефекту. 

Тому перед дослідниками було завдання провести оцінку можливостей 

застосування зареєстрованих у нашій країні гербіцидів ґрунтової дії  у 

посівах рису посівного з використанням відомих фізичних адсорбентів для 

зниження їх токсичної дії на проростки і ювенільні рослини культури.  

Згідно схеми 5 запланованих досліджень було передбачено 

застосування гербіцидів ґрунтової дії, що мають біохімічну спрямованість 

проти однорічних видів рослин ботанічної родини Тонконогові – Poaceae. З 

метою ослаблення їх можливого негативного впливу на проростки і 

ювенільні рослини рису посівного, що теж належить до ботанічної родини 

Тонконогові (Злакові), було передбачено локальне внесення у ґрунт 

фізичного адсорбенту. 

Після появи сходів рослин культури посіви було передбачено 

обприскувати у фазу формування 3-4 листків робочою рідиною з гербіцидом 

Топшот, 113 OD (діючі речовини пеноксулам + цигалофоп-бутил) у нормі 

витрати 3,0 л/га. Докладно схема досліджень у розділі 2. 

Тобто завданням, яке було покладене в основу такого досліду, було не 

скільки оцінка рівня ефективності дії гербіциду по сходах (їх докладно 
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аналізували у схемі 4) скільки проведенням оцінки можливостей 

максимального зниження чисельності появи сходів бур’янів у посівах рису 

посівного перед застосуванням заходів їх контролювання по сходах. 

Необхідне було отримання максимального ефекту контролювання процесів 

проростання і масової появи сходів проблемних у посівах рису посівного 

однорічних видів бур’янів, у першу чергу з ботанічної родини Тонконогові.  

В якості фізичного адсорбенту у дослідах було застосовано подрібнене 

деревне вугілля, яке має великі відносні площі поверхні і здатне активно 

адсорбувати молекули багатьох речовин, у тому числі і діючі речовини 

гербіцидів. Деревне вугілля екологічно безпечне і не створює проблем із 

забрудненням довкілля. Порошок подрібненого вугілля вносили в рядок у 

процесі висівання зернівок рису посівного. Щілина від сошника у верхньому 

шарі ґрунту заповнювалась фізичним адсорбентом з таким розрахунком, щоб 

проросток рослини культури у процесі його виходу на поверхню мінімально 

контактував з частками ґрунту, і рухався між частками нейтрального до 

нього порошку деревного вугілля. Такий технологічний прийом знижував 

небезпеку проникнення діючих речовин у тканини проростку рослин 

культури і відповідно прояви фітотоксичності гербіцидів до рослин рису 

посівного були істотно меншими.  

На ділянках забур’яненого контролю (варіант 1) проведення перших 

обліків сходів бур’янів у посівах рису посівного фіксувало невелику їх 

видову різноманітність. Найбільш масовими були сходи проса півнячого – 

281,3 шт./м2 або 65,9 % у структурі сходів бур’янів, портулак городній  - 

/Portulaca oleraceae L. з ботанічної родини Портулакові – Portulacaceae -  

54,3 шт./м2 або 12,7% куга гострокінцева – 43,1 шт./м2 або 10,1 % лобода біла 

- 11,0 шт./м2 або 2,6%, та щириця звичайна (загнута) – Amaranthus  

retroflexus L. з ботанічної родини Амарантові – Amaranthaceae 10,8 шт./м2  

або 2,5%. Сходи інших видів бур’янів мали меншу чисельність дані в  

(табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Ефективність контролювання бур’янів гербіцидами ґрунтової дії з адсорбентами у посівах рису посівного 

2018-2020 рр. 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 2 3 4 5 6 

ш
т./м

2 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

Просо півняче 281,3 203,1 27,7 126,6 54,9 91,2 67,6 93,1 66,9 64,1 77,2 
Лобода біла 11,5 3,5 67,8 3,8 66,9 0,6 94,8 3,6 68,7 6,7 41,7 

Куга гострокінцева 43,1 11,9 73,3 11,4 73.5 11,1 74,2 17,1 60,3 13,4 68.9 
Подорожник  великий 4,5 1,5 66,7 1,4 68,9 1,1 75,6 1,6 64.4 1,4 68,8 

Березка польова 1,7 1,8 0 0,9 0 2,1 0 1,9 0 2,9 0 
Портулак городній 54,3 0,9 98,3 1,6 97,1 1,1 97.9 1,8 96.6 2,3 95.8 
Щириця звичайна 10,8 2,1 80,6 3,2 70,4 2,4 77,8 1,8 83,3 2,1 80,5 

Паслін чорний 6,1 1,7 72,1 1,1 81,9 1,9 68,8 2,1 65.6 1,5 75,4 
Інші види 13,2 3,5 73,5 3,4 74,2 3,2 75,8 2,9 78,0 3,5 73.5 

Всього 426,5 230,0 46,1 153,4 64,0 114,7 73,1 125,9 70,4 97,9 77,1 
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закінчення таблиці 4.3 

Ефективність контролювання бур’янів гербіцидами ґрунтової дії з адсорбентами у посівах рису посівного 

2018-2020 рр. 

 
Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 7 8 9 10 11 

ш
т./м

2 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

Зниж
ення, %

 

ш
т./м

2 

ш
т./м

2 
Зниж

ення,%
 

Просо півняче 281,3 56,7 79,8 51,2 81,8 141,5 49,7 137,7 51,1 133,1 52,7 

Лобода біла 11,5 6,8 40,9 7,4 35,7 9,2 20,0 3,4 70,4 6,8 40,9 

Куга гострокінцева 43,1 13,1 69,6 11,9 72,9 14,7 65.9 12,8 70,3 13,1 69,6 

Подорожник великий 4,5 1,7 62,2 3,9 13,3 1,5 66,7 1,9 57,8 1,6 64,4 

Березка польова 1,7 2,3 - 2,1 - 2,0 - 2,4 - 1,9 - 
Портулак городній 54,3 3,1 94,3 1,9 96,5 2,2 95,9 1,7 96,9 1,8 96.7 
Щириця звичайна 10,8 1,8 83,3 1,2 88,7 4,2 61.1 0,9 91,7 2,3 78,7 

Паслін чорний 6,1 2,1 65,6 1,7 72,1 5,5 9,8 4,1 32,8 3,2 47,5 

Інші види 13,2 2,8 78,8 2,7 79,5 6,1 53,8 1,1 91.6 2,6 80,3 
Всього 426,5 90,4 78.8 84,0 80,3 186,9 56,2 166,0 61,1 166,4 60,9 
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Застосування захисної дії гербіциду Команд, 48КЕ к.е. на проростки 

масових видів бур’янів у посівах рису проявляло за роки досліджень 

невисоку активність. Чисельність сходів проса півнячого знижувалась у 

порівнянні з кількістю сходів на ділянках контролю на 27,7 %  куги 

гострокінцевої на 73,3 %, портулаку городнього на 98,3%, щириці звичайної 

(загнутої) на 80,6% пасльону чорного на 72,1 %. Тобто, як гербіцид, що має 

спрямованість проти проростків дводольних однорічних бур’янів, гербіцид 

Команд, 47КЕ к.е. був ефективним. Проте така ефективність мало 

вирішувала проблеми специфічної забур’яненості посівів рису посівного.  

Необхідне було посилення саме рівня контролювання найбільш 

масових сходів бур’янів. Тому загальний рівень захисної дії такого гербіциду 

за роки проведення досліджень становило в середньому 46,1 %. На ділянках 

посівів рису посівного варіанту 3 для контролювання проростків і сходів 

однорічних видів бур’янів був застосований гербіцид Стомп, 330ЕС. 

Оскільки названий препарат у першу чергу проявляє активність до 

проростків рослин з ботанічної родини Тонконогові, то для захисту рослин 

рису від його токсичної дії у процесі сівби культури застосовувати фізичний 

адсорбент (подрібнене деревне вугілля). Такий гербіцид ґрунтової дії 

контролював проростки і сходи найбільш масового виду бур’яну - проса 

півнячого на 54,9 %, лободи білої на 66,9, куги гострокінцевої на 73,5 %, 

портулаку городнього на 97,1 % пасльону чорного – Solanum nigrum L. з 

ботанічної родини Пасльонові - Solanaceae на 81,9 %. 

Збільшення норми витрати препарату Стомп, 330ЕС з 3,0 л/га  

(варіант 3) до 5,0 л/га (варіант 4) з адсорбентом посилювало вплив гербіциду 

на проростки бур’янів у посівах рису посівного. Проростки і сходи проса 

посівного відмирали на 67,6 %, лободи білої на 94,8 %, куги гострокінцевої 

на 74,2 % портулаку городнього на 97,4 % щириці звичайної (загнутої) на 

77,8 %. Загальний рівень зниження чисельності сходів бур’янів становив  

73,1 %.  
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Застосування гербіциду Фронтьєр Оптима к.е. у нормі витрати 0,9 л/га 

та фізичного адсорбенту (варіант 5) було ефективним для контролювання 

процесів проростання насіння однорічних видів бур’янів. Чисельність сходів 

проса півнячого у посівах рису знижувалось порівняно до їх присутності у 

посівах забур’яненого контролю (варіант 1) знижувався на 66,9 %, сходів 

лободи білої відповідно на 67,8 %, куги гострокінцевої на 60,3 %. пасльону 

чорного на 65,6 %. 

Підвищення норми витрати гербіциду Фронтьєр Оптима к.е. до 1,2 л/га 

посилювало захисну дію препарату. Чисельність сходів проса півнячого 

порівняно з ділянками забур’яненого контролю зменшувалась на 77,2 %. куги 

гострокінцевої на 68,9 %, пасльону чорного на 75,4 %, портулаку городнього 

на 95,8 %. Загальне зниження кількості сходів бур’янів у посівах рису 

посівного знижувалось в середньому за роки проведення досліджень на  

77,1 %.  

Застосування в якості гербіциду ґрунтової дії препарату Дуал Голд, 

960ЕС в нормі витрати 1,0 л/га у поєднанні із захисною дією фізичного 

адсорбенту для проростків і сходів рослин культури, забезпечувало істотне 

зниження чисельності сходів бур’янів у посівах рису посівного (ділянки 

варіанту 7). У порівнянні з чисельністю сходів бур’янів у посівах 

забур’яненого контролю (посіви варіанту 1) кількість сходів проса півнячого 

зменшувалась на 79,8 %, куги гострокінцевої на 69,6 %, щириці звичайної 

(загнутої) на 83,1 %, пасльону чорного на 65,6 %. 

Підвищення норми витрати гербіциду Дуал Голд, 960ЕС до 1,4 л/га і 

застосування фізичного адсорбенту (варіант 8) проявляло тенденцію до 

посилення захисної дії препарату на сходи однорічних видів бур’янів. Сходи 

проса півнячого відмирали на 81,8 %, куги гострокінцевої на 72,9 %, щириці 

звичайної (загнутої) на 88,7 %, пасльону чорного на 72,1 %. Загальний рівень 

ефективності захисної дії за роки проведення досліджень становив 80,3 %, 

що є високим для гербіцидів, що діють через ґрунт.  
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Гербіцид Зенкор, 70WG, який вносили на поверхню ґрунту рисових 

чеків після проведення сівби і до появи сходів рослин культури у нормі 

витрати 0,5 л/га (варіант 9) проявляв біохімічну активність до проростків і 

сходів однорічних видів бур’янів. Чисельність сходів проса півнячого в 

результаті захисної дії препарату знижувалась на 49,7 %, куги гострокінцевої 

на 65,9 %, щириці звичайної (загнутої на 61,1 %, портулаку городнього на 

95,9 %). Загальне зниження рівня присутності сходів бур’янів у посівах в 

результаті дії гербіциду Зенкор, 70WG було 56,2 %.  

Підвищення норми втрати гербіциду Зенкор, 70WG до 0,7 л/га  

(варіант 10) сприяло посиленню токсичної дії препарату на проростки і сходи 

однорічних видів бур’янів у посівах рису посівного. Сходи найбільш 

масового у посівах рису посівного виду однорічного буряну - проса 

півнячого відмирали на 51,1 %. лободи білої на 70,4 %, куги гострокінцевої 

на 70,3 %, щириці звичайної (загнутої) на 91,7 %. Загальне зниження 

присутності сходів бур’янів у посівах культури за роки досліджень на 

ділянках варіанту 10 становило 61,1 %. 

Аналізуючи рівень захисної дії кожного з ґрунтових гербіцидів з 

використанням адсорбентів у відповідності до специфіки потенційної 

засміченості орного шару рисових чеків доцільно оцінити рівень їх 

ефективності. Найвищі показники загального зниження кількості сходів 

бур’янів у посівах рису посівного проявляла дія гербіциду Стомп,330ЕС у 

нормі витрати 5,0 л/га – (варіант 4) – 73,1 %, Фронтьєр Оптіма к. е. у нормі 

витрати 1,2 л/га (варіант 6) – 77,1 %, Дуал Голд,960 ЕС у нормі витрати  

1,0 л/га (варіант 7) - 78,8 % і Дуал Голд,960ЕС у нормі витрати 1,4 л/га  

(варіант 8) – 80,3 %. 

Проте вибір гербіцидів ґрунтової дії для практичного застосування у 

посівах рису посівного лише за рівнем ефективності захисної дії не є 

завершеним. Для отримання позитивного результату обов’язковою умовою є 

врахування і максимальна нейтралізація фітотоксичного побічного ефекту до 
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рослин культури названих препаратів. Тому в проведених польових 

дослідженнях було передбачено обліки і аналіз побічної негативної дії 

гербіцидів, у першу чергу реакцією самих рослин культури на присутні у 

гранті діючі речовини.  

Норми висіву насіння рису посівного у процесі планування сівби 

розраховували на 100 % лабораторну здатність до проростання з метою 

отримання запланованої густоти стояння рослин культури в посівах. Загально 

відомо, що польові умов проростання насіння істотно відрізняються від 

стандартних лабораторних в умовах термостату. Традиційно рівень польової 

схожості висіяного насіння нижче лабораторного. Таке правило справедливе 

і до культури рису. На відміну від традиційних зернових культур богарного 

землеробства: пшениці, ячменю у яких за сприятливих умов проростання 

рівень польової схожості насіння менше рівня лабораторної в межах 7-15 %, 

у зернівок рису посівного такі різниця істотно вища. У першу чергу такий 

ефект може бути пояснений низьким рівнем присутності вільного кисню(О2) 

у верхньому шарі ґрунту, пори якого повністю бувають заповнені поливною 

водою.  

На ділянках забур’яненого контролю, де застосування гербіцидів 

ґрунтової дії не було передбачене, на м2 площі висівали 667 зернівок рису 

посівного у перерахунку на 100 % лабораторну здатність до проростання. В 

середньому за роки проведення досліджень, на час проведення обліків (фаза 

3-4 листків у рослин рису) середні показники густоти посівів були 344 шт./м2 

або 51,2 % від лабораторного рівня. Ознак фітотоксичності у таких рослин 

зафіксовано не було. Відповідно середній рівень польової схожості насіння 

рису посівного на посівах у дослідах доцільно вважати однаковим для всіх 

варіантів. 

Проте крім зниження, як називається польовим, у посівах проявляється 

і інше. Співставлення густоти стояння рослин рису в посівах варіантів 

досліду з використанням гербіцидів ґрунтової дії доводить, що у них крім 
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польової схожості, яка нижча від лабораторної, проявляється ще і ефект 

фітотоксичності.  

На ділянках з використанням гербіциду Команд, 48КЕ (варіант 2) 

середні показники густоти стояння рослин рису посівного у дослідах були 

133 шт./м2 або була істотно меншою порівняно з густотою рослин на 

ділянках варіанту 1. Різниця становила 177 шт./м2 або на 23,8 %. Саме така 

різниця і є величиною фітотоксичності гербіциду ґрунтової дії. Наявність 

фізичного адсорбенту частково компенсувала токсичну дію різних 

гербіцидів, які наносили на поверхню ґрунту у рисових чеках, проте така 

компенсація не була повною. Залишкова токсичність проявлялась у 

частковому відмиранні рослин культури. Різні гербіциди у дослідах 

проявляли не однаковий рівень фітотоксичності дані подані в (табл. 4.4). 

Найвищий рівень фітотоксичності гербіцидів ґрунтової дії з 

адсорбентами на проростки і сходи рослин рису посівного у роки проведення 

досліджень була зафіксована у посівах варіантів з внесенням препаратів 

Фронтьєр Оптима, к. е. у нормі витрати 1,2 л/га (варіант 6) і становила в 

середньому 35,1 %. Зменшення норми втрати гербіцидів виявляло тенденцію 

до зниження токсичної дії тому у посівах варіанту 5 (норма витрати 

препарату 0,9 л/га) показники фітоцидності були на рівні 32,3 % рослин 

культури.  

Високий рівень фітотоксичност проявляли максимальні норми витрати 

гербіциду Стомп, 330ЕС у нормі витрати 5,0л/га (варіант 4). Фітотоксичність 

препарату була на рівні 28,9 %. 

Найбільш толерантними до рослин рису посівного серед гербіцидів із 

внесенням фізичного адсорбенту був гербіцид Дуал Голд, 960ЕС у нормі 

витрати 1,0 л/га (варіант 7) і в середньому за роки проведення досліджень не 

перевищував 14,9 %. За використання максимальних у дослідах норм витрати 

(1,4 л/га ) на ділянках посівів варіанту 8 був 16,9 %.  
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Враховуючи таку специфічну побічну дію гербіцидів, як 

фітотоксичність до рослин рису посівного, що були застосовані у дослідах і 

показники їх захисної дії на проростки і сходи бур’янів можливо провести 

оцінку перспективності практичного їх використання.  

Таблиця 4.4 

Рівень фітотоксичності гербіцидів ґрунтової дії з адсорбентами,  

(% зниження густоти) до рослин рису посівного 2018-2020рр. 

Варіанти 
досліду 

Гербіциди і норми їх 
внесення, л/га 

Густота 
сівби 

зернівок, 
шт./м2 

Польова схожість 
зернівок рису 

Зниження 
густоти 
сходів 
через 

фітотоксич
ність 

гербіцидів, 
% 

шт./м2 
Зниження до 
лаборатор-

ної, % 

1 Контроль без застосування 
гербіцидів 667 344 51,2 0 

2 Команд 48 КЕ  у нормі 
витрати 0,5 л/га 667 167 51,2 23,8 

3 Стомп 330 ЕС у нормі 
витрати 3,0л/га + адсорбент 667 133 51,2 28,9 

4 Стомп 330 ЕС у нормі 
витрати 5,0л/га + адсорбент 667 110 51,2 32,3 

5 
Фронтьєр Оптіма к.е.  у 
нормі витрати 0,9 л/га + 

адсорбент 

667 
 

101 
 

51,2 
 

29,7 
 

6 
Фронтьєр Оптіма к.е.  у 
нормі витрати 1,2л/га + 

адсорбент 
667 92 51,2 35,1 

7 
Дуал Голд 960 ЕС у норі 

витрати 1,0л/га  + 
адсорбент 

667 226 51,2 14,9 

8 
Дуал Голд 960 ЕС у норі 

витрати 1,4л/га  + 
адсорбент 

667 213 51,2 16,9 

9 
Зенкор 70 WG  у норі 

витрати 0,5 л/га + 
адсорбент 

667 200 51,2 18,8 

10 
Зенкор 70 WG  у норі 

витрати 0,7 л/га + 
адсорбент 

667 152 51,2 26,2 

11 Система ручних 
прополювань бур’янів 667 338 51,2 0 

НІР0,05  17,2 5,6   
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Серед набору гербіцидів ґрунтової дії з фізичними адсорбентами, що 

були застосовані у дослідженнях, найбільш перспективними за сумою їх дії 

на цільові об’єкти і рослини рису посівного доцільно зупинитись на гербіциді 

що найбільш гармонійно поєднує здатність контролювати проростки 

однорічних бур’янів з ботанічної родини Тонконогові і найменшим рівнем 

фітотоксичності до рослин культури. Таким гербіцидом був Дуал Голд, 

960ЕС у нормах витрати 1,0- та 1,4 л/га.  

Система захисту посівів рису посівного від бур’янів складається з двох 

окремих складових частин, які гармонійно доповнюють одна іншу. Дія 

гербіцидів, які вносять після проведення сівби на поверхню вологого ґрунту 

в рисові чеки має максимально знизити чисельність однорічних видів 

бур’янів, що розпочинають свою вегетацію практично одночасно з 

рослинами культури. У посівах рису посівного найбільш актуальною є 

надійне контролювання процесів проростання насіння проса півнячого, що є 

найбільш масовим і проблемним видом бур’янів. Можливості захисту посівів 

різними препаратами ґрунтової дії детально викладені у попередньому 

матеріалі.  

Наступним етапом системи захисту посівів від негативного впливу 

бур’янів є застосування гербіцидів по сходах Рівень ефективності захисної дії 

таких гербіцидів викладений попередньо і тому детально характеризувати 

дію кожного з препаратів на рослини конкретних видів бур’янів нема 

необхідності. Тому пропонуємо узагальнені результати поєднання захисної 

дії гербіцидів, які застосовували разом з фізичними адсорбентами і єдиний 

фон контролювання обприскуванням посівів у дослідах гербіцидом Топшот 

113О м.д. (діючі речовини пеноксулам + цигалофоп-бутил) у нормі витрати 

3,0 л/га (схема 5).  

Захисна дія гербіциду по сходах своєрідно доповнювала і 

продовжувала захисну дію препаратів, якими обприскували поверхню ґрунту 

до появи сходів рослин культури. Рівень зниження забур’янення посівів на 
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ділянках різних варіантів досліду був не однаковим. Узагальнені показники 

рівня ефективності захисної дії і зниження чисельності рослин бур’янів у 

посівах рису посівного за роки проведення досліджень коливались від 71,7 % 

(варіант 2) до 86,3 % (варіант 4, 88,4 % та (варіант 6) до 94,2 % (варіант 7), 

95,1 % (варіант 8), дані подані у (рис.4.1). 

 
Рис.4.1 Рівень фітотоксичності гербіцидів ґрунтової дії з адсорбентами, 

(% зниження густоти) до рослин рису посівного  

2018-2020 рр. 

Контролювання бур’янів у посівах рису посівного не є самоціллю, а 

передбачає у першу чергу максимально можливу реалізацію продуктивного 

потенціалу рослин культури. Як відомо, найбільш повно систему 

взаємовідносин у посівах між рослинами є їх здатність формувати свою масу. 

Саме частка маси, яку здатні формувати рослини конкретного виду визначає 

роль такого виду в агро або фітоценозах. 

Рослини рису посівного не здатні повноцінно контролювати процеси 

росту і розвитку рослин бур’янів, особливо спеціалізованих, що добре 
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пристосовані до вегетації у посівах культури. За відсутності заходів захисту 

посівів рису посівного від бур’янів вони швидко завойовують домінантні 

позиції у агроценозах і активно формують масу своїх надземних частин 

рослин.  

За роки проведення досліджень у посівах варіанту 1 бур’яни 

формували в середньому 2473 г/м2 сирої маси, дані зображені у (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 

Ефективність контролювання бур’янів, (зниження чисельності і маси, г/м2) і урожайність, (т/га) посівів рису 

посівного 2018-2020 рр. 

Варіанти 

досліду 

Зниження 

чисельності 

бур’янів, % 

Маса бур’янів, г/м2 
Густота 

стояння, 

шт./м2 

Урожайність, 

т/га 

Вологість 

зернівок,% Всього 

У т. ч. 

дводольні однодольні 

1 0 2473 628 1845 341 2,71 17,12 

2 71,7 821 216 605 162 10,24 17,09 

3 83,5 532 143 389 128 11,51 17,14 

4 86,3 463 124 339 106 11,83 17,06 

5 82,7 551 141 410 101 11,43 17,08 

6 88,4 412 114 298 92 12,10 17,11 

7 94,2 268 83 185 221 12,72 17,13 

8 95,1 244 57 187 211 12,81 17,07 

9 76,8 697 182 515 198 10,76 17,09 

10 81,6 579 140 439 151 11,31 17,12 

11 0 0 0 0 334 13,92 17,06 

НІР0,05  38,9    0,26 0,19 
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Чисельність дводольні види 628 г/м2 і однодольні 1845 г/м2. Густота 

стояння посівів рису посівного становила в середньому 341 шт./м2. Рівень 

урожайності зернівок рису посівного через наявність гострої конкуренції 

бур’янів у процесі їх спільної вегетації з рослинами культури у таких посівів 

був низьким, – 2,71 т/га з рівнем вологості зернівок 17,12 %.  

Застосування систем захисту посівів рису посівного від негативного 

впливу бур’янів радикально змінювало ситуацію в агроценозах. Знищення та 

індукування глибоких хімічних дис-стресів у рослин диких видів у посівах, 

що частково виживали після застосування гербіцидів, давали рослинам 

період часу і реальні можливості завоювати домінантне положення у 

агроценозах. Водночас частковий прояв фітотоксичності препаратів 

ґрунтової дії знижував чисельність рослин рису посівного на одиниці площі. 

Таке зменшення оптичної густоти у агроценозах проявлялось у двох 

площинах. Покращення світлового режиму в нижньому ярусі посівів сприяло 

появі і розвитку нових сходів бур’янів. Одночасно рослини культури 

проявляли здатність самостійно заповнювати наявний вільний простір 

власним листковим апаратом. У процесі вегетації рослини рису посівного за 

наявності вільного простору і відсутності умов гострої конкуренції з 

бур’янами за фактори довкілля, розвиваються більш потужними, формують 

більше продуктивних пагонів і тим самим частково компенсують зменшення 

густоти стояння більшою біологічної продуктивністю окремих рослин. 

Подібний ефект можливо спостерігати на ділянках рису посівного, який 

вирощують не способом висівання насіння у рисові чеки, а способом посадки 

вирощеної попередньо розсади. За розсадного способу формування посівів 

густоти стояння рослин значно нижча порівняно із способом сівби, проте 

рівень урожайності таких посівів у розсадного способу формування часто 

перевищує посіви, які формували способом сівби.  

На ділянках посівів варіанту 2 середні показники густоти стояння 

рослин культури у роки проведення досліджень становили 162 шт./м2. За 
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такої густоти стояння, маса бур’янів на час проведення обліків (100 діб після 

появи сходів рослин рису посівного у посівах) була 821 г/м2 або менша, 

порівняно з обсягами її формування на ділянках забур’яненого контролю 

(варіант 1), а рівень урожайності становив в середньому 10,24 т/га або 73,6% 

від максимального показника в дослідах. Рівень урожайності зернівок рису 

посівного посівів варіанту 2 з гербіцидів Коранд,48КЕ в нормі витрати  

0,5 л/га до появи сходів і Топшот113ОД м. д. у нормі витрати 3,0 л/га у фазу 

формування 3-х листків у рослин рису посівного (виробничий контроль) 

становив в середньому 10,24 т/га або 73,6 % від максимального в дослідах 

(посіви варіанту 11). Фітотоксична дія гербіциду Команд до рослин рису 

посівного становила в середньому 23,8 %. 

Накопичення маси бур’янів у посівах рису посівного з використанням 

захисної дії гербіциду Стомп 330ЕС зі застосуванням адсорбентів (варіанти 3 

і 4) з наступним обприскуванням сходів препаратом Топшот113ОД м. д. у 

нормі витрати 3,0 л/га забезпечувало більш ефективне контролювання 

бур’янів порівняно з показниками попереднього варіанту. Обсяги 

формування маси бур’янів у посівах рису посівного становили в середньому 

532 та 463 г/м2 відповідно. Проте гербіцид Стомп 330ЕС у поєднанні навіть з 

адсорбентом проявляв відчутну фітотоксичну дії на рослини культури. Тому 

густота стояння посівів рису була 128 та 106 шт./м2. З підвищенням норми 

витрати гербіциду ґрунтової дії рівень фітотоксичності зростав. Урожайність 

посівів рису посівного за використання таких систем контролювання 

небажаної рослинності за роки досліджень становив 11,51 та 11,83 т/га. або 

82,7 та 84,9 % від максимального рівня урожайності зернівок рису посівного 

в дослідах.  

Посіви рису посівного на ділянках варіантів 5 і 6 отримували систему 

захисту з поєднанням контролювання процесів проростання і появи сходів 

бур’янів препаратом ґрунтової дії Фронтьєр Оптима з внесення адсорбенту і 

обприскуванням сходів у фазу формування 3-листків у рослин культури 
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робочою рідиною з гербіцидом Топшот 113ОД м. д. у нормі витрати 3,0 л/га. 

Маса бур’янів, яка була сформована до часу проведення обліків (100 діб від 

часу появи сходів), становила в середньому 551 та 412 г/м2 посівів.  

Водночас гербіцид Фронтьєр Оптима навіть за наявності фізичного 

адсорбенту проявляв значну фітотоксичність до проростків і ювенільних 

рослин рису посівного. Із підвищенням норми витрати препарату з 0,9 до  

1,2 л/га показники фітотоксичності зростали. Тому густота стояння рослин 

культури у посівах за роки проведення досліджень була найнижчою в 

дослідах і становила в середньому 101 та 92 шт./м2. Рівень урожайності 

зернівок рису посівного був 11,43 та 12,10 т/га відповідно.  

Найбільш повно контролювали присутні в посівах рису посівного 

проростки та сходи бур’янів системи захисту варіантів 7 та 8. Після сівби до 

появи сходів рослин культури на поверхню ґрунту наносили робочу рідину з 

гербіцидом Дуал Голд, 960ЕС у поєднанні з адсорбентом. Після формування 

3-х листків у рослин рису посівного вносили гербіцид Топшот113ОД м. д. у 

нормі витрати 3,0 л/га.  

До часу проведення обліків маси бур’янів у посівах рису посівного 

(100-а доба від часу появи сходів) обсяг накопичення становив 268 та  

244 г/м2 відповідно. Густота стояння рослин культури у посіві досягала в 

середньому за роки проведення досліджень 221 та 211 шт./м2. Рівень 

урожайності зернівок рису посівного був 12,72 та 1281 т/га або 91,4 та 92,0 % 

від максимально можливого у дослідах (варіант 11– вегетація посівів рису 

посівного без негативного впливу бур’янів).  

Застосування для захисту посівів рису посівного поєднання дії 

гербіцидів Зенкор, 70WG з адсорбентом у верхній шар ґрунту на рисових 

чеках і обприскування сходів (формування 3-х листків у рослин культури) 

робочою рідиною з препаратом Топшот, 113ОД м. д. у нормі витрати 3,0 л/га 

забезпечило результати близькі до показників з посівів варіантів 3 та 4). 

Обсяги формування маси бур’янів у посівах рису посівного становили в 
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середньому за роки проведення досліджень 697 та 579 г/м2. Показники 

фітотоксичності Зенкору,70WG до рослин культури перевищували показники 

гербіциду Стомп 330 ЕС. Тому густота стояння рослин рису посівного 

становила в середньому 198 та 151 шт./м2 відповідно. Із підвищенням норми 

втрати гербіциду Зенкор, 70WG показники  його фітотоксичності до рослин 

рису посівного зростали. Рівень урожайності зернівок рису посівного у 

посівах з використанням такої системи захисту від бур’янів за роки 

проведення досліджень становив в середньому 10,76 та 11,31 т/га або 77,3 та 

81,2 % відповідно.  

Отримані результати захисної дії гербіцидів, рівня їх фітотоксичності 

до рослин культури, обсягів формування маси бур’янами у посівах рису 

посівного, густоти стояння рослин рису посівного у посівах та показників 

урожайності зернівок доводять їх комплексний і взаємний вплив.  

Виробничий варіант системи захисту посівів рису посівного від 

негативного впливу бур’янів з використанням поєднання дії гербіциду 

Команд, 48КЕ і застосування препарату Топшот,113ОД м. д. по сходах, 

забезпечувало отримання 10,24 т/га зернівок або 73,6 % від можливого у 

дослідах рівня урожайності. Всі експериментальні системи захисту посівів 

рису посівного від бур’яни у дослідах перевищували показники посівів 

варіанту 2. 

Проте кожен з гербіцидів, які застосовували у експериментах, проявляв 

не лише свої позитивні якості, а і мав відповідні недоліки.  

Навіть гербіцид з виробничого варіанту захисту посівів –  

Команд, 48 КЕ, за норми витрати 0,5 л/га проявляє фітотоксичність до рослин 

рису посівного (в середньому на 23,8 %).Застосовували такий гербіцид, як і в 

умовах виробництва, без застосування фізичних адсорбентів. Препарат добре 

контролює проростки і сходи у першу чергу представників однорічних 

дводольних видів бур’янів. Спектр дії такого гербіциду мало відповідає 

оригінальній специфіці потенційного засмічення орних земель у рисових 
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чеках і відповідно особливостям процесів забур’янення посівів рису 

посівного.  

Серед гербіцидів, які були використані в дослідах найбільш 

толерантним у поєднанні з захисною дією адсорбенту до рослин рису 

посівного виявився гербіцид Дуал Голд у нормах витрати 1,0 та 1,4 л/га.  

Проте навіть такий препарат з підвищенням норми витрати посилює 

показники фітотоксичність до рослин рису посівного. Водночас за 

показниками урожайності зернівок посівів культури, саме такий гербіцид за 

наявності фізичного адсорбенту у поєднанні і з наступним застосуванням 

гербіциду Топшот, 113ОД м. д. перевищував сучасну виробничу схему 

захисту і відповідно рівень урожайності рису посівного на 2,48 та 2,57 т/га, 

що є достовірною різницею.  

Отримані цифрові результати проведених досліджень необхідно 

узагальнити: 

Висновки розділу 4.  

1. Ефективність дії гербіцидів, що проявляють активність по сходах 

рису посівного була не однаковою, зниження рівня забур’яненості посівів за 

роки досліджень було в середньому: після застосування Дівікстону, 25 Neu 

ЕС в нормі витрати 1,2 л/га. – 92,3 %, Цитадель,25ОД у нормі витрати 1,6 л/га 

– 82,2 %, Топшот , 113ОД м. д. у нормі витрати 3,0 л/га - 90,3 %.  

2. Найбільший обсяг накопичення маси бур’янів у посівах рису 

посівного був зафіксований на ділянках забур’яненого контролю і становив 

3631 г/м2. Після застосування систем захисту здатність бур’янів, що вижили 

формувати свою масу знижувалась і була від 17,1 % (варіант 1) до 39,9 % від 

максимального в дослідах. 

3. На рівень урожайності посівів рису посівного (схема 4) проявляла 

негативний вплив величина маси бур’янів. Посіви рису посівного, що не 

мали негативного впливу бур’янів, формували урожайність зернівок на рівні 

11,43 т/га (варіант 5). Забур’янені посіви (варіант 4) мали урожайність  
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3,61 т/га або 31,6 % від максимального в досліді. Застосування гербіцидів по 

сходах забезпечувало збереження від 5,12 т/га (варіант 2) до 8,72 т/га  

(варіант 1) або від 44,7 до 76 % від максимального.  

4. У дослідженнях схеми 5 ефективність захисної дії гербіцидів з 

адсорбентами, що діють через ґрунт у посівах рису посівного зафіксовано 

зниження кількості сходів бур’янів на час застосування препаратів по сходах: 

на посівах з використанням гербіциду Команд 48КЕ на 46,1 %, Стомп, 330ЕС 

від 64,0 до 73,1 %, Фронтьєр Оптима від 70,4 до 77,1 %, Дуал Голд,960 від 

78,8 до 80,3 %, Зенкор, 70WG від 61,1 до 60,9 % від кількості сходів бур’янів 

у посівах варіанту 1 (забур’янений контроль) – або 426,5 шт./м2. 

5. Застосування гербіцидів ґрунтової дії у посівах рису посівного, 

навіть за наявності фізичного адсорбенту, повністю не виключало ефекту 

фітотоксичності до рослин культури. Гербіцид Команд,48 КЕ (без 

присутності адсорбенту) у нормі витрати 0,5 л/га знижував чисельність 

сходів рослин рису посівного в середньому на 23,8 %. Гербіцид  

Стомп, 330ЕС в нормі втрати 3,0 та 5,0 л/га індукували зниження кількості 

рослин культури на 28,9 та 32,3 %, Фронтьєр Оптима у нормах витрати 0,9 та 

1,2 л/га. на 29,7 та 35,1 %, Дуал Голд, 960ЕС в нормах витрати 1,0 та 1,4 л/га 

на 14,9 та 16,9 %, Зенкор,70WG у нормах витрати 0,5 та 0,7 л/га на 18,8 та 

26,2 %. 

6. Послідовне нанесення гербіцидів, що діють через ґрунт (схема 5) 

і гербіциду Топшот 113ОД м.д. по сходах посівів рису посівного проявляло 

захисну дію не однаково. Найменше зниження чисельності сходів бур’янів 

(варіант 2 з попереднім внесенням препарату Команд,48КЕ) було 71,7 %. 

Найбільшим у посівах варіантів 7 і 8 (поєднання з дією Дуал Голд, 960ЕС).  

7. Обсяги формування маси бур’янів (обліки на 100-у добу від 

появи сходів культури) після застосування різних систем захисту були не 

однаковими. найбільший обсяг маси бур’янів був у посівах варіанту  

2 – 821 г/м2 (система Команд,48КЕ + Топшот, 113ОД). Найменший – 244 г/м2 
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у посівах варіанту 8. (схема Дуал Голд, 960 ЕД + адсорбент + Топшот 

113ОД). 

8. Рівень урожайності посівів рису посівного найвищим був на 

ділянках варіанту 11 (контроль без присутності бур’янів у посівах) -  

13,92 т/га з вологістю зернівок 17,06 %. Найменшим (варіант 1 – 

забур’янений контроль) – 2,7 т/га. Серед варіантів з використанням різних 

систем захисту від бур’янів за допомогою гербіцидів, найнижчий рівень 

урожайності був зафіксований у посівах варіанту 2 (виробнича схема – 

Команд,48КЕ + Топшот 113ОД і становив в середньому 10,24 т/га або 73,6 %. 

Найвища урожайність була на ділянках варіанту 8 з використанням  

поєднання захисної дії гербіциду Дуал Голд + адсорбент + Топшот, 113ОД і 

досягала 12,81 т/га або 92,0 % від максимального у дослідах. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано три 

наукових праці [197, 198, 199]. 
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РОЗДІЛ 5. 

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОБЕЗПЕЧНИХ 

ПРИЙОМІВ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ РИСУ ПОСІВНОГО ВІД БУР’ЯНІВ 

 

Рис посівний – Oriza sativa L. як відомо, є одною з головних 

продовольчих сільськогосподарських культур планети, тому питанням 

захисту посівів цієї культури від бур’янів завжди приділяли велику увагу як 

науковці, так і аграрії в умовах виробництва [200, 201]. На даний час крім 

застосування ручної праці і агротехніки давно розроблені системи захисту 

посівів рису посівного від бур’янів за допомогою хімічних прийомів: 

застосування спеціалізованих селективних гербіцидів. Водночас проблема 

захисту посівів рису посівного від бур’янів не втрачає своєї актуальності 

через ряд вагомих об’єктивних причин [202]. 

У першу чергу серед них необхідно відзначити найголовніші. В 

результаті постійного антропного тиску на дикі види рослин – бур’яни у 

посівах рису посівного відбувається швидка і цілеспрямована їх селекція і 

добір на здатність виживати в таких специфічних умовах вегетації [203]. Під 

постійним пресом застосування селективних гербіцидів, що мають близьку 

хімічну будову і біохімічні сайти дії, рисові чеки і відповідно посіви, 

залишають рослини найбільш чутливих видів бур’янів. Їх місце швидко 

займають рослини тих видів, які проявляють певну стійкість до дії 

спеціалізованих гербіцидів в умовах зрошення або періодичного затоплення 

водою. 

Особливо такі тенденції адаптації проявляються у представників 

ботанічної родини Тонконогові (Злакові ) – Poaceae (Gramineae). Для посівів 

рису посівного у зоні рисосіяння нашої країни найбільш проблемним і 

масовим видом бур’янів з ботанічної родини Тонконогові і роду Просо - 

Echinochloa є просо рисове – Echinichloa oryzicola Vassing Це вид однорічних 

злакових бур’янів, що морфологічно і біохімічно дуже близький до відомого 
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і поширеного на орних землях нашої країни однорічного виду - проса 

півнячого – Echinochloa crus- galli (L.) Pal.Beauv. Проте у рослин проса 

рисового (просянки) є і специфічні пристосування до умов життя по 

сусідству з рослинами рису посівного. У першу чергу такі рослини у процесі 

проростання їх зернівок здатні успішно розвиватись навіть за умов 

затоплення рисових чеків і низької присутності вільного кисню (О2) як у 

верхньому шарі ґрунту так і під шаром води [204, 205]. 

Тобто такі рослини бур’янів мають вимоги до умов середовища такі ж 

самі, які рослини рису посівного. Приналежність таких рослин до одної 

ботанічної родини з рослинами культури і близькість специфіки біохімічних 

процесів у їх тканинах у процесі вегетації, ускладнюють питання розробки 

ефективних гербіцидів вибіркової дії, які б проявляли достатньо високу 

біологічну активність до проростків і сходів проса рисового та інших видів 

злакових бур'янів і були б одночасно толерантними до рослин рису 

посівного. 

Гербіциди з такою специфікою біохімізму на даний час є в «Переліку 

дозволених до застосування гербіцидів» на посівах рису посівного в нашій 

країні. Їх є всього декілька. 

Така специфіка обмеженого асортименту гербіцидів і високий рівень 

спеціалізації рисових господарств та наявних у них поливних земель на 

вирощуванні у першу чергу посівів рису посівного, призводять до проявів 

наступної актуальної проблеми: формування резистентних до дії гербіцидів 

популяцій бур’янів, у першу чергу рослин проса рисового [206]. 

Навіть максимальне підвищення норми витрати гербіциду часто не 

здатні забезпечити необхідний рівень контролювання сходів такого 

специфічного виду бур’яну у посівах рису посівного в рисових чеках [207]. 

Змінити асортимент препаратів у господарствах, що висівають рис, фактично 

неможливо через відсутність офіційного включення до «Переліку дозволених 
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до застосування гербіцидів» нових препаратів з іншими механізмами дії на 

такий масовий вид бур'янів.  

Проте є ще і третій блок проблем, які взаємно зв’язані між собою. Це 

питання екологічної прийнятності сучасних технологій вирощування посівів 

рису посівного. Широка практика впровадження інтенсивних технологій 

вирощування посівів сільськогосподарських культур, у тому числі і рису 

посівного, забезпечила відповідне зростання рівня їх урожайності і обсягів 

валових зборів зернівок, які використовують у першу чергу для виготовлення 

рису як круп’яного продукту харчування.  

Деструктивний антропний тиск на довкілля постійно зростає. Така дія 

викликає відповідну реакцію живої природи, яка проявляється у швидкій її 

деградації і у першу чергу зменшенням видової різноманітності в регіонах. 

Зменшення видового різноманіття природи несе небезпеку втрати 

природними живими системами здатності нейтралізувати нашу деструктивну 

діяльність і тим самим несе загрозу втрати стабільності існування всіх форм 

життя.  

На порядку денному все більш актуальними стають питання зниження 

деструктивного впливу діяльності самої людини і реальна допомога природі 

зберігати і відновлювати здорове довкілля. Сучасні тенденції підвищення 

екологічних вимог і посилення заходів збереження видового різноманіття 

довкілля на орних землях у цивілізованих країнах проявились  у 

законодавчому рішенні парламенту ЄС, у тому числі і «Weed control in crops 

adaption of European regulation 1107/2009 EC and directive 2009/128 EC». 

Згідно цієї директиви, всі аграрні виробники в країнах ЄС мають зменшити 

хімічне навантаження на орні землі і посіви у два рази порівняно з 

попередніми роками (станом на 2009 рік).  

Перехід передових країн Європи на нові більш жорсткі екологічні 

вимоги переконливо доводить, що такі кроки є своєчасними і необхідними. 

Тому маємо у своїй роботі враховувати такі тенденції і бути готовими до 
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таких переходів до екологічних технологій вирощування посівів 

сільськогосподарських культур у тому числі і рису посівного і у агарному 

виробництві нашої країни.  

Вітчизняні вчені мають завдання розробити альтернативний шлях 

підвищення рівня екологічної безпеки в технології вирощування посівів рису 

посівного шляхом зниження хімічного навантаження або і повної відмови від 

застосування гербіцидів у чеках і на зволожених підтоплених територіях. 

Відмова від застосування гербіцидів у інтенсивних технологіях 

вирощування посівів рису посівного є привабливою перспективою, оскільки 

вона є ключем до формування цілісної екологічно безпечної  системи 

отримання  біологічно чистого і якісного рису, що має не лише задовольняти 

потреби вітчизняних споживачів, а і стати в перспективі високо ліквідним 

товаром на міжнародному ринку продовольчих товарів, що отримані у 

біологічних системах землеробства. Попит на біологічно безпечну 

продовольчу продукцію у світі є стабільним і пропозиція далеко не 

задовольняє запити. 

Тому у процесі планування досліджень за темою дисертаційної роботи, 

в індивідуальному плані робота аспіранта в роки проходження навчання у 

аспірантурі, було передбачено виконання ряду досліджень, що згідно робочої 

гіпотези отримання позитивних результатів могли дати ключ до вирішення 

такої проблеми у посівах рису посівного. Результати таких досліджень 

приведені в даному розділі дисертаційної роботи. 

Як відомо, трав’янисті рослини, що мають стратегію онтогенезу як 

експлеренти, піонери або бур'яни, у переважній більшості є насіннєвими 

рослинами, які розпочинають свій індивідуальний життєвий цикл з процесу 

проростання насіння або пробудження бруньок на органах вегетативного 

розмноження: кореневищах, бульбах і т.п.  

Система захисту посівів сільськогосподарських культур від бур'янів 

передбачає використання як окремих прийомів їх контролювання так і 
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комбінованих, що передбачає раціональне поєднання дії агротехнічних, 

механічних, хімічних та інших факторів впливу на небажану у посівах 

рослинність. У посівах рису посівного через наявність високого рівня 

спеціалізації і концентрації посівів культури складно повноцінно 

використати захисні можливості раціонального чергування посівів у часі і 

просторі (сівозміна) і застосувати принципово різні системи основного 

обробітку ґрунту, що потенційно здатне істотно знижувати конкурентну 

здатність небажаної рослинності.  

Вирощування рису посівного суцільними способами сівби не 

передбачає проведення міжрядних обробітків і механічного знищення 

бур'янів у посівах культури. Застосування гербіцидів крім попередньо 

названих причин ускладнене і необхідністю здійснювати затоплення рисових 

чеків водою. Більшість спеціалізованих видів бур'янів, у першу чергу 

рослини проса рисового, легко витримують присутність шару води і здатні 

успішно розвиватись і рости навіть після затоплення.  

Тому перед науковцями постала досить не проста проблема: як 

забезпечити успішне контролювання бур'янів у рисових чеках без 

застосування гербіцидів і ручної праці? Відомі прийоми, що мають 

застосування у богарному землеробстві для контролювання бур'янів: 

використання рослинної мульчі, екранування поверхні ґрунту непрозорою 

синтетичною плівкою або агроволокном у рисових чеках застосувати було 

неможливо.  

Для вирішення проблеми, яку сформувало саме життя, була 

запропонована наукова робоча гіпотеза, що передбачає творче використання 

відповідної концепції процесів росту і розвитку трав’янистих рослин, у тому 

числі і бур’янів на етапі проростків. Численні наукові дослідження фізіологів 

і гербологів та широка практика і досвід агрономів в умовах виробництва 

аргументовано доводять, що рівень чутливості рослин у процесі 

проходження ними етапів онтогенезу до впливу факторів зовнішнього 
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середовища у тому числі і діяльності людини, змінюється. Найбільш 

чутливими рослини є у два періоди: на початку онтогенезу - етапи проростки 

і ювенільний та на генеративному етапі. Після виходу проростків рослин на 

поверхню ґрунту їх чутливість до впливу факторів середовища проявляє 

тенденцію до зниження. Особливо істотно знижується рівень чутливості до 

негативних факторів впливу у рослин бур’янів (ювенільний етап 

органогенезу після формування 4-х і більше листків).  

Така закономірність проявляється і у практиці застосування для 

контролювання сходів бур’янів різних гербіцидів. Найбільш високий рівень 

захисної дії  гербіцидів у посівах сільськогосподарських культур традиційно 

фіксують за умов проведення обприскувань в період, коли сходи бур’янів 

мають сімядолі-2 листки.  

З наростанням фаз розвитку рослин бур’янів рівень ефективності дії на 

них гербіцидів знижується. Відповідно сходи небажаної рослинності 

отримують більше можливостей для успішного виживання після дії хімічної 

атаки.  

Чутливість рослин бур’янів на генеративному етапі онтогенезу у 

практичному використанні з точки зору гербології є мало привабливою 

оскільки бур’яни у процесі їх спільної вегетації з культурними рослинами в 

посівах вже досягли максимальних показників своєї висоти, площі листкової 

поверхні, здійснили значний обсяг засвоєння води і мінеральних речовин і 

встигли проявити істотний негативний вплив на посіви. 

Тому згідно робочої гіпотези для гербологів найбільш перспективними 

для детальних досліджень біологічних особливостей рослин бур’янів і на їх 

основі розробки систем контролювання небажаної рослинності в посівах 

сільськогосподарських культур, у тому числі і рису посівного, є етапи 

проростків та ювенільний в онтогенезі таких небажаних рослин.  

Етап проростків – перший етап онтогенезу молодої рослини, що 

розвивається з насінини. Для рослин різних життєвих форм, що у процесі 
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філогенезу, набули стратегії експлерентів, піонерів, бур’янів, характерною 

особливістю пристосувань до виживання і закріплення виду на території, є 

здатність формування потужного банку насіння в орному шарі ґрунту та 

прояви гетероспермії. 

Важливими якостями такого насіння є його здатність тривалий період 

перебувати у стані біологічного спокою, який може тривати у деяких видів 

багато десятків років.  

Процес виходу насінини із стану біологічного спокою передбачає 

здійснення цілого комплексу біохімічних, фізіологічних і енергетичних 

процесів, як у частинах самої насінини, так і в клітинах тканин, що входять 

до їх складу. Детально зупинятись на таких процесах нема необхідності. 

Одночасно доцільно охарактеризувати особливості змін, що відбуваються у 

самому проростку під час його руху до поверхні ґрунту.  

В результаті поглинання наявної у ґрунті вологи відбуваються активні 

процеси гідролізу наявних у ендоспермі або у сім’ядолях насінини запасних 

поживних речовин, у першу чергу крохмалю у більш прості хімічні сполуки. 

Інтенсивність процесів дихання клітин істотно зростає. В результаті 

окислення вуглеводів (молекул глюкози) клітини від мітохондрій отримують 

необхідну для здійснення всього комплексу перетворень енергію у формі 

синтезованих молекул АТФ. Зародок майбутньої рослини, що складається з 

клітин меристеми, починає процеси активного ділення.  

В результаті зародковий корінець і верхівкова зародкова брунечка 

майбутнього проростку виходять за межі насіннєвої оболонки. Клітини 

меристеми проростка послідовно проходять процеси активного ділення 

(шляхом мітозу) і наступного етапу розтягу. Тобто нові клітини активно 

видовжуються. Після такого етапу настає процес диференціації, коли 

однакові за походженням (меристема) клітини в залежності від їх 

розміщення, розпочинають спеціалізуватись та формувати покривні, основні, 

провідні тканини та вторинну твірну тканину (камбій). Проросток насінини 
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нарощує свою довжину і розпочинає свою орієнтацію у просторі в орному 

шарі.  

Згідно закону геотропізму, проростки від насінини у процесі 

проростання рухаються у напрямі протилежному вектору дії сили тяжіння, 

тобто вертикально вгору. Такий напрям проростання є закономірною 

фізіологічної реакцією молодої рослини. Напрям руху і орієнтацію у них 

визначають спеціальні структури в ядрі живих клітин – стратоліти.  

Проростки від насінини, як рослин культури, так і бур'янів різних 

видів, рухаються вгору для того, щоб в результаті вийти на поверхню ґрунту 

і отримати доступ до необхідного для їх життя джерела енергії – світла. 

Процес проростання у рослин класу Дводольні (Dicotyledone) може бути 

двома способами: підземним і надземним.  

За надземного способу проростання до поверхні ґрунту від насінини 

рухається проросток з розміщеним на апексі (верхівці) підсім’ядольним 

коліном (гіпокотілем). Такий проросток, після виходу на поверхню ґрунту, 

виносить за собою до світла сім’ядолі насінини. Такі сім’ядолі набувають 

зеленого кольору і першими виконують функції органів фотосинтезу та 

забезпечують молоду рослину синтезованими органічними речовинами та 

енергією. Таким способом проростає насіння лободи білої – Chenopodium 

album L., щириці звичайної – Amaranthus retroflexus L. та інших видів 

бур’янів.  

За підземного способу проростання молодий проросток рухається від 

насінини до поверхні ґрунту надсім’ядольним коліном – (епікотилем). 

Сім’ядолі насінини у таких рослин залишаються у ґрунті. На поверхню, до 

світла із проростком виходять перші справжні листки, що і розпочинають 

здійснювати процеси фотосинтезу. Такий спосіб проростання характерний 

для рослин хвилівника звичайного (кірказону) – Aristolochia clematitis L., 

горошку волохатого – Vicia villosa Roth. та інших видів. 
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У рослин класу Однодольні (Monocotyledone) проростки насінин 

виходять на поверхню ґрунту іншим способом. Він найбільш характерний 

для представників ботанічної родини Тонконогові (Poaceae) або Злакові –

(Gramineae). Наприклад, процес проростання зернівок проса рисового 

(просянка) – Echinichloa oryzicola Vassing, або мишію сизого – Setaria glauca 

(L.) Pal. Beauv. 

У таких рослин проросток рухається від насінини до поверхні ґрунту 

колеоптилем – кінчиком, що вкритий захисною плівкою, яка покриває туго 

скручені листки. Після виходу на поверхню ґрунту плівка колеоптеля 

розривається і звільняє листкову пластинку першого справжнього зеленого 

листка, що розпочинає процеси фотосинтезу. 

Усі форми проростків насінин рослин завдяки процесам ділення, 

розтягу і росту їх клітин та наявності відповідного тургору в цитоплазмі 

клітин, створюють значний локальний тиск на частки ґрунту і відсовують їх 

на своєму шляху. Тобто ніжні проростки рослин здатні виконувати роботу: 

долати фізичний опір часток ґрунту, що забезпечує їх успішний вихід до 

поверхні ґрунту і до енергії світла. 

Для здійснення процесів проростання і виходу на поверхню ґрунту 

проросток молодої рослини використовує наявні в насінині запаси 

пластичних речовин і енергії та кисень повітря і вологу, що присутні в 

орному шарі.  

Якщо на шляху проростки рослини пасльону чорного –  

Solanum nigrum L. або проса півнячого – Echinochloa crus-galli (L.) Pal. 

Beauv., чи інших видів бур'янів, зустрічають перешкоду, то вони будуть 

робити спроби її обминути. Проте таке відхилення від вертикального 

напрямку руху проростка призводить до нераціональної витрати наявних у 

насінині обмежених запасів пластичних речовин і енергії. Якщо такий шлях 

достатньо довгий, то після витрати наявних у насінині запасів пластичних 
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речовин і енергії проростки, не отримавши альтернативного джерела їх 

поповнення шляхом здійснення процесів фотосинтезу, відмирають. 

Це узагальнений механізм процесів руху проростків насінин до 

поверхні ґрунту і наступного переходу до автономного і головного механізму 

отримання необхідної для життя і наступного росту та розвитку рослини 

джерела енергії – шляхом фотосинтезу. Саме космічна роль фотосинтезу 

забезпечує молодій рослині можливість уловлювати і використовувати 

енергію сонячних променів для синтезу органічних речовин і накопичення 

енергії у формі хімічних сполук.  

Переважна більшість видів бур’янів традиційно має насіння з 

обмеженими запасами пластичних речовин. Таке філогенетичне біологічне 

рішення має свою доцільність, оскільки забезпечує можливість рослинам 

формувати великі обсяги насіння і тим самим гарантувати не лише постійну 

присутність виду на конкретній території, а і успішно розширювати свій 

ареал на інші регіони. 

Водночас таке біологічне рішення має і свої певні недоліки, оскільки 

через незначні наявні запаси пластичних речовин і відповідно акумульованої 

енергії, обмежує глибину успішного проростання насіння в ґрунті. За умов 

існування в природних умовах, насіння видів піонерів, експлерентів 

традиційно не попадає на значну глибину у ґрунт, тому малі розміри насінин 

не є істотною перешкодою для їх успішного наступного проростання з 

глибини кількох сантиметрів. Наприклад: лобода гібридна – Chenopodium 

hybridum L., портулак городній – Portulaca oleracea L., тонконіг однорічний – 

Poa  annua L., та інші види, що формують насіння малих розмірів. 

Проте навіть за умов вегетації на орних землях, де для насіння постійно 

є небезпека перевертання пласта ґрунту на кілька десятків сантиметрів, малі 

розміри насіння не створюють значних перешкод на шляху до виживання 

багатьох видів бур’янів. Їх насіння зберігає здатність до проростання 

протягом багатьох років. Воно залишається у стані біологічного спокою і має 
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просто дочекатись, коли землероб під час чергового основного обробітку 

ґрунту знову переверне орний шар і насіння з урожаю попередніх років 

отримає шанс успішно проростати з глибини традиційно не більше 5-7см.  

Якщо на шляху проростка рослини – бур’яну розмістити відповідну 

перешкоду, то проросток молодої рослини після витрати обмежених запасів 

пластичних речовин, що присутні в насінині, не зможе перейти на автономне 

живлення способом фотосинтезу і після виснаження поступово відімре.  

Саме такі наукові гіпотези і були покладені в основу планування 

екологічно безпечних схем досліджень з проростками рослин бур’янів, що є 

характерними і проблемними для зони рисосіяння нашої країни.  

Дослідження були виконані на базі Інституту рису НААН у / 

2018-2020 рр. 

Досліди дрібно ділянкові, польові. Площа посівних ділянок -14 м2. 

Площа облікових ділянок -10 м2 Повторність варіантів у досліді 6-ти разова. 

Розміщення ділянок – регулярне у 2 яруси.  

Дослід передбачав реалізацію схеми варіантів, що включала в себе 

ділянки: 

1. Посіви рису посівного без проведення заходів захисту від 

бур’янів. 

2. Посіви рису посівного з використанням для захисту від бур’янів 

обприскування гербіцидом Сіріус з.п. (д. р. піразосульфурон-етил, 100 г/кг) в 

нормі витрати 0,2 кг/га за 3 дні до затоплення рисових чеків водою і 

наявності 2-3 лисків у рослин бур'яну - проса рисового.  

3. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран(№1). 

4. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран (№2). 

5. У процесі сівби рису посівного в посівах розміщують систему 

спеціальних мембран (№3). 
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6. Посіви рису посівного вегетують без негативного впливу 

бур’янів. (проведення 4-х послідовних ручних прополювань протягом 

вегетаційного періоду).  

Оскільки на екологічно безпечну систему захисту посівів рису 

посівного від бур’янів розробниками подана патентна заявка, то детально 

опис варіантів дослідів із використанням систем спеціальних мембран не 

приведено, а висвітлено лише отримані результати. 

Детально технологія вирощування посівів рису посівного у дослідах 

приведена у розділі 2.  

Масові сходи рослин рису посівного на ділянках варіантів дослідів 

були отримані: в умовах 2018 року 257 шт./м2, в умовах 2019 року  

293 шт./м2, в умовах 2020 року 280 шт./м2. 

Фактично одночасно з появою сходів рису посівного на ділянках 

посівів були зафіксовані сходи специфічних для рисових чеків рослин 

бур’янів. На час виконання перших обліків бур’янів за варіантами дослідів 

(додаток Д1) на ділянках посівів варіанту 1 (забур’янений контроль) були 

присутні в середньому 97,8 шт./м2 сходів бур’янів.  

Серед них найбільш висока чисельність сходів була у проса рисового - 

44,2 шт./м2 або 45,2 %, злинка канадська – Erigeron canadensis L. - 11,7 шт./м2 

або 11,9 %, гірчак почечуйний – Polygonum persicaria L. - 7,9 шт./м2 або 8,1%, 

лобода біла – Chenopodium album L. - 6,6 шт./м2 або 6,8 %, леєрія рисовидна – 

5,4 шт./м2 або 5,5 %, нетреба звичайна – Xanthium strumarium L.- 5,1 шт./м2 

або 5,2 %, паслін чорний – Solanum nigrum L. - 4,9 шт./м2 або 5,0 %, та інші 

види бур’янів дані в (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Ефективність контролювання сходів бур’янів, (%) у посівах рису різними системами захисту – 

2018-2020 рр. 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 
1 2 3 4 5 

Д
о обприскув, 

ш
т./м

2 

П
ісля 

обприскув.ш
т./м

22 

Д
о обприскув, 

ш
т./м

2 

П
ісля 

обприскув.ш
т./м

2 

Загибель, %
 

Д
о обприскув, 

ш
т./м

2 

П
ісля 

обприскув.ш
т./м

2 

Загибель, %
 

Д
о обприскув, 

ш
т./м

2 

П
ісля 

обприскув.ш
т./м

2 

Загибель, %
 

Д
о обприскув, 

ш
т./м

2 

П
ісля 

обприскув.ш
т./м

2 

Загибель, %
 

Лобода біла 6,6 9,3 5,8 0,4 93 - - 100 - - 100 - - 100 
Паслін чорний 4,9 5,8 3,7 0,1 96 - - 100 - - 100 - - 100 

Нетреба звичайна 5,1 5,7 6,5 0,6 91 - - 100 - 1,1 78 - 0,6 88 
Амброзія полинолиста 4,6 6,4 6,2 0,7 88 - - 100 - - 100 - - 100 

Гірчак почечуйний 7,9 8,3 7,4 0,8 90 - - 100 - - 100 - - 100 
Злинка кандська 11,7 12,6 10,5 0,8 92 - - 100 - - 100 - - 100 

Просо рисове 44,2 49,7 40,6 2,4 94 - 2,0 96 - 3,2 93 - 1,4 96 
Лисохвіст лучний 3,6 3,9 2,8 1,6 42 - 1,1 69 - 1,0 72 - 0,3 92 
Леєрсія рисовидна 5,4 6,0 6,5 4,0 38 - 1,4 74 - 2,3 57 - 1,9 83 

Інші види 3,8 4,2 4,7 1,9 60,0 - - - - 1,4 63 - 1,1 71 
Всього 97,8 11,9 94,7 13,3 85,9 - 4,5 95,4 - 9,0 90,8 - 4,3 95,6 
НІР0,05 5,7 

Примітка: рівень ефективності систем захисту(%) у посівах варіантів 3; 4; 5 проведений у порівнянні до показників  варіанту 1.  
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Процес появи сходів бур’янів у посівах рису посівного істотно 

відрізнявся між варіантами дослідів. Інтенсивність процесів забур’янення 

посівів культури була близькою між варіантами 1; 2; 6. Вже на час виконання 

повторного обліку чисельності сходів бур’янів їх кількість у посівах варіанту 

1 зростала до 111,9 шт./м2 або на - 14,4 % порівняно з показниками 

попереднього обліку (через 20 діб після першого). 

Застосування для захисту просівів рису посівного гербіциду  

Сіріус з.п. у нормі витрати 0,2 кг/га істотно змінювало процеси забур’янення 

і гальмувало їх.  

Сумарний показник ефективності захисної дії використання гербіциду 

Сіріус з.п. (виробничий контроль) за роки проведення досліджень становив 

85,9 % зниження чисельності сходів бур’янів. У тому числі зниження рослин 

проса рисового становило 94 %. Сходи однорічних видів бур’янів: гірчаку 

почечуйного, злинки канадської, лободи білої , пасльону чорного відмирали в 

межах 90-96 %. Проте сходи багаторічних видів бур’янів, що були присутні в 

посівах рису посівного, проявляли істотно більш високу стійкість до дії 

гербіциду. Рослини лисохвосту лучного відмирали лише на 42 %, леєрії 

рисовидної на 38%. Рослини куги гострокінцевої - Scirpus macronatus L., ситі 

різнорідної – Cyperus  defformus L., рогозу широколистого – Typha  

latofolia L., частухи подорожникової –Alisma plantagoaguatica L. (вони 

узагальнені в рядку інші види) відмирали в середньому на 59,5%. 

Використання для контролювання сходів небажаної рослинності у 

посівах рису посівного системи різних спеціальних мембран істотно 

впливало на кількість сходів бур’янів на час проведення обліків. 

Застосування спеціальних мембран №1 надійно контролювало процеси 

проростання однорічних видів бур’янів. Оскільки у процесі сівби рису 

посівного і закладки спеціальних мембран на ділянках сходів бур’янів не 

було (окремі сходи ранніх ярих видів були знищені передпосівною 

культивацією ґрунту) то оцінку рівня ефективності захисної дії такої системи 
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захисту здійснювали у порівнянні до показників присутності сходів рослин 

конкретного виду у посівах ділянок варіанту 1 (забур’янений контроль).  

Серед зафіксованих сходів бур’янів у посівах рису посівного варіанту 3 

були рослини проса рисового (2,0 шт./м2). У порівнянні до показників 

чисельності рослин проса рисового в посівах варіанту 1, єфективність 

захисної дії системи спеціальних мембран №1 становила 96 %. Захисна дія 

була менш ефективною для контролювання сходів багаторічних видів 

бур’янів. Зниження кількості сходів лисохвосту лучного становило в 

середньому 69%, а леєрії рисовидної відповідно 74 %. Загальне зниження 

чисельності бур’янів у посівах рису посівного за роки проведення досліджень 

становило 95,4 %. 

Застосування згідно схеми досліджень для захисту посів рису посівного 

від бур’янів системи спеціальних мембран №2 теж було достатньо 

ефективним. На відміну від результатів, які були отримані на ділянках 

варіанту 3, мембрани № 2 частково не контролювали повністю появу сходів 

рослин нетреби звичайної – Xanthium strumarium L. За роки проведення 

досліджень в середньому у посівах рису було зафіксовано присутність  

1,1 шт./м2 рослин нетреби звичайної. Зниження чисельності рослин такого 

виду бур'яну становило 78 % до показників його присутності у посівах 

варіанту 1.  

Появу сходів проса рисового у посівах система спеціальних мембран 

№2 контролювала на 93 %, тобто це показники дуже близькі до рівня 

ефективності захисної дії на ділянках варіанту 3. Контролювання проростків 

багаторічних видів злакових бурянів: лисохвосту лучного та леєрії 

рисовидної було близьким до показників попереднього варіанту захисту 

посівів рису посівного.  

Загальне зниження кількості бур’янів за використання захисної дії 

системи спеціальних мембран №2 становило за роки проведення досліджень 
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90,8 %, тобто частково поступалось рівню захисної дії системи спеціальних 

мембран №1 (на 4,6 %). 

В результаті використання для захисту посівів рису посівного від 

бур’янів системи спеціальних мембран №3 (варіант - 5) загальне зниження 

кількості сходів небажаної рослинності було скорочене на 95,6 % від 

показників на ділянках забур’яненого контролю (варіант 1). У посівах 

продовжували свою вегетацію в середньому 4,3 шт./м2 рослин бурянів. Серед 

них були рослини нетреби звичайної - 0,6 шт./м2 або зниження становило  

88 %, просо рисове 1,4 шт./м2 або зниження було 96 %, лисохвіст лучний –  

0,3 шт./м2 або зниження 92 % і леєрія рисовидна –0,9 шт./м2 або зниження  

83 %, інші види – 1,1 шт./м2 або зниження 71 %. до чисельності бур'янів у 

посівах забур’яненого контролю (варіант 1).  

Процеси забур’янення посівів рису посівного продовжувались і після 

проведення обліків чисельності бур'янів. У посівах відбувалась поява нових 

сходів бур'янів (практично до формування у рослин культури волотей). 

Обсервація посівів фіксувала появу нових сходів бур'янів у першу чергу 

варіантів 1, 2 та 6. У посівах з використанням спеціальних мембран  

(варіанти 3, 4, 5) появ нових сходів бур'янів зафіксовано не було. Тобто 

захисний ефект присутності спеціальних мембран продовжувався більше як 

на половину вегетаційного періоду посівів рису посівного.   

Умови вегетації рослин бур'янів у посівах рису посівного проявляли 

свій вплив на їх здатність формувати свою надземну масу. 

Проведення обліків сирої маси рослин бур'янів у посівах рису 

посівного проводили у другу декаду липня (формування найбільших обсягів 

маси) У посівах варіанту 1 (забур’янений контроль) середні показники маси 

бур'янів у роки проведення досліджень становили 3227 г/м2. У структурі маси 

бур'янів найбільшу частку становили рослини: просо рисове – 1082 г/м2 , або 

33,5 %, лобода біла – 319 г/м2 або 9,9 %, гірчак почечуйний – 307 г/м2 або  

9,5 %, злинка канадська – 266 г/м2 або 8,2 %, леєрія рисовидна – 249 г/м2 або 
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7,7 %, нетреба звичайна –234 г/м2 або 7,3 %, амброзія полинолиста – 228 г/м2 

або 7,1 % від загального обсягу маси бур'янів (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Вплив систем захисту на здатність бур’янів у посівах рису посівного 

формувати свою масу,(г/м2) у 2018-2020 рр. 

Види бур’янів 
Варіанти досліду 

1 2 3 4 5 
Лобода біла 319 11 - - - 

Паслін чорний 195 13 - - - 
Нетреба звичайна 234 6 - 41 24 

Амброзія 
полинолиста 228 9 - - - 

Гірчак 
почечуйний 307 8 - - - 

Злинка кандська 266 7 - - - 
Просо рисове 1082 292 25 157 63 

Лисохвіст лучний 163 66 11 35 19 
Леєрсія рисовидна 249 98 10 64 37 

Інші види 184 6 - 22 11 
Всього 3227 516 46 319 154 
НІР0,05 41,2 
 Примітка: в інші види бур’янів включено види, рослини яких у посівах рису 

посівного,  зустрічались спорадично - куги гострокінцевої - Scirpus macronatus L., ситі 

різнорідної – Cyperus  defformus L., рогозу широколистого – Typha latofolia L., частухи 

подорожникової –Alisma plantagoaguatica L. 

 

Проведення заходів захисту посівів рису посівного від бур'янів шляхом 

обприскування сходів робочою рідиною з гербіцидом Сіріус з.п. (варіант 2) 

істотно впливало на здатність рослин бур'янів, що виживали формувати свою 

масу. В середньому за роки проведення досліджень сира маса бур'янів у 

посівах рису посівного (варіант 2) була 516 г/м2, або у 6,3 рази менше як у 

посівах забур’яненого контролю (варіант 1). Найбільшу часту маси бур'янів 

формували рослини проса рисового – 292 г/м2 або 56,6 % від загальної маси 

бур'янів, леєрія рисовидна – 98 г/м2 або 18,9 %, лисохвіст лучний – 66 г/м2 

або 12,8 %. 
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У посівах варіанту 3, де для захисту від бур'янів було застосовано 

систему спеціальних мембран №1, маса надземних частин рослин бур'янів 

була дуже малою і становила 46 г/м2 . З них найбільша частка була у рослин 

проса рисового – 25 г/м2 або 54,3 %. Рослини лисохвосту лучного формувати 

11 г/м2 сирої маси або 23,9 %, і леєрії рисовидної 10 г/м2 або 21,7 % від 

загальної маси бур'янів.  

Застосування для захисту посівів рису посівного спеціальних  

мембран №2 (варіант 4) надійно контролювало процеси формування маси 

бур'янів. На час проведення обліків загальна маса бур'янів у посівах 

становила в середньому 319 г/м2 або 9,9 % від величини накопичення маси 

бур'янів у посівах варіанту 1 (забур’янений контроль) У структурі маси 

бур'янів посівів варіанту 4 – 157 г/м2 або 49,2 % складали рослини проса 

рисового. Леєрія рисовидна формувала 64 г/м2 або 20,1 % від загальної маси 

бур'янів.  

Використання для захисту посівів рису посівного спеціальних мембран 

№3 (варіант 5) перевищувало за показниками ефективності контролювання 

процесів формування маси бур'янів рівень попереднього варіанту досліду.  

Середні показники накопичення маси бур'янів за роки досліджень 

становили 154 г/м2 або складали 4,8 % від рівня формування маси бур'янів у 

посівах забур’яненого контролю (варіант 1). Рослини проса рисового 

формували в середньому 63 г/м2 або 40,9 %, леєрії рисовидної 37 г/м2 або  

24,0 % від загального обсягу маси бур'янів.  

Умови вегетації рослин культури проявились на показниках 

урожайності зернівок у посівах різних варіантів досліду. Вільний розвиток 

рослин бур'янів у посівах рису посівного забезпечив їм можливість активно 

формувати свою надземну масу і проявляти гостру конкуренцію за фактор 

життя, у першу чергу за енергію світла і мінеральне живлення. Про наявність 

такої конкуренції свідчить інтегрований показник – рівень урожайності 

посівів. Ділянки варіанту 1 (забур’янений контроль) забезпечували 
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формування в середньому 3,11 т/га зерна з рівнем вологості 16,12 % дані в 

(табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Вплив бур’янів у посівах на рівень урожайності зернівок рису посівного, 

(т/га) у 2018-2020 рр. 

Показники 
Варіанти досліду 

1 2 3 4 5 6 
Урожайність 
зернівок рису 
посівного, т/га 

3,11 9,39 10,35 9,89 10,21 10,63 

НІР0,05 0,49 
Вологість 

зернівок, % 16,12 16,07 16,08 16,06 16,07 16,08 

НІР0,05 0,14 
 

Найбільш високий рівень урожайності зернівок у посівів рису 

посівного був зафіксований у варіанті 6 (вегетації посівів культури без 

негативного впливу бур'янів). За роки досліджень середній показник 

урожайності зернівок рису посівного становив 10,63 т/га з рівнем вологості 

16,08 %. 

Ділянки посівів рису посівного (варіант 2), де був застосований 

гербіцид Сіріус з.п. (виробничий контроль) забезпечував отримання в 

середньому 9,39 т/га зернівок або 88,3 % від максимального рівня 

урожайності в досліді. Можливість формування бур'янами в посівах сирої 

маси в обсязі 516 г/м2 знижувала рівень урожайності посівів культури на  

1,24 т/га або на 11,7 % від максимального рівня в досліді.  

Урожайність посівів рису посівного, де для захисту від бур'янів 

застосовували системи спеціальних мембран №1 (варіант 3) становила в 

середньому 10,35 т/га або 97,4 % від максимальних у досліді показників 

(посіви варіанту 6). Різниця рівня урожайності зернівок між посівами була в 

межах 0,28 т/га, або не перевищувала показник НІР0,05 досліду. Тому таке 

відхилення є недостовірним, а лише вказує на певну тенденцію. 
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Показники урожайності посівів на ділянках варіанту 4, де було 

застосовано систему спеціальних мембран № 2 для захисту рослин культури 

від негативного впливу бур'янів за роки досліджень становили 9,89 т/га 

зернівок. Різниця у показниках урожайності між максимальними у досліді 

(варіант 6) становила за роки проведення досліджень 0,74 т/га або 6,96 %. 

Тобто різниця була більшою за показник НІР 0,05 у досліді і тому є 

достовірною.  

Водночас рівень урожайності посівів рису посівного на ділянках 

варіанту 4 достовірно перевищував показники урожайності виробничого 

контролю з використанням захисної дії гербіциду Сіріус з. п. (варіант 2) на 

0,5 т/га. Відповідно захист посівів від бур'янів за допомогою системи 

спеціальних мембран №2 був не лише екологічно безпечним а і більш 

ефективним порівняно з використанням хімічного захисту. 

У посівах рису посівного з використанням захисної дії системи 

спеціальних мембран №3 (варіант 5) показники рівня урожайності зернівок 

були близькими до показників посівів варіанту 3 і становили в середньому 

10,21 т/га. Різниця між кращими у досліді показниками урожайності  

(варіант 6) була на рівні 0,42 т/га. Тобто так різниця була недостовірною, 

оскільки вона менша за показник НІР 0,05 у дослідах. Правомірно відмітити 

лише певну тенденцію до зниження у порівнянні з максимальними у дослідах 

показниками урожайності зернівок посівів рису посівного. 

Отримані результати дослідів доцільно узагальнити: 

1. Видовий склад бур'янів у посівах рису посівного у дослідах мав 

змішаний характер. Найбільш масовим видом є просо півняче - Echinichloa 

oryzicola Vassing. Відсутність необхідної системи захисту посівів рису 

посівного призводить до гострої конкуренції бур'янів і зниження рівня 

урожайності зернівок на 70,7 % від максимального в дослідах (10,63 т/га). 

2. За середніх показників чисельності бур'янів у посівах рису посівного 

97,8 шт./м2 у процесі вегетації вони формували 3227 г/м2 сирої маси. 
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Застосування для захисту посівів від бур'янів гербіциду Сіріус з. п. у нормі 

витрати 0,2 кг/га (посіви варіанту 2) забезпечувало зниження здатності 

бур'янів формувати свою масу в 6,3 рази (516 г/м2), а за використання систем 

екологічно безпечних систем спеціальних мембран від 10,1 до 70,1 рази або 

від 319 до 46 г/м2 сирої маси бур'янів у посівах відповідно. 

3. Система спеціальних мембран, які вносять на посіви одночасно з 

проведенням сівби, надійно контролює проростки більшості однорічних 

видів бур'янів і частково (на 57-74 %) проростки багаторічних видів. 

Тривалість захисної дії такої екологічно безпечної системи контролювання 

бур'янів становить від 80 до 100 діб від їх застосування.  

4. Урожайність посівів рису посівного найвищою в досліді була на 

ділянках варіанту 6 і становила в середньому 10,63 т/га зернівок за вологості 

16,08%. Посіви варіанту 2 (використання гербіциду Сіріус з.п.) забезпечували 

отримання 9,39 т/га (88,3% від максимальної в дослідах).  

5. Використання для захисту посівів від бур'янів системи спеціальних 

мембран (варіанти 3, 4, 5) забезпечували отримання урожайності зернівок 

рису на рівні 10,35, 9,89 та 10,21 т/га відповідно або 97,4 %; 93,0 %; 96,1 % 

від максимальних показників у досліді. Екологічно безпечні системи 

контролювання бур'янів у посівах рису за допомогою системи спеціальних 

екологічно безпечних мембран є перспективними і після патентування та 

відповідного технічного забезпечення їх механізованого застосування, 

можуть отримати широку практику впровадження у аграрному виробництві. 

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано дві 

наукових праць [208, 209].  
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПОСІВІВ РИСУ 

ПІВНЯЧОГО З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ 

 

Рослини рису посівного потенційно є високопродуктивними і здатні 

раціонально використовувати наявні ресурси тепла, енергії променів Сонця, 

мінерального живлення, вологи та запасів вуглекислого газу в атмосфері. У 

північних районах виробничого вирощування посівів рису посівного 

традиційно вирощують сорти з відносно коротким вегетаційним періодом. 

Проте навіть вони здатні за сприятливих умов  вегетації формувати більше 

10-14 т/га якісного зерна, яке після досушування і обрушення легко 

трансформують у високоякісну продовольчу продукцію. Необрушені 

зернівки рису посівного зберігати складно. Зародок зернівок містить у 

своєму складі ненасичені жири, які у процесі тривалого зберігання 

окислюються вільним киснем повітря. Такі зернівки не лише втрачають 

здатність до проростання, а стають непридатними як у якості посівного 

матеріалу, так і як продовольча круп’яна продукція. Тому товарні партії рису 

зберігають традиційно у обрушеному стані, коли разом з зерновими плівками 

видаляється і зародок насінини. Сухий обрушений рис здатний зберігати своє 

споживчі якості тривалий період, роками.  

Насіння (не обрушений рис посівний) у процесі зберігання вимагає 

постійної уваги. Бажано його не зберігати більше одного року, а 

використовувати на формування нових посівів. Технологія вирощування 

посівів рису посівного принципово відрізняється від технологій вирощування 

інших зернових культур у першу чергу високими вимогами рослин рису як 

до наявності тепла, інтенсивного освітлення, так у першу чергу до наявності 

доступної вологи.   

У північних районах рисосіяння (в умовах півдня нашої країни) рис 

посівний можливо вирощувати за принципово різними технологіями. Одна з 
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них, традиційна передбачає вирощування рослин культури на максимально 

спланованих площах (рисових чеках), які періодично заливають шаром води. 

На даний час існує і інша альтернативна технологія вирощування посівів 

такої цінної круп’яної культури на підтоплених орних землях. Такі площі 

підтоплених земель часто виникають в результаті інфільтрації води із 

зрошуваних каналів на прилеглі території. Рослини рису посівного в таких 

умовах вегетації мають гарантований постійний і високий рівень зволоження 

орного шару ґрунту в межах 90-100 % польової водозабезпеченості. Творчий 

підхід до технологій вирощування посівів рису посівного дозволяє істотно 

розширити площі вирощування без великих додаткових матеріальних затрат. 

Одночасно перезволожені території стають високопродуктивними орними 

землями, що здатні продукувати повноцінні урожаї якісної продовольчої 

продукції. Проте незалежно від технологій вирощування посівів рису всі 

вони потребують забезпечення надійного контролювання небажаної 

рослинності, без якого отримувати вагомі урожаї неможливо.  

Отримані перші результати досліджень особливостей процесів 

забур’янення посівів рису посівного і рівня ефективності їх контролювання 

за допомогою гербіцидів ґрунтової дії дозволили попередньо визначити 

можливі перспективні схеми їх раціонального застосування. Тому вже після 

завершення першого року досліджень була розроблена нова схема 

можливого захисту посівів рису з виростанням в якості гербіциду ґрунтової 

дії іншого проти злакового гербіциду із внесенням фізичного адсорбенту, що 

мав пом’якшити негативний вплив препарату на проростки і сходи рослин 

культури.  

Для оцінки ефективності такої системи захисту в схему був включений 

варіант традиційної системи контролювання бур'янів і відповідно посіви 

забур’яненого контролю та ділянки посівів, що мали захист від бур'янів за 

допомогою системи послідовних ручних прополювань (докладно в розділі 2). 
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Особливості біологічної активності гербіцидів у різних системах 

захисту посівів рису посівного від бур'янів, дані в (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Ефективність контролювання сходів бур’янів гербіцидами  

(% загибелі ) у посівах рису посівного 2018-2020 рр. 

 
Види бур’янів 

Варіанти досліду 
1 2 3 

ш
т./м

2 

Д
о обприскування 
сходів, ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування 
сходів, ш

т./м
2 

Загибель, %
 

Д
о обприскування 
сходів, ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування 
сходів, ш

т./м
2 

Загибель, %
 

Просо півняче 284,1 164,2 9,9 94,1 61,5 3,1 95,0 
Куга гострокінцева 316,2 174,6 12,2 93,3 90,1 7,2 92,4 

Куга розлога 95,4 61,2 14,7 76,0 22,4 5,8 74,6 
Монохорія Корсакова 31,6 22,8 6,6 71,2 13,3 3,6 73,1 

Бульбоочерет 
компактний 24,3 15,9 4,8 70,1 8,4 2,3 69,3 

Гірчак перцевий 18,7 6,2 1,1 83,3 7,2 1,4 80,8 
Паслін чорний 16,3 3,2 0,6 82,4 5,8 0,9 84,2 

Інші види 21,5 12,4 2,7 78,3 7,4 1,5 80,1 
Бур’яни всього 808,1 460,5 52,6 88,6 216,1 25,8 88,1 

НІР0,05 28,2       
Варіант 2 ефективність дії ґрунтового гербіциду - 42,7%, варіант 3 ефективність 

дії ґрунтового гербіциду гербіциду - 73,1 % 

 

Специфіку видового складу бур'янів і їх масовість у рисових чеках 

підтверджують показники кількості сходів рослин різних видів. Найбільш 

масовими у посівах рису посівного на час проведення обліків (формування 

рослинами рису 3-х листків) були сходи куги гострокінцевої. На ділянках 

забур’яненого контролю середня кількість сходів цього виду була  

316,2 шт./м2 або 39,1 % від загальної кількості сходів бур'янів. Сходи проса 

півнячого теж були масовими. Їх кількість була 284,1 шт./м2 або 35,2% від 

загальної кількості. Сходи куги розлогої становили 95,4 шт./м2 або 11,8 %, 

монохорії Корсакова 31,6 шт./м2 або 3,9%, бульбо очерету компактного – 
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24,3 шт./м2 або 3,0 %, і пасльону чорного 16,3 шт./м2 або 2,1 % від загальної 

кількості сходів бур'янів. Інші види бур’янів мали меншу чисельність. 

Загальний показник чисельності сходів бур'янів у посівах рису посівного був 

дуже високим і становив в середньому 808,1 шт./м2 

Успішно контролювати такі кількість сходів бур'янів різних видів у 

посівах рису посівного досить не просто. Для того, щоб зменшити кількість 

сходів бур'янів у посівах рису (варіант 2) було передбачено застосування 

гербіциду ґрунтової дії Комманд, 48КС у нормі витрати  

0,5 л/га. (виробнича система захисту). Препарат вносили на поля після 

проведення сівби і до появи сходів рису посівного.  

На час проведення перших обліків сходів бур'янів у посівах культури, 

проявлявся ефект такої захисної дії. Кількість сходів проса півнячого була в 

середньому 164,2 шт./м2 або на 42,2% менше порівняно з чисельністю сходів 

того ж виду у посівах забур’яненого контролю. Сходів куги гострокінцевої 

було зафіксовано 174,6 шт./м2 або на 44,8 % менше. Паслін чорний формував 

3,2 шт./м2 або на 80,4 % менше порівняно з кількістю сходів у посівах рису 

посівного на контролі. Загальне зниження кількості сходів бур'янів у посівах 

варіанту 2 досягало 42,7 %. Показник досить скромний для такого потужного 

гербіциду як Команд, 48 КС.  

Такі результати є наслідком у першу чергу специфіки видової 

структури забур’яненості. У рисових чеках найбільш численними були сходи 

однорічних однодольних видів бур'янів, а головна спрямованість біохімічної 

дії гербіциду Комманд,48 КС - проростки і сходи дводольних однорічних 

видів, таких як гірчак перцевий – Polygonum hidropiper L. або паслін чорний 

–Solanum nigrum L. Після застосування гербіциду ґрунтової дії у посівах рису 

посівного залишались вегетувати в середньому 460,5 шт./м2 сходів бур'янів 

різних видів. Для їх контролювання необхідне було застосування гербіцидів, 

що активні по сходах бур'янів.  
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У посівах рису посівного на ділянках варіанту 3 (нова система захисту) 

в якості гербіциду ґрунтової дії було застосовано препарат Дуал Голд, 960ЕС 

у нормі витрати 1,4 л/га. Для зниження токсичної дії препарату на проростки 

і сходи рослин рису посівного, безпосередньо до насінин культури і в 

сошникову щілину ґрунту вносили фізичний адсорбент. На час проведення 

перших обліків сходів бур'янів (формування 3-х листків у рослин рису 

посівного) кількість сходів проса півнячого у посівах становила в середньому 

61,5 шт./м2 або зниження чисельності у порівнянні до посівів забур’яненого 

контролю було 78,4 %. Кількість сходів рослин куги гострокінцевої у посівах 

було 90,1 шт./м2 або зниження становило відповідно 71,5 %. Численність 

сходів монохорії Корсакова була 13,3 шт./м2 або зниження складало 57,9 %, 

бульбо очерету компактного було 8,4 шт./м2 або зниження чисельності до 

посівів забур’яненого контролю становило 65,4 %. 

Загальне зниження кількості сходів бур'янів у в результаті дії гербіциду 

Дуал Голд, 960ЕС і застосування фізичного адсорбенту становило 73,1 %. 

Тобто істотно перевищувало показники які отримані у посівах рису 

посівного з використанням традиційної (виробничої ) системи захисту від 

бур'янів. 

Наступний етап захисту посівів рису посівного у схемі апробації 

передбачав застосування у посівах варіантів 2 і 3 ефективного гербіциду 

Топшот 113ОД по сходах, з однаковою нормою витати: 3,0 л/га.  

Обліки чисельності рослин бур'янів, що були присутні в посівах рису 

посівного через 10 діб після виконання обприскувань, зафіксували такі 

результати: 

Загальне зниження рівня забур’яненості посівів культури у посівах 

варіанту 2 становило в середньому 88,6 % а у посівах варіанту 3 відповідно 

88,1 %. Показники рівня ефективності практично були однаковими. Проте 

аналіз ситуації із забур’яненістю посівів рису посівного доводить істотну 

різницю між отриманими результатами. Кількість рослин бур'янів, що 
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виживала і продовжувала свою вегетацію у посівах рису  посівного на 

ділянках варіанту 2 становила в середньому за роки проведення апробації 

52,6 шт./м2. У посівах культури на варіанті 3 відповідно 25,8 шт./м2 або на 

50,9 % менше.  

Така різниця в отриманих результатах може бути пояснена кількістю 

присутніх у посівах культури сходів рослин бур'янів на час проведення 

обприскування. Навіть за фактично рівного рівня ефективності дії гербіциду 

по сходах загальна кількість небажаних рослин, що виживали, була більшою 

у посівах де численнішою була початкова забур’яненість. 

Кількість бур’янів у посівах рису посівного є важливим фактором, 

проте не головним у взаємодії з рослинами культури. Найбільш дієвим 

факторам взаємного впливу рослин, за умов спільної їх вегетації в посівах, є 

їх здатність формувати свою масу.  

Оцінку здатності бур’янів формувати сиру масу своїх надземних 

частин рослин визначали на 100-у добу після появи сходів рослин рису 

посівного. У посівах культури на ділянках варіанту 1 (забур’янений 

контроль) масу бур’янів становила в середньому 3495 г/м2. Структура маси 

бур’янів за видами мала свої особливості. Дводольні види формували  

853 г/м2 або 24,4 %, Однодольні види бур’янів відповідно 2642 г/м2 або  

75,6 % від загального обсягу накопиченої маси. За умов гострої конкуренції 

рослин бур’янів рослини рису посівного перебували у пригніченому стані. 

Рівень урожайності таких забур’янених протягом вегетації посівів культури 

становив в середньому за роки проведення апробації 3,16 т/га. Тобто 

урожайність зернівок забур’янених посівів рису посівного була нижчою за 

рівень урожайності ділянок варіанту 4 (посіви рису посівного вегетували без 

негативного впливу бур’янів. Їх прополювали протягом вегетаційного 

періоду послідовно 5 разів вручну) на 75,5% (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Вплив різних систем захисту на обсяги формування маси бур’янів, (г/м2) 

і урожайність посівів, (т/га) рису посівного 2018-2020 рр. 

Варіанти 

досліду 

Маса бур’янів, г/м2 Густота 

стояння, 

шт./м2 

Урожайність, 

т/га. 

Вологість 

зернівок, 

% 
Всього 

У т. ч. 

дводольні однодольні 

1 3495 853 2642 339 3,16 16,62 

2 991 239 752 268 10,15 16,58 

3 374 115 259 294 11,88 16,54 

4 0 0 0 323 12,92 16,53 

НІР0,05 49,6    0.27 0,19 

 

Проведення заходів захисту посівів рису посівного від бур’янів за 

допомогою послідовного застосування гербіцидів істотно змінювали процеси 

забур’янення і інтенсивність формування маси рослинами бур’янів, що 

виживали і продовжували свою вегетацію. А посівах культури варіанту 2 

(виробничий контроль, середні показники формування маси за роки 

проведення апробації були 991 г/м2 або це становило 28,4 % від обсягів маси, 

що була сформована у посівах забур’яненого контролю (варіант 1). Менші 

обсяги сформованої маси рослин бур’янів проявляли негативний вплив на 

рослини рису посівного більш м’яко. Такий негативний вплив був помітним, 

проте рослини культури за таких умов вегетації мали змогу формувати 

урожайність зернівок на рівні 10,15 т/га. Тому рівень урожайності був 

нижчим від максимального у дослідженнях апробації на 2,77 т/га або на  

21,4 %. Величина обсягів зниження рівня урожайності культури була 

своєрідною «платою» за обсяги сформованої у посівах рису посівного маси 

рослин бур’янів.  

У посівах рису посівного варіанту 3 на час проведення обліків маси 

бур’янів вона становила в середньому 374 г/м2 або у порівнянні з обсягами 

формування маси бур’янів у посівах варіанту 1 (забур’янений контроль) вона 
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була на рівні 10,7 %. Відповідно негативний вплив рослин бур’янів, що були 

не здатні формувати великі обсяги маси своїх надземних частин, був 

невеликим. Середні показники за роки проведення апробації у посівах 

варіанту 3 становили 11,88 т/га зернівок, або 91,9 % від максимального рівня 

урожайності в дослідах (посіви варіанту 4).  

Найвищі показники рівня урожайності посівів рису посівного були 

зафіксовані на ділянках варіанту 4 (контроль без негативного впливу бур’янів 

протягом усієї вегетації культури). За роки проведення апробації вона 

становила в середньому 12,92 т/га зернівок і рівнем вологості 16,53 %. 

Результати порівняння ефективності систем захисту посівів рису посівного 

від негативного впливу бур’янів за допомогою гербіцидів доводить, що 

отримання максимального позитивного ефекту залежить не лише від вибору 

препарату з високою біохімічною активністю. Обов’язковою умовою 

отримання успіху є врахування специфіки видового складу бур’янів, часу їх 

проростання в посівах, чисельності таких сходів і послідовності проведення 

заходів захисту від них у посівах.  

Отримані позитивні результати збереження частини урожайності  

посівів рису посівного підтверджують таки підхід до вирішення проблеми. 

Водночас отримані результати аргументовано доводять по наявність ще не 

повністю використаних резервів на шляху до удосконалення систем захисту. 

Аграрії потребують розробки ефективних біохімічних антидотів до багатьох 

перспективних для можливого практичного використання у посівах рису 

посівного гербіцидів, які можливо буде застосовувати у виробничих посівах 

для контролювання масових проростків і сходів однорічних видів бур’янів з 

ботанічних родин Тонконогові, Осокові та інших, які сьогодні створюють 

серйозні проблеми у сучасному рисівництві.  

Є реальні перспективи і потреба у наукових розробках більш дієвих, 

дешевих і досконалих адсорбентів, які за їх раціонального застосування 

допоможуть уникати швидкого формування резистентних популяцій масових 



159 

 

 

видів бур’янів до конкретних препаратів, що регулярно застосовують у 

практиці сучасного вирощування посівів рису. 

Заміна одного ,сьогодні навіть дуже ефективного гербіциду, на 5-6 з 

різними сайтами дії за їх послідовного використання для захисту посівів від 

бур’янів, здатна істотно загальмувати такі небажані біохімічні і фізіологічні 

процеси адаптації популяцій бур’янів що присутні сьогодні на рисових чеках 

до індукування у них хімічних дис-стресів.  

Проведені у процесі апробації дослідження ефективності різних систем 

захисту посівів рису від бур’янів вимагали відповідних затрат матеріальних 

ресурсів. У відповідності до умов офіційної закупівлі Інститутом рису НААН 

комплексу пестицидів, вартість необхідних у дослідженнях гербіцидів 

становила: гербіцид Комманд - 48КЕ. 1359,0 грн один літр, гербіцид Топшот, 

113ОД – 1138 грн/один літр, гербіцид Дуал Голд, 960ЕС - 568,1 грн один 

літр. Фізичний адсорбент (деревне вугілля) 6,3 грн один кілограм (ціна 

комерційна) (табл.6.3). 

Таблиця 6.3 

Вартість системи захисту посівів рису від бур’янів 2018-2020 рр. 

Варіанти 
системи 

апробації 

Назва 
гербіцидів 

Вартість 
гербіцидів, 

л/грн. 

Норма 
витрати 

гербіцидів 
на гектар 
посівів, 

л/га. 

Вартість 
норми 

витрати 
гербіцидів 
на гектар, 

грн/га 

Затрати на 
внесення 

гербіцидів, 
грн/га. 

Вартість 
системи 
захисту 
посівів 
рису , 
грн/га. 

1 
- 0 0 0 0 

0 - 0 0 0 0 
- 0 0 0 0 

2 

Комманд, 
48КЕ 1359,0 0,5 679,5 206,4 

4506,3 Топшот, 
113ОД 1138,0 3,0 3414,0 206,4 

3 

Дуал Голд, 
960 ЕС 405,8 1,4 568,1 206,4 

6284,9 Адсорбент 6,3 300 1890  
Топшот, 
113ОД 1138 3,0 3414,0 206,4 

4 - - - - - 16800* 
Примітка * Ручний догляд за посівами рису здійснювали послідовно 5 разів протягом 

вегетації 
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Вартість норми витрати препаратів на 1 гектар посівів рису була 

різною і у першу чергу залежала як від вартості самого препарату так і від 

кількості самого гербіциду який було необхідно внести на одиницю площі 

посівів (на 1 га). Гектарна нормам витрати гербіциду Комманд, 48КЕ у нормі 

витрати 0,5 л/га коштувала 679,5 грн/га. Гербіциду Топшот, 113ОД у нормі 

втрати 3,0 л/га відповідно 3414 грн/га. А препарату Дуал Голд, 960ЕС у нормі 

витрати 1,4 л/га. становила 568,1 грн/га. Гектарна норма витрати фізичного 

адсорбенту (деревного вугілля у формі порошку) була 30 г/на м2 посівів 

(вносили лише в рядки до зернівок рису) була відносно великою -300 кг/га., 

тому і сумарні витрати на такий відносно дешевий матеріал становив  

1890 грн/га.  

Затрати на внесення гербіцидів способом обприскування включали в 

себе вартість палива, амортизацію трактора, заробітну плату та нарахування 

на неї і підвезення води. Такі затрати були однаковими на всіх варіантах 

досліду і становили 206,4 грн/га. Оскільки система захисту посівів рису від 

бур’янів передбачала виконання двох послідовних обприскувань 

гербіцидами, то відповідно і затрати були подвійними.  

Вартість систем захисту посівів від бур’янів істотно відрізнялась між 

варіантами апробації. У посівах забур’яненого контролю (варіант 1) заходів 

захисту посівів від бур’янів не проводили, тому і затрат на такі роботи не 

було.  

Вартість виробничої системи захисту посівів від бур’янів (варіант 2) 

була 4506,3 грн/га.  

Застосування нової системи контролювання бур’янів у посівах рису 

(варіант 3) була дорожчою і становила 6284,9 грн/га з них 30,1% вартості 

були затрати на самий дешевий матеріал – фізичний адсорбент - деревне 

вугілля. Такий адсорбент у практиці можливо буде замінити на інший, 

витрата якого на одиницю площі посівів буде меншою.  
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Використання ручної праці для захисту посівів рису від бурянів 
забезпечувало отримання найвищого рівня урожайності, проте було 
найбільш затратним. Вартість ручного прополювання гектару посівів рису 
коштувало в перерахунку на гектар площі 16800 грн/га. Проте для 
забезпечення відсутності бур’янів протягом вегетаційного періоду таку мало 
продуктивну і важку фізичну роботу (у воді залитих рисових чеків) 
необхідно було здійснювати послідовно 5 разів. Відповідно сумарні затрати 
на виконання такої системи ручного догляду вимагають великих затрат праці 
і коштів.  

Отримання відповідного рівня урожайності посівів рису, ще не 
визначає економічної доцільності такої системи вирощування, у тому числі і 
захисту посівів від бур’янів. Необхідна оцінка рівня економічної доцільності 
застосування таких систем.  

Узагальнена інформація економічної доцільності різних систем захисту 
посівів від бур’янів, як важливого елементу однакової для всіх варіантів 
дослідів іншої частини технології вирощування приведена в (табл.6.4). 

Таблиця 6.4 

Економічна ефективність застосування різних систем захисту посівів 

рису від бур’янів у 2018-2020 рр. 

Показники 

Варіанти досліду 

1.Забурянений 
контроль 

2.Виробничий 
контроль 

3. Нова 
система 

захисту від 
бур’янів 

4. Контроль 
без 

присутності 
бур'янів у 

посівах 
Урожайність посівів рису, 

т/га 3,16 10,15 11,8 12,92 

Реалізаційна ціна, грн./т. 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
Виручка від реалізації 

продукції, грн./га. 25280,00 81200,00 94400,00 103360,00 

Витрати на виробництво 
продукції грн./га. 21809,00 28870,00 30316,00 38994,00 

Собівартість виробництва 
продукції грн./т. 6901,58 2844,33 2569,15 3018,11 

Прибуток, грн./т. 1098,42 5155,67 5430,85 4981,89 
Рівень рентабельності 

виробництва, % 15,91 181,26 211,38 165,06 
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Рівень урожайності зернівок рису посівного істотно відрізнявся за 

варіантами апробації. Посіви варіанту 1 (контроль забур’янений протягом 

усієї вегетації) в результаті гострої конкуренції присутніх бур’янів 

формували низький рівень урожайності, який в середньому був 3,16 т/га. або 

24,5 % від максимального в апробації рівня (варіант 4). 

Вирощування посівів рису і їх захист від негативного впливу бур’янів 

на рослини культури за допомогою традиційної системи (Комманд, 48ЕС у 

нормі витрати 0,5 л/га в ґрунт + Топшот,113 ОВ у нормі витрати 3,0 л/га по 

сходах) забезпечувала контролювання бур’янів і отримання в середньому 

урожайності рису на рівні 10,15 т/га. або 78,6 % від максимального у 

дослідженнях. 

Використання для захисту посівів рису посівного від бур’янів нової 

системи поєднання гербіцидів (Дуал Голд, 960. к. с. з фізичним адсорбентом 

в ґрунт у нормі витрати 1,4 л/га + Топшот,113 ОВ у нормі витрати 3,0 л/га по 

сходах) виявилось більш ефективним порівняно з попередньою системою 

захисту, оскільки більш повно відповідав видовій структурі забур’яненості. 

Рівень урожайності таких посівів за роки проведення апробації була  

11,8 т/га або 91,3 % від максимального у дослідженнях рівня. Різниця у рівні 

урожайності посівів рису варіантів 2 та 3 становила 1,65 т/га і була 

достовірною, оскільки істотно перевищувала показники НІР0,05 в дослідах. 

Найвищі показники урожайності посівів рису у процесі проведення апробації 

різних систем захисту посівів рису від негативного впливу бур’янів були на 

ділянках варіанту 4 (посіви вегетують без бур’янів до проведення збирання 

урожаю) і становила в середньому 12,92 т/га. або 100%. 

Реалізаційна ціна комерційних партій зерна рису у роки проведення 

апробації систем захисту посівів від бур’янів була 8000 грн. за тонну. 

В результаті реалізації комерційних партій зерна з гектару посівів рису 

посівного обсяг виручки істотно відрізнявся між варіантами проведення 

апробації. Найменший обсяг грошової виручки був зафіксований на 
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реалізації отриманого урожаю рису з посівів варіанту 1. і становив в 

середньому 25280,0 грн./га.  

Обсяг грошової виручки від реалізації комерційних партій зерна з 

посівів рису варіанту 2 (традиційна система захисту посівів від бур’янів) 

становив 81200,0 грн/га. або перевищував обсяг грошової виручки посівів 

варіанту 1 у 3,21 рази.  

Грошова виручка після реалізації отриманих комерційних партій зерна 

рису з посівів варіанту 3 (нова система захисту посівів від бур’янів) була 

94400 грн/га. або була більшою за показники попереднього (варіант 2) 

варіанту на 13200 грн/га. або на 16,3 %. 

Обсяг грошової виручки від реалізації комерційних партій зерна з 

посівів рису варіант 4 (посіви, що вегетували без негативного впливу 

бур’янів до збирання урожаю) були найбільшими у дослідах апробації і 

досягали 103360,0 грн/га. або перевищували показники попереднього 

варіанту на 9,4%. 

Сумарні витрати на вирощування посівів рису посівного у посівах 

варіантів апробації істотно відрізнялись у першу чергу затратами на версії 

систем захисту від бур’янів. Інші елементи технології вирощування посівів 

були ідентичними. 

У посівах рису варіанту 1 затрати на систему захисту від бур’янів були 

відсутні. Відповідно всі інші затрати на технологію вирощування складали в 

середньому 21809,0 грн/га.  

На ділянках варіанту 2 (застосовували виробничу систему захисту 

посівів рису від бур’янів) сумарні витрати на технологію вирощування були 

28870,0грн/га.  

Впровадження у технологію вирощування посівів рису як складову 

частину, нову систему захисту від бур’янів, підвищувало обсяг затрат до 

30316,0 грн/га . 
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Посіви варіанту 4 (вегетація посівів рису без негативного впливу 

бур’янів) де у технології вирощування захист посівів здійснювали шляхом 

проведення системи послідовних ручних прополювань (5 разів) потребували 

найбільш високих матеріальних затрат, у першу чергу через використання 

мало продуктивної ручної праці. Витрати на виробництво становили в 

середньому 38994,0 грн/га.  

Собівартість вирощених зернівок рису за різними технологіями захисту 

посівів від бур’янів теж була не однаковою. У посівах варіанту 1 собівартість 

тони отриманого зерна, була 6901,58 грн/т. Затрати на технологію 

вирощування були найнижчими у системі апробації, проте і рівень 

урожайності був дуже малим. Тому і собівартість отриманої товарної 

продукції виявилась найбільшою.  

Собівартість тони товарного зерна рису в посівах варіанту 2 була  

2844,33 грн/т або у 2,43 рази нижчою порівняно з показниками попереднього 

варіанту.  

Показники собівартості тони товарного зерна рису, який вирощували в 

посівах варіанту 3 складала 2569,15 грн/т. або на 10,7 % вона була нижчою 

порівняно з попереднім (виробничим) варіантом.  

Собівартість тони зерна рису з посівів варіанту 4 (ручний догляд за 

посівами) становила 3018,11 грн/т. тобто вона перевищувала показники 

собівартості одиниці урожаю з посівів варіантів 2 і 3.  

Рівень рентабельності технологій вирощування посівів рису з 

використанням різних систем захисту від бур’янів теж був не однаковим  

Рентабельність технології вирощування посівів рису варіанту 1 була 

невеликою, лише 15,91 %. Економія затрат на системі захисту посівів від 

бур’янів не підвищувала показників рентабельності, а навпаки, в результаті 

значного погіршення умов вегетації посівів і зниження рівня урожайності 

рентабельність дуже зменшилась (у 13,3 рази порівняно з кращим у досліді 

показником - варіант 3). 
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Рівень рентабельності технології вирощування посівів рису у варіанті 2 

з використанням виробничої системи захисту від бур’янів становив в 

середньому 181,26 %. 

Застосування нової системи захисту посівів рису в технології 

вирощування забезпечувало отримання найбільш високого рівня 

рентабельності виробництва – 211,38 %.  

Використання у технології вирощування посівів рису захисту від 

бур’янів шляхом системи послідовних ручних прополювань забезпечувало 

отримання рентабельності на рівні 165,06 % або у 1,28 рази нижчу порівняно 

з рівнем рентабельності, що був найвищим у дослідах апробації (варіант 3).  

Отримані результати апробації доцільно узагальнити.  

Висновки розділу 6. 

1. Найвищий рівень ефективності систем захисту посівів рису 

посівного від бур’янів в дослідах апробації був зафіксований за послідовного 

поєднання дії гербіциду Дуал Голд, 960 КС і внесенням фізичного 

адсорбенту у ґрунт + Топшот,113ОD по сходах рослин рису і бур’янів. 

Зниження рівня забур’яненості посівів рису становило 88,1 %.  

2. Система захисту посівів рису посівного варіанту 3 обмежувала 

здатність бур’янів формувати свою масу на 89,3 % від максимального обсягу 

(3495 г/м2 у посівах варіанту 1) і тим самим забезпечувало успішну вегетацію 

рослин культури.  

3. Умови вегетації посіві рису інтегровано проявлялись на рівні 

урожайності. Посіви варіанту 3 з використанням нової системи захисту від 

бур’янів формували 11,88 т/га або 91,9 % від максимального у дослідах.  

4. Вартість нової системи захисту посівів рису від бур’янів була 

6284,9 грн/га або на 28,3 % перевищувала вартість традиційної системи 

(варіант 2). Водночас додаткові затрати були компенсовані обсягом 

збереженого урожаю -1,73 т/га або 15,9 % вище від рівня урожайності з 

використанням традиційної системи захисту. 
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5. Посіви рису з використанням нової системи захисту від бур’янів 

формували урожай, собівартість якого складала 2569,15 грн/т., рівень 

рентабельності - 211,38 %, що були найкращі у дослідах. Прибуток з одної 

тони отриманої товарної продукції зерна рису був 5430,85 грн/т, що 

перевищував показники продукції з посівів традиційного варіанту захисту 

посівів від бур’янів (варіант 2) на 5,3 %.  

За матеріалами досліджень даного розділу опубліковано три наукові 

праці [209, 210, 211]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Реалізацією запланованих схем польових і лабораторних досліджень, 

що виконані у 2018-2020 рр. у посівах рису посівного, отримано відповідні 

закономірності процесів забур’янення та ефективності систем їх захисту від 

негативного впливу бур’янів на рослини культури. 

1. Потенційна засміченість верхнього горизонту – 0-10 см орного шару 

ґрунту насінням бур’янів, що здатне проростати, становила в середньому 

12987 шт./м2, з них проса півнячого (Echinochloa crus galli L.) – 1381 шт./м2. 

Найвищий рівень забур’яненості посівів рису посівного (Oryza sativa L.) 

зафіксований після попередників: посівів рису і соняшнику, найнижчий – сої.  

2. Серед видового складу рослин у посівах рису посівного домінували 

рослини: куги гострокінцевої (Scirpus mucronatus L.) – 390 шт./м2 або 53,8 %, 

проса півнячого (Echinochloa crus galli L.) – 236 шт./м2 або 35,6 %, сить 

різнорідна (Cyperus difformis L.) – 40 шт./м2 або 5,5 %, бульбоочерет 

компaктний (Bolboschoenus compactus Drob.) – 11 шт./м2 або 1,5 %. Рослини 

інших видів мали меншу чисельність. Кількість сходів бур’янів у посівах 

рису посівного була значною і коливалась від 228,0 шт./м2 до 724 шт./м2. 

3. У посівах рису посівного протягом 100 діб спільної вегетації (від 

появи сходів) бур’яни формували в середньому 2980 г/м2 сирої або 924 г/м2 

сухої маси, що знижувало рівень урожайності зернівок на 70,4 -73,7 %. 

Поглинання рослинами бур’янів сполук мінерального живлення досягало: N - 

90,5 кг/га, P2O5 – 56,4 кг/га, K2O – 109,8 кг/га. Такого обсягу достатньо для 

формування урожаю рису від 4,35 до 5,11 т/га.  

4. Застосування у посівах рису гербіциду Комманд, 48КЕ у нормі 

витрати 0,5 л/га (без адсорбенту) знижувало кількість сходів бур’янів у 

середньому на 46,1 %. Серед гербіцидів, що застосовували з адсорбентом 

найкращі результати зафіксовані за використання препарату  
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Дуал Голд, 960ЕС у нормах витрати 1,0 та 1,4 л/га, що знижувало чисельність 

сходів бур’янів на 78,8 та 80,3 % відповідно. 

5. Гербіциди ґрунтової дії навіть за наявності фізичного адсорбенту у 

посівах рису не виключали повністю проявів фітотоксичності до рослин 

культури. Найвищий рівень фітотоксичності зафіксований у гербіциду 

Фронтьєр (норми витрати 0,9 та 1,2 л/га). Зниження густоти рослин культури 

у посівах на 29,7 та 35,1 %. Найменшу фітотоксичність забезпечував гербіцид 

Дуал Голд, 960 ЕС (норми втрати 1,0 та 1,4 л/га). Зниження густоти стояння 

рослин рису 14,9 та 16,9 %. Гербіцид Комманд, 48КЕ (без адсорбенту) у 

нормі витрати 0,5 л/га знижував густоту стояння посівів культур на 23,8 %.  

6. У посівах рису для контролювання сходів бур’янів дія гербіцидів 

була ефективною. Препарат Дівікстон, 25Neu у нормі витрати 1,2 л/га 

забезпечував зниження сходів небажаної рослинності на 92,3 %, гербіцид 

Цитадель,25ОД у нормі витрати 1,6 л/га на 88,2 %, препарат Топшот, 113ОД 

м.д. у нормі витрати 3,0 л/га знижував забур’яненість посівів культури на 

90,3 %.  

7. Рівень урожайності посівів рису мав зворотну залежність із обсягами 

маси бур’янів у посівах. Найвищий обсяг формування маси бур’янів був в 

середньому 3631 г/м2 (посіви забур’яненого контролю). Рівень урожайності 

таких посівів був низьким – 3,61 т/га або 31,6 % від можливого в дослідах.  

8. У захисті посівів рису від бур’янів гербіцидами найефективнішим 

була система послідовного застосування Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 

1,4 л/га з адсорбентом у ґрунт + Тропшот, 113ОДм.д. у нормі витрати 3,0 л/га 

по сходах, що забезпечило зниження формування маси бур’янів до 244 г/м2 і 

отримання урожайності зернівок 13,81 т/га або 92,0 % від максимально 

можливого у дослідах. 

9. Урожайність рису посівного за використання екологічно безпечної 

системи контролювання бур’янів найвищою в досліді була на ділянках 

варіанту 6, в середньому 10,63 т/га зернівок за вологості 16,08 %. Посіви 
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варіанту 2 (використання гербіциду Сіріус з. п.) забезпечували отримання 

9,39 т/га або 88,3 % від максимальної. Контролювання бур'янів у посівах 

рису за допомогою системи спеціальних екологічно безпечних мембран є 

перспективним і після патентування та відповідного технічного забезпечення 

їх механізованого застосування, можуть отримати широку практику 

впровадження у аграрному виробництві.  

10. Економічна ефективність використання нової системи захисту 

посівів рису від бур’яні за допомогою гербіцидів (варіант 3) становила  

6284,9 грн/га або на 28,3 % перевищує вартість традиційної системи  

(варіант 2). Водночас додаткові затрати компенсовані обсягом збереженого 

урожаю - 1,73 т/га або 15,9 % вище від рівня урожайності з використанням 

традиційної системи захисту. 

11. Посіви рису з використанням нової системи захисту від бур’янів 

формували урожай, собівартість якого складала 2569,15 грн/т, рівень 

рентабельності - 211,38 %, що були найкращі у дослідах. Прибуток з тони 

товарної продукції - 5430,85 грн/т, який перевищував показники продукції з 

посівів традиційного варіанту захисту (варіант 2) на 5,3 %.  

За матеріалами досліджень даної дисертації опубліковано одну 

методичну рекомендацію [196]. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для ефективного і надійного захисту посівів рису від бур’янів, на 

основі проведених наукових досліджень рекомендуємо Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України розширити список препаратів, які 

внесенні до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні» і застосовувати у ґрунтовий гербіцид Дуал Голд, 

960 ЕС, к.е. (д.р. 960 г/л S- металохлору) з нормою витрати 1,0-1,4 л/га з 

фізичним адсорбентом. 

Результати проведених досліджень дозволяють рекомендувати 

агарному виробництву в умовах Південного Степу України : 

1. Для успішного вирощування рису застосовувати систему заходів 

зниження рівня потенційного засмічення орного шару ґрунту насінням і 

органами вегетативного розмноження бур’янів, шляхом дотримання науково 

обґрунтованих рисових сівозмін і недопущення розміщення монопосівів та 

сівби після соняшнику. Попередником для рису доцільно застосовувати сої.  

2. Для захисту посівів рису від негативного впливу бур’янів 

використовувати систему послідовних внесень: гербіциди ґрунтової дії, 

біохімічна спрямованість яких відповідає структурі потенційної 

забур’яненості ґрунту рисових чеків. У першу чергу контролювання бур’янів 

з ботанічних родин Тонконогові та Осокові. За умов типової забур’яненості 

використовувати гербіцид Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 1,0-1,4 л/га з 

фізичним адсорбентом. У фазу формування рослинами культури 3-х листків, 

обприскати посіви одним з гербіцидів: Топшот, 113ОД у нормі витрати - 

3,0 л/га або Дівікстон 25NeoЕС к.е. у нормі витрати 1,2 л/га.  
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ДОДАТОК А2 
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Впровадження науково-технічної розробки 
«Розробка ефективної системи захисту посівів рису від бур'янів в Південному Степу 

України» 
Автори розробки, (організація) 

Цілинко Любов Миколаївна 
Інституту рису Національної академії аграрних наук 

 
Коротка характеристика розробки Результати впровадження 

У 2020 році в СТОВ «Агрофірма - Булюк» с. 
Приморське, Скадовського району, Херсонської 
області було впроваджено розробку аспіранта 
Інституту біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН Цілинко Любов Миколаївни.  

 За рекомендацією автора для впровадження 
у виробництво для захисту посівів рису від 
негативного впливу бур’янів використовувати 
систему послідовних внесень: гербіциди ґрунтової 
дії, біохімічна спрямованість яких відповідає 
структурі потенційної забур’яненості ґрунту 
рисових чеків. У першу чергу контролювання 
бур’янів з ботанічних родин Тонконогові та Осокові. 
За умов типової забур’яненості використовувати 
гербіцид Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 1,4 л/га 
з фізичним адсорбентом. У фазу формування 
рослинами культури 3-х листків, обприскати посіви 
гербіцидом Топшот, 113ОД у нормі витрати -3,0 
л/га.  

Площа: 10 га. 

Урожайність кондиційного 
насіння за існуючої 
технології:9,90 т/га. 

Урожайність кондиційного 
насіння при впроваджені 
розробки склала: 11,2 т/га. 

Економічний ефект від 
впровадження: 5185 грн/га 

Даний акт участі в фінансових операціях не приймає. 

 

Представники господарства,  
в якому впроваджувалась розробка  
Директор СТОВ «Агрофірма - Булюк»   ________________  Булюк В.В. 
Головний агроном                                      _______________ Сухорученко О.С. 

 
 
 

Автор розробки: 
Аспірант  Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН          _________________   Цілинко Л.М. 
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виробництво для захисту посівів рису від 
негативного впливу бур’янів використовувати 
систему послідовних внесень: гербіциди ґрунтової 
дії, біохімічна спрямованість яких відповідає 
структурі потенційної забур’яненості ґрунту 
рисових чеків. У першу чергу контролювання 
бур’янів з ботанічних родин Тонконогові та Осокові. 
За умов типової забур’яненості використовувати 
гербіцид Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 1,4 л/га 
з фізичним адсорбентом. У фазу формування 
рослинами культури 3-х листків, обприскати посіви  
гербіцидом Дівікстон 25NeoЕСк.е. у нормі витрати 
1,2 л/га. 

Площа: 10 га. 

Урожайність кондиційного 
насіння за існуючої 
технології:10,00 т/га. 

Урожайність кондиційного 
насіння при впроваджені 
розробки склала: 11,3 т/га. 

Економічний ефект від 
впровадження: 5250 грн/га 

Даний акт участі в фінансових операціях не приймає. 

 

Представники господарства,  
в якому впроваджувалась розробка  
Директор ДПДГ «Інституту рису НААН» ________________Уманська В.В. 
Начальник сектору агрономії                      ________________ Литвиненко М.В. 

 
 
 

Автор розробки: 
Аспірант  Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН         _________________     Цілинко Л.М. 
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ДОДАТОК А4 
АКТ 

Випробуваня науково-технічної розробки 
«Розробка ефективної системи захисту посівів рису від бур'янів в Південному Степу 

України» 
Автори розробки, (організація) 

Цілинко Любов Миколаївна 
Інституту рису Національної академії аграрних наук 

 
Коротка характеристика розробки Результати впровадження 

У 2019 році в ФГ «Ліньков» м..Скадовськ, 
Скадовського району, Херсонської області було 
випробовано розробку аспіранта Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 
Цілинко Любов Миколаївни.  

За рекомендацією автора для випробуваня у 
виробництво для захисту посівів рису від 
негативного впливу бур’янів використовувати 
систему послідовних внесень: гербіциди ґрунтової 
дії, біохімічна спрямованість яких відповідає 
структурі потенційної забур’яненості ґрунту 
рисових чеків. У першу чергу контролювання 
бур’янів з ботанічних родин Тонконогові та Осокові. 
За умов типової забур’яненості використовувати 
гербіцид Дуал Голд, 960 ЕС у нормі витрати 1,4 л/га 
з фізичним адсорбентом. У фазу формування 
рослинами культури 3-х листків, обприскати посіви  
гербіцидом Дівікстон 25NeoЕСк.е. у нормі витрати 
1,2 л/га. 

Площа: 5 га. 

Урожайність кондиційного 
насіння за існуючої 
технології:10,01 т/га. 

Урожайність кондиційного 
насіння при випробувані 
розробки склала: 11,4 т/га. 

Економічний ефект від 
випробування: 5341 грн/га 

Даний акт участі в фінансових операціях не приймає. 

 

Представник господарства,  
в якому впроваджувалась розробка  
Голова фермерського господарства «Ліньков» ________________Олійник В.О. 

                                              
 

 
 

Автор розробки: 
Аспірант  Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН            _________________ Цілинко Л.М. 
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ДОДАТОК Б1 

Метеорологічні спостереження за 2018 рік 
 Квітень Травень Червень 
 ІІI I II III I II III 

 Середня багаторічна 11,4 13,8 16,4 17,6 19,6 20,4 21,6 
Температура Середньодобова 15,1 19,5 16,9 20,0 19,3 23,3 23,6 
повітря,°С Абсолютний максимум 25,6 31,5 24,4 30,0 28,3 34,1 34,6 
 Абсолютний мінімум 5,8 5,9 7,1 9,5 6,2 12,4 13,2 
Сума середньодобових температур повітря вище 
10°С з нарощувальним підсумком 150,6 345,7 515,0 735,3 928,1 1160,9 1396,4 

Кількість Багаторічна 9 9 10 11 14 14 12 
опадів, мм Сума опадів 0 5,8 0,4 1,8 2,8 1,0 7,6 
Гідротермічний коефіцієнт 0 0,3 0,02 0,1 0,1 0,04 0,3 

Відносна вологість повітря, % середня 67,3 70,1 73,1 61,2 66,9 61,0 66,4 
min. 26,0 27,0 24,0 23,0 27,0 22,0 35,0 

 Липень Серпень Вересень 
 I II III I II III I II III 

 Середня багаторічна 22,4 22,9 22,9 23,2 22,0 20,3 18,4 16,8 14,6 
Температура Середньодобова 22,3 23,8 23,9 24,8 23,8 23,4 21,4 18,5 14,3 
повітря,°С Абсолютний максимум 33,3 33,1 32,2 33,3 35,4 34,6 33,8 27,8 28,6 
 Абсолютний мінімум 13,9 17,1 17,8 14,6 12,3 11,9 14,9 7,9 1,8 
Сума середньодобових температур повітря вище 
10ºС з нарощувальним підсумком 1619,4 1857,4 2120,3 2368,3 2606,8 2864,1 3078,1 3262,7 3387,2 

Кількість Багаторічна 10 9 8 8 8 10 10 10 9 
опадів, мм Сума опадів 29,4 16,3 25,0 0 0 0 12,3 17,7 8,4 
Гідротермічний коефіцієнт 1,3 0,7 0,95 - - - 0,6 1,0 0,7 

Відносна вологість повітря, % середня 74,3 75,0 84,9 61,0 58,3 55,2 72,4 77,0 78,2 
min. 35 34 52 32 30 25 27 36 36 
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ДОДАТОК Б2 
Метеорологічні спостереження за 2019 рік 

 
 Квітень Травень Червень 
 ІІI I II III I II III 

 Середня багаторічна 11,4 13,8 16,4 17,6 19,6 20,4 21,6 
Температура Середньодобова 12,3 13,7 18,4 20,2 22,6 25,0 23,5 
повітря,°С Абсолютний мінімум 0,1 6,6 7,6 13,8 15,9 15,3 10,7 
 Абсолютний максимум 22,3 22,7 29,7 30,7 33,7 34,2 35,6 
Сума середньодобових температур повітря вище 
10°С з нарощувальним підсумком 104,5 241,7 426,1 648,7 874,9 1125,0 1359,8 

Кількість Багаторічна 9 9 10 11 14 14 12 
опадів, мм Сума опадів 0 2,0 5,2 5,0 22,2 0,6 26,6 
Гідротермічний коефіцієнт - 0,1 0,3 0,2 1,0 0,02 1,1 

Відносна вологість повітря, % середня 66,6 84,2 82,4 78,3 80,5 61,8 64,2 
min. 31,0 34,0 47,0 38,0 31,0 27,0 27,0 

 Липень Серпень Вересень 
 I II III I II III I II III 

 Середня багаторічна 22,4 22,9 22,9 23,2 22,0 20,3 18,4 16,8 14,6 
Температура Середньодобова 22,1 20,7 23,9 21,4 22,1 24,2 20,6 17,6 13,9 
повітря,°С Абсолютний мінімум 13,1 13,1 15,1 12,1 12,9 11,0 11,7 6,1 3,9 
 Абсолютний максимум 30,8 29,3 32,7 29,8 32,3 35,0 30,3 29,3 22,1 
Сума середньодобових температур повітря вище 
10ºС з нарощувальним підсумком 1580,8 1787,6 2051,0 2265,0 2485,9 2752,1 2958,1 3133,8 3273,1 

Кількість Багаторічна 10 9 8 8 8 10 10 10 9 
опадів, мм Сума опадів 66,0 0,6 0,8 65,0 1,6 0 0,4 1,2 2,6 
Гідротермічний коефіцієнт 3,0 0,0 0,0 3,0 0,07 - 0,02 0,06 0,2 

Відносна вологість повітря, % середня 74,6 69,6 70,5 75,1 75,2 55,8 67,3 60,4 76,5 
min. 28 35 34 35 38 27 30 22 42 
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ДОДАТОК Б3 

Метеорологічні спостереження за 2020 рік 
 Квітень Травень Червень 
 ІІI I II III I II III 
 Середня багаторічна 11,4 13,8 16,4 17,6 19,6 20,4 21,6 
Температура Середньодобова 10,8 14,1 15,2 14,1 18,3 20,7 22,1 
повітря,°С Абсолютний мінімум 0,0 5,4 4,5 5,0 7,9 15,8 14,2 
 Абсолютний максимум 19,9 23,5 23,3 20,5 30,4 33,7 32,6 
Сума середньодобових температур повітря 
вище 10°С з нарощувальним підсумком 92,8 234,1 385,9 494,1 676,9 886,0 1106,6 

Кількість Багаторічна 9 9 10 11 14 14 12 
опадів, мм Сума опадів 5,0 13,6 9,4 6,0 11,1 40,2 24,8 
Гідротермічний коефіцієнт 0,5 1,0 0,6 0,4 0,6 1,9 1,1 

Відносна вологість повітря, % середня 66,1 80,5 73,0 81,0 76,2 82,4 72,4 
min. 27,0 35,0 35,0 36,0 35,0 34,0 34,0 

 Липень Серпень Вересень 
 I II III I II III I II III 
 Середня багаторічна 22,4 22,9 22,9 23,2 22,0 20,3 18,4 16,8 14,6 
Температура Середньодобова 24,9 22,9 23,4 23,6 21,2 22,5 22,0 18,6 17,5 
повітря,°С Абсолютний мінімум 14,1 12,2 14,9 12,5 10,5 11,5 10,5 7,6 5,4 
 Абсолютний максимум 36,6 32,3 35,7 36,8 33,0 33,3 34,0 30,7 27,7 
Сума середньодобових температур повітря 
вище 10ºС з нарощувальним підсумком 1355,4 1584,0 1841,9 2078,0 2290,0 2537,3 2757,5 2943,8 3118,4 

Кількість Багаторічна 10 9 8 8 8 10 10 10 9 
опадів, мм Сума опадів - - 2,4 7,0 5,4 - 0,2 - 41,3 
Гідротермічний коефіцієнт - - 0,1 0,3 0,3 - 0,01 - 2,4 

Відносна вологість повітря, % середня 64,8 61,7 68,6 59,0 63,8 67,5 71,2 60,4 76,2 
min. 29,0 32,0 25,0 31,0 32,0 28,0 25,0 25,0 31,0 
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ДОДАТОК В1 
 

Систематичне положення гербіцидів, які були використані у схемах 

досліджень 

Назва 
гербіциду 

Діюча речовина та її 
вміст Хімічна група 

Клас 

токсичності 

Препаративна 

форма 

Ціна за 

1 л, кг 

(грн) 

Комманд 
48, КЕ кломазон 480, г/л. 2 

II клас 
небезпеки 

(небезпечні) 

Концентрат 

емульсії 
1359,00 

Цитадель 
25 OD 

м.д. 
пенокссулам, 25 г/л триазолпіримідини 

2 
Класифікація 

ВООЗ: III 

Олійна 

дисперсія 
1747,00 

Топшот 
113 OD 

м.д. 

цигалофоп-бутил, 100 
г/л + пенокссулам, 

13,33 г/л 

триазолпіримідини, 
арилоксіфеноксіпро

піонати 
2 

Класифікація 

ВООЗ: III 

Олійна 

дисперсія 
1138,00 

Дівікстон 
25 Neo 
EC. к.е. 

рінскор 
(флорпірауксиен-

бензил) 
арілпіколінати 

Класифікація 

ВООЗ: III 

Концентрат 

емульсії 
1672,80 

Стомп КЕ 330 г/л пендиметалін динітроаніліни 
Класифікація 

ВООЗ: III 

Концентрат 

емульсії, що 

емульгується 

295,00 

Фронтьєр 
Оптіма 

к.е. 

диметенамід-П (720 
г/л) хлорацетаміди 

Класифікація 

ВООЗ: III 
Концентрат 

емульсії (к.е.) 
874,40 

Дуал 
Голд 

960 г/л S–
метолахлору хлорацетаміди 

Класифікація 

ВООЗ: III 

Концентрат 

емульсії 
405,80 

Зенкор 70 
WG метрибузин триазинони 

Класифікація 

ВООЗ: III 

Водорозчинна 

гранула 

1040 

грн/кг 

Сіріус з.п. 
піразосульфурон-

етил, 100 г/кг 
сульфонілсечовини 

Класифікація 

ВООЗ: III 

Порошок, що 

змочується 

6909 

грн/кг 
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ДОДАТОК В2 

 

Головні переваги препарату Команд 48, КЕ 

Гербіцид що діє через грунт і ефективний  для контролювання однорічних 

дводольних та деяких видів  злакових бур’янів у посівах. 

Механізм дії: д. р. кломазон проникає в рослину через сходи і корені. 

Проникаючи в рослину він блокує процес синтезу молекул хлорофілу і 

каротину, тим самим інгібує процеси фотосинтезу. 

Головні переваги препарату Цитадель 25 ОD, м.д. 

Гербицид Цитадель – системний гербіцид, який застосовують по сходах. 

Містить діючу речовину -  пенокссулам. Пенокссулам порушує процеси синтезу 

АЛС, що в свою чергу спричинює порушення процесів синтезу важливих  

амінокислот, зокрема таких як валін, лейцин та ізолейцин. Як наслідок, в 

цілому, порушуються процеси поділу клітин, припиняється ріст рослини і 

рослина відмирає. Діюча речовина препарату проникає в рослини через її 

листову поверхню та, частково, через корені. 

Головні переваги препарату Топшот 113 OD, м.д. 

Ефективний проти широкого спектру дводольних, болотних і злакових 

бур'янів, в тому числі резистентних популяцій проса півнячого. Контролює види 

мишію, рід  - Setaria в посівах рису. Високо селективний для всіх різновидів та 

сортів рису. Відсутня післядія на наступні культури сівозміни. Механізм дії 

гербіциду – Пеноксулам пригнічує у рослинах активність  ферменту 

ацетолактат синтази, що призводить до зупинки  процеси росту вже через 

декілька годин після проведення обприскування. Симптоми пригнічення 

бур'янів помітні через 3-7 днів. Загибель бур'янів настає через 2-4 тижні. 

Симптоми пошкодження – хлороз, буре забарвлення, в'янення. 
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Продовження додатку В2 

Головні переваги препарату Дівікстон 25 Neo EC, к. е. 

Гербіцид з нового класу Арил піколінатів від Dow AgroSciences, брендова 

назва діючої речовини Рінскортм(флор пірауксиен бензил), українська торгова – 

Дівікстон 25 Neo EC. Забезпечує ефективний контроль бур’янів з відмінним 

механізмом дії по типу синтетичних ауксинів. 

Відноситься до нового класу хімічних сполук – Арил піколінати. За 

механізмом дії згідно з класифікацією HRAC. Група ауксиноподібні гербіциди 

та 4 клас по класифікації WSSA. Забезпечує ефективне контролювання 

найбільш поширених у посівах рису посівного бур’янів. Контролює види 

бур’янів, що проявляють стійкість до традиційних у посівах рису гербіцидів. 

Ефективний інструмент для контролювання резистентних популяцій видів 

бур’янів. Селективний до культури завдяки швидкому метаболізму у рослині. 

Головні переваги препарату Стомп КЕ 

 Високоефективний гербіцид ґрунтової дії для знищення широкого 

спектру однорічних дводольних і злакових видів бур’янів у посівах більшості 

сільськогосподарських культур. Не потребує негайного загортання у ґрунт та 

механічної обробки міжрядь; найширший спектр серед  гербіцидів ґрунтової 

дії.. Механізм дії: системний; проникає в первинні корені та проростки рослин, 

гальмує в меристемних тканинах процеси  поділу і ріст клітин. 

Головні переваги препарату Фронтьєр Оптіма к. е. 

Завдяки високій розчинності  у воді діючої речовини, рівень ефективності 

такого препарату практично не залежить від рівня вологості ґрунту, проявляє  

довготривалий період захисту.  
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Продовження додатку В2 

Головні переваги препарату Дуал Голд 960 ЕС, к. е. 

Проявляє  тривалий захисний період (6-8 тижнів), ідеальний партнер для 

бакових сумішей, найменш фітотоксичний до культури серед усієї групи 

хлорацетамідів. 

Головні переваги препарату Зенкор 70 WG 

Зенкор – високоефективний проти дводольних бур’янів – щириці, 

волошки синьої, лободи білої, рутки лікарської, жабрію звичайного, ромашки, 

гірчаків, портулаку городнього, будяку жовтого, гірчиці польової, осоту 

городнього, зірочника середнього – та проти однодольних бур’янів – 

лисохвосту польового, вівсюга, ситі їстівної, проса півнячого, проса 

селянського, видів пажитниці та  мишію. Рівень ефективності препарату зростає 

за  підвищення температури повітря та грунту і досягяє свого оптимуму за 

досягнення  20-25 °С. 

Зенкор – це препарат з широким спектром дії (ефективний до 

широколистих та злакових видів бур’янів). 

Діюча речовина Зенкор проникає у проростки і сходи рослин як через 

корені, так і через листки. 

Головні переваги препарату Сіріус, з.п. 

Гербіцид з високим рівнем селективності та широким спектром дії проти 

болотних бур’янів, боротьба з якими є великою проблемою при вирощуванні 

рису: 

• ефективно знищує підземні частини бур’янів, тому не відбувається 

їхнього відростання наступного року; 

• швидко розкладається в рослинах рису – тому ніякого пригнічення 

розвитку рослин відмічено не було; 

• Сіріс має низький рівень впливу на риб та інших гідробіонтів. 
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ДОДАТОК Г 

Результати досліджень 

Г.1.Рівень засміченості ґрунту рисових полів насінням бур’янів 

відібраних весною 2018 рік 

№ 
з/п Вид 

Засміченість шарів ґрунту насінням бур’янів шт./м2 
0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 

1 Куга гострокінцева (Scirpus 
mucronatus L.) 9588,4 7197,8 4659,9 

2 Куга розложиста (Scirpus 
supinus L.) 5101,7 2234,7 1637,0 

3 
Бульбоочерет компактний 
(Bolboschoenus compactus 
Drob.) 

17,3 0,0 0,0 

4 Частуха звичайна (Alisma 
plantago-aguatica) 0,0 0,0 0,0 

5 Гірчак перцевий (Persicaria 
hydropiper L.) 1004,7 701,6 389,8 

6 Просо півняче (Echinochloa 
crus galli L.) 329,1 337,8 433,1 

7 
Монохорія Корсакова 
(Monochoria korsakowii Regel. 
et Maack) 

0 17,3 0 

Разом 16041,2 10489,2 7119,8 

 

Г.2. Рівень засміченості ґрунту рисових полів насінням бур’янів 

відібраних весною 2019 рік 

№ 
з/п Вид 

Засміченість шарів ґрунту насінням бур’янів шт./м2 
0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 

1 Куга гострокінцева (Scirpus 
mucronatus L.) 51190,1 52922,4 47725,5 

2 Куга розложиста (Scirpus 
supinus L.) 60804,5 70418,9 46859,3 

3 
Бульбоочерет компактний 
(Bolboschoenus compactus 
Drob.) 

0,0 0,0 0,0 

4 Частуха звичайна (Alisma 
plantago-aguatica) 519,7 779,5 259,8 

5 Гірчак перцевий (Persicaria 
hydropiper L.) 9441,1 13079,0 16283,8 

6 Просо півняче (Echinochloa 
crus galli L.) 16110,6 16283,8 13512,1 

7 
Монохорія Корсакова 
(Monochoria korsakowii Regel. 
et Maack) 

173,2 86,6 86,6 

Разом 138239,2 153570 124727,1 
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Продовження додатку Г 

Г.3. Рівень засміченості ґрунту рисових полів насінням бур’янів 

відібраних весною 2020 рік 

№ 
з/п Вид 

Засміченість шарів ґрунту насінням бур’янів шт./м2 
0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 

1 Куга гострокінцева (Scirpus 
mucronatus L.) 52835,8 46426,2 30921,9 

2 Куга розложиста (Scirpus 
supinus L.) 14984,6 2252,0 34213,3 

3 
Бульбоочерет компактний 
(Bolboschoenus compactus 
Drob.) 

0,0 0,0 0,0 

4 Частуха звичайна (Alisma 
plantago-aguatica) 173,2 86,6 86,6 

5 Гірчак перцевий (Persicaria 
hydropiper L.) 4070,9 2771,7 5370,2 

6 Просо півняче (Echinochloa 
crus galli L.) 1645,7 346,5 519,7 

7 
Монохорія Корсакова 
(Monochoria korsakowii Regel. 
et Maack) 

259,8 86,6 173,2 

Разом 73970,0 51969,6 71284,9 

 

Г.4. Рівень засміченості орного шару  ґрунту рисових полів насінням 

бур’янів відібраних  восени 2018 рік 

№ 
з/п Вид 

Засміченість горизонтів ґрунту 
насінням бур’янів шт./м2 

0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 

1 Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 10809,7 714,8 4530,0 
2 Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 5222,9 2321,3 1628,4 
3 Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 26,0 0 8,7 
4 Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 0,0 0,0 0,0 
5 Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 1126,0 692,9 363,8 
6 Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 718,9 329,1 372,4 
7 Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et 

Maack) 112,6 8,7 0 
Разом 18016,1 4066,0 5903,3 
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Продовження додатку Г 

Г.5. Рівень засміченості орного шару  ґрунту рисових полів насінням 

бур’янів відібраних  восени 2019 рік. 

№ 
з/п Вид 

Засміченість горизонтів ґрунту 
насінням бур’янів шт./м2 

0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 
1 Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 56646,9 13254,2 5256,4 
2 Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 64095,9 6024,9 1787,2 
3 Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 0,0 0,0 0,0 
4 Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 606,3 801,6 0,0 
5 Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 12299,5 10235,0 589,2 
6 Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 17409,8 1089,7 892,2 

7 Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et 
Maack) 433,1 19,6 0,0 

Разом 151491,5 31425 8525 
 

Г.6. Рівень засміченості орного шару ґрунту рисових полів насінням 

бур’янів відібраних  восени 2020 рік. 

№ 
з/п Вид 

Засміченість горизонтів ґрунту 
насінням бур’янів шт./м2 

0–10 см 10–20 см 20–30 см 

роки 
1 Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 71458,3 29362,8 17496,4 
2 Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 15519,7 3118,2 4850,5 
3 Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 0,0 0,0 0,0 
4 Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 259,8 173,2 0,0 
5 Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 13685,3 4070,9 5110,3 
6 Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 1692,9 173,2 433,1 

7 Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et 
Maack) 346,5 0,0 0,0 

Разом 102963,0 36898,3 27890,3 
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Продовження додатку Г 

Г.7. Зміни обсягів запасів насіння бур’янів ( шт./м2) у горизонті  0-10см 

орного шару грунту 2018 рік. 

Види бур’янів 

Засміченість насінням 
бур’янів горизонту 

ґрунту 0-10 см, шт./м2 

 Зростання, % 

весна осінь 
роки 

Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 9588,4 10809,7 11,3 
Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 5101,7 5222,9 2,3 

Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 17,3 26,0 33,5 
Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 0,0 0,0 0,0 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 1004,7 1126,0 10,8 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 329,1 718,9 54,2 

Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et Maack) 0,0 112,6 0,0 
Разом 16041,2 18016,1 10,9 

 

Г.8. Зміни обсягів запасів насіння бур’янів ( шт/м2) у горизонті  0-10см 

орного шару грунту 2019 рік. 

Види бур’янів 

Засміченість насінням 
бур’янів горизонту 

ґрунту 0-10 см, шт./м2 

  Зростання, % 

весна осінь 
роки 

Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 51190,1 56646,9 10,7 
Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 60804,5 64095,9 5,4 
Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 0,0 0,0 0,0 
Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 519,7 606,3 16,7 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 9441,1 12299,5 30,3 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 16110,6 17409,8 8,1 
Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et Maack) 173,2 433,1 150,1 

Разом 138239,2 151491,5 9,6 
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Продовження додатку Г 

Г.9. Зміни обсягів запасів насіння бур’янів ( шт./м2) у горизонті  0-10см 

орного шару грунту 2020 рік. 

Види бур’янів 

Засміченість насінням 
бур’янів горизонту 

ґрунту 0-10 см, шт./м2 

  Зростання, % 

весна осінь 
роки 

Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 52835,8 71458,3 35,2 
Куга розложиста (Scirpus supinus L.) 14984,6 15519,7 3,6 
Бульбоочерет компактний (Bolboschoenus compactus Drob.) 0,0 0,0 0,0 
Частуха звичайна (Alisma plantago-aguatica) 173,2 259,8 50 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.) 4070,9 13685,3 236,2 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 1645,7 1692,9 2,9 
Монохорія Корсакова (Monochoria korsakowii Regel. et Maack) 259,8 346,5 33,4 

 Разом 73970,0 102963,0 39,2 
 

Г.10. Запаси живого насіння, (% до відмитого) у горизонті грунту 

 0 - 10 см 2018 рік. 

Глибина 
відбору 
проб,   

0-10 см 

Види бур’янів 

Мертве 
насіння, % Живе насіння, % 

Коричневий 
колір  

Проросле 
насіння 

червоний 
колір, 

ендогений 
спокій 

білий колір, 
ендогений 

спокій 

Просо півняче 15,0 33,6 5,0 46,4 

Куга 
гострокінцева 54,0 14,5 0,5 31,0 

Середнє 34,5 24,1 2,8 38,7 
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Продовження додатку Г 

Г.11. Запаси живого насіння, (% до відмитого) у горизонті грунту 

0 - 10 см 2019 рік. 

Глибина 
відбору 
проб,  

0-10 см 

Види бур’янів 

Мертве 
насіння, % Живе насіння, % 

Коричневий 
колір  

Проросле 
насіння 

червоний 
колір, 

ендогений 
спокій 

білий колір, 
ендогений 

спокій 

Просо півняче 37,2 8,8 8,7 45,3 

Куга 
гострокінцева 70,4 1,6 0,0 28,0 

Середнє 53,8 5,2 4,4 36,7 
 

Г.12. Запаси живого насіння, (% до відмитого) у горизонті грунту  

0 - 10 см 2020 рік. 

Глибина 
відбору 
проб,  

0-10 см 

Види бур’янів 

Мертве 
насіння, % Живе насіння, % 

Коричневий 
колір  

Проросле 
насіння 

червоний 
колір, 

ендогений 
спокій 

білий колір, 
ендогений 

спокій 

Просо півняче 20,0 20,2 5,1 40,1 

Куга 
гострокінцева 60,0 7,1 0,3 20,5 

Середнє 40 13,7 2,7 30,3 
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Продовження додатку Г 

Г.13. Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2)  

у посівах рису посівного  2018 рік. 

Посіви 
попередника Вид бур’янів 

Кількість 
рослин 

бур’янів, 
шт./м2 

%, від 
загальної 
кількості 
бур’янів 

Рис 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 261 55,4 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 23 4,8 
Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 3 0,6 
Сить різнорідна (Cyperus difformis  L.) 181 38,4 
Лобода біла (Chenopodim album (L.) 3 0,6 

Всього 471 100 
Пшениця 

озима 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 52 10,4 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 17 3,4 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 261 52,3 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 167 33,5 
Частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica 
(L.) 2 0,4 

Всього 499 100 
Соя  Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 65 46,5 

Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.)  16 11,4 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 8 5,7 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 47 33,6 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 2 1,4 
Рогіз широколистий (Typha latifolia L.) 2 1,4 

Всього 140 100 

Соняшник 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 42 15,5 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper (L.) 122 45,2 
Куга гострокінцевий(Scirpus mucronatus L.) 4 1,5 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 13 4,8 
Паслін чорний (Solanum nigrum L.) 70 25,9 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 8 2,9 
Нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.) 4 1,6 
Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) 1 0,4 
Соняшник (Helianthus L.) 6 2,2 

Всього 270 100 
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Продовження додатку Г 

Г.14. Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2)  

у посівах рису посівного  2019 рік. 

Посіви 
попередника Вид бур’янів 

Кількість 
рослин 

бур’янів, 
шт./м2 

%, від 
загальної 
кількості 
бур’янів 

Рис 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 28 4,7 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 12 2,0 
Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 560 93,5 
Сить різнорідна (Cyperus difformis  L.) 0 0 
Лобода біла (Chenopodim album (L.) 0 0 

Всього 600 100 
Пшениця 

озима 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 662 61,3 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 16 1,48 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 374 34,6 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 20 1,85 
Частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica 
(L.) 8 0,74 

Всього 1080 100 
Соя  Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 76 55,9 

Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.)  32 23,5 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 8 5,9 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 20 14,7 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 0 0 
Рогіз широколистий (Typha latifolia L.) 0 0 

Всього 136 100 

Соняшник 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 32 20,6 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper (L.) 16 10,3 
Куга гострокінцевий(Scirpus mucronatus L.) 28 18,1 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 8 5,1 
Паслін чорний (Solanum nigrum L.) 48 31,1 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 8 5,2 
Нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.) 12 7,7 
Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) 1   
Соняшник (Helianthus L.) 2 1,3 

Всього 155 100 
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Продовження додатку Г 

Г.15. Видовий склад та чисельність бур’янів, (шт./м2)  

у посівах рису посівного  2020 рік. 

Посіви 
попередника Вид бур’янів 

Кількість 
рослин 

бур’янів, 
шт./м2 

%, від 
загальної 
кількості 
бур’янів 

Рис 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 418 38,0 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 7 0,64 
Куга гострокінцева (Scirpus mucronatus L.) 675 61,4 
Сить різнорідна (Cyperus difformis  L.) 0,0 0,0 
Лобода біла (Chenopodim album (L.) 0,0 0,0 

Всього 1100 100 
Пшениця 

озима 
Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 42 19,4 
Гірчак перцевий  (Persicaria hydropiper L.) 2 0,93 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 160 74,1 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 8 3,7 
Частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica 
(L.) 4 1,8 

Всього 216 100 
Соя  Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 130 31,9 

Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper L.)  5 1,2 
Куга гострокінцевий (Scirpus mucronatus L.) 264 64,9 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 8 1,9 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 0,0 0,0 
Рогіз широколистий (Typha latifolia L.) 0,0 0,0 

Всього 407 100 

Соняшник 

Просо півняче (Echinochloa crus galli L.) 48 31,2 
Гірчак перцевий (Persicaria hydropiper (L.) 12 7,8 
Куга гострокінцевий(Scirpus mucronatus L.) 32 20,8 
Сить різнорідна (Cyperus difformis L.) 4 2,6 
Паслін чорний (Solanum nigrum L.) 38 24,7 
Лобода біла (Chenopodim album L.) 4 2,6 
Нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.) 8 5,2 
Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) 4 2,6 
Соняшник (Helianthus L.) 4 2,6 

Всього 154 100 
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Продовження додатку Г 

Г.16. Висота (см) рослин рису та бур’янів у посівах 2018 р. 

Тривалість 
спільної вегетації 

в посівах, діб 

Висота 
рослин рису, 

см 

Висота  
рослин проса 
півнячого, см 

Перевищення 
висоти рослин 

рису бур'яном, % 
20 37,2 47,8 28,5 

40 52,4 70,7 34.9 

60 76,6 91,6 19,6 

80 91,3 136,9 49,9 

100 84,2 137,1 62,8 

Контроль 
забур’янений 92,4 129,5 40,2 

 

Г.18. Висота (см) рослин рису та бур’янів у посівах 2019 р. 

Тривалість 
спільної вегетації 

в посівах, діб 

Висота 
рослин рису, 

см 

Висота   

рослин проса 
півнячого, см 

Перевищення 
висоти рослин 

рису бур'яном, % 

20 45,1 56,3 24,8 

40 61,8 83,1 34,5 

60 88,9 102,2 14,9 

80 98,5 150,4 52,7 

100 87,3 152,3 74,5 

Контроль 
забур’янений 101,6 136,2 34,6 
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Продовження додатку Г 

Г.19. Висота (см) рослин рису та бур’янів у посівах 2020 р. 

Тривалість 
спільної вегетації 

в посівах, діб 

Висота 
рослин рису, 

см 

Висота рослин 
проса півнячого, см 

Перевищення 
висоти рослин 

рису бур'яном, % 

20 38,1 46,5 22,1 

40 58,6 80,6 37,5 

60 81,4 94,5 16,1 

80 92,8 133,3 43,6 

100 85,3 136,6 60,1 

Контроль 
забур’янений 97,2 128,5 32,2 
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Продовження додатку Г 

Г.20. Динаміка формування маси, (г/м2) рослин проса півнячого за спільної 

вегетації у посівах рису посівного 2018р. 

Період спільної 
вегетації, діб 

Сира маса, г/м2 Суха маса, г/м2 

20 281 35 

40 472 74 

60 894 183 

80 1915 416 

100 3127 811 

Контроль забур’янений 2736 705 
 

Г.21. Динаміка формування маси, (г/м2) рослин проса півнячого за спільної 

вегетації у посівах рису посівного 2019р. 

Період спільної 
вегетації, діб Сира маса, г/м2 Суха маса, г/м2 

20 176 58 

40 364 131 

60 743 267 

80 1536 595 

100 2748 1042 

Контроль забур’янений 2329 874 
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Продовження додатку Г 

Г.22. Динаміка формування маси, (г/м2) рослин проса півнячого за спільної 

вегетації у посівах рису посівного 2020р. 

Період спільної вегетації, 
діб Сира маса, г/м2 Суха маса, г/м2 

20 239 44 

40 442 89 

60 796 207 

80 1808 513 

100 3065 919 

Контроль забур’янений 2627 812 

 

Г.23. Вплив тривалості періоду спільної вегетації рослин проса півнячого з 

посівами рису посівного на їх урожайність, (т/га) у 2018р. 

Тривалість спільної 

вегетації, діб 
Маса бур’янів, г/м2 

Урожайність 

посівів рису, т/га 

Зниження рівня 

урожайності, % 

20 281 12,93 7,3 

40 472 12,02 13,8 

60 894 11,34 18,7 

80 1915 8,13 41,7 

100 3127 3,94 71,8 

Контроль забур’янений 2736 3,62 74,1 

Контроль без бур’янів 0 13,95 - 

НІР0,05 62 0,22  
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Продовження додатку Г 

Г.24. Вплив тривалості періоду спільної вегетації рослин проса півнячого з 

посівами рису посівного на їх урожайність, (т/га) у 2019р. 

Тривалість спільної 

вегетації, діб 
Маса бур’янів, г/м2 

Урожайність 

посівів рису, 

т/га 

Зниження рівня 

урожайності, % 

20 176 14,55 5,9 

40 364 14,11 8,8 

60 743 12,95 16,3 

80 1536 9,33 39,7 

100 2748 4,89 68,4 

Контроль забур’янений 2329 4,06 73,8 

Контроль без бур’янів 0 15,47 - 

НІР 0,05 78 0.28  

 

Г.25. Вплив тривалості періоду спільної вегетації рослин проса півнячого з 

посівами рису посівного на їх урожайність, (т/га) у 2020р. 

Тривалість спільної вегетації, 

діб 

Маса бур’янів, 

г/м2 

Урожайність 

посівів рису, 

т/га 

Зниження рівня 

урожайності, % 

20 239 13,89 3,4 

40 442 12,26 14,7 

60 796 11,14 22,5 

80 1808 8,19 43,1 

100 3065 4,16 71,1 

Контроль забур’янений 2627 3,85 73,2 

Контроль без бур’янів 0 14,38 - 

НІР 0,05 55 0,23  
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ДОДАТОК Д 

Фенофази етапів органогенезу проса півнячого протягом вегетації. 
Основнийап росту 0: Проростання  

00 Сухі зернівки 

01-02 Початок поглинання води зернівками 

03-04 Кінець поглинання води, повне набухання 

05 Поява кінчика зародкового корення 

06 Ріст зародкового кореня, кореневі волоски стають видимими  

07 Поява колеоптиля з зернівки 

08-09 Поява несправжнього (скрученого) листка, який досягає кінчика колеоптиля 

Основний етап росту 1: Розвиток листя 

10 Несправжній листок розпрямляється, кінчик першого справжнього листка стає 

видимим 

11-19 Перший, другий, третій листок розпрямляється до дев’ятого листка 

Основний етап росту 2: Кущіння 

20-29 Початок кущіння, поява першого пагона до кінця кущіння, формування 

максимальної кількості пагонів 

Основний етап росту 3: Ріст стебла 

30 Початок закладання волоті або фаза зеленого кільця: хлорофіл накопичується в 

стовбурах тканин, утворюючи зелене кільце  

31-32 Формування волоті: волоть довжиною 1-2 мм 

33-34 Ріст міжвузля або етап зростання: міжвузля починають подовжуватися, волоть 

довжиною понад 2 мм  

36-37 З’являється прапорцевий листок (ще скручений), волоть піднімається вгору 

38-39 Стадія прапорцевого листка: поява передостанього листка 

Основний етап росту 4: Трубкування 

40-41 Рання стадія трубкування: верхня частина стебла злегка потовщена, 

прапорцевий листок виходить з піхви передостаннього листка на висоту близько 5 см 
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Продовження додатку Д 

42-43 Середня стадія трубкування, прапорцевий листок виходить з піхви 

передостаннього листка на висоту близько 5 см 

44-45 Пізня стадія трубкування, прапорцевий листок виходить з піхви 

передостаннього листка на висоту понад 10 см 

46-48 Прапорцевий листок розкривається 

49 Прапорцевий листок розкривається 

50-59 Викидання волоті, поява від 20 % до 80 % волоті, вихід волоті (з піхви 

прапорцевого листка), пиляки ще не видимі 

Основний етап росту 6: Цвітіння 

60-61 Початок цвітіння: пиляки видимі у верхній частині волоті  

62-65 Повне цвітіння: пиляки видимі у більшості квіток 

66-69 Кінець цвітіння: всі квітки завершили цвітіння, однак деякі сухі пиляки можуть 

залишитися 

Основний етап росту 7: Розвиток плоду зернівки 

70-71 Водяниста стиглість: перші зернівки мають половину їх кінцевого розміру 

72-74 Початок молочної стиглості на стиглість 

75-76 Середина молочної стиглості: молочний вміст зернівок  

77-79 Пізня молочна стиглість 

Основний етап росту 8: Дозрівання  

80-84 Початок воскової стиглості  

85-86 М’яка воскова стиглість: вміст зерен м’який, але сухий, вм’ятина від нігтя 

випрямляється, зерно та квіткова луска ще зелені 

87-88 Кінець воскової стиглості: вміст зерен твердий, вм’ятина від нігтя залишається 

89 Повна стиглість: зерно тверде, важко розколюється нігтем великого пальця 

Основний етап росту 9:Старіння 

90-96 Зерно перестигло: дуже тверде, не ламається нігтем великого пальця 

97-98 Рослина відмирає, соломина ламається. 
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ДОДАТОК Е1 

Ефективність контролювання гербіцидами сходів бур’янів у посівах рису посівного 2018 р. 

 
 
 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 2 3 4 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

Куга гостролиста 263,6 31,6 88 261,5 54,9 79 266,4 37,3 86 422,! 431,0 0 
Куга розлога 46,3 7,9 83 55,2 18,8 66 42,5 12,8 70 62,3 64,5 0 

Бульбочерет компактний 9,7 2,0 79 11,2 3,9 65 9,8 3,0 69 13,7 14,8 0 
Гірчак перцевий 2,9 0,4 87 4,7 0,6 88 5,3 0,3 94 19,6 21,3 0 
Просо півняче 152,4 13,7 91 134,6 30,9 77 172,4 8,7 95 239,2 242,1 0 

Монохорія Корсакова 12,3 0,3 71 16,3 4,7 71 14,3 4,0 72 14,1 15,9 0 
інші 16,5 3,5 79 20,4 4,5 78 26,9 7,3 73 28,5 29,4 0 

Всього 503,7 59,4 88,2 503,9 118,3 76,5 537,6 73,4 86,3 799,5 911,5 0 
НІР 0,05 23,6            
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ДОДАТОК Е2 

Ефективність контролювання гербіцидами сходів бур’янів у посівах рису посівного 2019 р. 

 
 
 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 2 3 4 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

Куга гостролиста 324,2 16,2 95 311,4 43,6 86 321,6 9,7 97 459,3 481,6 0 
Куга розлога 61,5 4,9 92 67,3 5,1 74 64,2 11,6 82 85,6 88,3 0 

Бульбочерет компактний 14,2 2,1 85 19,5 5,3 73 14,1 2,3 81 24,5 26,1 0 
Гірчак перцевий 4,5 0,2 96 9,6 0,4 96 11,9 0,2 98 26,8 27,4 0 
Просо півняче 218,6 4,4 98 212,5 34,0 84 216,5 4,3 98 276,4 297,8 0 

Монохорія Корсакова 19,1 4,3 77 24,1 4,3 82 22,6 3,6 84 21,7 24,8 0 
інші 22,4 2,5 89 31,4 2,5 92 35,! 5,3 85 42,3 46,1 0 

Всього 664,5 34,6 94,8 575,8 95,2 83,5 686,0 37,0 94.6 936,6 942,3 0 
НІР 0,05 27,9            
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ДОДАТОК Е3 

Ефективність контролювання гербіцидами сходів бур’янів у посівах рису посівного 2020 рр. 

 
 
 

Види бур’янів 

Варіанти досліду 

1 2 3 4 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

П
еред 

обприскуванням, 
ш

т./м
2 

П
ісля 

обприскування, 
ш

т./м
2 

Загибель, %
 

Куга гостролиста 297,4 8,9 97 274,3 35,6 87 287,1 25,8 91 403,1 511,3 0 
Куга розлога 57,8 5,2 91 62,3 5,0 76 67,9 16,3 76 90,6 92,1 0 

Бульбочерет компактний 13,3 2,1 84 12,8 3,6 72 11,8 2,4 80 19,1 20,3 0 
Гірчак перцевий 3,4 9,0 90 8,8 0,4 95 7,7 0,3 96 25,3 26,2 0 
Просо півняче 142,6 1,5 99 188,7 30,2 84 184,4 5,5 97 272,7 281,4 0 

Монохорія Корсакова 15,4 2,5 74 16,9 3,7 78 16,5 3,1 81 14,3 15,1 0 
інші 17,8 1,8 90 26,8 5,6 79 29,9 6,9 77 39,1 40,2 0 

Всього 547,7 31,0 94,3 590,4 94,1 84,1 605,3 60,3 90,0 854,2 935,6 0 
НІР 0,05 24,2            
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ДОДАТОК Ж 

Ж.1. Величина накопичення маси бур’янів, (г/м2) і урожайність посівів рису посівного (т/га) за 
використання систем захисту гербіцидами 2018 р. 

Варіанти 
досліду 

Маса бур’янів, г/м2 Густота стояння 
рису посівного, 

шт/м2 

Урожайність, 
т/га 

Вологість 
зернівок,% Всього у  т. ч. 

дводольні однодольні 
1 563 128 435 331,2 8,16 16,11 
2 1365 352 1013 245,1 4,73 16,03 
3 951 267 684 238,3 6,11 16,08 
4 3386 916 2470 264,2 3,09 16,04 
5 0 0 0 334,3 10,66 16,05 

НІР 0,05 67,4    0,26 0,14 
 

Ж.2. Величина накопичення маси бур’янів, (г/м2) і урожайність  посівів рису посівного (т/га) за 
використання систем захисту гербіцидами 2019 р. 

Варіанти 
досліду 

Маса бур’янів, г/м2 Густота стояння 
рису посівного, 

шт./м2 

Урожайність, 
т/га 

Вологість 
зернівок,% Всього у  т. ч. 

дводольні однодольні 
1 692 184 508 369,3 9,32 17,03 
2 1624 446 1178 292,1 5,90 17,06 
3 1210 337 873 278,0 7,84 17,02 
4 3811 993 2818 280,2 4,15 17,05 
5 0 0 0 367,4 12,14 17.06 

НІР 0,05 74,2    0,28 0,19 
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Продовження додатку Ж 

Ж.3. Величина накопичення маси бур’янів, (г/м2) і урожайність  посівів рису посівного (т/га) за 
використання систем захисту гербіцидами 2020 р. 

Варіанти 
досліду 

Маса бур’янів, г/м2 Густота стояння 
рису посівного, 

шт./м2 

Урожайність, 
т/га 

Вологість 
зернівок,% Всього у  т. ч. 

дводольні однодольні 
1 612 138 474 369,3 8,67 16.38 
2 1367 329 1038 276,1 4,68 16,62 
3 955 217 738 283,2 6,75 16,37 
4 3696 893 2803 295,4 3,59 16.77 
5 0 0 0 354,1 11,50 16,46 

НІР0,05 51.4    0.26 0,17 
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