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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 

 

Рудська Ніна Олександрівна, 

к.с.-г.н., старший викладач 

Михалуца Денис Миколайович 

Магістр 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна  

 

Вступ. У світовому землеробстві кукурудза є однією з найважливіших 

культур універсального використання. За площею посівів та обсягом 

виробництва у світі вона поступається лише озимій пшениці. В Україні 

впродовж останніх років площі її посіву суттєво зросли. Так, якщо у 2009 році 

посіви цієї культури займали 1,8 млн га, то станом на 2019 рік, посівні площі 

під кукурудзою в Україні сягали 4,97 млн га, а валове виробництво зерна зросло 

до 35 млн тон. Але, поряд з постійним збільшенням валового виробництва 

зерна, урожайність кукурудзи в країні залишається нижчою, порівняно з 

провідними виробниками. 

Вирощування культури за традиційними технологіями передбачають 

застосування інтенсивного механічного обробітку ґрунту, який призводить до 

погіршення агрофізичних властивостей та дегуміфікації і деградації ґрунтів 

внаслідок ерозійних процесів, що обумовлює необхідність впровадження 

ґрунтозахисних та мінімальних способів обробітку ґрунту. Висока 

забур’яненість посівів є однією з головних причин низької реалізації 

біологічного потенціалу кукурудзи, забур’яненості посівів особливо актуальна, 

оскільки з технології вирощування виключаються ефективні заходи захисту від 

бур’янів.  

Тому визначення ефективності систем захисту посівів кукурудзи від 

бур’янів за різних обробітків є актуальним питанням.  
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Мета роботи. Вивчити вплив системи захисту посівів кукурудзи від 

бур’янів за різних способів обробітку ґрунту.  

Матеріали і методи. Дослідження проводились впродовж 2018 - 2019 

років на дослідній ділянці Вінницького національного аграрного університету 

яка розміщена на території селищної ради с. Агрономічне Вінницького району. 

У проведенні досліджень застосовували такі методи: загальнонаукові 

(спостереження, аналіз, синтез) та спеціальні. Зі спеціальних застосовували: 

польовий – для оцінки біологічної ефективності гербіцидів та способів 

обробітку ґрунту; кількісно-ваговий – при визначенні рівня забур’янення 

посіву, параметрів росту та розвитку рослин, урожайності та елементів 

структури; математично-статистичний – для встановлення достовірності 

отриманих результатів; порівняльно-розрахунковий – для оцінки економічної 

ефективності гербіцидів та способів обробітку ґрунту. 

При вивченні ефективності хімічних заходів боротьби з бур’янами площа 

облікової ділянки становила 25 м
2
, повторність досліду чотириразова. 

Розміщення ділянок – рендомізоване. Проведені дослідження були направлені на 

вивчення системи захисту посівів кукурудзи від бур’янів за різних способів 

обробітку ґрунту двофакторним дослідом, де перший фактор це обробітки 

ґрунту: оранка на глибину 20-22 см, та мілкий дисковий обробіток, на 10-12 см. 

Другий фактор включав варіанти захисту від бур’янів гербіцидів з різним 

механізмом дії: контроль без гербіцидів, Харнес, 90 % к.е., 2,5 л/га, Раундап 

макс, 45 % в.р., 2,4 л/га + раундап макс, 45 % в.р., 2,4 л/га, Стеллар, 21 % в.р., 

1,25 л/га + ПАР Метолат, 1,25 л/га. 

Результати досліджень та обговорення. За результатами досліджень 

встановлено, що впродовж 2018-2019 рр. у посівах кукурудзи на зерно 

формується змішаний тип забур’яненості серед який найбільшу частку 

займають пізні ярі види куряче просо - Echinochloa crus-galli (L.) Roem., мишій 

сизий - Setaria glauca L., галінсога дрібноквіткова - Galinsoga рarviflora Cav., 

лобода біла - Chenopodium аlbum L., щириця звичайна - Amaranthus retroflexus 

L.  
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Зважаючи на високий ступінь забур’яненості посівів, існує необхідність 

застосування надійної системи захисту кукурудзи від бур’янів, яка повинна 

забезпечувати високу ефективність незалежно від способу обробітку ґрунту. І 

саме за рахунок хімічних препаратів, з’являється можливість у значній мірі 

нівелювати різницю між системами обробітку ґрунту. 

За результатами досліджень встановлено, що всі варіанти гербіцидного 

захисту забезпечували ефективність на рівні 89–100 % впродовж 30 днів після 

їх застосування (табл. 1).  

Таблиця 1 

Ефективність гербіцидів за різних способів обробітку ґрунту на 

посівах кукурудзи через 30-50 днів після внесення. 

Способи  

обробітку ґрунту 
Варіанти захисту від бур’янів 

Загибель бур’янів, % 

всього злакових дводольних 

через 30 днів після внесення 

Оранка 

Харнес 2,5 л/га 99 99 99 

Раундап макс, 2,4 л/га+  

раундап макс, 2,4 л/га 
100 100 100 

Стеллар, 1,25 л/га 91 91 89 

Мілкий  

дисковий 

обробіток 

 

Харнес 2,5 л/га 96 98 91 

Раундап макс, 2,4 л/га+  

раундап макс, 2,4 л/га 
99 99 100 

Стеллар, 1,25 л/га 89 90 88 

через 50 днів після внесення (перед збиранням) 

Оранка 

Харнес 2,5 л/га 81 84 76 

Раундап макс,2,4 л/га+ 

раундап макс, 2,4 л/га 
98 97 100 

Стеллар, 1,25 л/га 71 70 72 

Мілкий  

дисковий 

обробіток 

Харнес 2,5 л/га 78 82 71 

Раундап макс, 2,4 л/га+ 

раундап макс, 2,4 л/га 
93 94 92 

Стеллар, 1,25 л/га 72 71 73 

 



30 
 

Вищу ефективність відмічено за дворазового застосування раундап макс, 

2,4 л/га у фазу 3 та 8 листків кукурудзи – 99–100 %, загибель злакових видів 

становила 99–100 %, а дводольних – 100 %. Ефективність гербіциду харнес у 

нормі 2,5 л/га становила 96–99 %, загибель злакових видів знаходилась в межах 

98–99 %, а дводольних – 91–99 %, при чому відмічено зниження відсотка 

загибелі бур’янів за мілкого дискового обробітку. Застосування препарату 

стеллар, 1,25 л/га + ПАР метолат, 1,25 л/га у фазі 3 листків забезпечувало 

загибель 89–91 % бур’янів за усіх способів обробітку ґрунту, ефективність 

знищення злакових видів становила 90–91 %, а дводольних – 88–89 %.  

В той же час, зважаючи на чутливість кукурудзи до бур’янів, 

обов’язковою умовою отримання високих врожаїв є надійний їх контроль. Тому 

узагальненим кількісним вираженням реакції кукурудзи на досліджувані 

фактори виступає рівень урожайності зерна. 

Аналіз урожайності кукурудзи впродовж 2018-2019 рр. виявив, що 

найвищу урожайність забезпечував полицевий обробіток, завдяки якому 

урожайність кукурудзи була на рівні – 8,00–9,40 т/га. За мілкого дискового 

обробітку ґрунту рівень урожайності культури був нижчим на 1–2 % і становив 

7,90–9,20 т/га (табл. 2). 

За рахунок надійного захисту від бур’янів, на усіх варіантах обробітку 

ґрунту вищу урожайність отримали за дворазового застосування раундап макс, 

2,4 л/га у фазі 3 та 8 листків кукурудзи – 8,00–9,40 т/га, що на 2,41–3,81 т/га 

перевищує показники в контролі. Урожайність при застосуванні ґрунтового 

препарату харнес, 2,5 л/га становила 8,04–9,14 т/га, збережений урожай 

знаходився в межах 2,50–3,54 т/га. При застосуванні гербіциду стеллар у нормі 

1,25 л/га урожайність залежно від способу обробітку становила 7,90–8,00 т/га, 

що на 2,35–2,41 т/га перевищує показники в контролі. 
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Таблиця 2 

Вплив різних способів обробітку ґрунту та прийомів контролю 

забур’яненості на продуктивність кукурудзи, т/га 

Способи 

обробітку 

ґрунту  

(Фактор А) 

Варіанти захисту від 

бур’янів  

(Фактор В) 

Урожайність, т/га 
Збережений 

урожай 

2018 2019 Сер. т/га % 

Оранка, на 

глибину  

20–22 см 

Контроль 5,40 5,77 5,59 – – 

Харнес 2,5 л/га 9,05 9,2 9,13 3,54 63 

Раундап макс, 2,4 л/га +  

раундап макс, 2,4 л/га 
8,80 10,0 9,40 3,81 68 

Стеллар, 1,25 л/га 7,98 8 8,00 2,41 43 

Мілкий 

дисковий 

обробіток 

Контроль  5,35 5,76 5,55 – – 

Харнес 2,5 л/га 8,05 8,02 8,04 2,50 45 

Раундап макс, 2,4 л/га +  

раундап макс, 2,4 л/га 
8,29 10,0 9,20 3,65 66 

Стеллар, 1,25 л/га 7,68 8,12 7,90 2,35 42 
 

Висновки. Результати багаторічних досліджень з вивчення різних систем 

захисту від бур’янів за різних способів обробітку ґрунту у посівах кукурудзи на 

зерно в умовах дослідного поля ВНАУ дають підстави для таких висновків: 

1. Встановлено, що в посівах кукурудзи формується змішаний тип 

забур’яненості, серед який найбільшу частку займають пізні ярі види куряче 

просо - Echinochloa crus-galli (L.) Roem., мишій сизий - Setaria glauca L., 

галінсога дрібноквіткова - Galinsoga рarviflora Cav., лобода біла - Chenopodium 

аlbum L., щириця звичайна - Amaranthus retroflexus L.  

2. Варіанти гербіцидного захисту забезпечували загибель бур’янів на 89–100 % 

впродовж 30 днів після їх внесення. На час збирання культури зниження 

кількості бур’янів, порівняно з необробленими ділянками, становило 71–98 %. 

Найефективнішим виявилось дворазове внесення раундап макс, 2,4 л/га у фазах 

3 та 8 листків у кукурудзи.  

3. Вищу урожайність зерна кукурудзи отримали за дворазового застосування 

гербіциду раундап макс у нормі 2,4 л/га. За полицевого обробітку ґрунту збір 

складав 9,4 т/га, за мілкого обробітку – 9,2 т/га.    
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