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Abstract 

The article describes the influence of soil and insurance herbicides on the number and weight of weeds in 

maize crops. Against the herbicidal background, the effect of growth stimulator Zeastimulin on maize productivity 

was simultaneously studied. 

It was established that the degree of contamination of corn crops in the experiment was high. In agrophyto-

cenosis, a mixed type of weed was formed, where a group of late spring weeds prevailed. The use of Adengo 

preparation (0,5 l/ha) ensured the elimination of juvenile weeds in maize agrophytocenoses. But this herbicide 

does not work on perennial weeds. Weed monitoring after application of Adengo soil herbicide (0,35 l/ha) revealed 

a 90% reduction in corn agrophytocenosis weediness compared to the control variant. And then perennial and late 

weeds began to grow here. Subsequent introduction of the Maister Power herbicide (1,5 l/ha) phase in the crop 

into the 4-5 leaf was almost completely destroyed.  

Since the presence of weeds in corn crops due to the action of herbicides was restrained below the economic 

threshold of harmfulness, the conditions for the growth and development of cultivated plants improved signifi-

cantly. Therefore, a substantial increase in the yield of corn grain in experimental plots was obtained. The succes-

sive use of the herbicides Adengo 465 (0,35 l/ha) and the insurance Master Power (1,25 l/ha phase of the crop in 

the 4–5 leaf) gave the best phytotoxic control of weeds in the agrophytocenosis of corn and provided increase of 

its grain yield by 4,8 t/ha.  

On variants where herbicides were used together with growth regulator Zeastimulin, a decrease in the weed 

mass was observed, as well as an increase in yield by 5,4% in the variant where the soil herbicide Adengo 465 

(0,5 l/ha) was applied before the emergence of cultivated plants and 6 , 0% in the variant with the successive use 

of herbicides Adengo 465 (0,35 l/ha) before sowing corn and Master Power (1,25 l ha) in the phase of corn of 4-5 

leaves.  

In the light of further studies in maize crops, we plan to continue to study the effects of the abovementioned 

herbicides to control the amount and weight of weeds and the growth regulator Zeastimulin at a different soil 

moisture level at the time of application of soil herbicide and under different weather conditions during the crop. 

Анотація  

В статті охарактеризований вплив ґрунтового та страхового гербіцидів на чисельність та масу 

бур’янів у посівах кукурудзи. На гербіцидному фоні одночасно вивчався вплив стимулятора росту Зеасти-

мулін на продуктивність кукурудзи. 

Визначено, що ступінь засміченості посівів кукурудзи в досліді була високою. В агрофітоценозі фор-

мувався тип забур’янення змішаний, в якому переважали бур'яни із групи пізні ярі. Послідовне застосу-

вання гербіциду Аденго 465 (ґрунтовий, 0,35 л/га) та гербіциду МайсТер Пауер (страховий, 1,25 л/га у фазу 

розвитку кукурудзи 4 – 5 листків) дало найкращий фітотоксичний контроль бур’янів в агрофітоценозах 

кукурудзи та забезпечило підвищення урожайності її зерна на 4,8 т/га.  

На варіантах, де застосовувалися гербіциди сумісно із регулятором росту Зеастимулін було відмічено 

зниження маси бур’янів, а також зростання урожайності на 5,4 % у варіанті де вносили ґрунтовий гербіцид 

Аденго 465 (0,5 л/га) до появи сходів культурних рослин та на 6,0 % у варіанті із послідовним використан-

ням гербіцидів Аденго 465 (0,35 л/га) до посіву кукурудзи та МайсТер Пауер (1,25 л/га) під час 4-5 листків 

у кукурудзи. 

 

Keywords: corn, weeds, herbicides, growth regulator, yield.  

Ключові слова: бур’яни, кукурудза, гербіциди, регулятор росту, урожайність. 
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Постановка проблеми. Кукурудза є різнопла-

новою злаковою сільськогосподарською культу-

рою. Вона має продовольче, кормове, технічне та 

біоенергетичне значення. Кукурудза займає 23,48% 

від загальної посівної площі сільськогосподарських 

культур у Вінницькій області та 8,32% в Україні. 

Наша держава експортувала 43,5 млн т зернових ку-

льтур з початку 2018/19 МР, в тому числі, експор-

товано зерна кукурудзи — 24,92 млн т.  

Тому перед аграріями стоїть завдання збіль-

шити виробництво зерна кукурудзи з метою зміц-

нення економічного стану держави та зростання її 

ролі на світовому ринку продовольства. Одним із 

чинників, що заважає сповна використати можли-

вості реалізації генетичного потенціалу культури є 

бур’яни. При відсутності належного контролю за 

рівнем забур’яненості агрофітоценозів кукурудзи 

створюються умови для сильного пригнічення ку-

льтурних рослин, тому що бур’яни конкурують із 

кукурудзою за поживні речовини, воду та світло. А 

це, в свою чергу, веде до різкого зниження рівня її 

урожайності. Фітосанітарний моніторинг в агрофі-

тоценозах кукурудзи є обов’язковим у зв’язку із 

зростанням експорту зерна кукурудзи. 

Покращити умови розвитку культурних рос-

лин можна при допомозі регуляторів росту, які сти-

мулюють фізіологічні процеси й таким чином збі-

льшують продуктивність. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 

огляду на те, що бур’яни все більше виявляють ре-

зистентність до гербіцидів, виникає потреба чергу-

вання діючих речовин із різним механізмом дії. 

Комбінації препаратів або їх послідовне застосу-

вання мають кращий та триваліший фітотоксичний 

ефект на небажану рослинність у культурфітоцено-

зах. 

На сучасному етапі розвитку землеробства для 

контролювання чисельності бур’янів актуальним є 

розроблення та впровадження науково-обґрунтова-

ної комплексної системи заходів – екологічних, фі-

тоценотичних, організаційних, механічних, фізич-

них, біологічних та хімічних. Необхідність компле-

ксного системного підходу до проблеми 

регулювання бур’янів обумовлена багатофакторні-

стю виробничого процесу у галузі землеробства та 

біологічними особливостями бур’янів, зокрема, їх 

високою адаптацією до мінливих умов екологіч-

ного середовища [11].  

Сучасні інтенсивні технології вирощування 

сільськогосподарських культур традиційно перед-

бачають систему захисту посівів від бур’янів за до-

помогою гербіцидів [13]. 

Забур’яненість ріллі в Україні в останні 10 ро-

ків має тенденцію до зростання із багатьох причин: 

істотне зниження рівня культури землеробства по-

рушенням науково обґрунтованих сівозмін, вилу-

чення з системи основного обробітку ґрунту різно-

глибинного лущення стерні, внесення непідготов-

лених органічних добрив, часткова або повна 

відмова від застосування гербіцидів, швидка адап-

тація самих рослин бур’янів до мінливих екологіч-

них умов [10].  

Отримати високий урожай кукурудзи без нале-

жного обмеження чисельності бур’янів неможливо. 

Під час її культивування необхідно враховувати, 

що залежно від видового складу, густоти за-

бур’янення, тривалості конкурентних взаємовідно-

син культури з бур’янами, врожайність зерна куку-

рудзи знижується на 20–70%. Найбільш шкідли-

вими у посівах кукурудзи є багаторічні 

коренепаросткові бур’яни. У разі надмірної за-

бур’яненості посівів кукурудзи осотами рожевим і 

жовтим, берізкою польовою, гірчаком степовим 

звичайним урожайність знижується на 50–55%, при 

середній — на 35–40 і слабкій — на 20–30%. На-

приклад, через масу бур’янів 5 кг/м2 і більше у зоні 

Лісостепу України кукурудза не утворювала жіно-

чих генеративних органів [9].  

Результати визначення кількості бур’янів че-

рез 20 днів після внесення страхових гербіцидів по-

казали, що менш забур’яненими посіви були у варі-

антах, де застосовували ґрунтові та післясходові ге-

рбіциди – в 10,1-21,4 раза порівняно з контролем 

(без гербіцидів). У варіанті з механізованим догля-

дом за посівами (досходове і післясходове борону-

вання, два міжрядних обробітки) кількість бур’янів 

була в 1,7 раза меншою порівняно з контролем 

(один міжрядний обробіток). Два ручних прополю-

вання на фоні механізованого догляду за посівами 

забезпечували зменшення забур’яненості в 6,3 раза. 

Отже, за кількістю бур’янів та їх масою у сухому 

стані перевага за варіантами, де вносили ґрунтовий 

і післясходовий гербіциди [15]. 

За даними Заболотного О.І. та ін. була встано-

влена слідуюча закономірність: перед збиранням 

врожаю кукурудзи відмічено, що кількість та маса 

бур’янів зросли порівняно з попереднім обліком. 

Це пояснюється проростанням нових бур'янів у пе-

ріод між обліками. 

Для молодих тестових рослин кукурудзи, ви-

рощених з насіння, зібраного в оброблених гербіци-

дами агроценозах, характерний різний рівень окис-

них процесів, що ймовірно обумовлено генотипом 

кожного з організмів. При цьому післядія гербіцид-

ної обробки проявилась в інтенсивному функціону-

ванні ключових ферментів антиоксидантного захи-

сту у рослин наступного покоління. Це підтверджує 

припущення, згідно якого рослини наступної гене-

рації мають високий адаптивний потенціал [8].  

Посіви кукурудзи вважаються дуже слабозабу-

р'яненими, якщо на час обліку в них налічується од-

норічних ярих пізніх або озимих бур'янів 1–5 

шт./м2, а їхня надземна біомаса у сирому стані ста-

новить до 100 г/м2 , слабозабур'яненими – якщо кі-

лькість однорічних ярих ранніх бур'янів становить 

1–5 шт./м2 , однорічних ярих пізніх або озимих – 6–

10 шт./м2 , а їх надземна біомаса у сирому стані до-

сягає 101–250 г/м2 . Посіви кукурудзи з наявністю в 

них 1–5 шт./м2 багаторічних однодольних бур'янів 

з сирою надземною біомасою 251–500 г/м2 слід вва-

жати середньозабур'яненими. Такими ж вважа-

ються посіви, де на час обліку (навесні перед вне-

сенням ґрунтових гербіцидів та в фазах 2–3, 5–6 і 6–

10 листків у культури) виявлено 1–5 шт./м2 багато-

річних або карантинних бур'янових рослин [6]. 
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За високої потенційної забур’яненості ґрунту у 

технології вирощування кукурудзи на зерно засто-

сування базових гербіцидів прімекстра TZ голд, 50 

%, к.с. (3,0 л/га) або гвардіан тетра, 67,9 % , с.е. (3,5 

л/га) разом із поверхнево-активною речовиною ре-

мікс (0,3 л/га) забезпечило знищення бур’янів на 94 

та 93 %, внаслідок чого збережена врожайність зе-

рна становила 70 та 69 % відповідно. В умовах ни-

зької потенційної забур’яненості ґрунту та зміша-

ного типу забур’яненості посівів кукурудзи макси-

мальна загибель бур’янів (94 %) спостерігалась при 

внесенні бакової суміші післясходових гербіцидів 

прімекстра TZ голд, 50 %, к.с. (3,0 л/га) та каллісто 

48 % к.с. (0,25 л/га), а також ад’юванту електрон 

(0,25 л/га), при цьому збережена врожайність зерна 

зазначеної сільськогосподарської культури стано-

вила 66 % [4].  

Максимальна врожайність у дослідах отри-

мана за використання повного комплексу регулято-

рів росту рослин та мікродобрив, тобто на 12,1‒14,5 

% більше, ніж у контролі. Решта варіантів викорис-

тання препаратів забезпечувала значно скромнішу 

надбавку зерна (2,3‒6,3 % до контролю), що вірогі-

дно пов’язано з відсутністю внесення регуляторів 

росту рослин та мікродобрив у фазу 7‒8 листків ку-

курудзи. Доведено, що в умовах Північного Степу 

України використання повного комплексу регуля-

торів росту рослин та мікродобрив (інкрустація на-

сіння, обробка рослин кукурудзи у фази 3‒5 та 7‒8 

листків) забезпечує стійку тенденцію до зростання 

польової схожості насіння, підвищення посухостій-

кості та жаростійкості рослин кукурудзи в 1,5 раза, 

а врожайності зерна на 12,1‒14,5 % відносно конт-

ролю [12]. 

Формулювання цілей статті: обґрунтування 

використання гербіцидів: ґрунтового - Аденго 465 

й страхового - МайсТер Пауер для якісного контро-

лювання чисельності та маси бур’янів в агрофіто-

ценозах кукурудзи та застосування стимулятора ро-

сту Зеастимулін для формування культурними рос-

линами вищого врожаю зерна. 

Виклад основного матеріалу. Кукурудза має 

стабілізуючу роль в зерновому комплексі України. 

Зокрема, з початку 2018/19 МР обсяг поставок зер-

нових нашою державою за кордон на 25% (8,66 

млн. т) перевищує показник аналогічного періоду 

минулого маркетинвого року (34,88 млн. т). А екс-

порт зерна кукурудзи виріс на 62,9%. І ця культура 

має дуже високі вимоги стосовно контролю 

бур’янів. Забур’яненість агрофітоценозів кукуру-

дзи – одна із причин низької урожайності цієї поте-

нційно високопродуктивної культури. У фазі розви-

тку до 8 листків кукурудза найбільше реагує на кон-

куренцію з боку бур’янів, тому що вона не може 

достойно протистояти їм на початку вегетації. 

Отже, саме в цей період вкрай важливо забезпечити 

відсутність бур’янів серед культурних рослин. 

За даними різних науково-дослідних установ в 

Україні на 57-65% полів забур’яненість оцінюється 

як висока, на 20-30% - як середня і на 10% - як ни-

зька. Саме через це регулювання рівня присутності 

бур'янів у посівах сільськогосподарських культур є 

однією з основних проблем сучасного аграрного 

виробництва. 

На дослідних ділянках ґрунт сірий лісовий 

опідзолений. Має такі агрохімічні показники: вміст 

гумусу - 2,4%, фосфору рухомих форм - 21,3 мг на 

100 г ґрунту та калію рухомих форм - 9,3 мг на 100 

г ґрунту, рН сольової витяжки 6,2, сума ввібраних 

основ 15,4 мг-екв на 100 г ґрунту. Під час досліду 

вирощували cередньостиглий гібрид кукурудзи. Це 

простий гібрид PR38R92 (із ФАО 340). Він має се-

редньою жаростійкість та дуже добру посухостій-

кість, що актуально для наших умов вирощування. 

Розмір облікових ділянок становив 20 м2, повтор-

ність триразова із систематичним розміщенням ва-

ріантів.  

Технологія вирощування кукурудзи була типо-

вою для зони Лісостепу, а погодні умови вегетацій-

ного сезону 2018 р. для вирощування кукурудзи 

були в цілому сприятливими.  

Схема проведеного досліду 

Варіанти 

1. Контрольний варіант (без внесення гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін) 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га  

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га та регулятор росту Зеастимулін 20 мл/га у фазу куку-

рудзи 4-5 листків  

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га у фазу кукурудзи 4-5 

листків  

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га + регулятор росту Зеас-

тимулін 20 мл/га у фазу кукурудзи 4-5 листків  

 

Гербіциди та регулятор росту Зеастимулін вно-

сили ранцевим оприскувачем з нормою витрати ро-

бочої рідини 300 л/га. Обліки забур’яненості дослі-

дної території та встановлення ефективності дії 

препаратів, що вивчалися в досліді проводилися 

згідно загальноприйнятих методик [5]. Визначали 

кількісний та видовий склад бур’янів серед рослин 

кукурудзи під час вегетації, а ще за кілька днів до 

збирання зерна культури - їх повітряно-суху масу. 

Урожай зерна визначався методом суцільного зби-

рання. Статистичний аналіз виконано дисперсій-

ним методом за Б. Доспеховим. 

Кукурудза має високу біологічну пристосова-

ність і менше ніж інші культури залежить від різких 

погодних змін. Її адаптивні функції можуть бути 

погіршені негативною дією бур’янів. Кукурудза по-

требує інтенсивного опромінення та не страждає 

від температури понад 30 градусів. Чим більше сві-

тла культурна рослина отримує, тим інтенсивніше 

вона росте. Тобто швидше формується листовий 
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апарат і раніше змикаються рядки. Високий потен-

ціал сучасних гібридів кукурудзи страждає від за-

бур’янення культурфітоценозів. 

У посівах культурних рослин присутність 

бур’янів, а також співвідношення угрупувань ви-

значається технологією вирощування культури, на-

явністю у ґрунті їхнього насіння та вегетативних 

органів розмноження, вологістю ґрунту, біологіч-

ними особливостями окремих видів бур’янів.  

Обліки забур’яненості кукурудзи кількісним 

методом проводили (через 30 днів та 60 днів після 

того, як посіяли нашу культуру) та кількісно-ваго-

вим – незадовго до збирання зерна кукурудзи. Ви-

значали математичними розрахунками середній по-

казник на 1 м2. 

Запобігти шкідливій дії бур’янів в сучасних ін-

тенсивних технологіях вирощування кукурудзи мо-

жливо за допомогою хімічно активних сполук – ге-

рбіцидів. Але передумовою їх оптимального засто-

сування є наявність інформації стосовно типу та 

ступеня забур’янення агрофітоценозу.  

Фітосанітарний моніторинг посівів кукурудзи 

тривав впродовж вегетаційного періоду. Унаслідок 

аналізу одержаних результатів за нашими дослі-

дженнями було відмічено те, що в посівах кукуру-

дзи формувався тип забур’яненості змішаний. Ха-

рактеризуючи його слід відмітити, що на контроль-

ному варіанті відсоткове співвідношення 

багаторічних бур’янів до малорічних - 8,7:91,3. Та 

співвідношення однодольних бур’янів до дводоль-

них було 40:60 %. У посівах кукурудзи в загаль-

ному об’ємі домінувала група пізніх ярих бур’янів 

і займала вона 57,4 %.  

Перед внесенням гербіцидів також потрібно 

володіти інформацією про температурний режим 

повітря та ґрунту, вологість ґрунту, стан культур-

них рослин. Всі ці чинники істотно впливають на 

ефективність дії хімічного методу контролю за-

бур’янення посівів та на стан культурних рослин і 

їх майбутню продуктивність, безпечність зерна, 

стан довкілля. 

Із гербіцидів ґрунтової дії для захисту кукуру-

дзи від бур’янів вносили препарат Аденго. Облік, 

який було проведено через 30 днів після його засто-

сування в нормі витрати 0,5 л/га, показав на дослід-

них ділянках 9 шт./м2 бур’янів, тобто на 92% менше 

порівняно із їх кількістю на контрольному варіанті. 

Другим обліком (через 60 днів після внесення) ви-

явлено, що ефективність знищення складала 90% 

для малорічних бур‘янів. Присутність бур’янів на 

момент збирання зерна кукурудзи становила 12 

шт/м2, що пояснюється появою нових рослин в мі-

жряддях культури. 

Отже, застосування препарату Аденго (0,5 

л/га) забезпечило знищення в агрофітоценозах ку-

курудзи лише малорічних бур'янів.  

У посівах кукурудзи ступінь засміченості була 

визначена як висока, зокрема із присутністю бага-

торічних бур’янів, тому на четвертому та п’ятому 

варіантах після гербіциду Аденго (ґрунтового, 0,35 

л/га) було внесено гербіцид МайсТер Пауер (стра-

ховий, 1,25 л/га) у фазі розвитку культури 4-5 лист-

ків. Для післясходових гербіцидів рекомендовані 

строки використання на кукурудзі у фазу 3-5 лист-

ків. Це пов’язано із особливостями утворення орга-

нів у культури. Порушення щодо термінів внесення 

страхових гербіцидів веде до сповільнення процесу 

формування генеративних органів у кукурудзи. 

Захист кукурудзи від негативної дії бур’янів 

базується на знаннях щодо біологічних особливос-

тей культурних рослин; інформативності щодо ви-

дового різноманіття бур’янів, їх кількості та дина-

міки появи в агрофітоценозах; накопичення ними 

маси, а також від елементів технології вирощу-

вання культури. 

Відсутність якісного догляду за посівами куку-

рудзи на контрольному варіанті призвела до знач-

ного забур’янення, що в подальшому негативно 

вплинуло на її рівень урожайності. 

До складу гербіциду Аденго входить дві дію-

чих речовини: ізоксафлютол та тієнкарбазон-ме-

тил, а також новий антидот ципросульфамід. Одно-

часно два різних механізми дії можуть забезпечити 

ефективний та якісний контроль дводольних та од-

нодольних бур’янів із дієвим механізмом проти ви-

никнення у бур’янів резистентності. Він негативно 

діє на каротиноїди, що формують захисний щит 

проти шкідливого впливу сонячного випроміню-

вання на рослини. Тому сонячні промені потрапля-

ють у клітини й спричиняють руйнування хлоро-

філу та загибель бур’янів. 

МайсТер Пауер це післясходовий гербіцид із 

широким спектром дії для знищення однодольних і 

дводольних бур’янів. До його складу входить фора-

мсульфурон та йодосульфурон та тієнкарбазон-ме-

тил із ципросульфамідом (антидот). Механізм дії 

гербіциду проявляється у блокуванні ферменту аце-

толактатсинтетази, а це в свою чергу зупиняє утво-

рення в бур’янів амінокислот та поділ клітин у точ-

ках росту. Тому вони одразу ж припиняють свій 

ріст і конкуренцію з культурними рослинами. 

Після внесення гербіциду Аденго (ґрунтового, 

0,35 л/га) облік бур’янів показав зниження за-

бур’яненості агрофітоценозу кукурудзи на 90% в 

порівнянні із забур’яненням контрольного варіа-

нту. Та згодом на ділянках цього варіанту почали 

рости пізні ярі й багаторічні бур’яни. Наступним 

внесенням у фазу 4-5 листків у культури гербіциду 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) майже повністю їх було 

знищено.  

Перед збиранням врожаю на посівах кукуру-

дзи в середньому було 3 шт./м2 бур'янів, що на 97% 

менше ніж на варіанті без внесення гербіцидів та 

регулятора росту. 

Гербологічна ситуація в агрофітоценозах куку-

рудзи впродовж вегетації наведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Вплив гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін на забур’яненість посівів кукурудзи, 2018 р. 

Варіанти 

Повітряно-суха 

надземна маса 

бур’янів, г/м2 

Облік 

Показники забур’янення 

Кількість 

бур’янів, шт./м2 

% зниження 

до контролю 

1. Контроль (без внесення гербіцидів 

та регулятора росту Зеастимулін) 

 

 

886,1 

1-й 

2-й 

3-й 

115,1 

111,0 

108,2 

- 

- 

- 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,5 л/га  

 

 

379,3 

1-й 

2-й 

3-й 

9,3 

10,9 

11,8 

92,2 

90,2 

89,1 

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,5 л/га та регулятор росту Зеастимулін 

20 мл/га у фазу кукурудзи 4-5 листків 

 

 

 

363,2 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

9,2 

10,3 

10,8 

 

92,0 

90,7 

90,0 

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га у 

фазу кукурудзи 4-5 листків  

 

 

 

102,0 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

12,0 

3,1 

3,1 

 

90,0 

97,2 

97,1 

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 

0,35 л/га та МайсТер Пауер 1,25 л/га + 

регулятор росту Зеастимулін 20 мл/га у 

фазу кукурудзи 4-5 листків 

 

 

 

 

94,1 

 

 

1-й 

2-й 

3-й 

 

 

10,8 

2,3 

3,0 

 

 

90,6 

97,9 

97,2 

 

Послідовне застосування досходового та піс-

лясходового гербіцидів найкраще регулювало чисе-

льність бур’янів та зменшувало їх негативну дію в 

агрофітоценозах кукурудзи. Суха маса бур’янів на 

такому варіанті становила 102 г/м2 перед збиранням 

зерна кукурудзи. Це пояснюється тим, що гербі-

циди ефективніше діють на проростки та молоді ро-

слини бур’янів, ніж на дорослі особини. Врахову-

ючи те, що бур’яни за тисячоліття сумісного росту 

із культурними рослинами виробили цілу низку 

пристосувань до виживання в культурфітоценозах, 

потрібно й аграріям враховувати ці особливості. За-

гальновідомо, що бур’яни мають розтягнутий пе-

ріод проростання. Якби їх проростки з’являлися од-

ночасно, то одним знищувальним заходом можна 

було би вирішити питання боротьби з бур’янами на 

весь вегетаційний сезон. Але їх поступова поява в 

агрофітоценозах, особливо для культур широкоря-

дного способу сівби, створює певні проблеми для 

сільськогосподарського виробництва. 

В цілому, дослідні гербіциди успішно захи-

щали посіви кукурудзи від бур’янів. Це видно і за 

результатами кількісних обліків і за визначенням їх 

маси. Все більше дослідників останнім часом нада-

ють перевагу визначенню вагової частки бур’янів у 

культурфітоценозах. Їх чисельність не відображає 

рівень можливої шкоди для культурних рослин. А в 

залежності від комфортності умов для росту й роз-

витку, бур’яни можуть формувати й різну масу. 

Саме тому, показник порогу шкодочинності краще 

відображати не чисельністю бур’янів, а їх масою.  

Провідне місце в сучасних технологіях виро-

щування сільськогосподарських культур займають 

стимулятори росту. Вони дають можливість отри-

мати вищий урожай за рахунок пришвидшення ро-

стових процесів та протистояння стресовим ситуа-

ціям. 

На варіантах, де застосовувалися гербіциди су-

місно із регулятором росту Зеастимулін була відмі-

чена тенденція до зниження маси бур’янів. Насам-

перед це пояснюється кращими конкурентними 

властивостями культурних рослин. Висота рослин 

кукурудзи у фазу 7-8 листків на ділянках де вико-

ристовували регулятор росту Зеастимулін була на 

4,1 см (вар. 3) та 4,7 см (вар. 5) вищою в порівнянні 

із варіантами де він не використовувався (96 см на 

варіантах 2 та 4) Діаметр качанів кукурудзи на ва-

ріантах із застосуванням регулятора росту Зеасти-

мулін зріс із 4,7 см (варіанти 2, 4) до 5,0 см (варіа-

нти 3, 5), а довжина їх відповідно із 18,7 см (варіа-

нти 2, 4) до 21,6 см (варіанти 3, 5). 

Чисті від бур’янів посіви кукурудзи краще ви-

користовують поживні речовини, вологу, сонячну 

енергію та реалізують свій потенціал. 

Так як присутність бур’янів в посівах кукуру-

дзи завдяки дії гербіцидів стримувалася на рівні ни-

жче економічного порогу шкодочинності, то відбу-

лося значне поліпшення умов для росту й форму-

вання урожайності для культурних рослин. 

Створилися умови, сприятливі для росту і розвитку 

рослин кукурудзи, що забезпечили підвищення її 

конкурентоспроможності. Тому нами було отри-

мано істотну прибавку врожайності кукурудзи на 

зерно на дослідних ділянках завдяки винищуваль-

ним заходам (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Вплив гербіцидів та регулятора росту Зеастимулін на врожайність зерна кукурудзи, 2018 р. 

Варіанти  Урожайність, т/га + до контролю, т/га 

1.Контроль (без внесення гербіцидів та регулятора росту 

Зеастимулін) 
3,5 - 

2. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,5 л/га  7,4 3,9 

3. До появи сходів кукурудзи Аденго 0,5 л/га до появи 

сходів кукурудзи та регулятор росту Зеастимулін 20 

мл/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 

7,8 4,3 

4. До появи сходів кукурудзи Аденго 465 0,35 л/га та 

МайсТер Пауер 1,25 л/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 
8,3 4,8 

5. До появи сходів кукурудзи Аденго 0,35 л/га до посіву 

кукурудзи та МайсТер Пауер 1,25 л/га + регулятор росту 

Зеастимулін 20 мл/га у фазу 4-5 листків у кукурудзи 

8,8 5,3 

НІР05, т/га 0,71 

 

Домінуюче положення в агрофітоценозах ма-

ють займати культурні рослини. Кукурудза має ни-

зьку конкурентну спроможність відносно бур’янів 

на початку своєї вегетації. Тому є завдання для аг-

рономічної служби – вберегти культурні рослини 

від шкодочинної дії небажаної рослинності. Сегета-

льне угрупування може пригнічуватися кукуру-

дзою в другій половині вегетації, але основа майбу-

тнього врожаю формується до цього часу. 

Контролювання чисельності бур’янів в агрофі-

тоценозах кукурудзи до появи сходів культури за 

допомогою гербіциду ґрунтового Аденго (0,5 л/га) 

забезпечує зростання урожайності зерна на 3,9 т/га. 

Послідовне використання до посіву культури Аде-

нго (0,35 л/га) та МайсТер Пауер (1,25 л/га) у фазу 

кукурудзи 4-5 листків дало прибавку зерна 4,8 т/га. 

Отже, запобігання шкодочинній дії бур’янів хіміч-

ним методом зберегло значну частину потенцій-

ного врожаю зерна кукурудзи. 

Обробка посівів кукурудзи регулятором росту 

Зеастимулін забезпечила зростання урожайності зе-

рна на 5,4 % у варіанті, де вносили ґрунтовий гер-

біцид Аденго 465 (0,5 л/га) до появи сходів культу-

рних рослин та 6,0 % на варіанті із послідовним ви-

користанням гербіцидів Аденго 465 (0,35 л/га) до 

посіву кукурудзи та МайсТер Пауер (1,25 л/га) у 

фазу 4-5 листків у кукурудзи. 

Висновки. Аналізуючи отримані результати 

досліджень було визначено, що якісний технологі-

чний супровід, який передбачав послідовне вне-

сення гербіциду ґрунтового Аденго 465 (до появи 

сходів кукурудзи 0,35 л/га) та гербіциду післясхо-

дового МайсТер Пауер (у фазу 4-5 листків у куль-

тури 1,25 л/га) забезпечує на 97% знищення кілько-

сті бур’янів та підвищує урожайність її зерна на 4,8 

т/га.  

Обприскування кукурудзи регулятором росту 

Зеастимулін збільшило урожайність на 0,4 т/га у ва-

ріанті внесення гербіциду ґрунтового Аденго 465 

(0,5 л/га) до появи сходів культури та на 0,5 т/га у 

варіанті із послідовним внесенням гербіцидів Аде-

нго 465 (0,35 л/га) до посіву кукурудзи та МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) у фазу 4-5 листків у кукурудзи. 

У перспективі подальших досліджень у посі-

вах кукурудзи планується продовжити вивчення 

впливу вище зазначених гербіцидів для контролю 

кількості та маси бур’янів і регулятора росту Зеас-

тимулін при іншому рівні вологи у ґрунті на час 

внесення гербіциду ґрунтового та за різних відмін 

погодних умов під час вегетації культури.  
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Abstract 

The reactions of chlorazone with α-chloroethyl esters of n-C8H17OH, n-C10H21OH, n-C12H25OH, CH3-

CH=CCl-CH2OH alcohols for the first time were carried out, and chlorazone esters containing two ROCH2 groups 

of these esters were obtained. The reactions of N1-alkoxymethyl-N3-alkoxymethylguanidine compounds with these 

chlorazone esters were carried out and 4 new guanidine derivatives (conventionally designated as I-IV) were syn-

thesized, not known in the literature. Studies have been conducted to establish corrosion inhibitory efficiency for 

each of the newly synthesized compounds of guanidine I-IV in a very strong aggressive environment created in 

the laboratory. It was established that the inhibitory effectiveness of these compounds in concentrations of 1.0; 

2.0; 2.5 mg/l is 99.97-100%. A comparative study of the effective inhibitory properties of the new synthesized 

guanidine compounds for corrosion protection of steel “St.3” was carried out. Studies have shown that each of the 

new I-IV compounds of guanidine in terms of environmental safety, economic and environmental efficiency is 5-

10 times higher than the inhibitors currently used to protect from corrosion steel processing equipment operating 

in aggressive environments. 

Аннотация 

Первоначально, при взаимодействии хлоразона с α-хлорметилэфирами спиртов С8Н17ОН, С10Н21ОН, 

С12Н25ОН, СН3-СН=СCl-CН2ОН были получены хлоразоновые эфиры, содержащие две ROCH2 – группы 

этих эфиров. При взаимодействии этих хлоразоновых эфиров с N1-алкоксиметил-N3-алкоксиметилгуани-

динами были синтезированы неизвестные в литературе 4 новых соединения гуанидина (условно 

обозначенные I-IV). Была исследована антикоррозийная ингибиторная эффективность каждого из 

синтезированных соединений гуанидина I-IV в сильнейшей коррозийной среде, созданной в лабораторных 

условиях. Ингибиторная эффективность этих соединений при их концентрациях 1,0; 2,0; 2,5 мг/л составила 

99,97-100%. Проведены исследования по сравнению ингибиторной эффективности синтезированных 

новых соединений гуанидина I-IV для защиты от коррозии стали марки Ст.3. Как показали исследования, 


