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УРОЖАЙНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ* 

 

Подано результати досліджень з вивчення різних схем 

застосування гербіцидів на посівах цукрових буряків, які дозволяють 

одержати врожайність на рівні 67,2–75,1 т/га. Встановлено рівень 

залишкового літнього забур’янення залежно від гербіцидів. Виявлено 

найбільш ефективну схему внесення гербіцидів: 1-ше внесення – 

Пірамін Турбо (3,0) + Фронтьєр Оптіма (1,0), 2-ге – Пірамін Турбо 

(3,0) + Голтікс (2,0), 3-тє – Бетанал Макс Про (1,5) + Голтікс (2,0), 4-

те – Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2).   

Ключові слова: цукровий буряк, бур’яни, гербіциди, 

урожайність. 

 

У технології вирощування цукрових буряків одна з 

найголовніших проблем – знищення бур'янів. Рослини цієї культури в 

силу своїх морфологічних особливостей є малоконкурентними щодо 

бур'янів і не здатні самостійно протистояти їм [2, 7, 8]. Навіть при 

незначній забур’яненості продуктивність цукрових буряків різко 

зменшується.   

За перші 90 діб з часу появи сходів у посівах просапних культур 

комплекс бур'янів може поглинати з ґрунту найдоступніші форми 

азоту – 160–200 кг/га, фосфору – 65–90 кг/га, калію – 170–250 кг/га [3]. 

За сучасних інтенсивних технологій отримати високу 

врожайність коренеплодів без застосування гербіцидів неможливо. 

Існують дві системи внесення гербіцидів: комбінована, що включає до- 

і післясходове внесення, і післясходова – використання гербіцидів у 

період вегетації бур'янів [1, 6, 7, 10]. Комбінована система 

рекомендована на сильно забур’янених полях [4, 8].  

Значною мірою проблему забур’янення можна вирішити 

застосуванням ґрунтових гербіцидів. Доцільно застосовувати ґрунтові 

препарати за ранніх строків сівби, за нижчого (до 3 %) вмісту гумусу і  
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на легких ґрунтах за достатнього зволоження [7]. Застосування 

ґрунтових гербіцидів на 3–4 тижні знижує напруження в проведенні 

захисних заходів у боротьбі з бур'янами по сходах. Внесення 

ґрунтових препаратів важливе при загрозі невчасного застосування 

післясходових через нестачу техніки, тривалі опади, сильні вітри тощо. 

У зоні достатнього зволоження найбільш доцільно вносити у ґрунт 

гербіциди Пірамін турбо, Пірамін Стар і Голтікс [5, 8, 10, 11]. 

Термін дії ґрунтових препаратів є обмеженим і становить 30– 

50 діб. Тому захисна дія ґрунтових гербіцидів вимагає посилення, і для 

захисту посівів впродовж вегетації застосовують також післясходові 

препарати. В останні роки має перевагу саме післясходове внесення.  

За потреби роблять суміш з 2–4 діючих речовин, а також вносять 

гербіцид роздрібно для знищення нових хвиль бур'янів.      

Дуже важливо вчасно, у фазі сім’ядоль бур'янів, провести перше 

післясходове обприскування [1, 4, 7]. Для першого внесення 

застосовують найбільш селективні та м'які до рослин цукрових буряків 

препарати з низькими нормами: Голтікс, Пірамін турбо, Пірамін Стар, 

Бетанал експерт та ін. [6, 8].  Оскільки сходи бур'янів на посівах 

цукрових буряків з'являються поступово (впродовж 30–60 діб і 

більше), для повного контролю за бур'янами рекомендується 

проводити кілька послідовних внесень [2, 5, 12].   

Вдруге посіви обприскують через 6–10 діб після першого, коли 

зійшла друга хвиля бур'янів, або згідно з рекомендаціями щодо 

використання певного гербіциду. При значному забур’яненні полів 

через 10–14 діб після другого обприскування, з появою нової хвилі 

сходів бур'янів, посіви буряку обробляють втретє [5, 7].     

Немає жодного гербіциду, який би надійно захищав посіви 

впродовж вегетації від усього спектра дводольних бур'янів, тому 

застосовують різні суміші препаратів. Злакові бур'яни, як однорічні, 

так і багаторічні види, можна успішно контролювати одним 

гербіцидом. 

Черговість застосування, норми та строки  внесення гербіцидних 

композицій залежать від видового складу бур'янів, фази їхнього 

розвитку, погодних умов та стану культурних рослин. 

Ефективність різних варіантів внесення гербіцидів вивчали за 

схемою, що подана в табл. 1. Досліджували найпоширеніші гербіциди, 

які найчастіше використовують у системах захисту цукрових буряків 

від бур'янів: Бетанал Експерт (фенмедіфам, 91 + десмедіфам, 71 + 

етофумезат, 112); Бетанал Макс Про (фенмедіфам, 60 + десмедіфам, 47 

+ етофумезат, 75 + ленацил, 27); Голтікс (метамітрон, 700); Пірамін 

турбо (хлоридазон, 520); Пірамін Стар (хлоридазон, 418 + квінмерак, 
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42); Тореро (метамітрон, 350 + етофумезат, 150); Лонтрел гранд 

(клопіралід, 750); Фюзілад Форте (флуазифол-П-бутил); Контактвін 

(фенмедифам, 97 + етофумезат, 94); Бельведер Форте (фенмедифам, 

100 + десмедифам, 100 + етофумезат, 200); Фронтьєр Оптіма 

(диметенамід-П, 720).   

 

1. Схема досліду з вивчення урожайності цукрових буряків 

залежно від системи застосування гербіцидів 

№ 

вар. 

Назва 

схеми 
Схеми застосування гербіцидів 

1 Бетанальна 

1. Бетанал Експерт (1,0) +  Голтікс (2,0)                      

2. Бетанал Макс Про (1,5) + Пірамін Турбо (3,0)    

3. Бетанал Експерт (1,2) +  Тореро (2,0)                   

4. Фюзілад Форте (2,0) +   Лонтрел Гранд (0,2) 

2 
Метаміт-

ронна 

1. Тореро (2,0)  +  Контактвін (2,0)           

2. Голтікс (2,0) +  Бельведер Форте (1,0)  

3. Тореро (2,0)  +  Контактвін (2,0)  

4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

3 

Пірамінно-

голтіксова: 

перше 

внесення 

ґрунтове 

1. Пірамін Турбо (3,0) + Фронтьєр Оптіма (1,0)             

2. Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс (2,0)                               

3. Бетанал Макс Про (1,5) + Голтікс (2,0)                                    

4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

4 Голтіксова 

1. Голтікс (3,0)  +   Бельведер Форте (0,8)                  

2. Голтікс (2,0)  +  Контактвін (2,0)           

3. Голтікс (2,0)  +  Бетанал Макс Про (1,5)            

4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

5 

Пірамінна: 

перше 

внесення – 

ґрунтове 

1. Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс  (2,0)                               

2. Пірамін Стар (2,0)  +  Контактвін (2,0)                             

3. Пірамін Стар (2,0) + Бетанал Макс Про (1,5)                            

4. Фюзілад Форте (2,0) + Лонтрел Гранд (0,2) 

 

На першому варіанті використовували післясходову систему з 

триразовим внесенням бетанальної групи. Післясходова система була і 

на другому варіанті, на якому тричі застосовували Метамітрон у складі 

Голтіксу та Тореро. На третьому варіанті досліджували комбіновану 

систему, де перше внесення було ґрунтове, а наступні післясходові. 

Базовими гербіцидами тут були Пірамін турбо та Голтікс. На 

четвертому варіанті гербіциди вносили післясходово, за базовий 

гербіцид використано Голтікс. На п’ятому варіанті як базові гербіциди 
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внесено пірамінні препарати, причому перше внесення було 

ґрунтовим.  

Післясходові внесення гербіцидів проводили у фазі сім’ядоль – 

перша пара справжніх листків у бур'янів. Фюзілад Форте та Лонтрел 

Гранд застосовували згідно з рекомендаціями при досягненні 

бур'янами відповідних фаз росту. 

У наших дослідженнях ми порівнювали ефективність різних 

систем внесення гербіцидів шляхом визначення залишкової 

забур’яненості після застосування всіх гербіцидів. Облік проводили в 

третій декаді липня у період формування найбільшої маси бур'янів 

впродовж усієї вегетації. 

Повільне заповнення на початковому періоді вегетації 

рослинами культури вільних екологічних ніш на полі впродовж 

перших 50–70 діб після сівби створює сприятливі можливості для 

росту бур'янів. В умовах достатнього зволоження Західного Лісостепу 

майже щорічно виникає проблема повторного літнього забур’янення, 

часто навіть за умови ефективного триразового внесення гербіцидів.  

Характер забур’янення посіву визначає співвідношення між 

головними біологічними групами бурянів, а ступінь забур’янення – 

кількість бур'янів (шт./м2) і їх маса (г/м2). З табл. 2 видно, що 

переважали дводольні бур'яни. Злакових бур'янів майже не було  на 

всіх варіантах, їх кількість коливалася лише в межах 0,3–0,7 шт./м2, а 

маса – 10–19 г/м2. Це пояснюється високоефективною дією 

грамініциду Фюзілад Форте, який застосовували на всіх варіантах для 

контролю за злаковими бур'янами після їх масових сходів і 

формування відповідної маси. Внесення гербіциду Лонтрел Гранд 

дозволило ефективно контролювати види осотів, їх присутність на час 

проведення обліку бур'янів була малою (0,1–0,2 шт./м2 та 10–21 г/м2). 

Серед показників рівня забур'яненості посівів, крім чисельності 

рослин бур'янів, найбільш важливе значення має їх маса.  Як зазначає 

В. М. Сінченко [9], більша кількість бур'янів на одиниці площі за 

незначної маси наносить рослинам цукрових буряків меншу шкоду, 

ніж велика їх маса навіть за суттєво меншої щільності.        

На третьому варіанті (табл. 2) досліджували комбіновану 

пірамінно-голтіксову систему, де перше внесення було ґрунтове, а 

наступні післясходові. Базовими гербіцидами тут були Пірамін турбо 

та Голтікс. На цьому варіанті була найменша кількість рослин бур'янів 

і маса на 1 м2, де ці показники становили відповідно 2,1 шт./м2 і                 

104 г/м2. Такий результат забезпечило перше ґрунтове внесення 

гербіцидів  Пірамін Турбо (3,0) + Фронтьєр Оптіма (1,0). Схему 

внесення гербіцидів подано в табл. 1. Зменшення повторного літнього 
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забур’янення відбулося як за рахунок ґрунтового внесення, так і 

використання на цьому варіанті високоефективних та селективних 

препаратів Пірамін Турбо та Голтікс. У структурі бур'янів більше 

половини припадає на гірчак березкоподібний та берізку польову.  

               

2. Рівень забур’яненості посівів цукрових буряків гібриду Карлтон 

залежно від системи внесення гербіцидів (2012–2014 рр.) 

Види бур'янів 
Варіанти внесення гербіцидів 

1 2 3 4 5 

Гірчак 

шорсткий - 0,5/25 - 0,4/20 - 

Лобода біла 0,7/30 0,2/10 - - - 

Підмаренник 

чіпкий 

 

- 

 

0,2/10 

 

- 

 

- 

 

- 

Щириця 

звичайна 0,6/28 0,8/30 - 0,5/20 - 

Талабан 

польовий 0,2/10 - - - 0,2/10 

Гірчиця польова 0,3/12 0,3/10 0,2/14 0,4/16 0,3/14 

Берізка польова 0,8/32 0,8/33 0,3/24 0,6/22 0,4/21 

Ромашка 

непахуча 0,7/20 0,7/22 - 0,6/20 - 

Осот рожевий - 0,1/10 - 0,2/18 - 

Осот жовтий - 0,1/10 - 0,2/21 - 

Гірчиця польова 0,3/18 0,4/16 0,2/16 0,4/22 0,2/18 

Гірчак 

березкоподібний 1,4/40 1,7/46 1,1/40 1,5/44 1,0/38 

Гірчак розлогий 0,4/15 0,4/18 - 0,6/20 - 

Однорічні 

злаки: півняче 

просо, мишій 

сизий та ін. 

 

 

0,4/14 

 

 

0,4/12 

 

 

0,3/10 

 

 

0,6/18 

 

 

0,7/19 

Всього 5,8/219 6,6/252 2,1/104 6,0/241 2,8/120 
Примітка. Чисельник – шт./м2,  знаменник – г/м2. 

 

На п’ятому варіанті як базові гербіциди внесено пірамінні 

препарати. На цьому варіанті ґрунтове внесення препаратів Пірамін 

Турбо (3,0) + Голтікс (2,0) теж забезпечило кращий контроль бур'янів 

порівняно з варіантами із схемами післясходового використання 

гербіцидів. Дворазове післясходове внесення  гербіциду Пірамін Стар 
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у суміші з іншими препаратами забезпечило чистоту посівів на рівні 

третього варіанта. Кількість бур'янів тут зросла тільки до 2,8 шт./м2, а 

їх маса – до 120 г/м2, що лише на 0,7 шт./м2 і 16 г/м2  більше порівняно 

з третім варіантом (табл. 2). Характер забур'янення на п'ятому варіанті 

був майже такий, як і на третьому варіанті. 

На першому варіанті використовували післясходову систему з 

триразовим внесенням бетанальної групи. Тут за відсутності 

ґрунтового внесення і використання інших препаратів забур'яненість 

була вищою порівняно з третім та п'ятим варіантами. Так, кількість 

рослин зросла до 5,8 шт./м2, а їх маса – до 219 г/м2, що більше 

порівняно з першим варіантом відповідно на 3,7 шт./м2 та 115 г/м2. 

Потрібно зазначити, що на відміну від третього і п'ятого варіантів, де 

базовим гербіцидом був Пірамін Турбо, тут розширився спектр 

бур'янів внаслідок появи таких проблемних у посівах буряків видів,           

як лобода біла, щириця звичайна і ромашка непахуча. 

На четвертому варіанті з використанням голтіксової схеми 

гербіциди вносили післясходово, за базовий гербіцид використано 

Голтікс. Кількість рослин бур'янів тут зросла до 6,0 шт./м2, а їх маса – 

до 241 г/м2, що більше порівняно з третім варіантом на 3,9 шт./м2 та 

137 г/м2. На цьому варіанті додатково до щириці звичайної і ромашки 

непахучої додалися гірчак шорсткий та розлогий, яких не спостерігали 

на третьому, першому та п'ятому варіантах. 

Післясходова метамітронна система була і на другому варіанті, 

на якому тричі застосовували  Метамітрон у складі Голтіксу та Тореро.  

Тут виявилася найбільша кількість бур'янів, яка зросла до 6,6 шт./м2 та 

їх маса – до 252 г/м2. Порівняно до третього варіанта приріст кількості 

бур'янів становив 4,5 шт./м2, а їх маси – 148 г/м2. Характер 

забур'янення був таким же, як і на четвертому варіанті.  

Отже, на всіх варіантах найбільш проблемними бур'янами 

виявилися гірчак березкоподібний та берізка польова.  

Рослини цукрових буряків на перших фазах внаслідок 

повільного початкового росту не можуть самостійно протистояти 

бур'янам, сходи яких з'являються у великих кількостях і швидко 

нарощують вегетативну масу. Забур'янення посівів цукрових буряків 

може відбуватися впродовж усієї вегетації. Тому ефективний контроль 

за бур'янами є одним з найважливіших завдань. 

Потрібно зазначити, що, на відміну від інших польових культур, 

у технології вирощування цукрових буряків не існує гербіциду, який 

міг би  самостійно контролювати бур'яни впродовж вегетації. Більше 

того, не існує можливості досягти чистоти полів одноразовим 

внесенням навіть бакових сумішей різних препаратів. Підвищення 



153 

норми внесення – теж не вихід з ситуації, оскільки більшість 

гербіцидів, за винятком препаратів Пірамін турбо та Голтікс, мають 

певну негативну дію, що призведе до сильного стресового впливу на 

рослини цукрових буряків. Отже, для ефективного контролю за 

бур'янами впродовж усієї вегетації потрібна система послідовних три-

чотириразових внесень  гербіцидів, бакова  суміш яких для кожного 

застосування визначається типом забур’янення.  

Результати наших досліджень показали значний вплив схем 

застосування гербіцидів на врожайність цукрових буряків.  

Найменшу врожайність (67,2 т/га) коренеплодів одержано на 

другому варіанті (табл. 3). Тут післясходово застосовували базові 

гербіциди метамітронної групи – Тореро та Голтікс у поєднанні з 

бетанальною групою: Контактвін  та Бельведер Форте.   

Використання на четвертому варіанті післясходового внесення 

метамітрону лише у складі одного гербіциду Голтікс у поєднанні з 

бетанальною групою: Контактвін; Бельведер Форте та Бетанал Макс 

Про  сприяло підвищенню врожайності цукрових буряків до 68,3 т/га, 

що на 1,1 т/га, або 1,6 % вище порівняно з другим варіантом. 

 

3. Урожайність цукрових буряків гібриду Карлтон залежно від 

системи застосування гербіцидів, т/га  

№  

 вар. 

Схеми 

застосування 

гербіцидів 

Роки Середнє 

за 2012–

2014 рр. 

Приріст 

2012 2013 2014 
т/га % 

1 Бетанальна 73,2 62,7 75,4 70,4 3,2 4,8 

2 Метамітронна 69,8 59,1 72,8 67,2 - - 

3 

Пірамінно-

голтіксова:    

перше внесення 

ґрунтове 

 

 

 

78,4 

 

 

 

68,4 

 

 

 

78,6 

 

 

 

75,1 

 

 

 

7,9 

 

 

 

11,8 

4 Голтіксова 71,0 60,8 73,2 68,3 1,1 1,6 

5 

Пірамінна:   

перше внесення 

ґрунтове 

 

 

74,0 

 

 

63,7 

 

 

84,5 

 

 

74,1 

 

 

6,9 

 

 

10,3 
                 НІР0,05, т/га                   1,89         1,3            2,31 

 

На першому варіанті базовим було післясходове внесення 

гербіцидів бетанальної групи. Тут урожайність підвищилася до              

70,4 т/га, що більше порівняно з другим та четвертим варіантами 

відповідно на 3,2 і 2,1 ц/га. Підвищення урожайності порівняно з 

другим і четвертим варіантами можна пояснити не лише 
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високоефективною дією бетанальної групи, а й тим, що вони на цьому 

варіанті були підсилені під час першого та другого внесення 

високоселективними препаратами Голтікс і Пірамін Турбо. Під час 

третього внесення партнером Бетаналу Експерт був використаний 

гербіцид Тореро, діючі речовини якого характеризуються не лише 

системною дією через листки, а й доброю ґрунтовою дією. За рахунок 

підсилення ґрунтової дії зменшилося забур’янення посівів у другій 

половині вегетації. 

На третьому і п’ятому варіантах, на відміну від інших варіантів 

досліду, перше внесення гербіцидів було ґрунтовим, що сприяло 

підвищенню врожайності. Використання на п’ятому варіанті системи 

застосування гербіцидів на основі пірамінних препаратів – Пірамін 

турбо; Пірамін Стар у поєднанні з Голтіксом та гербіцидами 

бетанальної групи Контактвін і Бетанал Макс Про дозволило 

збільшити врожайність цукрових буряків до 74,1 т/га, що вище 

порівняно з другим варіантом на 6,9 т/га, або 10,3 %. Потрібно 

зазначити, що позитивно вплинуло тут також ґрунтове внесення 

суміші двох гербіцидів – Пірамін Турбо + Голтікс. Приріст 

урожайності до четвертого варіанта становив 5,8 т/га (8,5 %), до 

першого – 3,7 т/га (5,3 %). 

Найвищу врожайність (75,1 т/га) у наших дослідженнях 

одержано на третьому варіанті, де перше внесення гербіцидів було 

ґрунтовим (Пірамін Турбо + Фронтьєр Оптіма) і базовими 

препаратами були пірамінно-голтіксова група. На третьому та п’ятому 

варіантах проявів літньої забур’яненості майже не було (табл. 2). 

Урожайність на третьому варіанті перевищувала другий варіант на           

7,9 т/га (11,8 %), четвертий – на 6,8 т/га (10,0 %), перший – на 4,7 т/га  

(6,7 %), п’ятий – на 1,0 т/га (1,3 %). 

У результаті проведених досліджень створено модель 

залежності рівня врожайності коренеплодів від системи внесення 

гербіцидів, що описується таким рівнянням регресії: 

У = 68,5 + 0,9Х;  R = 0,39; R2 = 0,15, 

  де  У – урожайність коренеплодів, т/га;  Х – система внесення 

гербіцидів;  R – коефіцієнт кореляції;  R2 – коефіцієнт детермінації. 

Висновки. Найбільш ефективною для контролю бур'янів у 

другій половині вегетації виявилася система застосування гербіцидів 

на основі препаратів пірамінно-голтіксової групи, яка передбачала 

чотириразове внесення: 1-ше внесення – Пірамін Турбо (3,0) + 

Фронтьєр Оптіма (1,0); 2-ге – Пірамін Турбо (3,0) + Голтікс (2,0);                 

3-тє – Бетанал Макс Про (1,5) + Голтікс (2,0); 4-те – Фюзілад Форте 

(2,0) + Лонтрел Гранд (0,2).     
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Найвищу врожайність цукрових буряків (75,1 та 74,1 т/га) 

одержано на варіантах, де перше внесення гербіцидів було ґрунтовим. 

Пірамінні препарати забезпечили вищу ефективність порівняно з 

метамітронними.  
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