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Summary. It is given the results of three years researches on the influence of 

agrotechnical and chemical methods of infestation controlling in the crops of Spoku-
sa early-ripe hybrid of sugar corn on weeds numbr and their dry weight, on the yield 
of cobs in the phase of lactic ripeness and agrotechnical and economic efficiency.

The researches results showed that the sugar corn sown area were less obstructed 
in the variants where were applied the soiled and postemergence herbicides, the 
weeds quantity was decreased in comparison with the control variant (no herbicide) 
in 10,1-20,4 times and their dry weight – in 1,9-5,8 times. Two manual weeding on 
the background of the mechanized crops care (pre-emergence and post-emergence 
harrowing, two inter-row cultivations) provides a weeds number reduction and their 
dry weight, respectively, 6,3 and 2,3 times. 

In variants, with the applying of the soil herbicide Harnes at a dose of 2,0 or  
2,5 l/ha the yield of the sugar corn cobs average over three years was 7,79-7,81 t/ha with 
the 1,60 t/ha yield at the control variant. The adding of the post-emergent Esteron 
herbicide in the Harnes background increases the yield of cobs to 8,4 -9,59 t/ha. 
Within these limits, the greatest effect was obtained at a dose of the soil Harnes 
herbicide 2 l/ha and the postemergence Esteron herbicide 0,5 l/ha. Under this 
variant, the best economic indicators were – the cost of 1 ton of cobs, the net profit 
per hectare and the level of profitability. Under the influence of two manual weeding 
the cob yield increased by 3,90 t/ha, the cost of 1 ton of cobs decreased by 236 UA., it 
was derived in 4030 UAH. / ha more net profit.

Keywords: sugar corn, agrotechnical methods, herbicides, weeds, productivity 
of ears

О.П. Якунін, доктор с.-г. наук, професор Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету, 
О.В. Заверталюк, В.Ф. Заверталюк, кандидати с.-г. наук Дніпропетров-
ської дослідної станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН

агротехнічна і еконоМічна ефективність 
Заходів контролЮваннЯ Забур’Яненості посівів 

кукурудЗи цукрової 
Наведено результати трирічних досліджень щодо впливу агротехнічних 

і хімічних заходів контролювання забур’яненості в посівах ранньостиглого 

© О.П. Якунін, О.В. Заверталюк, В.Ф. Заверталюк, 2015



39Випуск 23
гібрида кукурудзи цукрової Спокуса на кількість  бур’янів та їх суху масу, 
врожайність качанів у фазі молочної стиглості зерна. 

Ключові слова: кукурудза цукрова, агротехнічні заходи, гербіциди, 
бур’яни, врожайність качанів. 

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. Рослини 
кукурудзи, особливо харчових підвидів, характеризуються 
низькою конкурентоздатністю до бур’янів. Тому для одержання 
високого врожаю необхідно застосовувати ефективні заходи 
контролювання забур’яненості посівів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Особливістю бур’янової 
рослинності є висока насіннєва продуктивність. Так, максимальна 
плодючість амброзії полинолистої складає 100 тис. насінин, 
щириці лободовидної – 700 тис., а портулаку городнього – 3 млн. 
[1]. У зоні недостатнього зволоження потенційна засміченість 
орного шару ґрунту (0-30 см) становить у середньому 1,14 млрд. 
шт./га [2]. За даними академіка В.Ф. Сайка [3], на окремих площах 
засміченість бур’янами орного шару ґрунту сягає майже 3 млрд. 
схожих насінин/га. Результати досліджень свідчать про підви-
щення забур’яненості та зниження  врожайності при вирощу-
ванні харчових підвидів кукурудзи без хімічних засобів захисту 
посівів від бур’янів [4]. 

постановка завдання досліджень: визначення ефективності 
агротехнічних заходів і хімічних засобів контролювання бур’янів 
у посівах кукурудзи цукрової.

Методика досліджень. Польові досліди щодо встановлення 
ефективності агротехнічних і хімічних заходів контролювання 
забур’яненості в посівах кукурудзи цукрової проводили впродовж 
2009-2011 рр. на чорноземі звичайному малогумусному середньо-
суглинковому. Висівали насіння ранньостиглого гібрида Спокуса 
при температурі ґрунту на глибині 10 см 12-14оС. Попередник – 
ячмінь ярий. Технологія вирощування кукурудзи загальноприй-
нята, крім досліджуваних факторів. Ґрунтові гербіциди вносили під 
передпосівну культивацію, післясходові – в фазі 3-5 листків куку-
рудзи. Облікова площа ділянки – 10 м2, повторення – шестиразове. 
При проведенні досліджень користувались загальноприйнятими 
методиками. У раніше проведених на дослідній станції польових 
дослідах ефективним виявилося застосування ґрунтового гербі-
циду фронтьєр, 1,4 л/га і післясходового діален, 2,0 л/га  [5]. Цей 
варіант в наших дослідах був прийнятий як еталон. 
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виклад основного матеріалу дослідження. Результати визна-

чення кількості бур’янів через 20 днів після внесення страхових 
гербіцидів показали, що менш забур’яненими посіви були у варі-
антах, де застосовували ґрунтові та післясходові гербіциди – в 10,1-
21,4 раза порівняно з контролем (без гербіцидів). У варіанті з меха-
нізованим доглядом 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 прополювання на фоні механізованого догляду за посівами 
забезпечували зменшення забур’яненості в 6,3 раза (табл. 1). 

Таблиця 1
Забур’яненість посівів кукурудзи цукрової залежно від захо-

дів контролювання бур’янів (середнє за 2009-2011 рр.)

№
 в

ар
іа

нт
а Захист рослин від бур’янів Кількість бур’янів, шт./м2

Суха 
маса

бур’янів,
г/м2

внесення гербі-
цидів

між-
рядні 
обро-
бітки

ручні 
пропо-
люван-

ня

через 20 днів 
після внесення 
страхових гер-

біцидів

перед 
зби-

ранням 
качанів

ґрунто-
вих

післясхо-
дових

1. Контроль без  
гербіцидів 1 0 139,4 47,8 1013

2

Фрон-
тьєр,

1,4 л/га

Діален, 
2,0 л/га 1 0 6,5 12,4 182

еталон

3 Харнес ,
2,5 л/га 0 1 0 13,0 25,5 450

4 Харнес, 
2,0 л/га 0 1 0 14,1 18,6 525

5 Харнес, 
2,0 л/га

Естерон, 
0,7 л/га, 1 0 7,6 12,2 184

6 Харнес, 
2,0 л/га

Естерон,
0,5 л/га, 1 0 9,8 16,1 298

7 Харнес ,
1,5 л/га

Естерон,
0,7 л/га 1 0 13,8 16,2 175

8х. 0 0 2 0 82,3 53,4 734
9х 0 0 2 2 13,0 21,8 315

НІР0,95 0,73-3,72 1,16-4,69 7,4-35,7
Х) досходове і післясходове боронування. 
Визначення забур’яненості перед збиранням качанів (фаза 

молочного стану зерна) кількість бур’янів на контрольному 
варіанті становила 47,8 шт./м2.  Внесення ґрунтового гербіциду  
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фронтьєр, 1,4 л/га і післясходового діален, 2,0 л/га (еталон) забез-
печувало зменшення кількості бур’янів у середньому за три 
роки в 3,9 раза. Практично такий же ефект одержано у варіанті з 
внесенням ґрунтового гербіциду харнес, 2,0 л/га і післясходового 
естрон, 0,7 л/га. Маса бур’янів у сухому стані перед збиранням 
качанів (фаза молочного стану зерна) у варіантах з внесенням ґрун-
тового гербіциду харнес (2,5 і 2,0 л/га) була в 1,9-2,3 раза меншою 
порівняно з контролем (без гербіцидів), у варіантах з внесенням 
ґрунтового і післясходового гербіцидів – у 3,4-5,8 раза. Дворазове 
ручне прополювання на фоні механізованого догляду за посівами 
(досходове та післясходове боронування, два міжрядних обро-
бітки посівів) забезпечувало зменшення маси бур’янів у 2,3 раза. 
Отже, за кількістю бур’янів та їх масою у сухому стані перевага за 
варіантами, де вносили ґрунтовий і післясходовий гербіциди.

Заходи догляду за посівами впливали на врожайність качанів 
із зерном молочної стиглості (табл. 2). 

Таблиця 2
вплив заходів контролювання забур’яненості на врожайність 
гібрида кукурудзи цукрової спокуса (середнє за 2009-2011 рр.)

№
 в

ар
іа

нт
а Захист рослин від бур’янів Врожайність качанів  

без обгорток, т/га

внесення гербіцидів
між-
рядні 
обро-
бітки

ручні 
пропо-
люван-

ня

роки
середнє

2009 2010 2011
ґрунтових післясходових

1. Контроль без гербіцидів 1 0 0 4,81 0 1,60

2.
Фронтьєр,

1,4 л/га
Діален, 
2,0 л/га 1 0 8,25 7,56 10,09 8,63

еталон

3. Харнес, 
2,5 л/га 0 1 0 6,74 7,42 9,28 7,81

4. Харнес, 
2,0 л/га 0 1 0 7,02 7,76 8,60 7,79

5. Харнес, 
2,0 л/га

Естерон, 
0,7 л/га 1 0 8,03 7,80 9,40 8,44

6. Харнес, 
2,0 л/га

Естерон,
0,5 л/га 1 0 8,65 8,45 11,67 9,59

7. Харнес, 
1,5 л/га

Естерон, 
0,7 л/га 1 0 8,02 7,86 10,49 8,79

8х. 0 0 2 0 4,22 6,30 0 3,51
9х 0 0 2 2 6,11 7,99 8,12 7,41

НІР0,95 0,308 0,340 0,299
Х) досходове і післясходове боронування.
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Під впливом ґрунтового гербіциду фронтьєр, 1,4 л/га і післясхо-

дового діален, 2,0 л/га (еталон) врожайність качанів в середньому за 
три роки збільшувалась на 7,03 т/га порівняно з контро лем. У варі-
антах з внесенням тільки ґрунтового гербіциду харнес дозою 2,5 
або 2,0 л/га врожайність була дещо меншою порівняно з еталоном 
відповідно на 0,82-0,84 т/га. Найвищу врожайність качанів одер-
жано у варіанті з внесенням гербіцидів харнес, 2,0  л/га і естрон, 
0,5  л/га – 9,59 т/га, на 0,96 ц/га більше порівняно з еталонним варі-
антом. Збільшення дози естерону з 0,5 до 0,7 л/га на фоні ґрунто-
вого гербіциду харнес, 2,0 л/га призводило до зменшення врожай-
ності качанів на 1,15 т/га, що можна пояснити деякою негативною 
дією гербіцидів на врожайність качанів.

Механізований догляд за посівами (досходове і післясходове 
боронування, два міжрядних обробітки) забезпечував приріст 
врожайності порівняно з контролем (один міжрядний обро-
біток) на 1,91 т/га. Проведення двох ручних прополювань на фоні 
механізованого догляду за посівами забезпечувало підвищення 
врожайності качанів на 3,90 т/га.

Залежно від заходів контролювання забур’яненості посівів 
змінювались показники економічної ефективності вирощування 
качанів кукурудзи цукрової (табл. 3). 

На контролі (без гербіцидів, один міжрядний обро-
біток) собівартість 1 т качанів складала 1834 грн. У варіанті з 
внесенням ґрунтового гербіциду фронтьєр, 1,4 л/га і післясхо-
дового діален, 2,0 л/га (еталон) і варіантах з внесенням тільки 
ґрунтового гербіциду харнес собівартість була меншою порів-
няно з контролем відповідно в 3,0 і 3,4 раза. Подальше змен-
шення собівартості спостерігалося у варіантах, де на фоні 
харнесу вносили післясходовий гербіцид естерон. Найменшим 
цей показник був у варіанті з внесенням гербіцидів харнес, 
2,0 л/га і естрон, 0,5 л/га. Проведення механізованого догляду 
за посівами (досходове і післясходове боронування, два 
міжрядних обробітки), а також два ручних прополювання на 
фоні механізованого догляду за посівами забезпечувало змен-
шення собівартості 1 т качанів кукурудзи із зерном молочної 
стиглості порівняно з контролем (один міжрядний обробіток) 
відповідно в 2,0 і 2,7 раза. 
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Таблиця 3
економічна ефективність вирощування качанів кукурудзи  

цукрової залежно від заходів контролювання забур’яненості  
(середнє за 2009-2011 рр.)

№
 в

ар
іа

нт
а Захист рослин від бур’янів

Собі-
вартість 
качанів, 
грн./га

Умовно 
чистий 
прибу-

ток, 
грн./га

Рівень 
рента-
бель-

ності, %

внесення  
гербіцидів

між-
рядні 
обро-
бітки

ручні 
пропо-
люван-

няґрунтових післясхо-
дових

1. Контроль без гербі-
цидів 1 0 1834 -535 -18

2
Фронтьєр, 

1,4 л/га
Діален,
2,0 л/га

1 0 612 7661 145

еталон

3 Харнес, 
2,5 л/га 0 1 0 546 7449 175

4
Харнес, 
2,0 л/га

0
1 0 538 7496 179

5 Харнес, 
2,0 л/га

Естерон, 
0,7 л/га 1 0 524 8238 186

6 Харнес, 
2,0 л/га

Естерон, 
0,5 л/га 1 0 478 9804 214

7 Харнес, 
1,5 л/га

Естерон, 
0,7 л/га 1 0 502 8774 199

8х. 0 0 2 0 916 2050 64
9х 0 0 2 2 680 6080 121

Х) досходове і післясходове боронування. 

Вирощування качанів на контролі виявилося збитковим, 
витрати на 1 га перевищували вартість продукції на 535 грн., що 
можна пояснити низькою врожайністю. На еталонному варіанті 
та у разі внесення тільки ґрунтового гербіциду харнес одержано 
практично однаковий умовно чистий прибуток. Цей показник, 
а також рівень рентабельності найбільшими були у варіанті, де 
на фоні харнесу, 2,0 л/га вносили післясходовий гербіцид естрон, 
0,5 л/га.

Аналіз зерна кукурудзи цукрової молочної стиглості, прове-
дений у Дніпропетровському державному проектно-технологічному 
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центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції, показав, що 
при використанні хімічних засобів захисту рослин  від бур’янів у 
зазначених дозах залишків пестицидів у зерні не виявлено. 

висновки. 1. Використання механізованого догляду за посі-
вами кукурудзи цукрової без гербіцидів і ручних прополювань 
на фоні високої засміченості ґрунту насінням бур’янів призво-
дить до різкого підвищення забур’яненості посівів, зменшення 
врожайності качанів. 

2. Найвищу врожайність качанів (9,59 т/га) з кращими еконо-
мічними показниками одержано при використанні ґрунтового 
гербіциду харнес, 2,0 л/га і післясходового естерон, 0,5 л/га.

3. При механізованому догляді за посівами (без гербіцидів) 
доцільно проведення двох ручних прополювань для знищення 
бур’янів у рядках кукурудзи. 
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Аннотация. Приведены результаты трехлетних исследований 
по влиянию агротехнических и химических приемов контролирования 
засоренности в посевах раннеспелого гибрида кукурузы сахарной Спокуса 
на количество сорняков и их сухую массу, на урожайность початков в фазе 
молочной спелости зерна и экономическую эффективность их выращивания. 

Ключевые слова: кукуруза сахарная, агротехнические приемы, 
гербициды, сорняки, урожайность початков.


