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Ве ли кий асор ти мент гербіцидів — 
це ніби то до б ре, ад же за твор чо го 
підхо ду в аг ро но ма є мож ливість 

об ра ти найдієвіші про дук ти або їхні поєд 
нан ня. Втім, на прак тиці йо му не про сто 
виз на чи тись із пот ріб ним для йо го посі
вів пре па ра том — ча су на ви   роб ничі ек с
пе ри мен ти, як пра ви ло, бра кує, та й 
до стовірної інфор мації що до ре аль ної 
ефек тив ності про дуктів і наслід  ків їхньо
го за сто су ван ня не завж ди ви с та чає. Тож 
по ра ди досвідче них ко лег, які вже ви про
бу ва ли ті чи інші пре па ра ти на своїх 
по лях, завжди до  реч ні. Про кри терії 
ви бо ру ЗЗР та дос від ви ко ри с тан ня інно
ваційних про дуктів на шо му ви дан ню роз
повідає Юрій Хо ма, го ло вний аг ро ном 
ДП ДГ «Піонер».

— ДП ДГ «Піонер» — це Дер жав
не ДосліДне Гос По Дар ст во, 
яке віДно сить ся До інсти ту ту 
зро шу ва но Го зем ле роб ст ва 
на ану (Хер сонсь ка обл., Но во во рон
цівський рн, с. Лю бимівка). Гос по дар
ст во спеціалізується на рос лин ництві та 
на дає с.г. по слу ги, зо к ре ма про ва дить 
об робіток ґрун ту, збір уро жаю, пе ре ве
зен ня ван тажів. Маємо у своєму ар се на лі 
8070 га ор них земель. Цьо го ро ку ви  ро
щу ва ли такі куль ту ри, як пше ни ця ози ма 
— 1570 га, ячмінь ози мий — 1120 га, 
ріпак ози мий — 1365 га, го рох ози мий 
— 104 га, со няш ник — 2500 га, і за ли ши
ли під чи с тим па ром 1400 га. 

Чо му пар? Оскільки гос по дар ст во 
роз та шо ва не в по су ш ли во му регіоні, без 

чи с то го па ру не обійти ся. Ад же в на ших 
умо вах цей спосіб га ран тує підви щен ня 
ро дю чості ґрун ту й на ко пи чен ня в ньо му 
во ло ги. Цей рік по ка зав, що потрібно 
шу ка ти аль тер на ти ву зви чайній тех но
логії ви ро щу ван ня. Хотів би відзна чи ти, 
що цьо го се зо ну че рез не спри ят ливі клі 
ма тичні умо ви ми от ри ма ли найгіршу 
вро жайність за ос танні ро ки: пше ниці 
ози мої — 30,7 ц/га, яч ме ню ози мо го — 
41,0, ріпа ку ози мо го — 27,7 та со няш ни
ку — 14,0 ц/га.

У 2019му впер ше спро бу ва ли на 
посівах тех но логії notill і minitill. Нам 
спо до ба ло ся. Так, висіяний за тех но
логією notill го рох ози мий за без пе чив 
до сить не по га ною, як для нинішньо го 
ро ку, вро жайністю — 23,0 ц/га. Тож у 
2020му виріши ли збільши ти площі під 
тех но логією notill — уже висіяли по 
стерні пше ни цю ози му та ріпак. Вже 
за раз мо жу ска за ти: схо ди от ри ма ли 
чу дові! Один мінус — під час пе ре хо ду 
на цю тех но логію за бур’яненість посі
вів зро с тає вчет ве ровп’яте ро. 

Од нак, як що го во ри ти про зер но ву 
гру пу, яку ми висіва ли за зви чай ною 
тех  но логією, то її та кож потрібно за хи
ща ти від не ба жа них рос лин. Засмічу вачі 
посівів цьо го ро ку особливо до ку ча ють 
як аг ро куль ту рам, так і аг ро ви роб ни кам. 
Це пов’яза но з теп лим і до що вим жовт
нем. Сьо годні на посівах про во ди мо вес
няні ро бо ти. Але ж на дворі осінь! Та ко го 
за свою прак ти ку я не пам’ятаю. На зер
но вих куль ту рах уже про ве ли гербіцид
ний за хист, бо посіви бу ли так засмічені 
бур’яна ми, що куль ту ра при пи ни ла свою 
ве ге тацію. То му для гар но го роз вит ку та 
рос ту аг ро куль тур за сто со вуємо інно
ваційні гербіци ди, які за хи ща ють посіви 
від ба га ть ох злісних бур’янів. Без за собів 
за хи с ту за раз про сто не обійти ся!

На мою дум ку, успішне гос по да рю
ван ня на землі — це вда ле поєднан ня 
су час них інно вацій і тех но логій, пра виль
но об ра на стра тегія ве ден ня бізне су та 
співпра ця парт нерів, що довіря ють і 

ро зуміють од не од но го. І однією з та ких 
ком паній є Corteva Agriscience. Склад но 
знай ти аг рарія, який жод но го ра зу не 
за сто со ву вав за со би за хи с ту цьо го ви 
роб ни ка. З ком панією пра цюю вже дав
но. То му знаю, що її про дукція справді 
дієва та кон ку рує з інши ми ЗЗР відо мих 
ком паній. У них інно ваційні пре па ра ти, 
які до б ре пра цю ють за будьяких умов, а 
го ло вне — з ог ля ду на ефек тивність про
по но ва них за собів ціно ва політи ка ціл
ком кон ку рен то с про мож на та прий нят на.

У господарстві ви ко ри с то вуємо пе  ре
важ но гербіци ди Corteva Agriscience — 
пре па ра ти з лінійки Arylex™ аctive: 
Геліан текстм, Кве лекс™,  Слаш™, а 
та кож гербіцид Пал лас™.

Так, гербіцид кве лекс™, за вдя ки 
вмісту діючих ре чо вин із різни ми ме ха
нізма ми дії кон тро лює ши ро кий спектр 
двосім’ядоль них бур’янів. Ос нов ни ми 
йо го пе ре ва га ми є те, що він впли ває на 
пе ре рослі бур’яни в посівах. Хо ча йо го 
ре ко мен ду ють вно си ти в період роз вит
ку куль ту ри від двохтрьох листків до 
пра пор це во го ли ст ка включ но, так ста
ло ся, що торік у посіви пше ниці ози мої 
йо го вно си ли, ко ли рос ли ни куль ту ри 
вже пе  ре  бу ва ли у фазі ви хо ду в труб ку, 
а бур’я ни до ся га ли ви со ти 11–15 см. 
Ду ма ли, що не спра цює, втім, три во ги 
бу ли мар ни ми, а ре зуль тат — вра жа ю

чим. Бур’яни на че по са па ли! Завдяки 
ви ко ри с тан ню гербі ци ду кве лекс™ 
посіви бу ли чи с ти ми аж до зби ран ня 
вро жаю. До речі, цієї осені пше ни цю 
ози му та кож об ро би ли цим гербіци дом. 
Сьо годні наші посіви ма ють на си че ний 
тем нозе ле ний колір та чу до вий ве ге
таційний роз ви ток. 

Фа во ри том се ред пре па ратів для 
зер но вих куль тур для ме не став су час
ний ви со ко е фек тив ний після с хо до вий 
гербіцид ши ро ко го спе к т ра дії — 
Палластм. За вдя ки вмісту двох діючих 
ре чо вин (пірок су лам+ клоквінто сет
кис ло та) він кон тро лює од норічні зла
кові та де які дво дольні бур’яни в посі
вах куль ту ри. У посівах пше ниці ози мої 
в нас по ши рені зла кові бур’яни, се ред 
яких найбільше до шку ляв мишій. 
Палластм вно си ли в нормі 400 мл/га, 
ко ли бур’яни бу ли ду же пе ре рослі. 
Особ ли во нас по ра ду вав той факт, що 
гербіцид на 100% по до лав про бле му з 
мишієм. Ве ли кою йо го пе ре ва гою є те, 
що він нефі то ток сич ний. Як що й на далі 
ви ко ри с то ву ва ти ме мо гербіци ди з гру
пи грамі ніцидів, то ли ше Пал ластм.

У си с темі за хи с ту со няш ни ку впер
ше за сто су ва ли після с хо до вий гербіцид 
Геліан текстм. Без за пе реч но, пре па рат 
чу до вий! Щоб пе ревіри ти, чи на справді 
він та кий ефек тив ний, як го во рять 
аг ро   ви роб ни ки, ми виріши ли про ве с ти 
влас не досліджен ня. По ле, де не подія
ли ґрун  тові гербіци ди, об ро би ли 
Геліан текстм, але краї посіву за ли ши ли 
не об роб ле ни ми. Ри зик, звісно, був 
ве ли кий, оскільки на то му полі бу ло 
ду же ба га то ам б розії. Зго дом різни ця 
бу ла до б ре по  мітна. Там, де об роб ля ли 
Геліан текстм, по ле бу ло чи с те — жод
них про блем з ам б розією по ли но ли с
тою, навіть із пе ре рос лою, ло бо дою 
білою, мо ло чаєм… З усіма бур’яна ми 
гербіцид чу до во впо рав ся! Тож і на далі 

за  сто   со ву ва ти ме мо Геліан текс™. 
Навіщо мо ро чи ти собі го ло ву, ко ли ми 
вже пе ре ко на ли ся, що цей гербіцид 
ви прав ляє не доліки ґрун то вих пре па ра
тів, які ду же чут ливі до умов вне сен ня. 

Ще однією но вин кою для на шо го гос
по дар ст ва став се лек тив ний після с хо до
вий гербіцид слаштм для посівів ріпа ку 
ози мо го. Він по ка зав відмінний кон троль 
ши ро ко го спе к т ра од норіч них і ба га
торічних ши ро ко ли с тих бур’янів, які 
пред став лені в на шо му регіоні (на півдні 
Хер сонсь кої об ласті), а та кож пригнітив 
ряд хре с тоцвітих видів. Внаслідок то го, 
що гербіцид слаштм містить у своєму 
складі дві діючі ре чо ви ни — мо ле ку лу 
Arylexтм active і клопіралід, ри зик ви ник
нен ня ре зи с тент ності зни жується. Од нак 
потрібно пам’ята ти: щоб уне мож ли ви ти 
чи міні мізу ва ти будьякий по тен ційний 
ри зик, слід до три му ва ти ся ре ко мен
дацій що до за сто су ван ня гербіцидів:
•    ви ко ри с то ву ва ти мак си маль но до пу

с тимі до зи пре па ра ту для кон тро лю 
важ ко кон т ро ль о ва них бур’янів;

•    за без пе чу ва ти ро тацію куль тур у 
сівозміні;

•    чер гу ва ти гербіци ди з різни ми 
ме ханізма ми дії за ви ко ри с тан ня на 
од но му полі.
У своєму гос по дарстві ми не тільки 

за сто со вуємо ЗЗР компанії Corteva 
Agriscience, а й висіваємо гібри ди со 
няш ни ку брен ду TM Pioneer, які зай ма
ють у нас 80% посівів. Мо жу ска за ти, 
що гібри ди TM Pioneer що ро ку ра ду ють 
нас ста біль    ни ми вро жа я ми. Цьо го се зо
ну висіяли три гібри ди: P64LE25, 
P64LP130 та PR64F66. 

мені імПо нує, що в CortevA 
AgrisCienCe Пра цЮ Ють ви со
ко кваліфіко вані фаХівці. Во ни 
не ли ше ре ко мен ду ють і про да ють нам 
ЗЗР, а й на да ють по вний аг ро номічний 
су провід уп ро довж усь о го се зо ну. Пред
став ни ки ком панії ча с то відвіду ють на    ші 
по ля. І яка про бле ма не ви ник ла б — 
завжди вчас но відгук нуть ся, на да дуть 
справді кваліфіко вані по ра ди. Навіть 
про по ну ють поспілку ва ти ся із фер ме ра
ми (з яки ми співпра цю ють), у яких бу ли 
подібні си ту ації на по лях. За вдя ки тісній 
ко мунікації аг ро ви роб ни ки ма ють чу до
ву на го ду обміня ти ся досвідом чи про
кон суль ту ва ти ся з будьяких пи тань. 
Найбільше по до бає ться те, що фахівці 
ком панії відкриті, з чіткою до ку мен
тацією, все про зо ро й зро зуміло, парт
нер ст во ґрун тується на умо вах довіри й 
до б ро по ряд ності. Хо ча спеціалісти до 

волі мо лоді, але їхнім знан ням мо жуть 
по за зд ри ти досвідчені аг ро но ми. Са ме 
за вдя ки надійній співпраці з ком панією 
Corteva Agriscience ми завжди впев нені в 
то му, що в кінце во му ре зуль таті га ран то
ва но от ри маємо ба жані при бут ки. До б ре, 
що в Ук раїні є ком панія, яка до кла дає 
мак си мум зу силь для роз вит ку аг рар ної 
сфе ри. Це все ляє надію в май бутнє.

І. Катеринчук, канд. с.-г. наук
і.katerincyk@univest-media.com
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Дієві та кон ку ру ючі за со би за хи с ту рос лин, 
перевірені ук раїнськи ми аг ро ви роб ни ка ми

Сьо годні в Ук раїні доз во ле но до ви ко ри с тан ня ба га то засобів 
захисту рослин — по над дві ти сячі най ме ну вань, із яких най
шир ше пред став лені гербіци ди. І це не ви пад ко во, ад же 
найбільшої шко ди по сівам куль тур за вда ють са ме бур’яни, на 
бо роть бу з яки ми гос по дар ст ва ви т ра ча ють чи ма ло гро шей. 

Юрій Хома

Ефективність дії гербіциду  Геліантекс™ + ПАР Віволт®

Ефективність дії гербіциду  Геліантекс™ + ПАР Віволт®

Слаш™ забезпечує відмінний контроль широкого спектра 
однорічних і багаторічних бур’янів

Основною перевагою Квелекс™ є те, що він 
впливає на перерослі бур’яни в посівах


