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Г. Підпаль ний, на ук. співробітник 
з аг ро номії, 
ком панія «Аг ро сфе ра Лтд»

П
ро те се ред ча с ти ни сільгоспви роб-
ників по бу тує хиб на дум ка, що 
бо роть бу з бур'яна ми в посівах 
ку ку руд зи слід роз по чи на ти після 

мак си маль ної їхньої по яви, відтя гу ю чи про ве-
ден ня хімічних об ро бок ближ че до де ся то го 
ли ст ка куль ту ри. Крім цьо го, у та ких гос по дар-
ст вах пе ре важ но відмов ля ють ся від за сто су-
ван ня грун то вих гербіцидів, мо ти ву ю чи це їх 
знач ною ціною та не завжди ви со кою ефек-
тивністю в умо вах низь кої во ло гості грун ту. Чи 
ви прав да ний та кий підхід? Зви чай но ви прав-
да ний, як що гос по дар ст во не пре тен дує на 
ви сокі вро жаї та не має змо ги або ба жан ня 
приділя ти такій цінній та чут ливій до до гля ду 
куль турі, як ку ку руд за, до стат ньо ува ги, на яку 
во на, бе зу мов но, за слу го вує.

Щоб не бу ти го лослівним, на ве ду декілька 
ар гу ментів для обґрун ту ван ня своєї по зиції.

На сам пе ред по го во ри мо про «сто сун ки» 
рос лин ку ку руд зи та бур'янів:  їхня взаємодія 
не ви чер пується кон ку рент ною бо роть бою 
за світло, во ду та еле мен ти жив лен ня, хо ча 
й це істот но впли ває на вро жайність куль ту-
ри в бік її змен шен ня. Та цим шко да від 
бур'янів не об ме жується, ад же, згідно з 
досліджен ня ми ка надсь ких вче них, є ціла 
низ ка чин ників, які та кож зни жу ють вро-
жайність ку ку руд зи. Так, після сходів рос ли-
ни куль ту ри влов лю ють світло, що віддзер-

ка лю ють рос ли ни бур'янів, та відповідно до 
ото чен ня орієнту ють се бе у про сторі. Тож 
як що по ля вільні від бур'янів, то рос ли ни 
ку ку руд зи розміщу ють ли с тя пе ре важ но в бік 
міжрядь, на ма га ю чись зай ня ти яко мо га біль-
шу пло щу; за силь но го ж засмічен ня посівів 
рос ли ни «підла ш то ву ють ся» під ото чен ня, 
ви тя гу ю чись вго ру, що спри чи нює нерівно-
мірність сходів за ви со тою та роз вит ком. Але 
по тер пає не ли ше ли с тя: коріння та кож слаб-
ше роз ви вається і рос ли на у ціло му стає 
менш стійкою до стре со вих умов.

Кож на по мил ка у ви ро щу ванні ку ку руд зи 
на по чат ку її жит тя в ге о ме т ричній про гресії 
відо б ра жається на кінце во му вро жаї, і ви пра-
ви ти її в по даль шо му не мож ли во. Період, ко ли 
рос ли ни ку ку руд зи найбільше страж да ють від 
пригнічен ня бур'яна ми, — це фа за від трьох до 
де ся ти листків. Навіть як що після цьо го 
бур'яни повністю зни щи ти, втра ти май бут нь о-
го вро жаю ста но ви ти муть не мен ше 20%. 
Оче вид но, що най кра щий вихід — це об роб ка 
ку ку руд зи гербіци дом у фазі трьох листків. Але 
на прак тиці це рідко ко ли вдається че рез 
по годні умо ви або тем пи про ве ден ня об роб ки, 
до то го ж не завжди в цій фазі бур'яни вже 

повністю зійшли. То му в умо вах ви роб ництва 
оп ти маль ною бу де об роб ка рос лин куль ту ри у 
фазі до п'яти листків, особ ли во для ранніх 
гібридів, у яких роз ви ток ге не ра тив них ор ганів 
по чи нається раніше і, відповідно, ри зик по шко-
д жен ня більший.

Яку ж так ти ку за сто со ву ють гос по дар ст ва 
на прак тиці, ко ли не вне се ний грун то вий гербі-
цид? Ча с то у та ко му разі ви ко ри с то ву ють гер-
біцид, що містить у своєму складі два по тужні, 
але аж ніяк не дружні до рос лин ку ку руд зи 
ком по нен ти, що на ле жать до хімічно го кла су 
суль фонілсе чо вин. Та кож до йо го скла ду вхо-
дить ан ти дот для пом'як шен ня не га тив но го 
впли ву на куль турні рос ли ни. По глянь те на 
фо то ку ку руд зи, об роб ле ної та ким гербіци дом 
у фазі вось ми листків (на фо то 1 спра ва):

Візу аль но, на чеб то, все до б ре: рос ли ни не 
пригнічені, бур'яни зни щені. Але порівняй те це 
по ле із сусіднім, яке сіялось на вісім днів пізні-
ше і по вин не бу ло б ма ти гірший роз ви ток (на 
фо то зліва). Ця ку ку руд за бу ла об роб ле на у 
фазі п'яти листків ба ко вою сумішшю гербіци-
дів СУ ЛАМ, СЕ, та НІКОМІЛ, МС (суміш ре ко-
мен до ва на для ви ко ри с тан ня до фа зи се ми 
листків у ку ку руд зи включ но), ви роб ництва 
ком панії «АГ РО СФЕ РА ЛТД». Ця суміш має 
пе ре ва гу пе ред по пе реднім пре па ра том, ад же 
містить ком по нен ти з трьох хімічних груп, що 
уне мож лив лює ре зи с тентність та не пригнічує 
куль ту ру. Про її ефек тивність про ти бур'янів 
про мо ви с то свідчить «спа ле на» смуж ка пе ре-
рос лих злаків на узбіччі. Та кож зверніть ува гу 
на здо ро вий зовнішній ви гляд рос лин, чо му 
по спри я ло за сто су ван ня сти му ля то ра рос ту 
ФРЕШ АМІНО та мікро до б ри ва ФРЕШ КАЛІЙ 
у фазі се ми листків (фо то 2).  
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Бу ло б див ним зовсім не до гля-
да ти ди ти ну до де ся ти років, а 
вже потім роз по чи на ти го ту ва-
ти з неї поєднан ня но  белівсько-
го ла у ре а та в га лузі хімії та 
чемпіона з лег кої ат ле ти ки.

ЧИ ТАЙ ТЕ БІЛЬШЕ НА САЙТІ КОМ ПАНІЇ: 
www.agrosfera.ua та на 
Facebook: www.facebook.com/agrosferaltd
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