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Ос нов ни ми і не за пе реч ни ми 
пе ре ва га ми іма зе тапіру, іма за
мок су та іма запіру є зни щен ня 

як зла ко вих, так і дво доль них бур’янів 
після по яви сходів куль ту ри, кон троль 
(де я кою мірою) на ступ них хвиль 
бур’янів та бо роть ба з вовчком со няш
ни ко вим. Крім то го, знач ною пе ре ва
гою цих пре па ратів є їхня без печність 
для бджіл. Але як й інші гербіци ди, 
іміда золіно ни не є без проб лем ною 
па на цеєю, їхнє за сто су ван ня ви ма гає 
пев но го на бо ру знань та вра ху ван ня 
особ ли во с тей.

За своєю дією на рос ли ни іміда зо
ліно ни, як і суль фонілсе чо ви ни та три а
золпіриміди ни, є інгібіто ра ми аце то лак
тат син та зи. Під дією гербіци ду від бу
вається при пи нен ня поділу тка нин у 
точ ках рос ту, рос ли на пе ре стає рос ти та 
зго дом ги не. Відповідно, для ефек тив ної 
ро бо ти пре па ра ту не обхідно, щоб ці льо
ві об’єкти пе ре бу ва ли в чут ли вих фа зах 
роз вит ку, се ред ньо та ма ло чут ливі — в 
по чат ко вих. На при клад, ам б розія по ли
но ли с та най чут ливіша до дії гербіцидів 
у фазі сім’ядоль—пер шої па ри справ
жніх листків, осот ро же вий — у фазі 
ро зет ки. Зро зуміло, що для бо роть би з 
про блем ни ми бур’яна ми слід за сто со ву
ва ти мак си мальні нор ми пре па ратів. 

Крім спільних рис, ок ремі пре па ра
ти гру пи іміда золінонів ма ють і де які 
від мінності, зо к ре ма у співвідно шенні 
ґрун то вої та ли ст ко вої дії, а також піс
лядії на на ступні куль ту ри.

Пре па ра ти на ос нові діючої ре чо
ви ни іма зе тапір (Юпітер®, РК) ма ють 
по туж ну ґрун то ву дію та ви со ко е фек
тивні під час за сто су ван ня в якості 
ґрун то во го гербіци ду в посівах го ро ху 
та сої, особ ли во у разі вне сен ня під 
пе ред посівну куль ти вацію. Ви ко ри с то
ву ю чи цей пре па рат в якості після с хо
до во го, зо к ре ма й у посівах со няш ни
ку, стійко го до іміда золінонів, слід 
об роб ля ти бур’яни ли ше у фазі сім’я
доль — пер шої па ри справжніх листків 
у од но річних двосім’ядоль них бур’янів 
та 2–3 ли ст ка — у зла ко вих. Ґрун то ва 
дія цьо го гербі ци ду у разі вне сен ня по 
ли ст ку мо же вза галі не про яви ти ся 
внаслідок су хості верх нь о го ша ру 
ґрун ту, особ ли во на куль ту рах пізньо го 
стро ку сівби (соя, со няш ник), що втім 
не поз бав ляє на ступні в сівозміні куль
ту ри від післядії. 

Іма запір, своєю чер гою, має ще 
біль ше ви ра же ну ґрун то ву дію й у чи с
то му ви гляді ви ко ри с то вується ли ше 
для бо роть би з не ба жа ною трав’яни с
тою рос линністю та ча гар ни ка ми на 

зем лях несільсько го с по дарсь ко го при
зна чен ня. Але у 1996 році в США бу ла 
ви яв ле на при род на стійкість до іма за
піру ди ко го со няш ни ку, що пов’яза но з 
на явністю в ньо му при род но го ге на 
AHAS. Саме це дало змогу створити 
гібриди куль тур но го со няш ни ку, стій
ких до іміда золінонів, для за хи с ту 
яких від бур’я нів іма запір за сто со
вують у поєднанні з іншою дію чою 
ре чо ви ною цьо го кла су — іма за мок сом 
(гербіцид Хан тер®, РК).

Іма за мокс, порівня но з по пе редніми 
діючи ми ре чо ви на ми, має най кра щу 
дію у разі ви ко ри с тан ня пре па ратів на 
йо го ос нові (Мол те но®, РК) по ве ге ту
ю чих бур’янах та най мен шу післядію. 
Після йо го за сто су ван ня на весні 
на ступ но го ро ку мож на висіва ти ячмінь 
ярий, пше ни цю яру та со няш ник, що 
ро бить під хід до ви бо ру на ступ ної 
куль ту ри в сіво зміні знач но гнучкішим. 
Гербіцид Мол те но®, РК мож на ви ко
ри с то ву ва ти як для за хи с ту сої та го ро
ху, так і стійких гібридів со няш ни ку, що 
ду же зруч но.

На прикінці хотіло ся б ска за ти 
де кілька слів про післядію гербіцидів 
цієї хімічної гру пи. Для роз кла дан ня 
цих діючих ре чо вин обов’яз ко ви ми є 
про грітий ґрунт та на явність во ло ги. За 
су хої жар кої та хо лод ної во ло гої по го ди 
їхній роз пад знач но уповільнюється, 
то му на прак тиці термін післядії мо же 
знач но відрізня ти ся від за яв ле ної 
ви роб ни ком. Са ме то му це зу мов лює 
не обхідність пильнішої ува ги спеціаліс
тів на місцях до пи тан ня ви бо ру куль ту
ри на на ступ ний рік та су во ро го до три
ман ня рег ла ментів вне сен ня гербіцидів, 
що на ле жать до цієї хімічної гру пи. 

Г. Підпаль ний,  
на уко вий співробітник з аг ро номії  

ком панії Agrosfera

По ява гербіцидів на ос нові 
іміда зо лінонів знач но спро с
ти ла бо роть бу з бур’яна ми  
у посівах бо бо вих куль тур,  
а зго дом, з по явою стійких 
гібридів, — і со няш ни ку. 

За мо ви ти то вар та от ри ма ти  
кваліфіко ва ну кон суль тацію  

мож на за те ле фо ном га ря чої лінії:  
0 800 20 42 42

або на сайті: www.agrosfera.ua

Іміда золіно ни — 
надійний інстру мент  
у досвідче них ру ках
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