
 

Цього року склалася затяжна весна без високих температур. Зараз озимі зернові здебільшого 
знаходяться у фазі кущення ВВСН 21-25 і на більшості посівів є проблема з бур’янами, особливо 
зимуючими. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ 2-2021 

Гербіцидний захист озимих культур 

Варіантів гербіцидів для зернових культур є багато, тому звертаємо увагу на основні етапи вибору: 

• оглянути посіви і визначити видовий склад бур’янів, 

• виділити переважаючі 

• ОБОВ’ЯЗКОВО! якщо є падалиця соняшника або ріпаку – знати, чи був це традиційний 
гібрид, чи стійкий до імазамоксу чи трибенурон-метилу 

• підібрати гербіцид або комбінацію діючих речовин для ефективного контролю забур’яненості, 
враховуючи СІВОЗМІНУ – яка культура планується наступною (щоб уникнути післядії). 



 

СУЛЬФОНІЛ-СЕЧОВИНИ 

Найпоширеніша суміш цієї групи – 
тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил. 

Вона має свої переваги, але і недоліки також: 

ГОРМОНАЛЬНІ ГЕРБІЦИДИ  
 
2,4 Д, Дикамба 
 

 

працює при температурі від 5-7°С 

 
 
 

мають розширений спектр 
контрольованих бур’янів, особливо 
таких, як - лобода біла, паслін чорний, 
підмаренник чіпкий, падалиця всіх видів 
соняшника, ріпаку та ін.  

має широке вікно застосування до фази 
прапорцевого листка (ВВСН 13-39) 

 

добре контролює такі бур’яни як – 
гірчиця польова, редька дика, мак-
самосійка, талабан польовий, грицики 
звичайні, гірчаки та види осотів 
 

 

не контролює падалицю соняшника і 
ріпаку, стійких до трибенурон-метилу, 
імазамоксу та імазапіру 

 

мають коротке вікно застосування - до 
ВВСН 32 

 

потребує партнера для контролю 
перерослих бур’янів, таких як – вероніка, 
підмаренник чіпкий, рутка лікарська та 
ін. 

 

важливою є температура внесення: 
+8!  
Слід уникати внесення у випадках, коли 
рослини перебувають у стресі, або якщо 
прогнозується похолодання. 

 

Цими днями дуже актуальним є і фунгіцидний захист, тому що: 

• ОЗИМА ПШЕНИЦЯ ранніх строків посіву є розкущеною і має велику вегетативну масу. На старих 
листках спостерігається ураження септоріозом, крім того, є поодинокі випадки снігової плісняви. 

• ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ здебільшого уражений гельмінтоспоріозними плямистостями – темно-бура та 
сітчаста. 

Ефективним рішення для боротьби з 
хворобами на ранніх етапах є внесення 
фунгіцидів на основі триазолів, а саме: 

Ротразон ®  – 1-1,5 л/га,  

Фалькон ® – 0,4-0,6 л/га,  

Капало ® – 1-1,5 л/га,  

ТілтТурбо ® – 0,8-1  л/га,  

РексПлюс ® – 0,8-1,2 л/га 

 

 

 

Фунгіцидний захист і регуляція росту озимих культур 



 

З настанням високих температур багато виробників старатимуться внести усі продукти разом, у 
тому числі регулятори росту для зернових.  

Але перш за все потрібно визначитися з метою проведення цієї операції: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УВАГА! При використанні регуляторів росту радимо обов’язково звертати увагу на 
температурний режим, необхідний для кожного продукта, а також консультуватися з 
агрономом!  
 
 

  

 

Регуляція росту і СТИМУЛЯЦІЯ КУЩЕННЯ на 
нерозкущених посівах 

Хлормекватхлорид ® – 0,3-0,4 л/га 
+ 

СеріаСТАРТ ® - 2 л/га 

Регуляція росту і СКОРОЧЕННЯ ВІДСТАНІ МІЖ 
МІЖВУЗЛЯМИ   
Фаза розвитку - ВВСН 30-32 

Хлормекватхлорид ® – 0,8-1,5 л/га 

Медакс Топ ® – 0,5-1 л/га 

Модус ® – 0,4-0,6 л/га 

Терпал ® – 1-1,5 л/га 

Церон ® – 0,5-0,75 л/га 

Детальну інформацію щодо використання регуляторів на зернових ви можете знайти на ст. 48-53 
Довідника Суффле’ІНФО 2021 


