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means of the standard Carnoy fixative and acetocarmine squash method 

and observed 35 chromosomes in F1 plants, as expected. 

 Significant differences in chromosome conjugation of reciprocal 

hybrids had not been observed, thus, they had approximatedly same amount 

of bi- and univalents. 
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Вступ. Соя – універсальна зернобобова та олійна культура. За 

вирощування сої в Європі отримують в середньому 3–4 т/га зерна, а в 

Україні лише 2 т/га. Однією із основних причин недобору врожаю є 

висока забур’яненість посівів та недостатня ефективність захисту 

посівів сої. 

Постановка проблеми. Розробка ефективної, економічно 

вигідної системи контролю бур’янового компоненту із використанням 

хімічних засобів захисту рослин при вирощуванні сої, є надзвичайно 

важливим елементом інноваційного розвитку в галузі рослинництва. 

Шевченко М. С., Шевченко С.М., Деревенець-Шевченко К. А., 

та ін., у своїй праці відмічають, що зниження валових зборів 

сільськогосподарських культур внаслідок забур'яненості становить 

25– 30%, в окремих випадках перевищує 50% [3]. 

На початку вегетації соя має досить високу 

конкурентоспроможність стосовно бур’янів завдяки значним запасам 

пластичних речовин у насінні й інтенсивному росту. Але згодом 

невелика довжина стебла, повільний ріст у початковий період 

розвитку, невисока густота посівів (50–60 шт./м2 ) не дозволяють їй 

конкурувати з бур’янами. Тому засміченість полів є значною 

перешкодою в одержанні високих і стабільних урожаїв сої. У 

критичний період вегетації на забур’яненому фоні соя значно знижує 

свою продуктивність. За узагальненими багаторічними даними, 
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кожний центнер сирої маси бур’янів спричиняє недобір понад 13 кг 

насіння сої [2]. 

Останнім часом для ефективного контролю бур’янів у посівах 

сільськогосподарських культур все частіше використовують або 

бакові суміші гербіцидів, або послідовне внесення страхового 

препарату після ослаблення дії ґрунтового. 

Послідовне застосування гербіцидів у зменшених нормах 

витрати на 50% сприяло найефективнішому контролю рівня 

забур’янення [1]. 

Метою роботи є обґрунтування доцільності використання 

ґрунтового і післясходового гербіцидів для контролю бур’янової 

рослинності. 

Методи дослідження: польовий – для спостереження за 

ростом і розвитком рослин, умовами навколишнього середовища, 

оцінки агротехнічного та економічного ефекту досліджуваних 

елементів технології; вимірювально-ваговий – для обліку врожайності 

сої. 

Результати досліджень. Із ґрунтових гербіцидів ми 

досліджували дію препарату Фронтьєр Оптіма, який вносили до 

посіву сої в нормі витрати 1,0 л/га. Результати показали високу 

гербіцидну та економічну ефективність використання препарату 

Фронтьєр Оптіма. Через 30 днів після внесення гербіциду в посівах сої 

нараховувалось лише 11 шт/м2 рослин бур’янів. Злакові бур’яни були 

повністю відсутні, залишились лише стійкі дводольні зокрема лобода, 

гірчаки. Дана  кількість бур’янової рослинності на 79% менша 

порівняно із забур’яненістю контрольного варіанту, де гербіциди не 

вносились. Ефективність знищення однорічних двосім’ядольних і 

злакових бур‘янів через 60 днів після внесення Фронтьєр Оптіма  

становила 75% порівняно із контролем. Перед збиранням врожаю 

забур’яненість  посівів сої  дещо збільшилась і була в межах 26 шт/м2. 

Даний показник на 72% менший у порівнянні із забур’яненістю у 

контрольному варіанті, де на час збирання нараховували 94 шт/м2 

рослин бур’янів. З результатів досліджень можна зробити  висновок, 

що внесення ґрунтового гербіциду  Фронтьєр Оптіма  надійно захищає 

посіви сої  протягом більшості вегетаційного періоду.  

Оскільки ступінь засміченості агрофітоценозу сої була висока, 

особливо дводольними бур’янами, ми вирішили крім ґрунтового 

гербіциду Фронтьєр Оптіма, застосовувати додатково післясходовий 

гербіцид Корум п. к., 1,5 л/га + ПАР Метолат, 1,0 л/га. Норма витрати 
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робочого розчину становить 200–250 л/га. Завдяки високій 

селективності та м’якій дії вікно внесення Корум дуже широке - від 

одного до п’яти трійчастих листків. Але головним чинником є не фаза 

розвитку культури, а фаза розвитку бур’яну, до того ж слід 

орієнтуватися на найпроблемніший бур’ян.  

Облік забур'яненості показав, що при застосуванні препарату 

по вегетуючих рослинах фітотоксичність його у меншій мірі залежить 

від видового складу бур’янів. Облік, проведений через 30 днів після 

обприскування посівів показав, що ефективність дії Корум 1,5 л/га 

проти комплексу бур’янів у посівах сої становила 89% порівняно із 

вихідною забур’яненістю. Даний препарат ефективно знищував 

злакові бур'яни (92-97%).  Загальна кількість бур’янів знизилась на час 

збирання врожаю на 93% порівняно із вихідною, що доводить високу 

ефективність препарату  по  усуненню  бур'янової  рослинності в  

посівах  сої. 

Ефективність комбінованого застосування препаратів 

ґрунтової та післясходової дії в нашому досліді була досить високою. 

Так, облік проведений після застосування ґрунтового препарату 

Фронтьєр Оптіма к.е. показав, що його використання зменшило 

забур’яненість посівів сої злаковими бур’янами на 94% порівняно із 

контролем. Після застосування гербіциду  Корум + ПАР Метолат, 

кількість злакових бур’янів у посівах сої зменшилась до 1 шт/м2, що 

на 97% менше вихідної. Застосування такого прийому боротьби з 

бур'янами дозволило майже повністю їх позбутися - у посівах сої на 

час збирання врожаю. 

Висновки. Поєднання досходового та післясходового 

застосування досліджуваних препаратів мало більший фітотоксичний 

вплив на основні види бур’янів в посівах сої. Найвища урожайність 

сої була у варіанті із внесенням ґрунтового гербіциду Фронтьєр 

Оптіма к.е., 1,0 л/га – 2,09 т/га, Корум п. к., 1,5 л/га + ПАР Метолат, 

1,0 л/га - рівень  урожаю насіння сої  становила в середньому за два 

роки -  2,78 т/га, що більше ніж на контрольних ділянках на 1,78 т/га. 
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 Введение. Кабачок – скороспелая разновидность тыквы. В 

пищу употребляют его 8-12 дневную завязь. В плодах кабачка 

содержится 0,6 % белка, 3-4 % сахаров, 0,1 % жира, 0,3 % клетчатки, 

10-15 мг% витамина С, 0,06 мг% каротина, 0,08 мг% витамина В1. 

Высокие вкусовые и диетические качества его плодов обусловливают 

постоянный спрос населения. Используют кабачки для приготовления 

икры, маринования, жарки [1]. 

 Урожайность используемых в производстве сортов кабачка 

довольно низка. Повысить ее можно путем выращивания 

высокоурожайных сортов. Работу по установлению таких сортов 

провели в учебно-производственном хозяйстве «Агроуниверситет» 

Алматинской области в 2013-2015 гг. Изучали сорта: Грибовские 37 

(контроль), Сосновский, Спагетти Равило, Колобок, гибриды Оникс 

F1, Король рынка F1. 

 Подготовка почвы заключалась в уборке растительных 

остатков, внесении 20 т/га навоза, зяблевой вспашке на глубину 27-30 

см, ранневесеннем бороновании в два следа, культивации, нарезке 

временной оросительной сети. 

 Посев семян в открытый грунт провели по рядовой схеме с 

расстоянием между рядами 140 см, между растениями в ряду 70 см в 
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