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Л. 1. САРОКА, С. J'. САРОКА, А. С. АНДРЭЕУ 

АЦЭНКА ЭФЕКТЫУНАСЦI ГЕРБIЦЫДУ МЕТАФЕНУ 
У ПАСЕВАХ AЗIMAR ПШАНIЦЫ 

Забарона на выкарыстанне некаторых пестыцыдау ва умовах рэс
публiкi у сувязi з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС ускладнiла лравя
дзснне хiмiчнай npanoлкi nассвау сельскаrаспадарчых культур, у тым 
лiку i азiмай лшанiцы. Паколькi асноуным rербiцыдам, якi выкарыстоу
васцца для npanoлкi гэтай культуры, з'я5•ляецца толькi дыялен, выву
чэнне новых nерслекты)·ных гербiцыда}~ i вызначэнне спектру ix дзеян
ня з'яу;Iяеtща актуальнаi1 задачаи. У сувязi з rэтым уяуляе цiкавасць 
айчынны rербiцыд мстафЕ'н (сумЕ'сь 2,4-Д-2,4-дыхлорфенаксiвоцатная 
кiслата + дыянат-2-м<>таксi-3,6-дыхлорбензойная кiслата у суадносiнах 
11 : 1), якi выпускаецца у выrлядзе 60%-наrа воднага раствору, 

3 мэтай выву1Iэння эфектыунасцi гэтаrа rербiцыду намi у 1988-
1990 rr. на доследны .. t лолi БелНДI аховы раслiн (л. Прылукi Мiнскаrа 
раёна) былi nраведзсны палявыя дробнадзялянкавыя доследы. 

Глеба участка дзярнова-ладзолiстая лёrкасуrлiнкавая, ворны слой 
якой характарызавауся наступнымi аграхiыiчнымi паказчыкамi: рНкСI 
5,9-6,4, у 100 r rлебы змншчалася 16,1-18,4 мг рухомых формау Р205 
(лаводлс Кiрсанава), 16,0-16,2 мг К20 (паводле Пейве), гумусу-
1,9-2,1 о/о. 

Агратэхнiка вырошчваяня азiмай nшанiцы аrульнаnрынятая д.1я 
дадзенай зоны. У 1988, 1990 гг. вырошчвауся сорт Надзея, у 1989 r.-
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Т а б л i ц а 1. )'здзеянне метафену на аrульную засмечанасць пасевау азlмаl пшанlцы 
(палявы дослед, n. Пры.11укl) 

~~ 
ЛанlжЗRНе колькасцl Панlжsнне сырой ыасы 

nуста~лля, % да кантропю nустазелл11, % да кантролю 
ВарыяlfТ доеледу 

..... 
~ . 
Q.~ 1 1 1 сярэд· 1 1 1 сяр9д· 
~~ 

1988r. 1989г. 1990r. няе 1988r. 1989r. 1990г. н~ 

Кантроль без nраполкi - 172,0 82,0 224,0 159,3 f>ЗО ,О 104,0 416,3 350,2 
Дыялен (эталон) 2,0 30,5 82,3 14,3 42,4 31,5 88,9 29,6 50,0 
Метафен 1,3 36,2 81,7 59,6 59,2 40,6 83,9 53,0 59,2 
Метафен, 1,7 50,2 92,1 50,2 64,2 39,5 95,3 66,3 67,0 

3 а :9 в а г а. У кантролi колькасць nустазелля выражана у шт/мz, ix маса- у r/м2• 
Тое ж у табл. 2. 

Сузор'е. У 1988, 1989 rr. nаnярэднiкам былi аднаrадовыя травы на зя
лёны корм, у 1990 r.- азiмы рапс. Сяубу азiмай пwанiцы nраводзiлi у 
nершай дэкадзе верасня, rлыбiня заrортвання нассиня 4-5 см. Норма 
высявання 4,5 млн. шт/rа усходжаrа насення. Мiнеральныя уrнаеннi з 
разлiJ<У N91)РэQКэо уносiлi наступным чынам: NзоРооКоо- восенню у nс
радnасяуную культывацыю i Nво- nры ранневясновай падкормцы. 

У схему доеледу уключалiся: настуnныя варыянты: 1) кантроль без 
лраполкi; 2) дыялен, 40% -ны в. р. (эталон) - 2,0 л/га; 3) метафсв, 
60%-ны в. р.- 1,3 л/га; 4) мстафен, 60%-ны в. р.- 1,7 л/га. 

Гербiцыды уносiлi вясной у фазе кушчэння культуры метадам су
цэльнага аnырсквання маторны м апырсквальнiкам F320. Расход рабо
чай вадкасui 500 л/га. 

Даследаваннi праводзiлi адпаведна з с:Метадычнымi указаннямi па 
палявым выnрабаваннi гербiцыдау у раслiнэводстве:. tЗ]. Пауторнасць 
доеледу чатырохразовая. Плошча улiковай дзялявкi 25 м2 (12,5Х2,0), 
размяwчэнне дзялянак рэндамiзаванае. Улiк эфектыунасцi хiмiчнай 
npanoлкi праводзiлi двойчы: nраз месяц nасля унясення nрэnаратау i 
псрад уборкай ураджаю. lla кожнай дзялянuы лры улiках бралi па ча
тыры улiковыя рамкi па 0,25 м 2 кожная. Пустазсллс вырывалi, вызна
чалi яго колькасць па вiдах i сырую вегетатыуную масу. Ураджай улiч
валi nадзяляначна прамым камбайнаваннем фiнскiм камбайнам «Сам
nа». Матэматычную аnрацоуку даных лраводзiдi метадам дысп~сiйнага 
аналiзу [ 1]. 

Вiдавы састау пустазелля быу аналагiчны. Пераважала зiмняе адна
гадовае пустазелле: рамонак непахучы, браткi палявыя, стрэлкi, неза
будка лалявая, зоркаука сярэдняя, з аднадольных- мстлюжок адна
гадовы, мятлiца эвычайная (1988, 1990 rг.), пырнiк паузучы (1988 г.). 
3 яравога пустазелля найбольш была распаусюджана лсбяда белая 
(1988, 1989 гг.). 9начэнне i роля кожнага вiду пустазслля Эмянялiся па 
гадах, у сувязi з чым засмсtJанасць пассвау адрознiвалася па колькасui 
лустазелля i адлаведна па яго масс. Найменшымi гэтыя паказчыкi былi 
у вегетацыйны перыяд 1988-1989 гг., калi у пасеве адсутнiчалi мятлiца 
эвычайная i пырнiк паузучы. У rэты год у кантролi без праполкi налiч
валiся 82 шт. пустазелля на 1 м2, маса ягодасягала толькi 104,4 г/м~. 
што значна менш за звЦ~чайныя штогадовыя даныя (табл. 1, 2). 

Атрыманыя даныя паказваюu.ь, што эфектыунасuь вывучаемых rер
бiцыдау залежала ад стуnснi засмечанасцi ласевау злакавым лустазел
лем. Але паколькi на гэтае пустазелле rербiцыды не уздзейнiчалi, то 
у 1988 i 1990 гг. бiялагiчная эфектыунасць хiмiчнай праnолкi складала 
не больш за 64,2% па колькасцi i 66,3% па масе пустазелля (табл. 1). 
Метафен у норме 1,3 л/га па памяншэннi агульнай засмечанасцi быу 
аднолькавы з дыяленам (эталон). Так, агульная колькасць пустазелля 
ТJанiжалася у сярэднiм на 42,4 i 59,2%, а яго м аса- на 50 i 59,2%. Па -
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Т а б л i ц а 2. Уплыу метафену на асобныя вiды пустазелля у пасевах азiмаА пwанiцы (палявы дослед, n. Прылукi) 

Рамокак 11епахучы Браткl паляоыя Лебяда белая Зорка9ка сярэдняя 

Варыянт доеледу 

1 1 
1990 Г. 1 CЯ~Э;tJIRe 1988 г.l 

1 

1 сярэд· 
1 

1 сярэд· 1989 г. +990 r.j сяр~дкяе 1988 г. 1989 г. 1989 г. 1990 г. няе 1988 r. 1989 г няе 

' --·--------· ·-··-

Панiжэн.не колькасqi пустазелля, % да контролю 

Кантроль без npanoдкi 21,4 2,5 20,0 14,6 20,3 7,0 131,0 52,8 13,2 28,::> 20,9 10,0 20,5 15,3 
Дыялен, 2,0 л/га 60,7 80,0 62,5 67,7 59,1 78,6 14,9 50,9 84,1 100,0 92,1 15,0 9,7 12,4 
Метафен, 1,3 л/га 84,1 100,0 65,0 83,0 67,0 85,7 69,5 74,1 97,7 100,0 98,8 15,0 70,7 42,9 
.Метафен, 1,7 л/га 89,2 100,0 77,5 88,9 69,0 71,4 :>6, 1 65,5 100,0 100,0 100,0 80,0 75,6 77,8 

• Панiжэнне .часы пустазелля, % да кан.тролю 

Кантро.1ь без npanoлкi 142,3 33,0 141,0 105,4 39,3 j 18,3 101,5 53,0 23,2 11,2 11,7 2,0 25,9 14,0 
Дыя.1ен, 2,0 .1/га 69,6 23,3 63,5 52,1 45,8 59,0 30,5 45,1 96,6 100,0 98,3 о о о 
Метафен, 1,3 л/га 83,8 53,3 54,6 63,9 91,3 96,4 73,4 87,0 89,7 100,0 99,4 55,0 42,1 48,6 
Метафен, 1,7 л/га 79,3 100,0 97,3 92,2 88,8 96,4 60,9 82,0 100,0 100,0 100,0 75,0 71,4 73,2 
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Т а б л i ц а 3. Уплыу метафену на ураджайнасць аэlмаА nwанiцы (паля вы дослед, 
л. Прылукi) 

.. ~ . 
УраджаАнасць, ЦJга f1рыба9ка да кавтропю, цjга 

Варыяuт доеледу =-~- 1 1 1 СЯРЭД· 1 1 1 сярэд· .,...., ... 1968 г. 1989 г. 1990 г. няе 1988 г. 1989 ~. 1990 г. яяе о,.-. 

э: "'о; 

Кантроль без npanoлкi - 39,9 45,7 23,5 36,4 - - - -
Дыялен (эталон) 2,0 44,7 48,9 26,0 39,9 4,8 3,2 2,5 3,5 
Метафен 1,3 44,5 47,4 24,6 38,8 4,6 3,4 1,1 2,4 
Метафен 1, 7 44,0 52,3 25,0 40,1 4,1 5,1 1,5 4,0 

НIPos 3,4 3,2 l, 7 2,8 
т, % 1,7 2,2 2,4 

вышэнне нормы расходу метафену да 1,7 л/га .лавялiчвала яго эфек
тыунасць: гiбель усяго лустазелля склала у сярэднiм 64,2, ланiжэнне 
яго м асы - 67% (табл. 1). У гэтай норме метафен бы у больш эфектыу
ны за дыялен у барацьбе з рамонкам нелахучым, браткамi лалявымi, 
зоркаукай сярэдняй. Гiбель гэтых вiдау лустазелля склала адпаведна 
83,0-88,9 супраць 67,7%, 74,1-65,5 супраць 50,9 i 42,9-77,8% супраць 
12,4% (табл. 2). Амаль ца;1кам ад абодвух гсрбiцыдау гiнулi такiя вiды 
пустазелля, як лебяда белая (гiбель 92,1-100%), васiлёк ciнi, незабуд
ка nалявая, стрэлкi i iнш. 

Фiтатаксiчнага уздзеяння метафену на раслiны азiмай nшанiцы не 
адзначана. Дыялен у 1989 г. выклiкау кароткачасовае абарачадьнзе 
«скручванне» лiсцяу i «nаляганне» сцёблау лшанiцы, якое к фазе вы
хаду у трубку нiвелiрава.1ася i на ураджаi не адбiлася. 

У вынiку панiжэння засмечанасцi у варыянтах з выкарыстаннем гер
бiцыдау у nараунаннi з кантролем без npanoлкi ураджай азiмай nша
нiцы nавышауся. Нягледзячы на невялiкае адрозненне у прыбауках 
ураджаю, можна адзначыць, што у варыянце з дыяленам яны былi 
верагодныя штогод. Метафен верагодна nавышау ураджай у 1988, 
1990 гг. i у норме 1,7 л/га- у сярэднiм за тры гады . .ЯI< паказау аналiз 
структуры ураджаю, nрыбаукi збожжа атрыманы за кошт nавелiчэння 
прадуктыунай кусцiстасцi i колькасцi зярнят у коласе. 

Такiм чынам, на ладставе nраведзеных даслсдаванняу для лраполкi 
nассвау азiмай пшанiцы ва умовах Беларусi паспяхова можна рэкамен
даваць гербiцыд метафен (60%-ны в. р.) у норме 1,3-1,7 л/га у фазе 
кушчэння кудьтуры лры барацьбс з двухдольным аднагадовым nуста
зеллем, у тым лiку устойлiвым да гербiцыдау тылу 2,4-Д (2]. Пры моц
най засмечанасцi пасевау рамонкам нелахучым, браткамi i зоркаукай 
сярэдняй выкарыстанне меtафену у норме 1,7 л/га леnшае за дыяден. 
Гербiцыды не эфектыуныя супраць злакавага пустазелля. 
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