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ЭФЕКТЬIУНАСЦЬ ДЫКУРАНУ 

1 МАКУРОНУ У ПАСЕВАХ AЗIMAFI ПШАНIЦЫ 

Засмечанасць пасевау азiмай пшанiцы у Беларусi застаецца высокай. 
У n.асевах пераважае пустазелле, устойлiвае да гербiцыдау тылу 2,4-Д. 
Асаблiвую ролю )' аграцэнозе заняло аднагадовае злакавае nустазелле 
(мятлiца звычайная, метлюжок аднагадовы i iнш.), колы<асць якога на 
асобных палях у вiльготныя гады дасяrае 500-600 шт/м2 ( 1000 i больш 
сцёблау на 1 м2). 

Эфектыуным сродкам прыrнечання названага вышэй пустазелля з'яу
лялася перад- i пасля)iсходавае ужыванне глебавага гербiцыду сiма3iну, 
80%-нага 3. п., у норме 0,25 кг/га д. р. [2, Зj. Аднак забарона на шыро
кае в.ытворчае ужыв.анне гэтага гербiцыду у сувязi 3 аварыяй на Чарно
быльекай АЭС вы3начыла неабходнасць вывучэння ва умовах рэсnублiкi 
новых эфектыуных i менш небясnечных гербiцыдау аналагiчнага дзеян
ня. Перспектыуныя у гэтым плане гербiцыды фiрмы «Сiба-Гейгi»- ды
кураны, якiя змяшчаюць 70 i 80% дзеючага рэчыва хлорталурону у 
выгляд3е канцэнтрату эмульсii i 3мочвальнага парашку, i ix айчынны 
аналаг- макурон, 80% -ны з. п. 

Вывучэнне эфектыунасцi хлорталурону у Вялiкабрытанii [5}, Поль
~шчы [бj, Чэхii i Славакii [7], Балгарыi (4j i хлорталурону i макурону 
у Латвii (IJ nаказала, што пры перадусходавым унясеннi у пасевах азi
мых 3ерневых культур гэтыя rербiцыды по}·насцю 3нiшчылi аднагадовае 
пуста3елле. Гэта забяспечыла бiялагiчную эфектыунасць хiмiчнай пра
полкi на 77,3-96,1, знiжэнне сырой масы пустазелля- на 92,9-97,4%. 
Лiтаратурных даных аб эфектыунасцi дыкурану i макурону ва умовах 
Беларусi не 3нойдз.ена. · 

Мэтай нашых даследаванняу было вызначьщь бiялагiчную эфектыу
насць nерадусходавага ужывання гербiцыдау дыкурану i макурону у 
пасевах азiмай пшанiцы. 

Палявыя дробнад3ялянкавыя доеледы праводзiлiся на доследным 
полi БелНДI аховы раслiн (п. Прылукi Мiнскага раёна) у 1986-1990 гг. 
на дзярнова-падзолiстай лёrкасуглiнкавай глебе, ворны слой якой ха
рактарызавауся наступншмi аграхiмiчнымi nаказчыкамi: рНкс1 5,9-6,2, 
у 100 г глебы змяшчалася 16,0-16,8 мг рухомых форм Р205 (па Юрса
наву) i 15,0-15,9 мг KzO (па Пейве), гумусу- 1,8-1,95%. Агратэхнiка 
вырошчвання а3iмай пшанiцы агульнапрынятая для дадзенай зоны. 
У 1988 i 1990 rr. высявауся сорт Надзея, у 1989 г.- Сузор'е. Норма высе
ву- 4,5 млн усходжых зярнят на 1 га. У 1990 г. папярэднiкам быу а3iмы 
рапс, у 1988, 1989 гг.- аднагадовыя травы на 3ялёны корм. Сяубу азi
май пшанiцы правод3iлi у першай дэкадзе верасня, глыбiня закрывания 
насення- 4-5 см. 
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Т а б л i ц а 1. Уэдэеянне дыкурану 1 макурону tta копькасць оустаэеппя у naceвatx 
азlмаА nшанlцы (nапявы доспед, n. Прыпукl ) 

Зн lжэн11е колькасцl, % да каuтрото 

Варыянт доеледу 
Год дасле-
Д8001ШЯ9 рамонак 1 метлюжок 1 мятлiца 1 фlялка 1 усяrо 

неnахучы аднаrадовы зоычаАная нвляеая nустаэелля 

Кантро.1ь без npanoдкi• 1988 18,0 14,0 25,0 24,5 146,5 
1989 7,0 1,5 - 12,0 64,0 
1990 4,0 21,5 52,5 35,0 170,0 

сярэ;щяе 14,5 19,2 38,8 23,8 126,8 
Сiмаэiн, 80%-ны 3. л. 1988 100,0 100,0 100,0 46,9 85,7 

(этадон), 0,3 кr/ra nрэ- 1989 85,7 100,0 - 8,3 39,1 
nарата 1990 87,5 86,0 58,1 32,8 48,5 

сяrэдняе 91,1 93,0 79,1 31,4 49,2 
Дыкуран, 70%-ны к. э., 988 83,3 92.9 100,0 67,3 88,3 

2,0 .1/ra nрэnарата 1989 100,0 100,0 - 70,8 82,8 
1990 100,0 97,7 100,0 55,7 63,5 

сярэдняе 94,4 95,9 100.0 64,6 76,1 
Дыкуран, 70%-ны к. э., 1988 100,0 92,9 100,0 71,4 89,7 

3,0 .1/ra nрэларата 1989 100,0 100,0 - 37,5 50,0 
1990 100,0 95,3 100,0 64,3 63,2 

сярэдняе 100,0 94,7 100,0 57,7 68,1 
Дыкуран, 80%-ны з. n., 1988 100,0 92,9 100,0 55,1 87,4 

2,0 кг/rа npэnapaтn 1989 100,0 100,0 - 41,7 60,1 
1990 87,5 100,0 99,0 74,3 55,3 

80%-ны 3. 
сярэдняе 99,7 96,1 99,5 57,0 68,2 

Дыкура н, n .. 1988 100,0 100,0 100,0 87,8 95,1 
3,0 кг/га nрэпарата 1989 100,0 100,0 - 50,0 75,0 

1990 100,0 93,0 100,0 31,4 70,3 
сяfэдняе 100,0 96,5 100,0 56,4 78,2 

Макурон, 80%-ны э n .. 988 94,4 89,3 100,0 81,6 90,6 
2,0 кг/га 11рэnаратu 1989 100,0 100,0 - 41,7 70,3 

1990 100,0 95,3 100,0 64,3 62,3 

80%-ны з. n., 
сярэдняе 98,1 93,2 100,0 59,8 73,0 

Мак. урок, 1988 100,0 96,4 96,6 77,6 90,1 
3.0 кrjга nрэnарат:1 1989 100,0 100,0 - 70,8 83,6 

1990 100,0 100,0 100,0 62,8 63,8 
сярэдняе 100,0 98,5 98,3 70,4 72' 1 

• У к:.нтролi ко.1ькасць nустазелля дадэека 9 шт/м2• 

Гербiцыды уносiлi па схеме доеледу (таблiцы) nр_аз 2-3 днi пасля 
сяубы перад усходамi культуры маторным апырсквальнiкам cF-320:.. 
Расход рабочаИ вадкасцi 400 л/га. 

Пауторнасць доеледу чатырохразовая, плошча улiковай дзялянкi 
25 м2 (12,5Х2), размяшчэнне дзялянак рэндамiзаванае. У.1iк эфектыу
насцi хiмiчнай праполкi праводзiлi тройчы: колькасны- воеенню лраз 
месяц пасля апрацоукi rербiцыдамi, колькасна-ваrавы - вясной (у трэ
цяй дэкадзе мая) i лерад уборкай ураджаю. Пры двух апошнiх улiках 
пустазеллс вырывалi, вызначалi яrо колькасць па вiдах i сырую веrета
тыуную масу. На кожнай дзялянцы пры улiку бралi па чатыры ул.iковыя 
рамкi па 0,25 м2 кожная. ~iраджай улiчвалi nадзялянкава прамы'м кам
байнаваннем фiнскiм камбайнам сСампа:.. Матэматычную аnрацоуку 
даных праводзiлi метадам дысперсiйнага аналiзу. 

Вiдавы састау пустазелля у гады даследаванняу быу аналагiчны. 
Пераважала зi муючае аднаrадовае nустазелле: рамонак непахучы 
(Matricaria iпodora L.), фiялка палявая (Viola arvensis Murr.), стрэлкi 
(Capsella bursa-pastoris L.), незабудка палявая (Myosotis arvensis Hil\.), 
зоркаука сярэдняя (St~Jiaria media L., Cyr.), з аднадольных- метлюжок 
аднагадовы (Роз annua L.), пырнiк лзузучы (Elytrigia repens L. Nev
ski), мятлiца эвычайная (Apera spica-venti L. Beauv). Восенню адзна
чалi усходы яравога пустазелля: лебяды белай- Chenopodium alhum L., 
рэдзькi дзiкай- Raphanus rapl1anistrum L., вiдау зяберу- Galeopsis 
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Sp. i iнш., якiя заriнуЛI npьl nсршых замаразках. Засмечанасць nасевау 
азiмай nшанiцы а.з.рознiвалася na ко.1ькасцi nустазслля i адпаведна па 
яrq масе. Най~tеншымi rэтыя паказчыкi быдi 5· 1989 г., калi у пасеве ад
сутнiчала мятлiца звычайная. У кантролi без npano.aкi у rэты год расло 
64 J<алiвы nустазелля na 1 м~. а ix маса скла.1а толькi 114,6 r/м-;., што у 
3-4 разы менш за штоrадовыя даныя (табл. 1, 2). 

Ужыванне rербiцыдаS· nсрад усходамi забясnсчыла высокую бiяла
ri1Jную эфекты)·насць хiмнрапот<i. Так, аrульнан колы<асць nус.тазелля 
ад унясення сiмазiну (эталон) знiжалася на 39,1-85,7% nры друriм 
yJJiJ<y (табл. 1 ), а ix м аса nаменшылася на 69,4-93,5% (табл. 2). У ся
рэднiм rэтыя nаказчыкi складi 49,2 i 72,3%. Амаль цалJ<ам заriнулi ра
монак неnахучы (страты склалj адnаведна 85,7-100 i 65,0-100%), мст
люжок аднагадовы (86,0-100 i 83,7-100%) i мятлiца эвычайная (58,1-
100 i 87,3- 100%). Аднак сiмазiн аказа)· елабас таксiчнае уздзеянне на 
фiялку nалявую {страты- 8,3:.__46,9 i 27,6-43,6%), не уnлывау на зор
ка)·ку сярэднюю. :У'здзеянне сiмазiну на nустазе.1.1с nраяулялася не ад
разу: сnачатку адзначаласн з'яуленне }·сходау асобнаrа nустазелля, 
якое nотым жауцела i riнула у фазе разеткi. 

Бiялаriчная актыунасць дыкуранау быда больш выеокай i не залежа
ла ад nрэnаратыунай формы rербiцыдау. Ад ix ужывання у норме 2,0 i 
3,0 л ( кr)/ra агульная l<олы<асць nустазелля знiзiлася у сярэд'нiм на 
68,1-78,2% (табл. 1), маса ix nаменшылася на 86,5-90,2% (табл. 2), 

Т а б л i ц а 2. Уплыу дыкурану 1 макурону на знiжэнне сырой веrетатыунай м асы 
пустазелля у пасевах азi'!аА пwанiцы (nалявы дослед, n. Прылукl) 

' Знiжэнне масы пустаэмдll, ·~ .аа кантро.110 

Ворыянт дос..1е.ау 
Го.а дас.1t'· 
Д8881111Я9 [18.МОН8К 1 )о(СТЛIОЖОК 1 loiЯT.1 lца 1 фlялка 1 усяго 1 непахучы aдltRГI\.IIOBЫ эоычаАная П8.1А8ЗЯ nустазепли 

Кантроль без npanoлкi* 1988 128,2 23,1 118,9 38 ,8 . 552,9 
1989 27.5 8,4 - 11,7 114,6 
1990 24,3 24,5 177,1 26,8 336,1 

сярэдняе 60,0 23,8 148,0 25,8 334,5 
Сiмаэiн, 80%-ны э. n. 1988 100,0 100,0 100,0 41,2 93,5 

(эталон), 0,3 кг/га nрэ· 1989 68,7 100,0 - 43,6 69,4 
nарата 1990 65,0 83,7 87,3 27,6 71,9 

сярэ:шяе · 77,9 91,8 93,7 43,0 72,3 
Дыкуран, 70%-••ы к. э., 1988 96,5 97,8 100,0 75,8 95.7 

2,0 .1/ra nрэпарата 1989 100,0 100,0 - 82,0 97,5 
1990 100,0 98,8 100,0 79,1 83,7 

сярэ;щяе 98,8 99,4 100,0 74,3 89,4 
Дык уран, 70%-ны к. э .. 1988 100,0 96,1 100,0 91,5 94,9 

3,0 л га nрэnарата 1989 100,0 100,0 - 3,4 82,5 
1990 100,0 99,6 100,0 45,5 87,3 

сярэдняс 100,0 97,8 100,0 46,9 88,8 
Дык уран, 80%-ны э. n .. 1988 100,0 100,0 100,0 82,0 97,4 

2,0 кr/ra nрэnарата 1989 100,0 100,0 - 55,5 91,4 
1990 99,2 100,0 99,3 96,8 70,3 

сяр:цняе 99,7 100,0 99,7 78,3 86,5 
Дыкуран, 80%-ны з. n .. 1988 100,0 100,0 100,0 91,8 98,1 

З,О кr/ra nрэnарата 1989 100,0 100,0 - €0,6 89,4 
1990 100,0 98,8 100,0 48,9 90,9 

80%-ны з. 
сярэ;шяе 100,0 W,4 100,0 52,3 90,2 

Макурон, n., 191'8 96,~ 96,5 100,0 88,7 98,3 
2,0 кr/ra nрэnарата 1989 100,0 100,0 - 38,5 98,6 

1990 100,0 96,7 100,0 54,8 85,7 

Макурон, 80%-ны з. 
СЯfЭ,11JЯе 99,9 97,2 100,0 60,7 92,8 

n .. 988 . 100,0 97,4 96,7 84,8 88,8 
3,0 кr/ra прэnарата 1989 100,0 100,0 - 97,4 97,3 

1990 100,0 100,0 100,0 56,7 86,9 
сярэдняе 100,0 98,9 98,7 79,7 90,5 

• У кантролi маса пустазелля дад~ена }· riм2 • 
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Т а б л i ц а 3. Ynnыy rербiцыдау на урадЖайнасць азiмай nwан!цы (nадявы .n.oc.neд., 
n. Пры.nукi) 

Ураджаllиасць, ц/ rt. 

Нор,.а, 

1 1 1 

Варыянт дос.1еду кг (n)/ ra 
1988 r . 1989 г. 1990 г. nрэnарата сярэдкяе 

1 

Кантроль без апрацо9кi - 37,5 47,9 23,9 36,4 
Сiмаэiн, 80%-ны э. п. 0,3 42,1 49,7 26,2 39,3 

(эталон) 
2,0 42,4 50,0 26,4 39,6 Дыкура н, 70% ·ны к. э. 

Дыкуран. 70% -вы к. э. 3,0 45,0 47,7 26,8 39,8 
Дыкуран. 80%-йы э. n. 2,0 42,7 48,5 26,9 39,4 
Дыкуран, 80%-ны э. n. 3,0 41,8 47.7 27,4 39,0 
Макуров, 80% -вы э. n. 2,0 41,0 50,6 26,7 39,7 
Макурон, 80%-ны э п . 3,0 41,0 46,7 26,8 38,2 

HJP,. 3,5 4,6 2,1 

што значна вышэй за эталон. Пры гэтым адзначана штогадовае стабiль
нае уздзсю•нс гэтых гербiцыдау. Важна, што лустазелле гiнула у фазе 
усходау. Поунасцю гiнулi рамонак пахучы, метлюжок аднагадовы, мят
лiца эвычайная i зоркаука сярэдняя. Гэтыя гербiцыды мелi больш вы
сокую эфектыунасць супраць фiялкi палявой (сярэдняе знiжэнне коль
касцi- 56,4-64,6 супраць 31,4% у эталоне, масы- 46,9-78,3 супраць 
43,0%). 

Айчынны гербiцыд макурон па )'·здзеяннi на асобныя вiды пустазелля, 
аrульную засмсчанасць пасевау i знiжэнне масы лустазелля. быу анала
гiчны па эфектыунасцi дыкурану. Колькасць пустазелля знiжалася у ся
рэднiм на 72,1-73,0, маса- на 90,5-92,8% (табл. 1, 2). 

Усе вывучаемыя у дадзеным доследзе глебавыя гербiцыды лоунасцю 
знiшчылi стрэлкi i яgавое пустазелле, якое узышло восенню, але не дзей
нiчалi на лырнiк паузучы. 

Важна адзначыць, што дыкуран i макурон пры норме расходу 3,0 л 
(кr)/га аказвалi абарачальнае фiтатаксiчнае уздзеянне на раслiны азi
май лшанiцы (як сорту Надзея, так i Сузор'е): на працяrу 20-30 дзён 
вiзуальна назiралi патанчэнне i плямiстае абясколерванне першага лi
ста культуры. У далейшым лрыкметы фiтатаксiчнага уздзеяння нiвелi
равалiся i на верагодным знiжэннi ураджайнасцi азiмаА пшанiцы гэта 
не адбiлася. 

Дзякуючы знiжэнню засмечанасцi штоrод (за выключэннем 1989 г.) 
адзначалi вераrоднае павышэнне 5раджайнасцi пшанiцы. У 1989 г. пры 
адносна нiзl<ай засмечанасцi доследнага участка лрыбаука ураджайна
сцi па );cix варыянтах доеледу была невераrодная (г. зн. менш за HIP) 
(табл. 3). У 1988 i 1990 гг. ад ужывання rербiцыдау дыкурану i макуро
ну павыш;7н11е ураджайнасцi было крыху большым, чым у эталоне, i ад
бывалася у вынiку палялшэння стану пасевау- павышалiся прадук
цыйная кусцiстасць, азерненасць коласа j маса 1000 зярнят. 

Такiм чынам, на ладставе трохrадовых лалявых доследау выяулена, 
што ва 5мовах Беларусi для знiШ'IЭННЯ аднагадовага двухдальнага i 
асаблiва аднадольнаrа лустазелля nерад усходамi азiмай пшанiцы па
сляхова можна лрымяняць rербiцыды фiрмы «Сiба-Гейгi:. дыкуран, 
80%-ны з. л. i 70%-ны к. э., у норме не больш за 2,0 кr/ra (л/га) лрэпа
рата i ix айчынны аналаг макурои, 80% -ны э. п.- 2,0 кr/ra. 

Summary 

Based оп ll1e field experiments performed ( 1988-1990), the effectiveness and the 
necessity for pre-emergent app\ication of «Ciba-Geigy~ Сотраnу herblcides Dikuran, 
70% ЕС and 80% w. р. in lhe range of nol more then 2,0 kg/ha Ьу the preparation and 
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their native ana1og Makuron, 80% \V. р.- in the raпge of 2,0 kg/11a in winlcr \vheal 
~t:edlings in Be1arus for tl1e extcrшiпalio11 of annual dicot)•ledonous and, cspecially, 
rnonocotylcdonous weeds is sho\\'11. 
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