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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІДНИХ ДОБРИВ ІЗ ГЕРБІЦИДАМИ ДЕРБІ  

ТА АКСІАЛ У ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
 
Досліджували фізіологічні особливості взаємодії мідних добрив із гербіцидами Дербі 

та Аксіал і їх сумісний вплив на врожайність та якість зерна озимої пшениці сорту Смугля-
нка. Показано, що додавання до робочих розчинів препаратів із вмістом міді знижує актив-
ність Аксіалу та не впливає на активність Дербі. Встановлено, що за умови застосування 
композиції гербіцидів разом із мідним добривом «Косайд 2000» рівень врожайності високоі-
нтенсивного сорту озимої пшениці підвищувався. 
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Вступ. Серед хлібних злаків за своєю значимістю пшениця посідає перше місце, оскі-
льки її харчова цінність та висока екологічна пластичність, що робить її придатною для ви-
рощування у найрізноманітніших кліматичних умовах, є неперевершеними. Ця культура ви-
рощується практично в усіх країнах, які мають достатньо розвинуте сільськогосподарське 
виробництво, і являє основу харчового раціону переважної частини людства. В Україні ози-
ма пшениця займає перше місце за посівними площами та є головною продовольчою культу-
рою [3].  

Високі врожаї озимої пшениці нерозривно пов’язані зі збалансованими дозами вне-
сення NPKS та мікроелементів. На сьогоднішній день особлива увага приділяється створен-
ню комплексних добрив для позакореневого підживлення, які дають можливість значно під-
вищити коефіцієнти засвоєння поживних речовин рослиною та знизити їх потрапляння в 
оточуюче середовище. Важливою складовою високих рівнів урожаїв є застосування мікрое-
лементів у позакореневому підживленні. При цьому, системи позакореневого підживлення 
інтегруються в системи захисту рослин від бур’янів, шкідників та хвороб. Застосування ком-
позицій елементів живлення з гербіцидами може як посилювати ефективність засвоєння по-
живних елементів та дію засобів захисту, так і, у багатьох випадках, різко знижувати ефекти-
вність препаратів, часом до прямих проявів фітотоксичності на культурних рослинах [7-9]. 
Забур’яненість посівів є одним із головних чинників, що заважають отримувати вагомі вро-
жаї, а боротьба із бур’янами відноситься до найбільш складних і затратних елементів техно-
логії захисту посівів озимої пшениці [1, 2]. 

Традиційним підходом у виробництві є застосування мікродобрив сумісно з пестицида-
ми. Необхідно відмітити, що існують особливості взаємодії ряду елементів живлення з гербіци-
дами різних хімічних класів та тих, що відрізняються за механізмом дії, які часто призводять до 
зниження ефективності контролю бур’янів. Серед найбільш відомих обмежень необхідно зазна-
чити зниження фітотоксичності похідних 2,4-Д, бензойної кислоти, гліфосату та інших препара-
тів з фосфонометилгліцином при застосуванні з двовалентними катіонами [4, 5].  

Мідь є редокс-активним перехідним необхідним для рослин металом. Вона виступає у 
якості структурного елемента в ряді металопротеїнів, багато з яких беруть участь у транс-
порті електронів у хлоропластах та мітохондріях. На клітинному рівні мідь відіграє важливу 
роль у метаболізмі клітинної стінки, окислювальному фосфорилюванні, мобілізації заліза та 
біогенезі молібдену [11]. За дефіциту міді у зернових порушується лігніфікація клітинних 
стінок, що може призвести до вилягання. Тому, є важливим визначення можливості застосу-
вання цього мікроелементу з грамініцидами.  

Таким чином, метою нашої роботи було дослідити вплив ряду мідних добрив на акти-
вність гербіцидів Дербі та Аксіал, а також їх сумісний вплив на врожайність і якість зерна 
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високоінтенсивних сортів озимої пшениці. 
Матеріали та методика досліджень. Польові та виробничі дослідження проводили 

на посівах озимої пшениці у ТОВ «Агросервіс» Жашківського району Черкаської області 
(ділянки площею 1 га) та Дослідного сільськогосподарського виробництва Інституту фізіоло-
гії рослин і генетики НАН України (ДСВ ІФРГ НАНУ), смт. Глеваха Васильківського р-ну 
Київської обл. Залікова площа ділянок 10 м2, повторність – 6-10 кратна. Контролем слугува-
ли варіанти без обробки та фон N90P60K60S10. 

Досліди у ДСВ ІФРГ НАНУ проводили на темно-сірому опідзоленому ґрунті, піщано-
легкосуглинковому за механічним складом, у ТОВ «Агросервіс» – на типових чорноземах. 

Вегетаційні сезони 2011-2012 років відрізнялися тривалими високими температурами. 
Влітку температура піднімалася до 42 °С. У зоні досліджень за вегетаційний період сума ак-
тивних температур (більше +10 °С) становила близько 2600-2900 °С. Опадів протягом року 
випадало від 530 до 650 мм., а за літній період у середньому 180-220 мм.  

Насіння протруювали Селест Топ 312,5 FS т.к.с. з монокалійфосфатом. Рослини обро-
бляли фунгіцидами Альто Супер 330 ЕC, к.е. і Амістар Екстра 280 SC, к.с., інсектицидом 
Енжіо 247 SC, к.с., зокрема у фазу кущіння, цвітіння та по прапорцевому листку. Ділянки 
оброблялися гербіцидами Дербі 175 SC, к.с. (0,07 л/га) і Аксіал 045 ЕC, к.е. (1,0 л/га) у кінці 
фази кущіння. Обприскування проводили у вечірні години за температури повітря 20-24 °С 
та за відсутності вітру. Забур’яненість посівів злаковими видами бур’янів визначали через 3 
тижні після обробки. 

У якості мідних добрив використовували «Косайд 2000» (ф. «Дюпон») (0,1 кг/га), мідь 
сірчанокислу пентагідрат (0,2 кг/га) та мідь оцтовокислу моногідрат (0,2 кг/га).  

Результати дослідження та їх обговорення. Перші обробки гербіцидами проводять 
навесні у фазу кущіння, коли сформувалася потреба рослин у підживленні азотом та мікро-
елементами. Тому внесення мікроелементів у робочих розчинах з гербіцидами є важливим 
заходом технологій вирощування для більшості зерновиробників країни.  

Для більш детального дослідження ефекту взаємодії міді з грамініцидами в умовах виро-
бничих дослідів визначили зміни фітотоксичності піноксадену з різними мідними добривами 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив ряду добрив, що містять мідь, на фітотоксичність Аксіалу, 

ТОВ «Агросервіс», 2012 рік 

Варіант Доза, л/га, кг/га 

Apera spica-venti L. 

Кількість рослин/маса 
сухої речовини, г/м2 

Кількість рослин/маса 
сухої речовини, % до 

контролю 
Контроль - 14/1073 100/100 
Аксіал 1,0 1/7 7/0,7 
Аксіал + Kосайд 2000 1,0 + 0,1 5/23 36/2 
Аксіал + сульфат міді пента-
гідрат 

1,0 + 0,2 9/74 64/7 

Аксіал + мідь оцтовокисла 
моногідрат 1,0 + 0,2 5/29 36/3 

НІР 0,95 5/14 - 
 
В умовах виробничих дослідів показано суттєве зниження активності грамініциду Аксіал 

до злакових видів бур’янів (на прикладі домінуючого на посівах виду бур’яну метлюгу звичай-
ного) за умови додавання до робочих розчинів препаратів міді. Зазначимо, що робочі розчини з 
препаратом Косайд 2000 не утворювали осадів протягом 3 год. після приготування. Також не 
спостерігалося осаду за умови додавання до робочого розчину міді оцтовокислої. У польових 
умовах додавання сульфату міді викликало утворення осаду вже через 30-60 хв. після приготу-
вання робочого розчину. На фільтрі обприскувача при цьому залишалося до 2-5 % нерозчинної 
солі у вигляді кристалів.  
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Встановлено, що додавання добрив, які містять мідь, до розчинів грамініциду для обпри-
скування суттєво знижувало його фітотоксичність. Слід відзначити значне зростання кількості 
злакових бур’янів у посіві озимої пшениці. Однак, ушкодження посіву злаковими бур’янами, яке 
визначали за накопиченням сухої речовини рослинами бур’янів, було помірним. Отже, застосу-
вання мідних добрив недоцільно з піноксаденом, та, ймовірно, з іншими інгібіторам ацетил-
КоА-карбоксилази (АКК). 

Ще у 80-х роках попередьного століття було показано, що ряд двовалентних катіонів 
можуть знижувати активність інгібіторів АКК, що показано на прикладі сетоксидиму [10]. 
Зміни активності інгібіторів АКК за сумісної дії з елементами живлення є малодослідженим 
напрямом у фізіології рослин. Очевидно, що для розгляду питань взаємодії піноксадену та 
похідних арилоксифеноксипропіонової кислоти (фуроре, фюзілад тощо) з міддю вірогідним 
поясненням інгібуючої дії цього мікроелементу на фітотоксичність гербіциду може бути 
взаємодія не тільки з діючою речовиною, яка поряд з основною молекулою токсиканта 
містить фрагмент алкілу, з’єднаний через ефірний зв’язок, а й з кислотою грамініциду, яка 
утворюється в рослинах під дією гідролаз [6, 7].  

Вплив гербіцидів Дербі та Аксіал за сумісного застосування з мідними добривами на 
врожайність і якість зерна озимої пшениці. Відомо, що для отримання високих рівнів урожа-
їв пшениці необхідним є застосування мікроелементів у позакореневому підживленні. Вище 
наведені дані свідчать про зниження активності піноксадену за сумісної дії з мідними добри-
вами.  

В умовах польових дослідів досліджували також вплив гербіцидів Дербі та Аксіал за 
сумісного застосування з мідними добривами, на врожайність і якість зерна високоінтенсив-
них сортів озимої пшениці. Дослідження проводили на виробничих посівах озимої пшениці 
сорту Смуглянка у ДСВ ІФРГ НАН України (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вплив гербіцидів Дербі та Аксіал при сумісному застосуванні з макроелементами та 
мідними добривами  на продуктивність озимої пшениці сорту Смуглянка, ДСВ ІФРГ 

НАН України, 2011 рік 
Варіанти, дози Маса бур’янів, ц/га 

сухої речовини 
Урожайність, ц/га (вміст 
білка, % / клейковини, %) 

N90P60K60S10 (контроль) 12,2а 54,0 (13,8/31,9) 
N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га 8,9б 57,0 (13,9/32,2) 
N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га + мідь сірчанокисла, 0,2 
кг/га 9,9б 56,1 (13,6/32,0) 

N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га + Косайд 2000, 0,1 кг/га 9,9б 59,7 (13,8/33,0) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га 1,1в 62,0 (13,9/32,2) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,070 л/га + мідь сірчанокисла, 0,2 
кг/га 2,1в 61,5 (13,7/31,8) 

N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Косайд 2000, 0,1 кг/га 2,1в 66,1 (13,7/31,8) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал, 1,0 л/га 0,01а 64,1 (13,9/32,2) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал, 1,0 л/га + мідь 
сірчанокисла, 0,2 кг/га 0,01а 64,0 (13,9/32,3) 

N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал,1,0л/га + Ко-
сайд 2000, 0,1кг/га 0,01а 79,0 (13,9/32,8) 

НІР0,95 2,3 2,6 (0,8/1,4) 
Примітка. Однаковими буквами позначено варіанти, що не відрізняються за 0,95 рівня значущості. 

 

Встановлено, що застосування мідних добрив сумісно з грамініцидом Аксіал викликає 
статистично достовірне зниження фітотоксичності гербіциду до бур’янів. При цьому, вро-
жайність культури за внесення міді сірчанокислої дещо знижується. Статистично достовірне 
підвищення врожайності встановлено для варіантів із застосуванням гербіцидів та Косайду.  

У сезоні 2012 року також отримано високі рівні врожаю озимої пшениці за сумісного 
застосування елементів живлення і гербіцидів (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Вплив гербіцидів Дербі та Аксіал при сумісному застосуванні з макроелементами та 
мідними добривами на продуктивність озимої пшениці сорту Смуглянка, ДСВ ІФРГ 

НАН України, 2012 рік 

Варіанти, дози 
Маса бур’янів, 
ц/га сухої речо-

вини 

Урожайність, ц/га 
(вміст білка, %/ 
клейковини, %) 

N90P60K60S10 (контроль) 24,2а 56,0 (13,5/31,0) 
N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га 11,9б 62,2 (13,2/32,0) 
N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га + мідь сірчанокисла, 0,2 кг/га 12,3б 60,4 (13,6/32,0) 
N90P60K60S10 + Аксіал, 1,0 л/га + Косайд 2000, 0,1 кг/га 9,9б 68,2 (13,8/33,0) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га 4,1в 64,7 (13,4/32,1) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + мідь сірчанокисла, 0,2 кг/га 7,1в 62,9 (13,7/31,8) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Косайд 2000, 0,1 кг/га 3,1в 70,9 (13,7/31,8) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал, 1,0 л/га 0,01а 68,4 (13,7/32,0) 
N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал, 1,0 л/га + мідь сірча-
нокисла, 0,2 кг/га 1,2а 68,0 (13,8/32,5) 

N90P60K60S10 + Дербі, 0,07 л/га + Аксіал,1,0л/га + Косайд 
2000, 0,1кг/га 0,01а 75,0 (13,8/32,5) 

НІР0,95 2,7 2,7 (1,0/1,5) 
 

Встановлено тенденцію до зниження врожаю озимої пшениці у варіанті з внесенням 
грамініциду Аксіал із сульфатом міді. Внесення мідних добрив та гербіцидів статистично 
достовірно не впливало на якість зерна озимої пшениці сорту Смуглянка. Вміст білка та 
клейковини не залежав від обробки мікродобривами та гербіцидами. Суттєво підвищувався 
рівень врожаю за внесення міді у формі Косайду одночасно з гербіцидами. 

У вегетаційному сезоні 2011-2012 рр. також проведено польові досліди у Черкаській 
області з визначення ефективності взаємодії грамініциду Аксіал з мікродобривами, що міс-
тять мідь.  

Фоном слугувало внесення гербіциду Гранстар (трибенурон-метил) у дозі 25 г/га, 
який вносили у фазу кущіння разом із фунгіцидом Солігор, 1,0 л/га, та інсектицидом Фастак, 
0,1 л/га.  

Після обробки протидводольним гербіцидом у посіві домінували метлюг (Apera spica-
venti L.) і пажитниця (Lolium spp.). По краях поля зустрічалися поодинокі скупчення рослин 
вівсюгу (Avena fatua L.). Поле під посів озимої пшениці було добре підготовлене по попере-
днику – кукурудзі, де було внесено ґрунтовий гербіцид ацетохлор, а по сходах – нікосульфу-
рон. Кількість злакових видів бур’янів у посіві озимої пшениці на 1 м2 коливалася в межах 5-
15 шт., та не перевищувала 20 шт. на окремих частинах поля. Грамініцид Аксіал вносили у 
фазу кінець кущіння-вихід у трубку. 

Якщо після застосування грамініциду в умовах виробничих дослідів показано суттєве 
зниження активності Аксіалу до злакових видів бур’янів (на прикладі домінуючого на полі 
метлюгу звичайного) за умови додавання до робочих розчинів препаратів міді (див. вище), то 
при оцінці взаємодії грамініциду і мікроелементу у формі Косайд 2000 та оцтовокислої міді 
моногідрату впливу на фітотоксичність не встановлено. Фітотоксичність Аксіалу дещо зни-
жувалася за внесення разом із гербіцидами сульфату міді пентагідрату. 

Встановлено незначне зниження врожайності за сумісного застосування сульфату міді 
пентагідрату та Аксіалу. Спостерігалася тенденція зростання рівня врожаю за внесення міді 
оцтовокислої моногідрату і Аксіалу. А застосування гідроксиду міді у сучасній препаратив-
ній формі – Косайд 2000 – призводило до помітного підвищення врожайності озимої пшени-
ці (табл. 4). 

Зважаючи на встановлене послаблення активності грамініциду за сумісного застосування 
з дослідженими видами мідних добрив, зниження врожаю культури ймовірно пов’язано з погір-
шенням рівня контролю бур’янів у посіві. Також не визначено змін у якісних показниках вро-
жаю озимої пшениці за дії міді та Аксіалу. 
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Таблиця 4 
Вплив ряду добрив, що містять мідь, на фітотоксичність Аксіалу у посівах озимої пше-

ниці сорту Смуглянка, ТОВ «Агросервіс», 2012 рік 
Варіант Доза, л/га, 

кг/га 
Маса бур’янів, ц/га 

сухої речовини 
Урожайність, ц/га (вміст 
білка, %/ клейковини, %) 

Контроль - 14,9 76,5 (13,1/31,5) 
Аксіал 1,0 7,9 77,0 (13,3/31,8) 
Аксіал + Kосайд 2000 1,0 + 0,1 7,9 83,9 (13,8/32,4) 
Аксіал + сульфат міді пентагідрат 1,0 + 0,2 9,9 76,1 (13,7/32,5) 
Аксіал + мідь оцтовокисла моногідрат 1,0 + 0,2 8,7 78,2 (13,8/32,4) 
НІР 0,95 2,4 2,1 (0,7/1,0) 

 

 
Висновки. В результаті проведених досліджень показано, що мідні добрива при спіль-

ному застосуванні з гербіцидами знижують активність Аксіалу та не змінюють активності Дербі. 
Додавання до робочих розчинів гербіцидів гідроксиду міді (Косайд 2000) призводить до підви-
щення продуктивності озимої пшениці в умовах польових та виробничих дослідів внаслідок збі-
льшення забезпеченості рослин доступними формами міді – важливого компонента редокс-
систем рослин. 

З’ясовано, що позакореневе підживлення мікроелементами у фізіологічно збалансовано-
му співвідношенні сумісно з гербіцидами дозволяє збагатити рослини елементами живлення, 
захищає посіви при мінімальних економічних затратах та підвищує урожайність озимої пшени-
ці, що є основою для розробки наукових основ інтегрованих систем живлення і захисту високо-
продуктивних сортів озимої пшениці. 
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Аннотация 
Михальская Л. Н., Рязанова М. Е. 
Особенности взаимодействия медных удобрений с гербицидами Дерби и Аксиал в 

посевах озимой пшеницы 
Исследовали физиологические особенности взаимодействия медных удобрений с гер-

бицидами Дерби и Аксиал и их совместное влияние на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы сорта Смуглянка. Показано, что при добавлении к рабочим растворам препаратов 
с содержанием меди снижает активность Аксиала и не влияет на активность Дерби. 
Установлено, что применение композиции гербицидов совместно с медным удобрением «Ко-
сайд 2000» способствует повышению уровня урожайности высокоинтенсивного сорта ози-
мой пшеницы. 

Ключевые слова: фитотоксичность, медные удобрения, гербициды, Аксиал, Дерби, 
Косайд 2000 

Annotation 
Mykhalska L. M., Ryazanova M. E. 
Features of interaction copper fertilizers with herbicides Derby and Axial in winter wheat 
Investigated the physiological features of interaction of copper fertilizer with herbicides 

Derby and Aksial and their joint effect on yield and grain quality of winter wheat Smuglyanka. It is 
shown that when added to solutions containing copper products reduces the activity of Aksiala and 
does not affect the activity of Derby. It is established that the application of composition of herbi-
cides together with copper fertilizer "Kosajd 2000" contributes to high-yield winter wheat varieties.  

Keywords: phytotoxicity, copper fertilizer, herbicides, Aksial, Derby, Kosajd 2000 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОТИ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО  
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ  

ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 

Проведено аналіз чисельності грибної та бактеріальної мікрофлори ризосфери буря-
ка цукрового при застосуванні різних систем землеробства. Визначено загальну біологічну 
активність грунту.  

Ключові слова: грунтова мікробіота, біологічна активність грунту, цукровий буряк, 
системи землеробства, способи основного обробітку грунту 

Вступ. Важливою умовою збереження та відтворення родючості, що забезпечує еко-
логічну рівновагу агроекосистем, є життєдіяльність мікроорганізмів грунту [1]. Мікрооргані-
зми є невід’ємним гомеостатичним складовим компонентом грунту, який визначає і здійснює 
в ньому важливі функції трансформації речовин та енергії [2]. 

Важливою складовою родючості ґрунту є його біологічна активність, яка відображає 
комплекс мікробіологічних процесів ґрунту та виступає важливим показником змін агрофі-
зичних і хімічних властивостей, вказує на умови живлення, росту і розвитку рослин [3]. Біо-
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