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Гулько Б. Вплив застосування ґрунтових гербіцидів у плодовому розсаднику на ріст і продуктивність 
саджанців яблуні 

Покращання якості садивного матеріалу та підвищення продуктивності плодових розсадників є важливим 
завданням сьогодення. Одним із таких елементів є ефективна система боротьби з бур’янами. Актуальних 
рекомендацій щодо застосування ґрунтових гербіцидів у плодовому розсаднику в умовах Львівської області немає. 

У дослід були залучені найпоширеніші ґрунтові гербіциди: Зенкор (д.р. метрибузин), Рейсер (д.р. 
флурохлорідон), Гезагард (д.р. прометрин), Бутізан (д.р. метазахлор) і Дуал Голд (д.р. метилахлор). Гербіциди 
застосовували в рекомендованих виробником дозах навесні, до початку розвитку листя, шляхом суцільного 
обприскування вільного від бур’янів ґрунту. Аналіз обліку розвитку бур’янів у розсаднику яблуні після 
застосування досліджуваних ґрунтових гербіцидів показав, що більш ефективне і тривале обмеження росту 
бур’янів, серед досліджуваних препаратів забезпечив Зенкор. Стійкими до його дії виявилися берізка, осот та 
вероніка, які виростали не масово, а одиничними масивами, і не становили конкуренції культурним рослинам. 
Гербіцидна дія Зенкору знижувалася до кінця серпня – початку вересня, що проявлялося в появі сходів дводольних 
бур’янів: лободи, галінсоги, мокрецю, а з групи злакових – тонконога лукового.  

Аналіз результатів росту підщеп і однорічних саджанців залежно від застосованих ґрунтових гербіцидів 
свідчить про високу ефективність цього способу боротьби з бур’янами. Серед вивчених ґрунтових гербіцидів 
кращий результат отриманий із препаратом Зенкор (1 кг/га; 600 л води/га). Аналіз отриманих даних показав, що 
застосування вказаних гербіцидів рано навесні (до початку росту) не спричинило ні пригнічення росту, ні загибелі 
як підщеп у першому полі розсадника, так і саджанців у другому полі розсадника. У результаті проведених дослідів 
і обліків встановлено, що порівняно з іншими досліджуваними гербіцидами застосування Зенкору в ранні терміни 
(до початку вегетації) способом суцільного обприскування плодового розсадника не мало пригнічувальної дії на 
підщепи і саджанці яблуні, і при цьому зросли діаметр і висота підщеп у першому полі розсадника, краще були 
розвинені однорічні саджанці яблуні у другому полі розсадника, збільшився вихід стандартних саджанців з одиниці 
площі поля.  

Проведений аналіз на залишкову кількість метрибузину (д.р. Зенкор) у ґрунті на момент викопування 
саджанців (у листопаді) показав негативний результат. 
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Hulko B. Effect of soil herbicides application in a fruit nursery on the growth and productivity of apple trees 
Improvement of the quality of planting material and increase of the productivity in commercial nurseries are the 

important tasks today. An effective weed control system is one such element. There are no current recommendations for the 
use of soil herbicides in the fruit nursery in Lviv region. The most common and well-known soil herbicides were used in the 
experiment: Senkor (metribuzin), Racer (flurochloridone), Gesagard (prometrin), Butisan (metazachlor) and Dual Gold 
(methylchlorine). Herbicides were applied in the doses recommended by the manufacturer in the spring, before the 
beginning of leaf development, by continuous spraying of weed-free soil. 

The analysis of the control of weed development in the apple orchard after application of herbicides showed that a 
more effective and long-term restriction of weed growth, among the studied drugs was provided by Senkor. Field birch, 
histle and veronica proved to be resistant to its action, which did grow in single arrays and did not compete with cultivated 
plants. The herbicidal action of Senkor decreased until the end of August – beginning of September, which made obvious 
by the emergence of seedlings of dicotyledonous weeds: quinoa, galinsoga, phlegm, field purslane and from the group of 
cereals: meadow bluegrass and thin-legged meadow. The results of rootstocks growth and one-year nursery trees depending 
on the applied soil herbicides show the high efficiency of this method of weed control. The best results were provided in 
case with soil treatment with Senkor herbicide (1 kg/ha; 600 l of water/ha).  

As a result of experiments and calculations, it was found that the use of soil herbicides in the early stages (before the 
bud break) by continuous spraying of the fruit nursery did not have a depressant effect on rootstocks and apple trees. 
Among the studied soil herbicides, the best result was obtained in case of Senkor soil treatment - increased diameter and 
height of rootstocks in the first field of the nursery, one-year nursery trees in the second field of the nursery were more 
developed, increased yield of standard trees per unit area. 
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The analysis of the residual amount of Sencor (metribuzin) in the soil at the time of the tree harvesting (in 
November) showed a negative result. 

Key words: apple, tree, nursery, soil herbicides, weeds. 
 
Постановка проблеми. Покращання якості 

садивного матеріалу та підвищення продуктив-
ності плодових розсадників – важливе завдання на 
шляху розвитку вітчизняної галузі садівництва, 
тому розробка і впровадження нових елементів 
технології вирощування садивного матеріалу пло-
дових культур є актуальним питанням сьогодення. 
Один із таких елементів – ефективна система 
боротьби з бур’янами. Погодні умови Західного 
регіону України відрізняються від решти території 
помірними температурами вегетаційного періоду і 
частими, рясними опадами, що сприяє інтен-
сивному розвитку як саджанців плодових культур, 
так і бур’янів, неконтрольований розвиток яких 
має негативний вплив на якість продукції.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Результати досліджень в окресленому напрямі 
свідчать про те, що бур’яни здатні поглинати 
значну частку води та поживних речовин із 
ґрунту, сповільнюючи ріст саджанців і погіршую-
чи їх якість [1; 5].  

Традиційна технологія вирощування сад-
жанців у розсаднику пропонує два способи 
вирішення цієї проблеми: систематичні міжрядні 
обробки ґрунту або застосування гербіцидів. 
Механічна обробка ґрунту в полях розсадника 
пов’язана із застосуванням спеціальних висококлі-
ренсних тракторів і спеціальних культиваторів або 
фрез (особливо у другому полі розсадника), що 
часто призводить до пошкодження саджанців і не 
забезпечує бажаного рівня контролю бур’янів, а в 
дощові періоди застосування машин є немож-
ливим [2].  

Організація ручних прополювань на великих 
площах розсадника, які часто розташовані на 
віддалених ділянках, малоефективна та дуже 
розтягнута в часі [1]. Крім того, механічне 
знищення бур’янів в умовах Західної України 
забезпечує нетривалий ефект – від 10 до 15 днів 
або до найближчого дощу, після якого почина-
ється нова хвиля проростання бур’янів. Особ-
ливістю є й значне збільшення фітомаси бур’янів-
ефемерів в осінньо-весняний період – ґрунт у цей 
час перезволожений, застосування технічних 
засобів неможливе [3].  

Застосування для контролю розвитку 
бур’янів у плодовому розсаднику гербіцидів дає 
змогу більш ефективно і швидко ліквідувати зайву 
рослинність [4].  

Постановка завдання. Особливий інтерес 
становить застосування у розсаднику ґрунтових 
гербіцидів з тривалим періодом дії. Актуальних 
рекомендацій щодо застосування ґрунтових гер-
біцидів у плодовому розсаднику в умовах 
Львівської області немає. Тому, відповідаючи на 
запит виробничих потреб, був закладений польо-
вий дослід з оцінки ефективності застосування 
ґрунтових гербіцидів на ріст і продуктивність 
однорічних саджанців яблуні у першому та 
другому полях розсадника. Гіпотеза досліду 
полягала в такому: технології вирощування 
овочевих культур передбачають застосування 
високоефективних ґрунтових гербіцидів, окремі з 
яких можуть бути ефективними при вирощуванні 
саджанців яблуні без шкоди для них. 

У дослід були залучені найпоширеніші 
ґрунтові гербіциди: Зенкор (д.р. метрибузин), 
Рейсер (д.р. флурохлорідон), Гезагард (д.р. 
прометрин), Бутізан (д.р. метазахлор) і Дуал Голд 
(д.р. метилахлор). Гербіциди застосовували в 
рекомендованих виробником дозах навесні, до 
початку розвитку листя, за допомогою суцільного 
обприскування вільного від бур’янів ґрунту.  

Ґрунт дослідної ділянки кафедри садів-
ництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька 
Львівського НАУ темно-сірий, опідзолений, 
легкосуглинковий на лесовидному суглинку, 
середньозабезпечений елементами мінерального 
живлення, вміст гумусу становить 2,3 %, рН = 6,2.  

Досліди проводили у першому і другому 
полях плодового розсадника на районованій 
підщепі для яблуні М.26, яку окулірували 
районованим сортом яблуні Флоріна. Схема 
розміщення рослин у розсаднику 0,9 х 0,3 м 
(37 тис. шт./га). Як контроль використовували 
варіант із ручним систематичним прополюванням.  

 
Виклад основного матеріалу. У ході 

досліду проводили обліки видів і динаміки 
кількості бур’янів на одиницю площі ґрунту, 
інтенсивність фотосинтезу листя підщеп і 
саджанців, динаміку росту підщеп і саджанців, 
залишкові кількості гербіцидів у ґрунті, вихід 
стандартних саджанців яблуні. Аналіз обліку 
розвитку бур’янів у розсаднику яблуні після 
застосування гербіцидів показав (табл. 1), що 
більш ефективне і тривале обмеження росту 
бур’янів серед досліджуваних препаратів забезпе-
чив Зенкор.  
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Таблиця 1  

Вплив застосування ґрунтових гербіцидів на розвиток бур’янів за вирощування саджанців 
яблуні в розсаднику, середнє за 2018–2020 рр. 

 

Загальна кількість бур’янів, шт./м2 
Варіант досліду 

01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 

Без гербіциду (к) 34,8 145,5 218,4 160,1 128,1 166,0 

Зенкор 70 WG 1,6 2,2 5,4 9,9 15,4 22,5 

Гезагард 500 FW 4,1 10,0 44,2 102,0 117,7 149,6 

Дуал Голд 960 EC 3,4 13,7 65,0 118,6 134,7 162,5 

Рейсер 25 ЕС 2,2 5,5 7,5 12,4 38,1 52,6 

Бутізан 400 КС 3,1 22,8 126,6 109,9 147,9 175,0 
 
Стійкими до його дії виявилися берізка, 

осот та вероніка, які проростали не масово, а 
окремими масивами, і не становили конкуренції 
культурним рослинам. Гербіцидна дія Зенкору 
знижувалася до кінця серпня – початку вересня, 
що проявлялося в появі сходів дводольних 
бур’янів: лободи, галінсоги, мокрецю, портулаку, 
а з групи злакових – тонконога лукового.  

Інші досліджувані препарати теж виявили 
достатню гербіцидну дію, але її ефективна 
тривалість була значно меншою. Активне 
проростання дводольних бур’янів починалося з 
третьої декади червня і тривало протягом літніх 
місяців, що свідчить про недостатню тривалість 
ефективної дії та необхідність проведення 
додаткових операцій для знищення бур’янів. 

Аналіз отриманих даних показав, що застосування 
таких гербіцидів не спричиняло ні пригнічення 
росту, ні загибелі як підщеп у першому полі, так і 
саджанців у другому полі розсадника. На 
підщепах, оброблених гербіцидом Рейсер, спосте-
рігали незначну зміну кольору (почервоніння) 
краю листкової пластинки нижніх 2–3-х листків. 
Після обробки препаратом Дуал Голд і Зенкор 
було відзначено підсихання краю листкової 
пластинки і хлороз нижніх 2–3-х листків. Ці 
симптоми спостерігали не щороку, вони були 
відзначені у 5–17 % рослин від загальної їх 
кількості, через 4–6 тижнів після обробки і тільки 
під час різкого підвищення температури повітря 
(посухи). Інтенсивність росту підщеп і саджанців 
при цьому не знижувалася (табл. 2).  

 
Таблиця 2  

Вплив застосування ґрунтових гербіцидів на показники росту підщеп та саджанців яблуні 
сорту Флоріна на підщепі М.26, середнє за 2018–2020 рр. 

Параметри 
росту підщеп у 
І полі розсадника 

Параметри 
рсту саджанців у 
ІІ полі розсадника 

Вихід стандартних 
саджанців 

Варіант досліду 
діаметр, 
мм 

висота, 
см 

діаметр, 
мм 

висота, 
см тис.шт./га % до 

контролю 

Без гербіциду (к) 8,5 45,8 14,2 141,2 20,4 100,0 

Зенкор 70 WG 12,2 58,7 18,1 162,1 26,8 131,4 

Гезагард 500 FW 9,1 47,1 15,6 149,7 22,4 109,8 

Дуал Голд 960 EC 8,8 46,6 14,9 146,7 21,7 106,4 

Рейсер 25 ЕС 9,8 50,3 16,3 154,4 23,4 114,7 

Бутізан 400 КС 8,4 42,4 14,6 143,1 21,1 103,4 
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Вище розташоване листя і точка росту мали 
типове забарвлення і форму й не відрізнялися від 
рослин контрольного варіанта. Приживання заоку-
лірованих вічок також не відрізнялося від конт-
рольного варіанта і коливалося в межах 81–89 %. 

Аналіз результатів росту підщеп і одно-
річних саджанців залежно від застосованих ґрун-
тових гербіцидів (див. табл.  2) свідчить про ви-
соку ефективність цього способу боротьби з 
бур’янами. Кращі результати забезпечував варіант 
із обробкою ґрунту гербіцидом Зенкор (1 кг/га; 
600 л води/га). 

 
Висновки. У результаті проведених дослідів 

і обліків встановлено, що застосування ґрунтових 
гербіцидів у ранні терміни (до початку вегетації) 
способом суцільного обприскування плодового 
розсадника не мало пригнічувальної дії на під-
щепи і саджанці яблуні. Серед вивчених ґрунто-
вих гербіцидів найкращий результат отриманий за 
використання препарату Зенкор: зросли діаметр і 
висота підщеп у першому полі розсадника, одно-
річні саджанці яблуні в другому  полі  розсадника 

були більш розвинені, зріс вихід стандартних 
саджанців з одиниці площі поля. Проведений 
аналіз на залишкову кількість Зенкор (д.р. мет-
рибузину) у ґрунті на момент викопування 
саджанців (у листопаді) показав негативний ре-
зультат. 
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