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В польовому досліді вивчали вплив залишкової кількості гербіцидів у  посівах  кукурудзи на 

наступні культури у сівозміні. Доведено перевищення гранично допустимих концентрацій у ґрунті 
таких   гербіцидів,   як  хармоні, метолахлор,  атразин. Мілагро (1,5  л/га) і  примекстра Голд (2,0 і 
3,0 л/га)  достовірно знижують врожайність вівса та соняшнику, висіяних після кукурудзи. 

 
Недосконалість сучасної системи випробування пестицидів стає очевидною вже з того 

факту, що після декількох років широкого їх використання проявляється  побічна дія 
згаданих препаратів, на відміну від інших відомих біологічно активних речовин. Цей досвід 
повинен слугувати серйозним застереженням і готувати нас до того, що у будь-якої активної 
речовини, навіть після найретельнішої перевірки, згодом можуть проявитися шкідливі 
властивості [1]. 

Основним критерієм оцінки рівня небезпеки залишків пестицидів, як відомо, є 
нормативи їх допустимого вмісту в тих або інших об'єктах і середовищах, тобто гранично 
допустимі концентрації (ГДК). Проте ці нормативи розробляються за обмеженою кількістю 
показників без урахування деяких негативних властивостей препаратів. Такий підхід 
повністю не вирішує проблеми безпечного застосування хімічних засобів захисту рослин. 
Якщо медицина певним чином обґрунтовує необхідність всебічного дослідження токсич-
ності пестицидних препаратів і їх небезпеки для людини, то аграрна наука приділяє обмаль 
уваги з'ясуванню механізмів їх дії на рослини і збереженню генофонду або виявленню 
прямої чи прихованої токсичності [2].   

Фітотоксичність гербіцидів, залишки яких містяться у ґрунті, є одним з прикладів не 
повного врахування існуючими нормативами всіх негативних наслідків впливу пестицидів на 
навколишнє середовище [3]. 

Впродовж 2004-2008 рр. у стаціонарному досліді лабораторії селекції і технології 
вирощування кукурудзи та соняшнику Луганського ІАПВ здійснювали екологічну 
експертизу гербіцидів і поряд з вирішенням інших  проблем вивчали питання з виявлення  
токсичності поширених засобів захисту   рослин  стосовно  основної  культури та  накопи-
чення залишкових кількостей гербіцидів і визначення їх впливу на наступні культури в 
сівозміні. 

 Грунти, де проводили дослідження, – чорноземи звичайні малогумусні середньосуг-
линкові на лесовидному суглинку.  

У 2007 р. польовий дослід з гербіцидами закладали за наступною схемою: 1. Контроль 
І (без гербіцидів та ручного видалення бур’янів); 2. Контроль ІІ (без гербіцидів + 2 ручні 
прополки);   3. Мілагро, 1,25 л/га; 4. Мілагро, 1,50 л/га; 5. Контроль (ІІ) + мілагро, 1,25 л/га; 
6. Контроль (ІІ) + мілагро, 1,50 л/га; 7. Дікам плюс, 1,2 л/га; 8. Дікам плюс, 1,5 л/га; 9. Кон-
троль (ІІ) + дікам плюс, 1,5 л/га; 10. Хармоні, 15 г/га; 11. Примекстра Голд, 3 л/га; 12. Прим-
екстра Голд, 2 л/га + хармоні, 10 г/га; 13. Оскар, 2,5 л/га. Ґрунтові гербіциди (примекстра 
голд і оскар) вносили до висіву насіння кукурудзи (8.05.07), посіви обробляли страховими 
гербіцидами (мілагро, дікам плюс, хармоні) у фазі 3-5 листів (6.06.07). 

Визначення залишків гербіцидів проводили методами тонкошарової і газорідинної 
хроматографії згідно з «Методичними рекомендаціями по контролю рівнів і вивченню 
динаміки вмісту пестицидів в ґрунті і рослинах» (М., 1985) та «Методами визначення 
мікрокількостей пестицидів» (М., 1992). Терміни відбору зразків розраховували залежно від 
періодів напіврозпаду (Т50) тих або інших гербіцидів [4]. 

Після завершення основного досліду з кукурудзою і ретельного дворазового 
поверхневого обробітку ґрунту дослідну ділянку засівали наступного року вівсом, ячменем і 



соняшником. 
Загальна площа елементарної ділянки  75 м2, облікова – 50 м2. Повторність триразова. 

Всі варіанти досліду закладали за рендомізованою схемою. Експериментальні дані 
обробляли математично згідно з «Методикою польового досліду» Б.А. Доспєхова (1979) і 
«Біометрії» Г.Ф. Лакіна (1980). 

При інтенсивному застосуванні гербіцидів виникає небезпека накопичення в ґрунті 
певної кількості діючої речовини і метаболітів, а також їх впливу на наступні культури в 
сівозміні. Аналіз залишкових кількостей гербіцидів (табл. 1) повністю підтвердив резуль-
тати, які були отримані раніше [5]. В достатньо великій кількості продовжує виявлятися 2,4-
діхлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д) – на 63-тю і навіть на 108-му добу з моменту внесення 
цього препарату його залишки в грунті знаходяться на межі ГДК (0,1 мг/кг): 0,096; 0,105; 
0,075; 0,094 мг/кг. Дія 2,4-Д була подібною до дії хлорорганічних пестицидів, проте похідні 
феноксикислот жодного разу не були персистентними, а термін перебування їх у ґрунті 
обмежувався лише 3-4-ма тижнями [5]. Залишки ж хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ 
та ін.) продовжують виявляти, як і раніше, у різних місцях нашої планети, хоча з того часу, 
як заборонили їх використовувати, минуло понад 30 років [7], а за твердженнями гігієністів 
вони повинні повністю розкластися в ґрунті щонайменше через 5-10 років [6]. 

 
1. Залишки гербіцидів у ґрунті (мг/кг) 

 

Варіанти Терміни відбору зразків ГДК в 
ґрунті І ІІ ІІІ 

Мілагро (нікосульфон), 1,25 л/га 0,160 0,110 0,084 0,2 
Мілагро (нікосульфон), 1,5 л/га 0,210 0,125 0,096 0,2 
Дікам плюс (2,4-Д), 1,2 л/га 0,133 0,096 0,075 0,1 
Дікам плюс (2,4-Д), 1,5 л/га 0,142 0,105 0,094 0,1 
Хармоні (тифенсульфуронметил), 15 г/га 0,165 0,122 0,083 0,05 
Примекстра Голд, 3 л/га:     
                                           метолахлор 0,640 0,550 0,440 0,02 
                                           атразин 0,510 0,280 0,150 0,5 
Примекстра Голд, 2 л/га + хармоні, 10 г/га:     
                                           метолахлор 0,480 0,350 0,260 0,02 
                                           атразин 0,360 0,240 0,130 0,01* 
Оскар (ацетохлор), 2,5 л/га 0,730 0,510 0,300 0,50 

 
 *  ГДК атразину в ґрунті за  фітотоксичним  показником  (ГДКф). 
 
Про небезпеку залишкових кількостей 2,4-Д свідчить ще й той факт, що гербіцидами 

цього класу і їх сумішами обробляють найбільші площі пшениці, ячменю і кукурудзи в Ук-
раїні. Саме тому Міністерство охорони здоров'я щорічно обмежує обсяги застосування пре-
паратів на основі 2,4-Д. Основна причина – постійне виявлення залишків 2,4-Д в молочній 
продукції  і м'ясі [9]. 

Аналогічна (2,4-Д) ситуація спостерігається  і щодо залишків гербіцидів, які є 
похідними хлорацетанілідів, тріазинів і сульфонілсечовини. У всіх випадках результати ана-
лізів показали  перевищення над гранично допустимими концентраціями: 0,440 і 0,260 мг/кг 
(при ГДК=0,02 мг/кг для метолахлору)  і 0,150 і 0,130 мг/кг (при ГДК=0,01 мг/кг для 
атразину). До речі, гербіциди з групи тріазинів – єдині препарати, для яких встановлені ГДК 
в ґрунті за  фітотоксичним  показником [3]. 

Слід відзначити і високий вміст в ґрунті як хармоні – 0,083 мг/кг (ГДК = 0,05 мг/кг), 
так і мілагро (0,084 і 0,096 мг/кг). При цьому необхідно враховувати, що існують і певні част-
ки гербіцидів, які взаємодіють з органічною речовиною ґрунту (їх налічується до 30-40%) і 
зазвичай їх кількість не враховують при хімічному визначенні залишкових кількостей 
препаратів, проте вони зберігають свої біоцидні властивості [10]. 

Для практичного рослинництва надзвичайно важливим є не стільки точний аналіз за-
лишків кожного з використаних в процесі виробництва препаратів, як можливість визна-



чення сумарної фітотоксичності грунту та ступеня  безпеки для подальших культур в сіво-
зміні. 

 

2. Дія залишків гербіцидів на врожайність вівса і соняшнику (т/га) 
 

Варіанти 
Овес Соняшник 

І ІІ ІІІ серед-
нє І ІІ ІІІ серед-

нє 
Контроль І  1,75 1,69 1,60 1,68 1,40 1,43 1,52 1,45 
Контроль ІІ  1,86 2,01 2,14 2,00 1,65 1,83 1,78 1,75 
Мілагро, 1,25 л/га 1,67 1,69 1,71 1,69 1,42 1,39 1,47 1,43 
Мілагро, 1,50 л/га 1,59 1,54 1,48 1,54 1,15 1,27 1,33 1,25 
Контроль ІІ + мілагро, 1,25 л/га 1,61 1,68 1,62 1,64 1,45 1,43 1,49 1,46 
Контроль ІІ + мілагро, 1,50 л/га 1,49 1,50 1,56 1,52 1,31 1,35 1,30 1,32 
Дікам плюс, 1,2 л/га 1,59 1,75 1,66 1,67 1,36 1,53 1,42 1,44 
Дікам плюс, 1,5 л/га 1,64 1,85 1,71 1,73 1,51 1,56 1,46 1,51 
Контроль ІІ + дікам плюс, 1,5 л/га 2,25 2,07 1,96 2,09 1,53 1,52 1,59 1,55 
Хармоні, 15 г/га 1,73 1,60 1,75 1,69 1,41 1,47 1,57 1,48 
Примекстра Голд, 3 л/га 1,50 1,46 1,31 1,42 1,09 1,22 1,16 1,16 
Примекстра Голд, 2 л/га  +  хармоні, 10 г/га 1,53 1,43 1,52 1,49 1,34 1,01 1,27 1,27 
Оскар, 2,5 л/га 1,66 1,61 1,59 1,62 1,40 1,48 1,43 1,44 

 Fфакт. = 8,45; F0,5 = 1.95 
НІР0,5 = 0,35 т/га 

Fфакт. = 8,29; F0,5 = 1,95 
НІР0,5 = 0,39 т/га 

 
Гербіциди мілагро, дікам плюс, хармоні, примекстра Голд (метолахлор + атразин) і 

оскар (ацетохлор) знижують продуктивність основної культури (кукурудзи) на 17,8-21,4% 
[11]. Встановлено, що, крім прихованої токсичності гербіцидів, існує ще й фітотоксичність їх 
залишків в грунті щодо наступних культур в сівозміні (сорт вівса Скакун і гібрид соняшнику 
Ной). У досліді з вівсом це стосується в першу чергу варіантів з препаратами примекстра 
Голд, де різниця за врожайністю (0,51 і 0,58 т/га) значно перевищує межі можливих 
відхилень і вважається  істотною навіть при 1%-ому рівні значущості. Достовірне зниження 
врожайності зерна зафіксовано і під впливом  залишків  мілагро –   врожайність була  на  
0,46-0,48 т/га (23-24%) нижчою за контрольний варіант. 

Така ж тенденція щодо впливу залишків гербіцидів відмічена і по соняшнику: з 
аналогічними рівнями значущості виявлено істотне зниження його врожайності у варіантах з 
мілагро, 1,50 л/га –  0,43-0,50 т/га (24,6-28,6%), а також в обох варіантах з препаратом прим-
екстра Голд – 0,48-0,59 т/га (27,4-33,7%). 

Щодо ушкодження рослин вівса і соняшнику, коли листя поступово знебарвлюється і 
набуває вигляду пергаментного паперу, але не втрачає тургору, саме атразин  блокує реак-
цію утворення хлорофілу в хлоропластах і є причиною загибелі даних культур у варіантах 
досліду з внесенням  гербіциду  примекстра Голд. 

 

 Висновки.  1. У польовому досліді виявлені залишки гербіцидів, концентрація  яких  
перевищувала ГДК:  для  хармоні – 0,083 мг/кг   (ГДК – 0,05 мг/кг),   метолахлору – 0,26 і 
0,44 мг/кг (ГДК – 0,02 мг/кг), атразину – 0,130 і 0,150 мг/кг (ГДК – 0,01 мг/кг). 2. Гербіциди 
мілагро (1,5 л/га) і примекстра Голд (2,0 і 3,0 л/га) негативно впливають на наступні 
культури в сівозміні і  достовірно знижують врожайність вівса і соняшнику. 
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