
Бур’яни:
знайти, розпізнати - прицільно знищити!
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Шановні читачі,
Загальновідомо, що бур’яни істотно погіршують умови росту та розвитку 

культурних рослин і завдають значної шкоди сільському господарству. На 

полях України можна зустріти понад 1500 видів – представників сегетальної 

флори. Серед них економічне значення мають біля 100 видів рослин, які 

належать до різних біологічних груп. Як засвідчує досвід, поява навіть одно-

го виду бур’яну в агроценозі у подальшому може стати цілою проблемою, 

якщо не застосовувати або використовувати малоефективні заходи щодо 

обмеження його розмноження та поширення. 

Першим кроком ефективного контролю небажаної рослинності є досто-

вірне встановлення їх видової належності. Саме цей посібник, завдяки 

ілюстраціям рослин та опису їх морфологічних і біологічних особливостей 

допоможе розпізнати бур’яни на різних фазах їх розвитку. Також у даному 

визначнику Ви знайдете рекомендації щодо ефективності гербіцидів компа-

нії Дюпон проти вказаних видів бур’янів.   

    

Бажаємо успіхів у користуванні!               

Завжди ваш

Відділ захисту рослин Дюпон Україна

Індекс ефективності препарату

 високий рівень контролю  (90-100%)

 середній рівень контролю  (70-90%) 

 низький рівень контролю (10-69%)

3

Примітка: Зазначена ефективність гербіцидів відноситься до застосування повної норми 

витрати названих препаратів в сільськогосподарських культурах. Завжди читайте тарні ети-

кетки до препаратів та дотримуйтесь  зазначених інструкцій з використання.

Використана література 
Л. Н. Верещагин, Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений, 

«Юнивест Маркетинг», Киев, 2002 
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Абутилон Теофраста4
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Абутилон Теофраста
Abutilon theophrasti

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Надає перевагу регіонам з теплим кліматом, вологим або піщанис-

тим суглинковим ґрунтам з високим вмістом поживних речовин. Бур’ян поширений 

в посівах ярих зернових, картоплі та бобових.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, бархатисто-опушене, здебільшого 

не розгалужене. Висота  рослини 100 – 200 см. Прикореневе листя: перевернено-

серцевидне, з довгими черешками, біля черешка серцевидно-закруглене, матове, 

світло-зелене. Стеблове листя: широко-серцевидне, з витягнутими кінчиками та 

серцевидною основою (за формою схоже не листя липи), на довгих черешках, край 

листя дрібнозубчастий. Квітки: жовті, поодинокі або деякі в пазухах листя. Плід 

несправжня зіркоподібна коробочка з 12—25 гніздами, темна, з м’яким опушенням, 

зверху в очертании зірчаста, кожне гніздо розкривається у верхній частині і містить 

2—3 насінини. Насіння крупне, ниркоподібне, сіровато-коричневе. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходи з’являються у квітні – трав-

ні.  Цвіте з липня по вересень. Плодоносить у липні вересні. Насіння простає 

з глибини не більше 13 см. при температурі від +3°С (оптимальная 20…22°С). 

Максимальна плодючість однієї рослини 30 000 насінин.

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Амброзія полинолиста6
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Амброзія полинолиста
Ambrosia artemisiifolia

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічний

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поши ре на  в пів ден но схід них обла стях Укра ї ни (Дні про пе тров ській, 

Донець кій  і Запо різь кій).  В  інших  є каран тин ним бур’я ном. Засмі чує посі ви  всіх польо-

вих куль тур, тра пляєть ся  в  садах,  на узліс сях, при са диб них ділян ках, узбіч чях  доріг.

•  Морфологічна будова: Сте бло - висо ке ( до 200-250  см),  пряме, звер ху роз га лу-

же не,  міцне, опу ше не.  Корінь - стри жне вий, роз га лу же ний, загли блю єть ся  в  ґрунт  до 

4  м  і біль ше. Лист ки: верх ні - чер го ві, тем но-зе ле ні, одно пе ри сті,  нижні – подвій но-

пери сто роз діль ні  з ліній но-лан цет ни ми част ка ми, супро тив ні,  знизу опу ше ні. Суцвіт-

тя – квіт ки, зібра ні  в роз діль но ста те ві зеле ні коши ки.  Плід – сім’ян ка,  без обгорт ки, 

 яйце-  або горі хо по діб на,  з  одним висту пом звер ху  і 5-6 корот ши ми  по  боках,  якщо 

сім`ян ка  в обгорт ці  то  має обер не но- яйце по діб ну  форму.  Колір -зеле ну ва то-сі рий 

 чи зеле ну ва то-бу рий. Роз мір - дов жи на 1,5-2,3, шири на  і тов щи на 0,81-1,5  мм. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - наприкінці березня -в травні. 

Цвіте - з другої половини липня по жовтень. Плодоносить - у вересні - листопаді. 

Глибина проростання - не більше 8 см. Життєздатність насіння в ґрунті - до 40 

років. Максимальна плодючість - 88 тис. сім’янок. Температура проростання - міні-

мальна +6...+8°С, оптимальна +20...+22°С максимальна +30...+32°С. 

• Пилок викликає сильні алергічні реакції у багатьох людей!    

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Берізка польова8
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Берізка польова
Convolvulus arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: Коренепаросткові

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення:  Росте на полях,  городах,  у садах,  на пасовиськах по всій країні. 

Віддає перевагу теплим,  сухим,  пухким ґрунтам з високим вмістом поживних речо-

вин. Розповсюджений в посівах  зернових колосових,  кукурудзі,  місцями в буряках.

•  Морфологічна будова: Стебло: сланке або кручене, тонке, розгалужене, шес-

тигранне тупокутне. Довжина до 120 см. Має глибокий стрижневий корінь та 

численні кореневі пагони, вкриті бутонами Прикореневе листя: часто відсутнє, 

ниркоподібне, з довгими черешками; з вираженими центральною та боковими 

жилками. Стеблове листя: чергове, черешкове, довгасто-яйцеподібне, голе, зі 

стріловидною основою та закругленим кінчиком. Квітки: синьо-фіолетові, з корот-

кими квітконіжками, зібрані в рихлі, пазушні китиці на довгих черешках. Форма 

плоду – кyлeпoдiбнo -яйцeподібна. Форма насіння - oбepненoяйцеподібна, слабо 

тригранна. Колір насіння - cipyвато-кopичнeвий, aбo тeмнo-cipий. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: з весни до осені включно. 

Період цвітіння: з початку літа до ранньої осені. Плодоносить - з липня пo жoвтeнь. 

Життєздатність в ґрунті - дo 50 poкiв. Глибина проростання - мaкcимaльнa глибинa, з 

якої зявляютьcя пaгoни вeгeтaтивнoгo poзмнoжeння (з бpyньoк нa кopeняx), - близькo 

40 cм. У cвiжoдocтиглoмy cтaнi вoни пpopocтaють з rлибини нe бiльшe 15 cм. 
Бе
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Болиголов плямистий10
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Болиголов плямистий
Conium maculatum 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Справжні

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений на всій території України. Росте переважно на багатих 

азотом ґрунтах, в понижених місцях, канавах, вздовж доріг і лісосмуг, в садах, на 

городах. Віддає перевагу вапнистим глинистим ґрунтам з високим вмістом поживних 

речовин. Засмічує посіви зернових культур, але особливо – озимого ріпаку. 

•  Морфологічна будова: Стебло: кругле, дуже розгалужене, сизувате, внизу з 

червоними плямами, дуже дрібно гофроване. При розтиранні виділяє неприємний 

мишачий запах! Висота рослини 50 – 250 см. Корінь стрижневий. Прикореневе 

листя: довжиною близько 30 см, вузьке, з довгим черешком. Стеблове листя: кон-

тур трикутно-яйцеподібний, нижнє - 40 x 50 см, 2 – 4-кратно пір’ясто-розсічене, 

кінчик довгий, трикутний, з глибокими зубцями. Квітки білі. Зонтики середнього 

розміру, 10 – 12-променеві. Численні обгорткові листики, трикутно-ланцетні, білу-

ваті, з відверненими краями. Плід - сім’янка, яйцеподібно-кулястої форми, сірого 

кольору, дещо стиснута з боків з більш світлими реберцями, в розрізі 5-кутна. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: осінь - весна. Період 

цвітіння: з червня по вересень. 

• Увага, рослина отруйна!
Бо

ли
го

ло
в 

пл
ям

ис
ти

й

11

Рівень контролю 
в с/г культурах

Гранстар® Голд

Калібр®

Таск®

Препарати





DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   11DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   11 23.01.2012   19:55:1723.01.2012   19:55:17



Волошка синя12
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Волошка синя
Centaurea cyanus

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі (зимуючі)

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення:  В при род них умо вах  росте  по  всій тери то рії Укра ї ни  на  полях,  луках, 

 вздовж  доріг, засмі чує посі ви зер но вих, осо бли во ози мих куль тур.  Надає пере ва гу пух-

ким супі ща ним, суглин ко вим ґрун там,  але  росте  і  на гли ни сто му ґрун ті.

•  Морфологічна будова: Сте бло:  тонке, ребри сте, пря мо стоя че, навер ху від стов-

бур че но-гіл ля сте, пов стя не. Висо та  до 70  см.  Корінь вере те но по діб ний стри жне вий, 

загли блю єть ся  у  ґрунт  на 25  см. При ко ре не ве  листя:  міцне, вели ке, широ ко оваль не, 

зву жу єть ся  біля череш ка. Сте бло ве  листя: вузь ко-лан цет не, заго стре не,  нижнє – зуб-

ча сте, зву жу єть ся  біля череш ка, верх нє – ціль но крає, сидя че,  все пов стя не. Квіт ки: 

окре мі, вер хів ко ві, крайо ві квіт ки  сині,  рідко  білі  або чер во ну ва ті, зуб ча сті.  Решта  від 

фіо ле то во-бла кит них  до чер во но-фі о ле то вих; обгорт ка яйце по діб на,  з чор но-ко рич-

не вою обля мів кою обгорт ко вих лист ків.  Плід – сім’ян ка. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Належить до зимуючої групи, тому 

насіння волошки може сходити як восени, так і навесні. Час проростання: осінь, 

рідше весна. Період цвітіння: з червня по вересень. Одна рослина здатна утво-

рювати до 7 000 сім’янок, які в сухому стані зберігають схожість до 10 років, а в 

грунті – не менше 3 років.
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Герань круглолистна14
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Герань круглолистна
Geranium rotundifolium

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: На вапнистих, піщаних глинистих ґрунтах, розповсюджений на всій 

території країни в посівах зернових, озимого ріпаку, кукурудзи та картоплі.

•  Морфологічна будова: Висота рослини 20 – 30 см. Прикореневе листя: з 

довгими черешками, ниркоподібне. Стеблове листя: з обох боків м’яко опушене, з 

7 – 9 зворотно-яйцеподібними долями, поділеними на три частини глибокими над-

різами. Квітки: рожеві, чашолистики спереду округлі, довжиною 5 – 7 мм. Насіння 

світло-коричневе з шорсткуватою поверхнею, дещо угловаті. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: осінь та весна. 

Період цвітіння: з червня по жовтень. Плоди дозрівають у липні.
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Герань маленька16
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Герань маленька
Geranium pusillum 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні (іноді дворічні)

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Часто зустрічається на ріллі, віддає перевагу помірно сухим, слабо 

вапнистим глинистим ґрунтам з високим вмістом поживних речовин. Скоріше 

теплолюбний. Розповсюджений по всій території країни в зернових, ріпаку, куку-

рудзі та картоплі. 

•  Морфологічна будова: Рослина здебільшого сильно розгалужена, 15-30 см 

висотою, з коротким прямо стоячим чи сланким железисто-опушеним стеблом. 

Прикореневе листя: кругле, з впадиною. Стеблове листя: різноманітне за формою, 

але здебільшого кругле, з 7 – 9 частками, рідко з короткими, м’якими волосками. 

Квітки: здебільшого світло-фіолетові та дуже маленькі, суцвіття утворюють довгий 

клубок. Насіння гладеньке світло-коричневе.  

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: осінь та весна. 

Період цвітіння: з травня по жовтень. Одна рослина утворює 200-400 насінин.
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Герань м’яка18
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Герань м’яка
Geranium molle 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні, інколи дворічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Віддає перевагу добре провітрюваним гумусним піщаним ґрунтам, 

що добре прогріваються та містять багато поживних речовин. Засмічує посіви 

зернових та ріпаку.

•  Морфологічна будова: Стебло: з відстовбурченими шерстинками та короткими 

залозистими волосками. Довжина 10 – 30 см. Стеблове листя: 7 – 9-дольне, з обох 

боків опушене, шерстинки відстовбурчені та м’які. Квітки: світло-червоно-фіоле-

тові, дрібні, з глибоко надрізаними пелюстками.

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: з весни до осені 

Період цвітіння: з травня по вересень.
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Герань розсічена20
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Герань розсічена
Geranium dissectum

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на городах, полях, садах, у парках. Особливо численний на 

добре зволожених, пухких, свіжих глинистих ґрунтах з високим вмістом поживних 

речовин. Засмічує посіви зернових, озимого ріпаку, кукурудзи та картоплі. Значно 

заглушає коренеплідні культури.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, висхідне або повзуче, зі зворотно 

відстовбурченими волосками. Висота 10 – 100 см. Корінь плоский, тонкий стриж-

невий. Прикореневе листя: з довгими черешками, дуже широке, майже ниркопо-

дібне, опушене, спереду затуплене, трохи втягнуте. Стеблове листя: з обох сторін 

жорстко опушене, черешкове, по контуру майже кругле, з 7 – 9 глибоко надріза-

ними долями, з гострими кінчиками. Квітки: червоно-фіолетові, суцвіття та стулки 

плодів залозисто-опушені. Пелюстки коротші за чашечку. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Період цвітіння: з пізньої весни до осені. 

Плодоносить у липні-вересні. Глибина проростання не більше 2-3 см. Температура 

проростання мінімальна - +6…+8°С, оптимальна - +16..+30°С. Життєздатність насін-

ня в ґрунті зберігається протягом 5 років. Максимальна плодючість – до 300 000 

сім’янок, здатний давати кілька поколінь протягом року.
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Гірчиця польова22
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Гірчиця польова
Sinapis arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений на всій території України, особливо на чорноземних ґрунтах, 
дуже засмічує ярі культури. Місцями використовується як медонос і олійна рослина.

•  Морфологічна будова: Сте бло - пря мо стоя че, роз га лу же не,  в пазу хах,  часто  з 
чер во ну ва ти ми  або буро-лі ло ви ми пля ма ми, висо тою 30-70  см.  Корінь - стри жне вий, 
 досить тов стий, корот кий. Лист ки - ціло краї, вкри ті про сти ми воло ска ми, при ко ре не ві 
 і  нижні яйце по діб ні  чи дов га сті, нерів но-  і круп но ви їм ча сто-зуб ча сті, чсреш ко ві, поде-
ку ди  з вуш ка ми  при осно ві,  а  самі  нижні  майже ліро вид но-пери сто-над рі за ні. Верх ні 
лист ки сидя чі, круп но-  і нерів но зуб ча сті. Суцвіт тя - нещіль не, кит ице по діб не, квіт ки 
 жовті, чашо лист ки близь ко 4- 7  мм дов жи ною, пелю стки  білі, 8-9 (11)  мм.  Плід - стру чок 
дов жи ною 18-34  мм, ліній ний, цилін дрич ний, хви ля сто-горб ку ва тий,  з  двома стул ка ми, 
 що роз кри ва ють ся,  з чоти ри гран ним носи ком  на корот кій  досить тов стій пло до ніж ці. 
Насі ни ни куля стої  форми, буро го  або  майже чор но го кольо ру, роз мі ром -1,5- 2  мм.

•  Екологічні та біологічні особливості:  У зв’яз ку  з  тим,  що насін ня гір чи ці польо вої 
 не  має періо ду спо кою, части на  його  може про рос та ти восе ни,  але основ на  маса схо дів 
з’яв ляєть ся вес ною.  Цвіте  в чер вні - сер пні. Пло до но сить -  в  липні. Гли би на про ро стан-
ня - 0-3  см. Жит тєз дат ність насін ня  в ґрун ті -  до 11  років (мак си маль но 50). Мак си маль-
на пло дю чість -  до 32 000 насі нин. Тем пе ра ту ра про ро стан ня: міні маль на - +2...+4°С, 
 сходи витри му ють моро зи  до -3,8°С, опти маль на +14...+20°.

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Горобейник польовий24
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Горобейник польовий
Lithospermum arvense 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні (факультативно дворічні)

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій території України, часто трапляється в Степу та 

Лісостепу. Росте на піщаних глинистих ґрунтах, від слабокислих до нейтральних. 

Засмічує озимі зернові та ріпак.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, слабо розгалужене, жорстко 

волосисте. Висота 10 – 50 см. Корінь стрижневий, містить червоний барвник.  

Прикореневе листя: від яйцеподібного до широкоовального, опушене, з закругле-

ними кінчиками та вираженою листовою жилкою. Стеблове листя: вузьке, довге, 

щільно опушене, нижнє – майже яйцеподібне, черешкове, решта – лінійно-ланцет-

не, без черешків. Квітки: дрібні, білі, зібрані у верхівкові, вкриті листям клубочки, 

віночок п’ятипелюстковий.

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: осінь та весна. 

Період цвітіння: з весни до середини літа. Плодоносить у червні. Сприятлива гли-

бина для проростання до 2 см. Мінімальна температура проростання - +2…+4°C. 

Плодючість – 50-250 насінин.
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Грабельки звичайні26
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Грабельки звичайні
Erodium cicutarium

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях, городах, вздовж доріг, переважно в Степу. Дуже 

невибаглива та засухостійка рослина; віддає перевагу легким піщаним  та 

суглиннковим ґрунтам. Розповсюджений у виноградниках та садах, але росте і в 

сільськогосподарських культурах.

•  Морфологічна будова: Стебло - пряме, розгалужене від самої основи, висотою 

10-50 см, опушене рідкими волосками. Рослини лежать на землі та утворюють 

розетку. Прикореневе листя: від круглого до квадратного, з закругленими кутами 

та невеликими вигинами. Стеблове листя: різноманітне, голе, ніжне, темно-зелене, 

від простого до двопір’ястого, від яйцеподібного до ланцетного, з гострими або 

тупими зубцями. Квітки: здебільшого від світло-кармінного до лілового, верхні 

часто з темною або світлою плямою, зібрані в багатоквіткові кошики. Плід - 

сім’янка, клиновидно-стиснутої форми, коричнева, опушена,  на верхівці довгий 

волосистий придаток. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - в березні - травні і серпні - 

вересні. Цвіте - в травні - вересні. Плодоносить - в червні - жовтні. Максимальна 

плодючість - 5700 сім’янок. Глибина проростання - не більше 6 см.  Температура 

проростання – мінімальна -  +3...+4°С, оптимальна - +19...+22°С.  
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Дурман звичайний28
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Дурман звичайний
Datura stramonium 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях, особливо часто на зволожених місцях і пустирях. 

Любить пухкі, піщані глинисті ґрунти, з високим вмістом поживних речовин. 

Засмічує посіви кукурудзи та цукрових буряків.

•  Морфологічна будова: Стебло: зелено-червонувате, вилочно-розгалужене та 

голе, довжиною до 120 см. Прикореневе листя: вузьке, довге, ланцетне, з дуже 

коротким черешком. Стеблове листя: з довгим черешком, яйцеподібне, загострене, 

нижнє – дуже велике. Квітки: незвичайно великі, лійкоподібні, п’ятикутні, білі або 

світло-блакитно-фіолетові. Плід - коробочка яйцеподібної форми, прямостояча 

багатонасінна, вкрита шипами що розкривається чотирма стулками. Насіння окру-

гле, неправильно ниркоподібне, стиснуте, з крупно виїмчастою поверхнею чорного 

або чорно-бурого кольору. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - з квітня по жовтень. Цвіте - з 

червня до пізньої осені. Плодоносить - в серпні - вересні. Глибина проростання - 

не більше 10-12 см, але осінні сходи не перезимовують, Температура проростання: 

мінімальна - +10...+12°C, оптимальна - +24...+28°C. Максимальна плодючість - 

близько 46 000 насінин. 

• ДУЖЕ ОТРУЙНИЙ!
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Живокіст лікарський30
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Живокіст лікарський
(Воловий язик, окопник, правокіст, гав’яз)

Symphytum officinale

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на вологих полях та лугах, насамперед після переорювання 

лугів та полів під паром.

•  Морфологічна будова: Стебло прямостояче, товсте, ребристе, у верхній частині 

розгалужене. Корінь стрижневий, товстий, багатоголовий, гіллястий, зовні чорний, 

усередині білий, ламкий, нерівний на зломі. Прикореневе листя: велике (близько 

30 см завдовжки, 10 см завширшки), овальне, звужується біля основи. Стеблове 

листя: велике, міцне, яйцеподібне, загострене, звужується біля черешка. Черешок 

вкритий жорсткою щетиною. Верхнє листя сидяче. Стебло та листя мають жорстку 

опушку. Квітки: дзвіночкоподібні, жовтувато-білі або фіолетові. Плід - гладень-

кий, розпадний чотиригорішок. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: пізня весна. Період 

цвітіння: з травня по червень. Плодоносить у серпні – вересні. 
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Жовтозілля звичайне32
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Жовтозілля звичайне
Senecio vulgaris

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Бур’ян поширений по усій території країни, на полях, у садах, на 

городах, засмічує усі культури. Росте на свіжих, вологих, гумусних ґрунтах з висо-

ким вмістом азоту.

•  Морфологічна будова: Стебло: здебільшого прямостояче та гіллясте. Висота 

до 40 см, червонувате. Корінь стрижневий, бурулькоподібний. Прикореневе листя: 

маленьке, лінійно-ланцетне, із закругленими верхівками. Стеблове листя: блискуче, 

темно-зелене, перше – лопаткове, черешкове та зубчасте, наступне – нерівномірно 

виїмчасте, аж до пір’ясто-розсіченого, верхнє – охоплює стебло. Квітки: маленькі, 

жовті, трубчасті, скупчені в кошики; обгортка циліндрична, однорядна.

•  Екологічні та біологічні особливості: Однорічний, іноді зимуючий, бур’ян, 

що розмножується насінням. Час проростання: майже цілорічно, проростає з 

невеликої глибини. Період цвітіння: весна - осінь. Плодоносить у травні – жовтні. 

Максимальна плодючість 40 000 сім’янок. Глибина проростання – не більше 3-4 

см у свіжо достиглому стані. Температура проростання мінімальна - +2…+4°С, 

оптимальна - +16…+20°С.

Ж
ов

то
зі

лл
я 

зв
ич

ай
не

33

Рівень контролю 
в с/г культурах

Гранстар® Голд

Калібр®

Таск®

Тітус® Екстра

Базис®

Препарати







DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   33DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   33 23.01.2012   19:55:3123.01.2012   19:55:31



Кривоцвіт польовий34
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Зірочник середній 
(Мокрець)

Stellaria media L.

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях, пасовищах, на городах, в садах, і часто є злісним 

бур’яном.

•  Морфологічна будова: Стебло - лежаче або висхідне, 5-30 см, розгалужене, 

вкрите з одного боку (між вузлами) рідкими кучерявими волосками. Корінь - 

стрижневий, розгалужений, тонкий, слабкий. Листки - яйцеподібні, супротивні, 

загострені, нижні - черешкові, верхні - сидячі. Суцвіття - квітки на довгих опуше-

них квітконіжках, розташовані поодиноко на кінцях стебел або в пазухах листків. 

Пелюстки білі, трохи коротші за чашечку Плід - багатонасінна видовжена коро-

бочкою. Насінина округло ниркоподібної форми темно-коричнева з червонуватим 

відтінком або сірувато-коричнева. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - в березні - травні, а також 

влітку і восени. Цвіте - в квітні - вересні. Плодоносить - з травня до жовтня, даючи 

за літо 2-3 покоління. Глибина проростання - 4-5 см. Життєздатність насіння в 

ґрунті - до 30 років. Максимальна плодючість - 25000 насінин. Температура про-

ростання - мінімальна +2...+4°С,. оптимальна +18...+26°С.

Кр
ив

оц
ві

т 
по

ль
ов

ий

35

Рівень контролю 
в с/г культурах

Гранстар® Голд

Калібр®

Таск®

Тітус® Екстра

Базис®

Сальса®

Препарати








DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   35DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   35 23.01.2012   19:55:3123.01.2012   19:55:31



Злинка канадська36
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Злинка канадська
Erigeron canadensis 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічний

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення:  Росте  на  полях  і пасо ви щах,  у  садах  та горо дах  по  всій кра ї ні, міс ця ми 

 у  дуже вели кій кіль ко сті. Від дає пере ва гу азо ти стим,  сухим піща ним  та гли ни стим 

ґрун там.  Добре пере но сить посу шли ві періо ди.  Часті ше зустрі ча єть ся  у бага то річ-

них куль ту рах  і  в посівах куку ру дзи.

•  Мор фо ло гіч на будо ва: Сте бло пря мо стоя че, висо тою 30-180  см,  густо вкри те воло-

ска ми.  На квіт ко вій ділян ці роз га лу же не  і жор стко-ще ти ни сте.   У пер ший  рік  часто 

утво рює тіль ки розет ку  листя. При ко ре не ве  листя: окру гло-о валь не, закру гле не  на 

вер хів ці, череш ко ве. Сте бло ве  листя: нероз ді ле не, ліній но-лан цет не, щети ни сте, верх нє 

– сидя че. Квіт ки: квіт ко ві кор зин ки числен ні, дріб ні, зібра ні  у мітел ко по діб ні суцвіт тя. 

 Плоди – сім’ян ки цилін дрич ної  форми,  рідко опу ше ні,   сіро - зеле но го  або буро-сі ро го 

кольо ру  з білу ва тою нео па даю чою летюч кою. Дов жи на насі ни ни 1,5-2, шири на 0,2-0,3, 

тов щи на 0,15- 0,25  мм. 

•  Еко ло гіч ні  та біо ло гіч ні осо бли во сті:  Період цві тін ня:  літо –  осінь.  Час про-

ро стан ня:  з  весни  до  осені. Гли би на про ро стан ня -  не біль ше 1-1,5  см. Тем пе ра ту ра 

про ро стан ня - міні маль на +6...+8° С, опти маль на +18...+28° С. Мак си маль на пло дю-

чість - близь ко 66  тис. сім’я нок.
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Кривоцвіт польовий38
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Кривоцвіт польовий
Lycopsis arvensis або Anchusa arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічний

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Бур’ян поширений по всій території України. Засмічує зернові коло-

сові культури, багаторічні трави, трапляється в посівах просапних, у садах, також 

на узбіччях доріг та лісосмуг.

•  Морфологічна будова: Стебло - висотою 30-60 см, пряме, у верхній частині 

розгалужене, вкрите білуватими, щетинистими волосками. Корінь – стрижневий. 

Листки - чергові, опушені, прикореневі - тупі, до основи звужені в короткі череш-

ки, верхні ланцетні, сидячі. Суцвіття - облистнені розріджені завитки, чашечка 

густо і жорстко-опушена. Віночок голубий. Назва кривоцвіт походить від зігнутої 

квітконіжки. Плід – горішок. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Теплолюбна рослина. Сходи з’являються 

- в квітні - травні, а також у вересні - жовтні. Період цвітіння: з травня по липень. 

Максимальна плодючість - 9000 горішків. Температура проростання. - мінімальна 

+10...+12°С. 

• Рослина-господар бурої іржі жита.    

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Кульбаба звичайна40
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Кульбаба звичайна
(лікарська)

Taraxacum officinale 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Дворічні

• Біологічна група: справжні

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій Україні, засмічувач багаторічних трав і плодових 

насаджень. Росте на луках, узліссях, вздовж лісосмуг, зрідка зустрічається у посі-

вах однорічних польових культур. Часто зустрічається на городах, але не є стійким 

бур’яном. Віддає  перевагу пухким, вологим ґрунтам з високим вмістом азоту.

•  Морфологічна будова: Стебло: містить молочний сік, порожнє та гладке. 

Довжина рослини до 30 см. Корінь довгий стрижневим, гіллястий, потовщений. 

Стеблове листя: дуже різноманітне, ланцетне, з трикутними вирізами з обох боків, 

зубчасте, але може бути цільнокрайним. Квіткові корзинки: великі, жовтково-

жовті, на окремих квітконосних стеблах, в похмуру погоду та вночі закриті. Плід 

— світла веретеноподібна циліндрична сім’янка (до 3 мм завдовжки), зверху 

гострозубчаста, з багаторядним білуватим чубком. У квітковій корзиночці розви-

вається до 200 літаючих насінин, а одна рослина дає їх до 4000. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: весна - літо. Цвіте на 

другий рік життя - з квітня по червень, а також восени.  Глибина проростання не 

більше 1,5-2 см. Оптимальна температура проростання - +20…+22°С. Максимальна 

плодючість – до 8 000 насінин.
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Кучерявець Софії42
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Кучерявець Софії
Descurainia sophia

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений на всій території України. Росте на полях і пасовись-

ках, садах і на городах, а також вздовж доріг у такій кількості, що може заглушити 

культурні рослини. Засмічує озимі зернові, але особливо розповсюджений в посі-

вах ріпаку. Надає перевагу теплим, легким ґрунтам з високим вмістом поживних 

речовин.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, гіллясте, висотою до 100 см. 

Прикореневе листя: булавоподібне. Стеблове листя: перше – в щільній розетці, 

спочатку трипелюсткове, потім просте, а потім двопір’ясте. Легко переплутати з 

роменом. Квітки: непоказні, від зеленуватих до жовтих, з верхівковими суцвіттями. 

Плід - багатонасінний двостулковий стручок,  жовтувато- бурого кольору, довжи-

ною 12-25 мм... Форма насінини - овальна, стиснута з боків, дрібногорбкувата.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить в березні - травні, а також 

в серпні - вересні, добре перезимовує.  Цвіте - з кінця квітня по серпень.  

Плодоносить - з червня по жовтень. Максимальна плодючість - 850 тис, насінин.  

Глибина проростання - не більше 4 см.  Життєздатність у грунті - до 5 років. 

Температура проростання - мінімальна +2...+4°С, оптимальна +10...+16°С.
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Лобода біла44
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Лобода біла
Chenopodium album L

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширена по всій Україні. Засмічує більшість сільськогос по-

дарських культур, переважно просапні, часто зустрічається у садах, виноградни-

ках, вздовж доріг, лісосмуг тощо.

•  Морфологічна будова: Стебло - пряме, розгалужене, висотою 30-120 см. Корінь 

- розгалужений стрижневий. Листки - чергові, нижні ромбо-яйцеподібні. Суцвіття 

- квітки зібрані в колосоподібні суцвіття, окремі клубочки яких розташовані в 

пазухах листків. Плід – горішок, округло сплющеної форми, темно-сірого або тем-

но-коричневого кольору. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - від березня до жовтня. Цвіте 

- в липні – серпні. Плодоносить - в серпні – жовтні. Максимальна плодючість - 

700 тис. насінин. Температура проростання - мінімальна +3...+4°С, оптимальна 

+18...+24°С.
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Мак самосійка
Papaver rhoeas 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Розповсюджений по всій території України: на полях, степових 

пасовищах, біля доріг. Росте на  свіжих суглинкових та глинистих ґрунтах з хоро-

шим водопостачанням та високим вмістом вапна і поживних речовин. Все більше 

поширюється в посівах зернових колосових та ріпаку.

•  Морфологічна будова: Стебло: здебільшого прямостояче, опушене, нерозгалу-

жене. Висота 30 – 100 см. Корінь стрижневий. Прикореневе листя: розетка плоска, 

перші листки черешкові, ложкоподібні або ланцетні, загострені. Стеблове листя: 

дуже різної форми, матово-зелене, від простого до двопір’ястого та зубчастого. 

Квітки: яскраво-червоні, здебільшого з темною плямою в центрі, до розкриван-

ня пониклі. Плід - коробочка - округла чи обернено яйцеподібна, гола, темно 

- солом’яного або сіро-бурого кольору. Насіння - ниркоподібної прямокутновиїм-

частої форми,  коричневого з червоним відтінком кольору.  

•  Екологічні та біологічні особливості: Свіжо достигле насіння в посушливий 

рік має період спокою і проростає лише наступної весни. Період цвітіння: з травня 

по липень.  Плодоносить у липні вересні. Глибина проростання - не більше 1- 1,5 

см. Насіння має високу життєздатність та врожайність – до 50 000 насінин з однієї 

рослини.  
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Мишій зелений48
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Мишій зелений
Setaria viridis L.glauca

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Однодольні

•  Поширення: Засмічує городи, сади, переважно в південних областях. Особливо 

поширений як післяжнивний бур’ян на полях після збирання ярих та ранніх ози-

мих зернових культур, а також в посівах пізніх ярих зернових і просапних.

•  Морфологічна будова: Стебло - пряме, висотою 20-100 см, під суцвіттям шор-

стке. Корінь - мичкуватий, проникає у ґрунт на 75-170 см і радіально на 30-80 

см. Листки - лінійно-ланцетні. Суцвіття - циліндрична колосовидна щільна волоть 

(султан) довжиною 3-12 см. Щетинки на суцвітті зелені або рідше фіолетові, в 2-3 

рази довші за колоски. Плід - плівчаста зернівка, овальнояйцеподібної форми, 

однобічна, опукла, жовто-коричневого кольору. Розміри - довжина 2-2,5, ширина 

0,75-1,5, товщина 0,75-1 мм. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - квітень - червень (липень - 

серпень). Цвіте червень - вересень. Плодоносить - липень - жовтень. Максимальна 

плодючість - 2300 зернівок. Глибина проростання - не більше 12-14 см. 

Життєздатність в ґрунті - понад 4 роки. Період спокою насіння - відсутній. 

Температура проростання - мінімальна +6...+8°, оптимальна +20...+24°.
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Мишій сизий 
(Щетиник сизий)

Setaria glauca L.

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Однодольні

•  Поширення: Поширений як післяжнивний бур’ян на полях після збирання ранніх 

озимих і ярих зернових, а також в посівах пізніх ярих культур. Рясно росте на роз-

пушених піщаних і суглинкових ґрунтах

•  Морфологічна будова: Стебло - пряме, висотою 10-60 см. Корінь - мичкуватий, 

проникає в грунт на 105-173 см і в сторони від стебла на 35- 78 см. Листки - 

лінійно-ланцетні, сизувато-зелені, зверху шорсткі. Суцвіття - циліндрична щільна 

колосоподібна волоть (султан) , довжиною 4-6 см. Колоски безості, щетинки, які 

їх оточують, жовтувато-рудуваті. Плід - плівчаста зернівка яйцеподібноовальної 

форми, однобічна, опукла. Поверхня - поперечнозморшкувата - лимонно-зеленого 

або темно-бурого кольору. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить у квітні - травні (червень 

- липень). Цвіте у червні - серпні, вересні. Плодоносить у липні - вересні. 

Максимальна плодючість - 13800 зернівок . Глибина проростання - не більше 

16-18 см. Життєздатність в ґрунті - до 30 років, не втрачають схожості при трива-

лому перебуванні в воді. Період спокою - відсутній . Температура проростання - 

мінімальна +6...+8°С, оптимальна - +20.. +24°С. Вимоги до вологи - рослина більш 

вологолюбива, ніж мишій зелений.
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Молочай сонцегляд
Euphorbia helioscopia

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений в Степу, в Криму, південно-західному Лісостепу. Росте 

на полях, перелогах, пасовиськах, біля доріг, у великій кількості на легких ґрун-

тах. Віддає перевагу вапнистим, пухким глинистим та піщаним ґрунтам з високим 

вмістом поживних речовин. Розповсюджений  в посівах  ярих зернових культур, 

кукурудзі, картоплі та цукровому буряку.

•  Морфологічна будова: Стебло: здебільшого одинарне, прямостояче, іноді з 

боковими гілками. Довжина 10 – 30 см. Корінь стрижневий. Прикореневе листя: 

досить міцне, притуплено-овальне, цільнокрає, в центрі часто з коричневими пля-

мами. Стеблове листя: перевернено-яйцеподібне, біля основи звужене, спереду 

закруглене, з дрібними зубцями, до часу плодоносіння вже опале. Квітки: Суцвіття 

жовто-зелені, оточені п’ятипроменевою обгорткою, яка, здається, складається з 

окремих квіток з келихоподібними обгортками. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: весна. Період цві-

тіння: з весни до пізньої осені. Глибина проростання не більше 3-4 см, переважно 

навесні наступного року. Свіжо достигле насіння має низьку схожість. Мінімальна 

температура проростання - +3…+4°С. Максимальна схожість 32 000 насінин.
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Морква дика54
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Морква дика
Daucus carota

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Дворічні

• Біологічна група: Справжні

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Розповсюджений по всій території країни: на полях, луках, пасо-

виськах, в садах, на городах, вздовж шляхів. Засмічує багаторічні трави та інші 

багаторічні культури, часто зустрічається в зернових, місцями в буряках. Росте на 

сухих, легких, теплих суглинкових ґрунтах.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, борознисте, вкрите жорсткою 

щетиною, часто гіллясте. Висота до 100 см. Корінь - стрижневий, товстий, 

м’ясистий, до 25-30 мм у діаметрі. Прикореневе листя: ланцетне, з довгими череш-

ками, дуже вузьке, пахне морквою. Стеблове листя: двічі або тричі пір’ясте, з 

пір’ясто-розсіченими, ланцетними, гострими верхівками, коротко-щетинисте або 

ворсисте, біля стебла розширюється в опуклі піхви. Квітки: від білих до жовтих, 

в плоских або трохи опуклих зонтиках, в центрі часто з чорно-пурпурною “морк-

вяною” квіткою. Плід - сім’янка овальної видовжено-ребристої форми, сірувато-

зеленого кольору з білими шипиками. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: весна. Період цвітін-

ня: літо - осінь. Глибина проростання - не більше 8-10 см. Температура проростан-

ня – мінімальна - +6..+8°С, оптимальна - +22...+28°С. Дикий вид городньої моркви, 

з типовим запахом. Максимальна плодючість - 12600 сім’янок.
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М’ята польова
(Драголюб, полусент-марія, м’ята кінська, котячка)

Mentha arvensis 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: коренепаросткові

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте переважно в лісовій зоні. Любить сирі місця, болотисті ліси, 

луки, поля, береги річок, озер, канав, біля річок і вздовж доріг. Надає перевагу 

пухким, не задернованим вологим піщаним та глинистим суглинковим ґрунтам, 

частково сильно зволожених.

•  Морфологічна будова: Китицекореневий багаторічник з довгим повзучим 

кореневищем. Пагони заввишки 20-50 см, прямостоячі, лежачі або висхідні 

Стебло: матово-зелене, з трохи пурпурним полиском, від лежачого до прямостоя-

чого, чотиригранне, часто гіллясте. Прикореневе листя: широке, округло-трикутне. 

Стеблове листя: хрестоподібно-супротивне, яйцеподібне або еліптичне, череш-

кове, по краях слабозубчасте або надрізане. Квітки: лілові, віночок не губо-, а 

воронкоподібний, в щільних, кулястих, несправжніх пазушних кільцях, з короткою, 

дзвоникоподібною, п’ятидольною чашечкою. Плід - горішок округлий, завдовжки 

близько 1 мм, гладенький, без кіля. 

•  Екологічні та біологічні особливості:  Час проростання: здебільшого восени. 

Глибина проростання дуже мала. Період цвітіння: літо-осінь. Рослина з сильним 

запахом.

• Медонос.

•  Індикатор надмірної зволоженності грунту! Невибагливий стосовно типу 
ґрунту.
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Незабудка польова58
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Незабудка польова
Myosotis arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі (але може бути зимуючою)

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій території країни.  Зустрічається на всіх видах 

ґрунтів, але віддає перевагу добре провітрюваним, вологим глинистим грунтам. 

Засмічує посіви зернових, озимого ріпаку, кукурудзи та буряка.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, часто біля основи розгалужене, 

з відстовбурченою опушкою. Висота до 40 см. Прикореневе листя: широко-яйце-

подібне, майже сидяче, з дещо приплющеними та втягнутими кінчиками, сильно 

опушене. Стеблове листя: зелено-сіре, з обох боків сильно опушене, розеткове 

листя – від лопаткового до зворотно-яйцеподібного, черешкове, решта – ланцет-

не, сидяче. Квітки: дрібні, небесно-блакитні, зібрані у багатоквіткові китиці, що 

поступово подовжуються; квітконіжка відстовбурчена.

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: з весни до осені 

включно. Період цвітіння: літо. Плодоносить з червня по серпень. Глибина про-

ростання – до 0,5-1 см. Максимальна плодючість – 500 -1000 насінин. Мінімальна 

температура проростання - +3…+4°С.
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Осот городній60
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Осот городній
Sonchus oleraceus 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях і луках, в садах, на городах, біля жител і вздовж шля-

хів, часто засмічує ріллю. Вибирає не дуже сухі місця. Любить поживні речовини, 

особливо азот.

•  Морфологічна будова: Стебло пряме, порожнисте, голе, висотою 30- 120 см. 

Корінь стрижневий. Прикореневе листя: округле, черешкове. Стеблове листя: глибо-

ко дольчасте, зубчасте, але без колючок. Листки - чергові, м’які, перисто- або ліро-

подібно-роздільні, голі, прикореневі й нижні стеблові – крилато-черешкові, останні 

з великими вушками. Суцвіття - квітки від біло-жовтих до жовтих, з фіолетовими або 

коричнево-червоними, більше або менше вираженими смугами на зворотному боці, 

язичкові, зібрані в яйцеподібні кошики 25-35 мм у діаметрі, скупчені на верхівці 

стебла та обгорнуті верхівковими листками. Плід - сім`янка, овально-видовженої 

форми, коричневого або світло-жовтого кольору з білим чубчиком.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходи з’являються  восени та навес-

ні. Період цвітіння - з червня по жовтень. Глибина проростання – до 3-4 

см.  Мінімальна температура проростання -+2...+4°С, оптимальна +22...+24°С. 

Максимальна плодючість 53 000 сім’янок
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Осот жовтий62

DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   62DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   62 23.01.2012   19:55:4223.01.2012   19:55:42



Осот жовтий
Sonchus arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Засмічує посіви просапних і городніх культур, дуже рідко зустріча-

ється в посівах ярих зернових та зернобобових культур,  іноді виявляється навіть 

у виноградниках. Віддає перевагу зрошуваним землям з  теплими, азотистими, пух-

кими суглинковими та піщаними ґрунтами з високим вмістом поживних речовин.

•  Морфологічна будова: Стебло: висотою 30 – 100 см, голе, порожнє, розга-

лужене, у верхній частині з чорними залозками на ніжках. Корінь стрижневий. 

Прикореневе листя: від округлого до лопаткового, чітко відділяється від черешка. 

Стеблове листя: темно-зелене, іноді з нижнього боку синювате, міцне, жорстке та 

вкрите колючками, довгасто-яйцеподібне та нероздільне. Середнє та верхнє листя 

охоплює стебло по спіралі. Квітки: здебільшого світло- та темно-жовті, з нижнього 

боку з червонувато-сірим полиском. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходи з’являються в квітні - травні, при 

прогріванні ґрунту до +20…+24°С та пізнім літом. Період цвітіння: з червня по 

серпень. Одна рослина дає до 5000 літаючих насінин.
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Переліска однорічна64
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Переліска однорічна
(Незабудка польова) 

Mercurialis annua

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводомні

•  Поширення: Поширений на півдні України, полюбляє гумусні піщані та глинис-

ті ґрунти, з високим вмістом поживних речовин, віддає перевагу сухим місцям. 

Значного поширення набуває в кукурудзі, цукровому буряку та картоплі.

•  Морфологічна будова: Стебло – прямостояче або розлоге, тупо-гранчасте, на 

вузлах трохи потовщене, заввишки 40-50 см. Корінь стрижневий. Прикореневе 

листя: з чіткими жовтими прожилками, лопаткоподібне. Стеблове листя: з довгими 

черешками, світло-зелене, довгасто-яйцеподібне, неглибоко пильчасте, часто опу-

шене. Квітки: дводомні: чоловічі жовтуваті, на тонких черешках, жіночі - зелені, 

сидячі по одній чи по три в пазухах листя . Плід близько 4 мм в діаметрі, насіння 

еліптичне, ямчасте, 1,5—2 мм довжиною, коричневе.

•  Екологічні та біологічні особливості: Проростає навесні. Період цвітіння: з 

травня по жовтень. Мінімальна температура проростання -+10…+12°С, оптималь-

на - +24…+26°С. 

• Увага: отруйна рослина!    
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Петрушка собача66
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Петрушка собача
Aethusa cynapium

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Дворічні

• Біологічна група: Факультативні

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширена по всій Україні, крім Степу. Часто зустрічається  на горо-

дах, у садах, чагарниках, росте вздовж доріг, швидко засмічує зернові, кукурудзу та 

буряк. Росте переважно на пухких, часто вапнистих суглинкових  ґрунтах з висо-

ким вмістом поживних речовин.

•  Морфологічна будова: Стебло: порожнисте, густо розгалужене, гладке. Висота 

70 – 200 см. Прикореневе листя: вузьке, еліптичне, з довгими черешками, голе. 

Стеблове листя: перше – глибоко розрізане на три лопаті, решта – дво- трипір’ясте, 

пір’ясто-розсічене, з загостреними верхівками, блискуче, темно-зелене (чим від-

різняється від петрушки справжньої), з трикутними контурами. Квітки: 10-20-про-

меневі зонтики з численними білими квітками. Плід – сім’янка, яйцеподібно-

ребристої форми, жовтувато-коричневого кольору. Відрізняється від петрушки 

справжньої неприємним запахом. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: навесні або восени. 

Період цвітіння: літо - осінь. Глибина проростання - 5-7 см. Зберігає схожість у 

ґрунті до 8 років. Максимальна плодючість - 500-600 сім`янок.
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Підмаренник чіпкий68
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Підмаренник чіпкий
Galium aparine L.

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій країні. Росте на полях і пасовиськах, у садах і 

на городах, особливо рясно у вологих місцях.

•  Морфологічна будова: Стебло - лежаче, довжиною 50-200 см, чотиригранне, 

по вузлах потовщене, жорстко волосисте. Корінь - стрижневий. Листки - клино-

видно-ланцетні, зібрані по 6-8 у кільця. Суцвіття - квітки з білим віночком, до 2 

мм у діаметрі, розташовані у напівзонтиках, що зібрані в складну волоть. Плід - 

горішок. Плоду коричневий, округло ниркоподібної форми, вкритий гачкуватими 

щетинками.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить наступної весни у березні - 

травні та восени у серпні – вересні. Цвіте - в травні - серпні. Плодоносить - у липні 

- вересні. Глибина проростання - не більше 8-9 см Максимальна плодючість - 1200 

горішків. Мінімальна температура проростання - +1... +2°С.
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Плоскуха звичайна70
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Плоскуха звичайна
(Півняче просо)

Echinochloa crus-galli L.

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Однодольні

•  Поширення: Поширена по всій Україні, особливо на зрошуваних землях півдня. 

3асмічує посіви зернових колосових, кукурудзи, рису, буряків, овочевих культур, 

сади і виноградники, росте на необроблюваних землях, біля каналів зрошуваних і 

осушувальних систем.

•  Морфологічна будова: Стебло - висотою 30-100 см з прямостояче або біля 

основи колінчастовисхідне голе. Корінь - мичкуватий.  Листки - широколінійні або 

лінійно - ланцетні, по краях гострожорсткуваті, без язичка, темно-зелені. Суцвіття 

- прямостояча, нещільна волоть з гострошорсткими колосоподібними гілочками, 

трохи поникла. Плід - зернівка. Форма - яйцеподібна, однобічноопукла, на верхівці 

загострена. Поверхня - блискуча. Колір - зеленувато-білий. Розміри - довжина 

2-2,25, ширина 1,25-1,75, товщина 1-1,75 мм. Маса 1000 плівчастих зернівок - 1,5-2 г. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - з квітня. Цвіте - в червні 

- вересні. Плодоносить - з серпня до пізньої осені. Максимальна плодючість - 

60 000 зернівок. Глибина проростання - не більше 12-14 см . Життездатність в 

грунті - зберігають схожість до 13 років. Температура проростання - мінімальна : 

+4...+6°C, оптимальна :+26...+28, максимальна : +50...+52°C. Вимоги до вологи - 

краще проростає при вологості грунту 40-80% 
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Полин звичайний72
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Полин звичайний
Artemisia vulgaris

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій країні. Росте на полях і пасовищах, у садах і 

на городах, особливо у вологих місцях, надає перевагу вапнистим, глинистим та 

піщаним ґрунтам з високим вмістом поживних речовин.

•  Морфологічна будова: Багаторічний, кущовий бур’ян з багатоголовчастим 

стрижневим коренем. Стебло висотою 100 см і вище. Прикореневе листя: овальне, 

з округленою верхівкою, звужене біля основи. Стеблове листя: пір’ястороздільне, 

верхівка глибоко розсічена, верхнє часто тільки трироздільне. Стебло: має кілька 

стовбурів, коричнювате або червонувате, розгалужене на ділянці цвітіння. Квітки: 

квіткова корзинка яйцеподібної форми, квітки маленькі, численні, від жовтуватих 

до червонувато-коричневих, з сильним пряним запахом. Плід –циліндрична, злег-

ка викривлена, тонкозморшкувата сірувато-бура сім’янка.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходи з’являються пізньою весною. 

Період цвітіння: від середини літа до ранньої осені. Глибина проростання не біль-

ше 8-9 см. Максимальна плодючість 50000 – 70000 насінин
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Портулак городній
Portulaca oleracea

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій Україні, особливо на півдні країни. Росте на лег-

ких супіщаних ґрунтах і засмічує просапні городні та технічні культури, особливо 

на зрошуваних землях.

•  Морфологічна будова: Стебло: голе та лежаче, розгалужене, в основі здебіль-

шого червоне. Довжина до 15 – 30 см. Корінь стрижневий. Виділяється своїм 

м’ясистим, голим, блискучим листям. Прикореневе листя: довгасто-овальне, була-

воподібне, довжиною близько 1 см. Стеблове листя: подовжене, округле, булаво-

подібне, м’ясисте, синьо-зелене, з нижнього боку фіолетове. Квітки: дуже дрібні, 

жовті, поодинокі або зібрані по три між розгалуженнями стебла або в пазухах 

листя. Плід - багатонасінна коробочка яйцеподібної або кулястої форми, довжи-

ною 3-7 мм. Колір насіння -чорний або темно-бурий, насінини здавлені з боків у 

нижній частині, з виїмкою, в якій є рубчик. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - в квітні - липні. Цвіте - в 

червні - серпні. Плодоносить - з липня по вересень. Глибина проростання - не 

більше 3 см. Життєздатність насіння в грунті - до 40 років. Максимальна плодю-

чість - 3 млн. насінин. Температура проростання - мінімальна +8...+10°С, опти-

мальна - +26...+36°С, максимальна - +52...+54°С.
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Приворотень польовий
Aphanes arvensis 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Бур’ян поширений на всій території країни, місцями має характер 

масового засмічення, особливо в зернових культурах. Надає перевагу пухким, але 

не вапнистим, або піщанистим суглинкам, з високим вмістом поживних речовин та 

з хорошим водопостачанням. Рослина-індикатор суглинкового ґрунту та помірно-

го закислення.

•  Морфологічна будова: Стебло: одно- або багатостовбурне, сильно гіллясте, 

лежаче або прямостояче. Висота до 30 см. Прикореневе листя: округле, на вер-

хівці надсічене, з коротким черешком. Стеблове листя: перший лист переверне-

но-трикутний, решта – долонеподібне, з 3-5 надрізами, опушене та трав’янисте. 

Квітки: дуже непоказні, зелено-жовтуваті, зібрані у пазушні, обгорнені прилист-

ками клубочки. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: весна та осінь. 

Період цвітіння: з травня по вересень.
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Редька дика
Raphanus raphanistrum L.

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Дуже поширений на всій території України, особливо на Поліссі та 
в північній частині Лісостепу. Засмічує ярі посіви (ячменю, вівса, гороху, льону, 
люпину). Росте також на городах, у лісорозсадниках, біля доріг тощо. Добра медо-
носна і олійна рослина, але непридатна як зелений корм.

•  Морфологічна будова: Сте бло - пря мо стоя че, висо тою 30-60  см, роз га лу же не 
корот ко во ло си сте.  Корінь - тон кий стри жне вий. Лист ки - череш ко ві, ліро по діб но роз-
діль ні,  з дов га стояй це по діб ни ми нерів но мір но зуб частнми частин ка ми. Квіт ки пра виль-
ні, двос та те ві, роз діль но пе лю стко ві,  в нещіль них кит ице по діб них суцвіт тях. Оцві ти на 
подвій на, 4-чле ни ко ва; пелю стки світ ло жов ті,  рідше  білі,  з жов ти ми  або фіо ле то ви ми 
жил ка ми  і дов гим кін чи ком.  Плід - стру чок.  Плід цилін дрич ний, твер дий, чле ни стий, 
 не роз кри ваєть ся, чіт ко по діб ний  з дов гим носи ком;  після дости ган ня роз па да єть ся  на 
5-8 (11) окре мих чле ни ків,  що  містять  по  одній насі ни ні.  Колір  плоду - блі до-жов тий. 
Роз мір  плоду- 30- 80  мм дов жи на  і 3-4  мм шири на, Роз мір насін ня - 3-3,5  мм діа метр. 
Насін ня оваль но-ку ля стої  форми, сіт ча сто-ям ча сте,  чер во ну ва то-ко рич не во го кольо ру.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить - навесні . Цвіте - в червні - 
серпні. Плодоносить - в липні. Проростає  з глибини 2-5 см. Життєздатність насін-
ня в ґрунті - понад 10 років. Максимальна плодючість – 12 000 насінин. Насіння 
дружно проростає лише після перезимівлі, маючи період спокою, що триває 6-8 
місяців. Мінімальна температура проростання - +2...+4°С.

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Рутка лікарська
Fumaria officinalis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях і пасовиськах, на узбіччях, поширений на всій 

території країни на багатьох с/г культурах. Віддає перевагу пухким, здебільшого 

слабо вапнистим, глинистим піщаним та суглинковим ґрунтам з високим вмістом 

поживних речовин. 

•  Морфологічна будова: Бла кит но-зе ле на, вкри тий  шаром  воску,  з непри єм ним, 

злег ка дур ман ним запа хом. Сте бло: роз га лу же не, лежа че  або пря мо стоя че, висо-

тою 20-50  см.  Корінь стри жне вий. При ко ре не ве  листя: вузь ке, ліній не,  довге, заго-

стре не спе ре ду, череш ко ве, гіпо ко тиль світ ло-чер во ний. Сте бло ве  листя:  ніжне, 

череш ко ве, пір’я сте,  пір’я паль ча сто роз сі че не  і  теж череш ко ве. Квіт ки: малень кі, 

видов же ні, чер во но-фі о ле то ві, вер хів ка віноч ка  від тем но-чер во но го  до чор но го, 

квіт ки зібра ні  у  рясно кві ту чі кит иці.  Плід - горі шок, куля стої  форми, одно на сін ний, 

нероз крив ний,  на вер хів ці увіг ну тий,  з неве ли ким висту пом. Насін ня - сіру ва то-  чи 

буру ва то-зе ле но го кольо ру дов жи ною 2-2,5, шири ною 2,5, тов щи ною 1,5-1,75  мм. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить лише наступної весни в квітні 

– травні. Період цвітіння: з весни до осені. Температура проростання: мінімальна 

- +6...+8°С, оптимальна - +18...+20°С. Сходи не витримують температури нижче 

-3,8°С.

• Лікарська рослина, медонос.
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Сокирки польові
(Живокіст польовий)

Consolida regalis 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений по всій території країни у посівах зернових колосових 

культур. Росте на полях, в садах, біля доріг, на пасовиськах, зустрічається в теплих, 

добре провітрюваних місцях, здебільшого на вапнистих ґрунтах.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, гіллясте, притиснуто-волосисте. 

Висота 20 – 50 см. Прикореневе листя: округло-яйцеподібне, біля основи закру-

глене, черешок довгий та чітко виражений. Стеблове листя: кілька разів пір’ясто-

розсічене, з вузькими, лінійними частками. Квітки: світло- або темно-синьо-фіоле-

тові, в рихлих, метельчатих китицях з нечисленними квітками на довгих черешках. 

Плід листянка. Форма - пряма дрібно опушена, одно гнізда. Насінина тригранно-

клиновидна темно-сірого кольору. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить-в березні - травні, особливо 

рясно в серпні - вересні, літньо-осінні сходи добре перезимовують Цвіте-в червні 

- серпні. Плодоносить насіння в липні - серпні. Максимальна плодючість 67100 

насінин, вони мають короткий період спокою (один місяць).  Глибина проростання 

не більше 4-6 см. Життєздатність у ґрунті насіння зберігає 6 років. Температура 

проростання - мінімальна - +3...+4°С, оптимальна - +10...+16°С. 
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Сухоребрик лікарський
(Гулявник лікарський, рукола) 

Sisymbrium officinale 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширений в озимих зернових, але особливо в ріпакові. Добре 

росте на пухких суглинкових та піщаних ґрунтах з високим вмістом поживних 

речовин.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, кругле, розкидисте, жорстко-опу-

шене. Висота 50 – 120 см. Прикореневе листя: від ложко- до булавоподібного, з 

вираженим черешком. Стеблове листя: пір’ясто-розсічене, кінцеве пір’я велике, 

зубчасте, жорстко-опушене, саме верхнє – довгасто-ланцетне. Квітки: маленькі, 

блідо-жовті, чашолистки зі зворотного боку опушені, суцвіття спочатку зонтично-

гроноподібні. Характерна риса: стручки тісно прилягають до стебла! 

•  Екологічні та біологічні особливості: Час проростання: весна. Період цві-

тіння: весна - осінь. Плодоносить у липні-серпні. Глибина проростання насін-

ня – 3 см. Мінімальна температура проростання насіння - +4…6°С, оптимальна 

+18…20°С. Максимальна плодючість 110 000 насінин
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Фіалка польова
Viola arvensis

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Зимуючі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях і пасовиськах, в садах, на городах по всій Україні. 
Зустрічається на всіх ґрунтах, однак віддає перевагу слабо вапнистим та помірно 
кислим . Розповсюджений на всіх культурах, особливо часто в озимих зернових, в 
озимому ріпакові, кукурудзі, картоплі.

•  Морфологічна будова: Стебло: висхідне або прямостояче, здебільшого  розгалу-
жене. Висота 10 – 50 см. Корінь стрижневий. Прикореневе листя: округло-яйцепо-
дібне, з короткими черешками та втягнутою верхівкою. Стеблове листя: розкидисте, 
по краю надрізане, нижнє – яйцеподібно-ланцетне, поступово звужується у черешок, 
верхнє – довгасто-ланцетне, з коротким черешком, у основи з пір’ясто-розсіченими 
прилистками. Квітки: поодинокі, на довгих квітконіжках, пазушні, віночок з п’ятьма 
пелюстками (світло-жовтими, білуватими, а також від рожевих до фіолетових). Плід 
коробочка яйцеподібної форми, одно гнізда, багатонасінна. Форма насіння - обернено 
яйцеподібна, світло - коричневого або світло-жовтого кольору.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить навесні наступного року після 
6-8-місячного спокою. Цвіте з кінця весни до осені. Плодоносить - в червні – жов-
тні.  Життєздатність в ґрунті до 6 років. Сходи з’являються з глибини не більше 
4-5 см у квітні - вересні. У рік достигання насіння не проростає. Літньо-осінні 
сходи перезимовують і наступного року утворюють плоди і насіння. Максимальна 
плодючість однієї рослини 3200 насінин. Температура проростання-мінімальна 
температура проростання +2...+3°C, оптимальна +18...+24°C.
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Хризантема посівна
(Королиця) 

Chrysanthemum segetum

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічні

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на парах, полях, перелогах, городах. Надає перевагу легким, 

слабко вапнистим  ґрунтам. Бур’ян поширений в посівах зернових культур.

•  Морфологічна будова: Стебло: прямостояче, одиночне або гіллясте. Висота 

до 60 см. Корінь стрижневий, короткий. Прикореневе листя: довгасто-овальне, 

зверху закруглене, м’ясисте, блакитнувато-зелене. Стеблове листя: витягнуте, 

пір’ясто-розрізане, блакитно-зелене, з товстим шаром воску. Квітки: голівки квітів 

великі, поодинокі, на довгих квітконіжках, квітки круглі, жовті, листки обгортки 

жовтувато-зелені. Плід – дрібна сім’янка без летючки. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить пізно навесні. Цвіте у червні-

вересні. Плодоносить влітку-восени. У рік достигання насіння не проростає, пере-

буває у стані спокою 6-8 місяців. Сходи з’являються з глибини не більше 5-5 см. 

Температура проростання не більше +10…+24°С. 

• Індикатор закислення грунтів!
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Щавель кучерявий
Rumex crispus 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: Коренепаросткові

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте на полях і пасовищах особливо на вапняних і багатих на 

азот вологих ґрунтах. Віддає перевагу суглинкам - від важких до глинистих, з 

високим вмістом поживних речовин. Росте у сільськогосподарських культурах по 

всій території країни. Розповсюджується через площі під паром, дуже сильний у 

конкурентному відношенні.

•  Морфологічна будова: Стебло прямостояче, слабо розгалужене або гіллясте, 

міцне, ребристе, у нижній частині червонувате, висотою 125 см з  морквоподібним 

коренем. Перше прикореневе листя: довгасто-овальне, злегка загнуте, верхівка 

нахилена до землі. Перша пара стеблового листя: вузьке ланцетне, широке в центрі, 

по краю хвилясто-кучеряве, зморщене. Решта листя: довгасто-ланцетне, сидяче 

врозкид. Квітки: зелені, червонувато-жовті, утворюють на верхівці безлисту мітелку. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходить впродовж всього літа. Цвіте 

в червні - серпні, плодоносить з липня по вересень. Глибина проростання насіння 

8-10 см. Життєздатність насіння в ґрунті до 10 років. Максимальна плодючість 5000 

горішків. 

Рівень контролю 
в с/г культурах
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Щавель туполистий
Rumex obtusifolius

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Багаторічні

• Біологічна група: Коренепаросткові

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Росте у посівах усіх сільськогосподарських культур та на пасовись-

ках, багатих гумусом ґрунтах з високим вмістом поживних речовин. Поширюється 

за допомогою насіння та пагонів.

•  Морфологічна будова: Стебло прямостояче, переважно багато стовбурове, 

іноді червонувате, висотою до 120 см. Корінь стрижневий міцний, жовтуватого 

кольору. Прикореневе листя: ланцетне, довжиною біля 20-25 мм. Стеблове листя: 

нижнє – велике, широке, яйцеподібне, біля основи серцеподібне, злегка кучеряве, 

з затупленою верхівкою. Верхнє – невелике, ланцетне. Квітки малопомітні , зелені, 

в багатоквіткових суцвіттях, що мають іржаво-червоне забарвлення.

•  Екологічні та біологічні особливості: Сходи з’являються у березні – травні. 

Цвіте у червні – серпні. Плодоносить у липні – вересні. Глибина проростання 

насіння 8-10 см. Оптимальна температура проростання - +20…+22°С. Має дуже 

високу репродукційну здатність - одна рослина дає до 7000 насінин. 
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в с/г культурах
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Щириця звичайна
Amaranthus retroflexus 

• Тип: Непаразитні

• Підтип: Однорічний

• Біологічна група: Ярі

• Ботанічний клас: Дводольні

•  Поширення: Поширена повсюдно, в посівах ярих просапних культур, часто є 

домінуючим видом, особливо в посівах кукурудзи, цукрових буряків та картоплі. 

Росте в садах та городах, особливо численна у вологих місцях.

•  Морфологічна будова: Стебло - пряме, розгалужене, світло-зелене або чер-

вонувате, опушене, висотою 20-150 см. Листки – яйцеподібно - ромбічні або 

видовжено-ромбічні, чергові, на черешках. Прикореневе листя: довгасто-овальне, 

на нижній стороні переливається червоним. Квітки: зібрані в щільні клубочки, а 

вони – в зелені колоски зеленого кольору. Корінь стрижневий, проникає у грунт 

на глибину 135-235, а в ширину на 75-130 см. Плід - сочевицеподібна сім`янка 

блискучого чорного кольору. 

•  Екологічні та біологічні особливості: Краще проростає з поверхневих шарів 

ґрунту (до 3 см). Мінімальна температура проростання - +6...+8°С, оптимальна 

+26…+36°С. Час проростання: пізня весна. Період цвітіння: з липня по вересень. 

Можна сплутати з амарантом зеленим, який, однак, має меншу висоту і помітно 

менші суцвіття. Одна рослина може дати до 6 млн. насінин.

Рівень контролю 
в с/г культурах

Щ
ир

иц
я 

зв
ич

ай
на

95

Гранстар® Голд

Калібр®

Таск®

Тітус® Екстра

Базис®

Карібу® Екстра

Сальса®

Препарати









DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   95DuPont_Br_VyznachnykBuryaniv_R2.indd   95 23.01.2012   19:55:5323.01.2012   19:55:53



Новий двохкомпонентний післясходовий 

гербіцид 

Покращена ефективність та розширений 

спектр контролю бур’янів

Гранстар® Голд 75 в.г.

  Покра ще на  дія  на одно річ ні про блем ні 

бур’я ни ( в  т.ч. під ма рен ник чіп кий)  та 

 більш ефек тив ний кон троль бага то річ-

них дво доль них бур’я нів 

   Не  має обме жень  в сівоз мі ні 

  Мак си маль на тех но ло гіч на гнуч кість 

  Висо ка селек тив ність  до куль ту ри  

Норма застосування: 25 - 35 г/га

Досконалість 
без обмежень!

Еволюційний післясходовий гербіцид 

для повного контролю широкого спектру 

двосім’ядольних бур’янів, в т.ч. про-

блемних, у посівах зернових  колосових 

культур

Калібр® 75 в.г.

  Кон троль роз ши ре но го спек тру 

одно річ них  та бага то річ них дво-

доль них бур’я нів,  в  т.ч. про блем них 

  Мак си маль на тех но ло гіч на гнуч кість 

  Висо ка селек тив ність  до куль ту ри  

  Забез пе чує кон троль  видів лобо ди 

 та амбро зії, пада ли ці соняш ни ку  та 

ріпа ку, приг ні чен ня мет лю га зви-

чайно го 

   Не  має обме жень  в сівоз мі ні 

Норма застосування: 40-60 г/га

Ефективно, безпечно, 
надійно!

DuPont™ DuPont™

www.granstargold.dupont.ua www.zzr.dupont.ua
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Двохкомпонентний післясходовий 

гербіцид для ефективного контролю 

однорічних та багаторічних злакових 

та широколистих бур’янів у посівах 

кукурудзи

Таск® 64 в.г.

  Ефективний контроль злісних 

бур’я нів: пирію, гумаю, осотів, 

берізки, амброзії, хвоща польово-

го та ін.

  Швидка гербіцидна дія

  Ідеальне рішення для технологій з 

нульовим та мінімальним обробіт-

ком ґрунту

Норма застосування: 307-384 г/га

Інструмент для справжніх 
професіоналів!

DuPont™

www.zzr.dupont.ua

Новий двохкомпонентний післясходо-

вий гербіцид для вдосконаленого конт-

ролю однорічних  та багаторічних зла-

кових та основних дводольних бур’янів 

у посівах кукурудзи на зерно та силос

Тітус® Екстра 75 в.г.

  Потужна та прискорена дія на бур’яни 

завдяки збалансованому вмісту та 

синергізму двох діючих речовин 

  Вдосконалений контроль пирію повзу-

чого, курячого проса, видів мишіїв, 

щириць, осоту рожевого та інших дво-

дольних бур’янів 

  Гнучкість у застосуванні (від 2 до 8 

листків культури) та відмінна селек-

тивність

Норма застосування: 40-50 г/га

Наше вдосконалення для 
вашого зростання

DuPont™

www.zzr.dupont.ua
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Нове двохкомпонентне рішення з про-

лонгованою дією для вдосконаленого 

захисту посівів цукрових буряків

Карібу® Екстра

  Розширення можливостей захисту: 

покращена дія на проблемні бур’яни, 

в т.ч. види лободи та гірчаків 

  Оптимальний вибір для складних 

польових та господарських ситуацій

  Високоефективне комплексне рішен-

ня за рахунок поєднання грунтової та 

листкової дії 

Норма застосування: 280 г/га

Більше можливостей – 
більше впевненості

DuPont™

www.zzr.dupont.ua

Економічний післясходовий гербіцид 

для контролю широколистих та злако-

вих бур’янів у посівах кукурудзи

Базис® 75 в.г.

 Економний страховий гербіцид

 Відсутність обмежень в сівозміні 

 Простота  та зручність використання

  

Норма застосування: 20-25 г/га

Висока ефективність за 
доступну ціну!

DuPont™

www.zzr.dupont.ua
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www.zzr.dupont.ua

Актуальний гербіцид для вирішення 

актуальних проблем у посівах ріпаку 

Сальса®

  Забезпечує високоефективний після- 

сходовий контроль хрестоцвітих та інших 

видів двосім’ядольних бур’янів у посівах 

ріпаку 

  Широке вікно та температурний режим 

застосування 

  Безпечність для ріпаку, гнучкість для 

наступних культур в сівозміні 

  Ідеальний для використання в комбіно-

ваних програмах захисту

Норма застосування:  20-25 г/га

Ваш переможний рух!

DuPont™

www.salsa.dupont.ua

Системний гербіцид для контролю широ-

колистних бур’янів у посівах сої, льону, 

кукурудзи, та зернових колосових культур

Хармоні® 75 в.г.

  Економний контроль основних одно-

річних дводольних бур’янів

  Незамінний партнер для бакових 

сумішей у посівах сої

  Висока селективність

  Відсутність будь-яких обмежень у 

сівозміні

Норми застосування: 

Соя - 6-8 г/га 

Зернові колосові - 10-20 г/га 

Кукурудза - 10 г/га 

Льон - 15-25 г/га

Гармонія захисту

DuPont™
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Перша допомога
 При вди ханні: 

Ви ве с ти по терпіло го на свіже повітря. 

При не обхідності за сто су ва ти ки сень чи 

штуч не ди хан ня. 

При знач но му впливі пестицидів звер ну-

ти ся до ліка ря.

 При по па данні на шкіру  

Не гай но зми ти до стат нь ою кількістю во ди 

із милом, зняв ши весь за бруд не ний одяг 

та взут тя. 

Як що под раз нен ня шкіри три ва ле, звер ну-

ти ся до ліка ря.

 При по па данні у очі: 
Не гай но про ми ти очі та повіки до стат ньою 

кількістю во ди про тя гом не мен ше 15 хви-

лин. Звер ну ти ся до ліка ря.

 При ви пад ко во му про ков ту ванні:
Нічо го не да ва ти по терпіло му, який зна хо-

дить ся у не при том но му стані. 

Не гай но звер ну ти ся до лікаря.

Використання та зберігання
За без пе чи ти відповідну вен ти ляцію у 

місцях, де ство рюється пил.

Для без печ но го за сто су ван ня: 
Ви ко ри с то вуй те за со би індивіду аль но го 

за хи с ту. 

Зберіган ня: 
Зберіга ти кон тей не ри щільно за кри ти ми у 

су хо му, про хо лод но му приміщенні з гар ною 

вен ти ляцією. Зберіга ти ок ре мо від дже рел 

теп ла та за го рян ня. 

Зберіга ти у місцях, до ступ них ли ше упов-

но ва же ним осо бам, і не до ступ ни х для дітей. 

Зберіган ня суль фонілсе чо вин за зни же них 

тем пе ра тур не впли ває на ефек тивність та 

ха рак те ри с ти ки пре па ра ту. 

Уни ка ти пря мо го со няч но го світла та 

по трап лян ня во ло ги в та ру упа ков ки. 

Захисні заходи / 
індивідуальний захист

За без пе чи ти індивіду аль ний за хист, вста нов-

ле ний для ро бо ти з за со ба ми за хи с ту рос лин. 

Ви ко ри с то ву ва ти респіра то ри з фільтром 

Р1, оку ля ри для без пе ки або за хисні щит ки 

для об лич чя, за хисні ру ка виці.

За хо ди гігієни: 
Ми ти ру ки пе ред пе ре рвою або відра зу після 

ро бо ти із пре па ра том. Зберіга ти ок ре мо від 

про дуктів, напоїв та кормів для тва рин. Під 

час ро бо ти не їсти, не пи ти та не па ли ти. 

Зніма ти та пра ти  за бруд не ний одяг пе ред 

по втор ним  ви ко ри с тан ням. 

Інформація 
про ліквідацію залишків

Знеш ко д жен ня за лишків та упа ков ки про-

во ди ти у відповідності до ви мог місце во го 

за ко но дав ст ва та за по го д жен ням зі служ ба-

ми Дер жав но го санітар но-епідемі оло гіч но го 

кон тро лю.

Не до пу с ка ти за бруд нен ня вод них си с-
тем та дже рел. 

УВА ГА! В кож но му кон крет но му ви пад-
ку слід ке ру ва ти ся ре ко мен даціями із 

за сто су ван ня та зберіган ня, за зна че ни ми 
на тарній ети кетці пре па ра ту.

Завжди уваж но чи тай те інструкції.

100

Рекомендовані заходи безпеки 
при роботі з пестицидами
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За консультаціями та з питань придбання 
звертайтеся до регіональних представників 
та консультантів

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Геннадій Лавренчук  Харківська, Полтавська, Дніпропетровська,  (050) 469-05-66
 Сумська, Донецька, Луганська 

Микола Ільницький  Львівська, Волинська, Івано-Франківська, (050) 469-05-17
 Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська 

Олег Міщенко  Житомирська, Хмельницька, Рівненська,  (050) 387-77-31
 Вінницька, Одеська 

Олег Куракін  АР Крим, Миколаївська, Херсонська, Запорізька (050) 443-14-12

Василь Бовсуновський  Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська (050) 695-32-42

РЕГІОНАЛЬНІ КОНСУЛЬТАНТИ
Юрій Ричков Донецька, Луганська (050) 347-98-94

Володимир Яровий Харківська (050) 630-71-14 

Борис Жадан АР Крим  (050) 360-41-64 

Іван Спичак Сумська (050) 307-42-48

Сергій Тараненко Кіровоградська (050) 505-15-91

Олександр Гвоздь Черкаська (050) 982-04-28

Іван Андрійчук Івано-Франківська, Тернопільська (050) 627-56-82

Петро Громов Запорізька  (095) 501-63-08

Василь Хміленко Одеська (050) 664-44-23

Олександр Сергійчук Житомирська, Рівненська (050) 446-24-56

Олександр Дубовий Вінницька (050) 070-79-98

Вячеслав Рябка Дніпропетровська (050) 886-08-41 

Олексій Коритний Чернігівська  (097) 508-12-23 

Віктор Дрижирук Полтавська (050) 404-10-49

Микола Кравченко Миколаївська (050) 046-14-62

Микола Кондратюк Хмельницька (050) 430-21-96 

Анатолій Касьянов  Київська (050) 739-44-77 

Олексій Омеляненко Менеджер з питань захисту польових культур (050) 443-74-14

Сергій Саблук Менеджер з питань захисту спеціальних культур (050) 356-48-08
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Україна 04070 Київ, вул.Спаська, 30а.

Тел. (380 44) 495-26-70. Факс (380 44) 495-26-71

www.zzr.dupont.ua
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