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1. Розсіювання пилку, насіння-самосівів і рослин-самосівів 

Відповідальний відділ: KWS SAAT SE 
Останнє оновлення: 17.07.2017 р. 

1.1. Загальний опис характеру росту цукрового буряка 

Цукровий буряк – це дворічна сільськогосподарська культура. Перший рік характеризується вегетативною 
фазою, що призводить до виростання коренеплоду, а на другий рік цукрові буряки переходять до 
генеративної фази. 

Стадію росту можна розділити на три фази: утворення листя, утворення коріння та збереження. Після 
проростання виростає листя, яке утворює розетку темно-зелених листків та міцних черешків. Під час  
змикання міжряддя рослина досягає стадії максимального вловлювання світла. Після  змикання 
міжряддя збільшується діаметр кореня через збільшення камбії, а енергія використовується для 
накопичення сахарози в корені. 

Протягом другого року, після завершення періоду яровизації, цукровий буряк викидає квітуче стебло та 
утворює насіння. 

 

1.2. Опис біології цвітіння цукрового буряка 

Після завершення періоду низьких температур (яровизації) та довготривалого впливу світла (світлового 
періоду) цукровий буряк починає швидко подовжувати головну вісь і випускати квітку. Цей процес 
називається викиданням квітконоса та викликаний впливом низьких температур від 5 до 10 °C протягом 
16-годинного світлового дня за період від 8 до 14 тижнів (Mutasa-Göttgens et al. 2010). 

Під час викидання квітконоса стебло подовжується та утворюються декілька нових листків, з меншими 
листками та коротшими черешками до верхівки стебла. Паростки розвиваються в пазухах листя. Квіти 
не мають черешків та згруповані у кластери (багатозародковий гібрид) або окремо (однозародковий 
гібрид). Пелюстки мають жовтий колір, а пильовики видимі. Після запилення (пилок переноситься 
вітром) починає насіння дозрівати, а квітки та насіння стають коричневими. 

 

1.3. Зимостійкість цукрового буряка 

Цукрові буряки дійсно мають максимальну зимостійкість при діаметрі буряка 8-30 мм (Loel und 
Hoffmann, 2014), тобто дуже маленькі саджанці цукрового буряка після висівання та більші вирощені 
рослини мають меншу зимостійкість. Цукрові буряки можуть витримати температури нижче нуля тільки 
на оптимальній стадії розвитку. Мінімальна температура цих цукрових буряків з максимальною 
зимостійкістю становить приблизно від - 6 до -7 °C (Reinsdorf and Koch, 2013; Loel und Hoffmann, 2014). 

У помітно більших коренеплодів цукрових буряків, які готові до збору врожаю, зимостійкість явно нижча. 
(Reinsdorf et al., 2013). Тільки за умови дуже м’якої зими існує низька ймовірність, що буряки, готові до 
збору врожаю, переживуть зиму (Pohl-Orf et al., 1999). Через вплив температур нижче -7°C під час зими у 
більшості районів Німеччини показник виживання цукрових буряків після зими, відповідно до наявного 
практичного досвіду, дуже низький. 

 

Зимування дорослих рослин як фактор для розповсюдження цукрових буряків майже виключено. 
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Стан спокою насіння 
Стан спокою описує фізіологічну стадію спокою насіння після дозрівання, при цьому навіть у сприятливих 
умовах навколишнього середовища не відбувається проростання насіння. Це явище відоме для багатьох 
сільськогосподарських культур (Pekrun, 1993). 

Як відомо з даних про розмноження насіння цукрового буряка, переважна частина насіння цукрового 
буряка проростає відразу після дозрівання. Це означає, що стан спокою не грає жодної ролі при 
проростанні насіння цукрового буряка (Märländer et al., 2011). 

Стан спокою виникає при випадінні насіння з квітконосів. Багато насіння з квітконосів проростає відразу. 
Частину насіння можна транспортувати шляхом обробки у більш глибокі шари ґрунту, тим самим воно 
збагачує банк насіння у ґрунті. Частина цього насіння може прорости пізніше на поверхні ґрунту у вигляді 
диких цукрових буряків. 

Значення 

Стан спокою насіння, що випало, як і раніше, має вторинне значення для потенційного розмноження 
цукрових буряків. Уникнення випадіння насіння з квітконосів є стандартною процедурою при 
вирощуванні цукрових буряків. Квітконоси з’являються тільки у дуже низького відсотка цукрових 
буряків. Період від утворення квітконосів до дозрівання насіння достатньо довгий для безпечного 
видалення квітконосів з дуже високими показниками успіху. Видалення квітконосів являє собою 
належну технічну практику при вирощуванні цукрових буряків та здійснюється як стандартна процедура. 

Відповідно, площі диких цукрових буряків стабільно знаходяться на дуже низькому рівні. 

ALS-толерантні цукрові буряки дадуть можливість знизити чинний потенціал проростання диких 
цукрових буряків через перенесення насіння у ґрунті, оскільки вони будуть контролюватися гербіцидом 
ALS. Потенціалу появи нового насіння можна уникнути за допомогою подальшого видалення квітконосів 
серед ALS-толерантних цукрових буряків. 

 
1.4. Запилення 

Цукрові буряки є перехресними запилювачами, які запилюються переважно вітром, якщо тільки вони 
спеціально не підібрані за ознакою самонесумісності (Märländer et al., 2011). Цукрові буряки не є 
самосумісними (самозапилюваними), але майже у кожній популяції є самозапилювані рослини. Тим не 
менш, існує також протандрія, що означає, що квітки відкриваються та випускають пилок до моменту, 
коли приймочки маточок тієї ж самої рослини стануть здатними до запліднення. 

За рахунок само несумісності утворення заплідненого насіння у популяціях цукрових буряків залежить 
від різних, не дуже вірогідних факторів. 

У популяціях цукрових буряків виникає дуже низький відсоток рослин, що викидають квітконоси та цвітуть 
(приблизно 0-50 рослин / га після) (Märländer et al. 2011), і їх зазвичай можна видалити. 

Тим не менш, якщо цукрові буряки й викидають квітконоси, то існує лише обмежена ймовірність 
запилення. Лише окремі квітучі рослини з’являються протягом дуже тривалого періоду, на відміну від 
перехресно-запилюваних сільськогосподарських культур (наприклад, жита). Відповідно, в ході офіційних 
випробувань гібридів були зареєстровані, наприклад, ранні квітконоси (з травня по червень) і пізні 
квітконоси (з липня по вересень). Виникнення рослин-квітконосів може тривати протягом дуже довгого 
періоду. Під час цього періоду збіг між розсіюванням пилку та запиленням квіток, здатних до 
плодоносіння, слід розглядати в сукупності з відповідними умовами навколишнього середовища. На 
запилення переважно впливають умови навколишнього середовища (напрямок вітру, 
температура,вологість та атмосферні опади). 

 
 

Стан спокою, випадіння насіння та тривале виживання насіння у стані спокою в ґрунті майже не 
впливають на розмноження цукрових буряків, оскільки лише окремі рослини квітнуть, і їх можна 
ефективно видалити в ході практичної діяльності. 

Перехресне запилення спостерігається при вирощуванні цукрових буряків у рідкісних випадках, 
оскільки тільки в окремих рослин розвиваються квітконоси, які дуже легко видалити в процесі 
повсякденної діяльності. 
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1.5. Перенесення пилку 

Не можна виключити перенесення пилку комахами (Bartsch et al., 1999; FENART et al., 2007). Може також 
відбуватися перенесення пилку вітром під час цвітіння цукрових буряків (близько 4 тижнів) на відстань 
більше 500 м (Märländer et al., 2011). Короткий огляд потоку пилку у цукрових буряків можна знайти у 
Märländer et al. (2011). 

 
 

Таблиця 1: Перенесення пилку у цукрових буряків (адаптовано з DARMENCY et al., 2009) 

Відстань [м] Макс. показник схрещування Посилання 

 

10-200 

 

2,10% 

 

на відстані 200 м 

 

ALIBERT et al. (2005) 
30-606 0,30% на відстані 606 м ARCHIMOWITSCH (1949) 

0,2-33 0,07% на відстані 19 м BATEMAN (1947) 

25-75 8,00% на відстані 75 м BRANTS et al. (1992) 

0-30 0,10% на відстані 30 м DARK (1971) 

6-300 1,30% на відстані 280 м DARMENCY et al. (2007) 

9-75 0,30% на відстані 75 м MADSEN (1994) 

10-300 40,00% на відстані 200 м SAEGLITZ et al. (2000) 

1-15 10,00% на відстані 10 м STEWART und CAMPELL (1995) 

3-15 12,00% на відстані 15 м VIGOUROUX et al. (1999) 

Джерело: Märländer, B., Lange, T., Wulkow, A., 2011: Das Ausbreitungspotenzial der Zuckerrübe vom Saatgut bis zum Zucker unter 
besonderer Berücksichtigung genetisch veränderter Sorten. Journal für Kulturpflanzen 63 (11), 349-373. 

 

Цукрові буряки – дворічні культури. Це означає, що перехід від вегетативної до генеративної стадії, так 
зване утворення квітконосів, відбувається тільки на другий рік росту в результаті впливу на рослину 
стимулу яровизації (5-12 °C, тривалість світлового дня = 12 годин). Цукрові буряки, вирощувані в якості 
сільськогосподарських культур, зазвичай не викидають квітконосів протягом першого року 
вирощування. Тим не менш, внаслідок впливу деяких погодних умов (посуха, вологість), занадто 
раннього висівання буряків, генетичних характеристик і певних стресових факторів викидання 
квітконосів може траплятися і протягом першого року росту. Але дозрівання насіння можуть досягати 
лише ті рослини-квітконоси, які з’являються до 15 липня (Märländer et al., 2011). Генетична тенденція до 
викидання квітконосів оцінювалася у ряді випробувань гібридів і зазвичай знаходиться на дуже низькому 
рівні від 0 до 0,05 % (за Märländer et al., 2011). Оскільки тенденція до викидання квітконосів також 
визначається у ряді порівнянь продуктивності гібридів, метою селекції також є резистентність до 
викидання квітконосів. Протягом останніх років резистентність цукрових буряків до викидання квітконосів 
підвищилася (Märländer et al., 2011). Крім того, родючість рослин-квітконосів (здатність до проростання 
насіння) у сучасних вирощуваних гібридів є значно нижчою, що призводить до нижчої ймовірності 
виникнення диких цукрових буряків (Märländer et al., 2011) 

 

 

У цукрових буряків майже ніколи не відбувається перенесення пилку, оскільки лише окремі 
рослини цвітуть, і їх можна ефективно видалити в процесі повсякденної діяльності. 
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1.6. Перенесення насіння 

Насіння цукрового буряка виробляється в районах обмеженого розповсюдження на півдні Франції та 
північної Італії і потім відразу доставляється до центральних перероблювальних заводів компаній-
селекціонерів. Починаючи з цього моменту, насіння потрапляє в замкнену систему, тому перенесення 
насіння можливо практично уникнути (Märländer et al., 2011). Крім того, можна попередити 
розповсюдження насіння (Märländer et al., 2011) шляхом належного використання посівного матеріалу 
до проростання рослин. 

 

 

 

1.7. Видалення квітконосів у традиційних цукрових буряків і у КОНВІЗО® СМАРТ 

 

1.7.1. Видалення квітконосів у традиційних цукрових буряків 

До належної сільськогосподарської практики належить видалення квітконосів у вирощуваних 
сільськогосподарських культур та видалення диких цукрових буряків у полях, які засіваються 
традиційними гібридами цукрового буряку. 

Обравши відповідний час посіву, можна значною мірою уникнути появи квітконосів у вирощуваних 
цукрових буряків. 

Квітконоси (у вирощуваних рослин або у диких цукрових буряків), що виникають у традиційних гібридів 
цукрового буряку, неможливо контролювати за допомогою традиційних гербіцидів для цукрового 
буряку, оскільки вони мають таку ж саму селективність, як і висіяні традиційні гібриди цукрового буряку. 
Для контролю викидання квітконосів у цукрових буряків необхідно застосовувати ручні, механічні чи 
агрохімічні методи контролю з використанням неселективного гербіциду. З метою обмеження 
подальшого розвитку та зменшення банку насіння необхідно попереджати потрапляння насіння буряка-
квітконоса до банку насіння. 

Належним методом контролю викидання квітконосів у цукрових буряків є ручна прополка. 
Рекомендується видаляти цукрові буряки-квітконоси та квітконоси до початку цвітіння, найпізніше до 
моменту дозрівання насіння, щоб уникнути утворення банку насіння у ґрунті. 

З метою обмеження подальшого розвитку та зменшення банку насіння необхідно видаляти цукрові 
буряки вручну чи механічним способом. Методи контролю включають культивацію знаряддям на 
тракторній тязі до моменту появи більш ніж чотирьох листків у диких буряків, після чого застосовується 
ручний контроль диких буряків-квітконосів. У полях з високою щільністю диких буряків може 
застосовуватися обробка неселективними гербіцидами з використанням ротовайперу (скребка, що 
обертається), що допоможе зменшити кількість квітконосів. У полях, де популяції диких буряків 
вважаються некерованими, не слід більше вирощувати традиційні гібриди цукрових буряків. 

1.7.2. Видалення диких буряків та квітконосів у цукрових буряків КОНВІЗО® СМАРТ 

До належної сільськогосподарської практики при вирощуванні цукрових буряків КОНВІЗО® СМАРТ 
належить видалення квітконосів. 

Обравши відповідний час посіву, можна значною мірою уникнути появи квітконосів. 

Дикі цукрові буряки, які походять від традиційних гібридів цукрових буряків, можна ефективно 
контролювати за допомогою системи КОНВІЗО® СМАРТ, оскільки застосування КОНВІЗО® 1 здатне 
контролювати традиційні гібриди цукрових буряків. 

Для збереження цієї переваги системи КОНВІЗО® СМАРТ необхідно уникати запилення диких буряків 
квітконосами КОНВІЗО® СМАРТ. Тому квітконоси у полях цукрових буряків КОНВІЗО® СМАРТ необхідно 
вчасно контролювати до початку цвітіння, найпізніше до початку сім’яутворення. Належним та найбільш 
ефективним методом контролю квітконосів у цукрових буряків є ручна прополка. 

Перенесення насіння через обладнання для зберігання, транспортування насіння та збору врожаю 
виключене, оскільки насіння цукрового буряка виробляється та переробляється у замкнених 
селекційних системах. 
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1.8. Видалення цукрового буряка-самосіву у наступних культурах 

У рідкісних випадках після збирання врожаю традиційних гібридів цукрових буряків у наступних культурах 
можуть повторно проростати буряки-самосіви з бадилля чи буряків, залишених після збирання врожаю, 
що є небажаним явищем. 

Такі буряки-самосіви необхідно контролювати для уникнення утворення банку насіння у ґрунті. 

Рослини-самосіви КОНВІЗО® СМАРТ у наступних культурах можна контролювати за допомогою не-ALS-
ігнібуючих гербіцидів, оскільки вони все одно рекомендуються з міркувань боротьби з резистентністю 
бур’янів. 

Для зернових культур існують декілька гербіцидних продуктів для контролю широколистих бур’янів, в тому 
числі цукрових буряків-самосівів. 

 

2. Розповсюдження через комерційне насіння / Виробництво комерційного насіння 

Відповідальний відділ: KWS SAAT SE 
Останнє оновлення: 24.07.2017 р. 

Метою виробництва насіння є забезпечення виробництва насіння високої якості та гібридової чистоти. На 
всіх етапах розмноження та переробки насіння (наприклад, планування, висівання, вирощування, збір 
врожаю, переробка та логістика) слід перш за все уникати змішування насіння традиційних гібридів та 
насіння КОНВІЗО® СМАРТ. Існують декілька підходів для забезпечення легкої ідентифікації та, відповідно, 
розділення обох типів насіння. 

 

2.1. Розмноження насіння 

Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ повинні завжди вирощуватися досвідченими фермерами у добре ізольованих 
полях на спеціально виділених ділянках. Всі заходи, в тому числі відстань для ізоляції та високу 
продуктивність утворення пилку у чоловічих батьківських рослин КОНВІЗО® СМАРТ, забезпечуватимуть 
високу якість і гібридову чистоту. 

Застосовуються керівні принципи для кожної конкретної компанії. 

 

2.2. Переробка насіння 

2.2.1. Навчання персоналу 

Застосовуються керівні принципи для кожної конкретної компанії. 

2.2.2. Робочі процеси 

Застосовуються керівні принципи для кожної конкретної компанії. 

Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ збирають та переробляють за допомогою спеціально очищеного або 
виділеного обладнання з метою забезпечення високої гібридової чистоти на будь-якому етапі. Всі 
контейнери та мішки для зберігання необхідно чітко маркувати спеціальними етикетками. 

 

2.3. Чистота насіння 

Що стосується характеристики толерантності до ALS, насіння КОНВІЗО® СМАРТ для комерційного 
використання повинно досягти рівня мінімум 99% гомозиготного насіння, толерантного до КОНВІЗО® 1. 

Максимум 0,5% насіння повинно бути чутливим до КОНВІЗО® 1. 

Максимум 0,5% гетерозиготного насіння повинно бути толерантним до КОНВІЗО® 1. 

 

2.4. Розповсюдження та уникнення змішування 

Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ завжди необхідно відрізняти від традиційних гібридів. На всіх етапах 
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виробництва їх завжди необхідно тримати окремо від традиційних гібридів і чітко маркувати. Крім того, 
насіння необхідно дражувати за допомогою внутрішнього фіолетового кольору та використовувати 
спеціально виділені коробки для насіння. 

Застосовуються керівні принципи для кожної конкретної компанії. 

 

2.5. Пакування та маркування 

Коробки з насінням КОНВІЗО® СМАРТ чітко відрізняються від коробок з насінням традиційних гібридів 
цукрових буряків KWS. Велика зелена смуга та логотип КОНВІЗО® СМАРТ є індикаторами системи з обох 
сторін коробки КОНВІЗО® СМАРТ, завдяки чому його легко відрізнити від коробок з насінням традиційних 
гібридів. Крім того, на коробких розташовані різні зображення. 

Фермер зрозуміє, що він використовує гібриди КОНВІЗО® СМАРТ, відразу після відкривання коробки, 
оскільки верх коробки з гібридами КОНВІЗО® СМАРТ позначений зеленим кольором, на відміну від білого 
кольору для традиційних гібридів. 

Крім того, коробки з насінням КОНВІЗО® СМАРТ додатково містять буклет з інформацією та 
попередженням, а також інструкцією для фермера, що дозволяє чітко відрізнити насіння КОНВІЗО® 
СМАРТ від традиційних гібридів. 

 

a) Традиційні гібриди b) Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ 

 
 

Рисунок 1 коробка з насінням  a) традиційних гібридів у порівнянні з b) гібридами КОНВІЗО® СМАРТ 

 

Додатковий пакувальний матеріал (наприклад, Umkarton, піддони тощо) необхідно маркувати в 
аналогічний спосіб для збереження способу чіткого розрізняння насіння традиційних гібридів та 
КОНВІЗО® СМАРТ. 
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2.5.1. Найменування гібридів  

Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ можна чітко відрізнити за допомогою найменування гібридів. На відміну від 
насіння традиційних гібридів, найменування гібридів КОНВІЗО® СМАРТ завжди починається з терміну 
«СМАРТ». Повна назва використовується в рамках реєстрації гібриду (застосовується національне 
законодавство). 

Наприклад: 

Гібрид КОНВІЗО® СМАРТ: СМАРТ «назва гібриду» 

Традиційний гібрид KWS: «назва гібриду» KWS 

Повна назва гібриду КОНВІЗО® СМАРТ використовується в рамках державної реєстрації гібриду. Органи 
реєстрації необхідно повідомляти про характеристику ALS-толерантності вже під час подачі заявки на 
реєстрацію гібриду (початок процесу реєстрації). 

 

2.5.2. Ідентифікація насіння – колір насіння 

2.5.2.1. Зовнішній колір 

Зовнішній колір має функцію позначення походження постачальника насіння та забезпечення хорошої 
видимості насіння у ґрунті. 

Зовнішній колір повинен зберігати свою важливу функцію. Все дражоване насіння від одного 
постачальника насіння повинно мати однаковий зовнішній колір, що дозволяє призначити це 
насіння певному селекціонеру. 

2.5.2.2. Внутрішній колір 

Внутрішній колір традиційних гібридів цукрового буряка KWS – сірий. Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ повинні 
мати інший внутрішній колір. Використання фіолетового кольору в якості внутрішнього кольору у гібридів 
КОНВІЗО® СМАРТ дозволяє фермеру легко відрізнити насіння традиційних гібридів від гібридів КОНВІЗО® 

СМАРТ під час процесу посіву та в подальшому під час польових робіт. 

Рисунок 3 

зліва: насіння КОНВІЗО® СМАРТ – фіолетовий колір повного внутрішнього 
брикетувального матеріалу, справа: насіння традиційних гібридів – сірий 
колір внутрішнього дражувального матеріалу 

 

 

 
Рисунок 4 

Комбінація зовнішнього та внутрішнього кольорів дозволяє здійснювати 
повну класифікацію насіння: зовнішній колір вказує на конкретного 
постачальника насіння (наприклад, оранжеве дражоване насіння KWS) 

Внутрішній колір дражувального матеріалу вказує на гербіцидну 
систему: фіолетовий внутрішній колір: гібрид КОНВІЗО ® СМАРТ 

Сірий внутрішній колір: традиційний гібрид 
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3. Підтримка фермерів / уникнення неналежної практики 

Відповідальний відділ: KWS SAAT SE (основний) 
Останнє оновлення: 26.10.2017 р. 

 

3.1. Насіння (редакція відповідальності KWS) 

3.1.1. Уникнення перемішування насіння 

Використання системи КОНВІЗО® СМАРТ потребує уникання змішування насіння традиційних гібридів та 
КОНВІЗО® СМАРТ під час висівання, зберігання та логістики. Існують декілька підходів для забезпечення 
легкої ідентифікації та, відповідно, розділення обох типів насіння. 

3.1.1.1. Найменування гібридів 

Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ можна чітко відрізнити за допомогою найменування гібридів. На відміну від 
насіння традиційних гібридів, найменування гібридів КОНВІЗО® СМАРТ завжди починається з терміну 
«СМАРТ». Повна назва використовується в рамках реєстрації гібриду (застосовується національне 
законодавство). 

Наприклад: 

Гібрид КОНВІЗО® СМАРТ: СМАРТ «назва гібриду» 

Традиційний гібрид KWS: «назва гібриду» KWS 

3.1.1.2. Маркування коробки з насінням та каністри з гербіцидом 

Коробки з насінням КОНВІЗО® СМАРТ чітко відрізняються від коробок з насінням традиційних гібридів 
цукрових буряків KWS. Велика зелена смуга та логотип КОНВІЗО® СМАРТ є індикаторами системи з обох 
сторін коробки КОНВІЗО® СМАРТ, завдяки чому його легко відрізнити від коробок з насінням традиційних 
гібридів. Крім того, на коробких розташовані різні зображення. Фермер зрозуміє, що він використовує 
гібриди КОНВІЗО® СМАРТ, відразу після відкривання коробки, оскільки верх коробки з гібридами 
КОНВІЗО® СМАРТ позначений зеленим кольором, на відміну від білого кольору для традиційних гібридів. 

Крім того, коробки з насінням КОНВІЗО® СМАРТ додатково містять буклет з інформацією та 
попередженням, а також інструкцією для фермера, що дозволяє чітко відрізнити насіння КОНВІЗО® 
СМАРТ від традиційних гібридів. 

Маркування каністри з гербіцидом КОНВІЗО® 1 має такі ж самі дизайнерські та інформаційні елементи, 
що й коробка для цукрових буряків KWS. Завдяки цьому користувачам легко визначити два елементи 
системи КОНВІЗО® СМАРТ з високим ступенем надійності. 
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Рисунок 2: Дизайн упаковки a) гербіцид в каністрі КОНВІЗО® 1 b) коробка з насінням КОНВІЗО® СМАРТ 

 

 

 

Дизайн коробок з насінням у порівнянні: 

 

a) Традиційні гібриди b) Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ 
 

  
 

 

Рисунок 3: Коробка з насінням а) традиційних гібридів у порівнянні з b) гібридами КОНВІЗО® СМАРТ 

Зелена смуга 
CONVISO® 

Логотип CONVISO® 
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Рисунок 4: Приклад етикетки гібриду насіння КОНВІЗО® СМАРТ 

a) Інструкція для фермера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5: Приклад буклету з a) інструкцією для фермера та b) попередженням 

 
Попередження включає 
додаткову примітку про 

CONVISO® СМАРТ 

b) Попередження 

Only CONVISO® СМАРТ varieties can be used in combination with the herbicide CONVISO®
 

ONE from Bayer AG. Please read the specific recommendations of the herbicide. 

Префікс «СМАРТ» у 
найменуванні гібриду 

явне посилання на виробничу 
систему CONVISO® СМАРТ 

 
Додаткова інструкція для 
фермера надає додаткову 
інформацію про СИСТЕМУ 

CONVISO® СМАРТ 
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3.1.1.3. Колір насіння 

3.1.1.4. Зовнішній колір 

Зовнішній колір має функцію позначення походження постачальника насіння та забезпечення хорошої 
видимості насіння у ґрунті. 

Зовнішній колір повинен зберігати свою важливу функцію. Все дражоване насіння від одного 
постачальника насіння повинно мати однаковий зовнішній колір, що дозволяє призначити це 
насіння певному селекціонеру. 

3.1.1.5. Внутрішній колір 

Внутрішній колір традиційних гібридів цукрового буряка KWS – сірий. Гібриди КОНВІЗО® СМАРТ повинні 
мати інший внутрішній колір. Використання фіолетового кольору в якості внутрішнього кольору у гібридів 
КОНВІЗО® СМАРТ дозволяє фермеру легко відрізнити насіння традиційних гібридів від гібридів КОНВІЗО® 

СМАРТ під час процесу посіву та в подальшому під час польових робіт. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 

зліва: насіння КОНВІЗО® СМАРТ – фіолетовий 
колір внутрішнього дражувального матеріалу 

справа: насіння традиційного гібриду – сірий колір 
внутрішнього дражувального матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Комбінація зовнішнього та внутрішнього 
кольорів дозволяє здійснювати повну 
класифікацію насіння: зовнішній колір вказує на 
конкретного постачальника насіння (наприклад, 
оранжеве дражоване насіння KWS) 

Внутрішній колір дражувального матеріалу 
вказує на гербіцидну систему: фіолетовий 
внутрішній колір: гібрид КОНВІЗО ® СМАРТ 

Сірий внутрішній колір: традиційний гібрид 
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3.1.2. Додаткові інструкції 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

Фіолетовий внутрішній колір дражувального 
матеріалу дозволяє ідентифікувати насіння 
КОНВІЗО® СМАРТ навіть через декілька тижнів 
після висівання. 

3.1.2.1. Документування 

Відповідно до загальних правил документування, фермери повинні документувати поля, засіяні 
насінням КОНВІЗО® СМАРТ, а також поля, засіяні насінням традиційних гібридів, для забезпечення 
легкої ідентифікації полів до застосування гербіциду. 

3.1.2.2. Очищення сіялок / посівного обладнання 

Щоб уникнути перемішування насіння, важливо зберігати насіння традиційних гібридів окремо від 
насіння КОНВІЗО® СМАРТ та ніколи не змішувати два продукти. З цих причин важливо здійснювати 
належне очищення посівного обладнання до висівання насіння КОНВІЗО® СМАРТ. Тому рекомендується 
видаляти все насіння з посівного обладнання, особливо якщо Ви переходите з традиційних гібридів до 
гібридів КОНВІЗО® СМАРТ. 

Щоб допомогти фермерам ознайомитися з правилами використання насіння КОНВІЗО® СМАРТ, у тому 
числі очищення посівного обладнання, доступні інформаційні матеріали, такі як брошури, плакати та 
відео на сервісі YouTube. 

3.1.2.3. Зберігання насіння 

Ми рекомендуємо зберігати насіння КОНВІЗО® СМАРТ окремо від насіння традиційних гібридів та в 
оригінальній упаковці. Як і насіння традиційних гібридів, насіння КОНВІЗО® СМАРТ слід зберігати в 
сухому та прохолодному місці. 

Рекомендуємо зберігати залишки насіння КОНВІЗО® СМАРТ після збирання врожаю в оригінальних 
коробких для насіння КОНВІЗО® СМАРТ. 
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3.2. Застосування гербіцидів (BAYER – проект / роботи тривають) 

Загальна заява 

Все обладнання для розпилення та забруднений захисний одяг слід випрати/очистити водою або 
розведеним розчином миючого засобу та ретельно промити водою. Слід дотримуватися обережності, 
щоб не виливати забруднені змиви з обладнання для розпилення у каналізацію. Слід обережно 
утилізувати забруднені миючі засоби відповідно до місцевого законодавства. 

Обладнання для обприскування: 

Продукт, що залишився в обладнанні для внесення гербіцидів у полі, яке не було очищене належним 
чином, може завдати шкоди під час наступної обробки чутливих сільськогосподарських культур. Отже, 
очищення обладнання для розпилення у полі є важливою частиною інструкції для застосування засобу 
захисту сільськогосподарських культур. 

Процедура: 

Повністю опорожніть обладнання для розпилення на полі, яке щойно було оброблене. Видаліть усі 
фільтри та розпилювальні насадки, очистіть щіткою, потім промийте чистою водою. Наберіть 10 % чистої 
води в бак, щоб вона покрила змішувач. Запустіть систему промивки бака, якщо вона наявна. Пропустіть 
воду через насос та контрольні датчики щонайменше протягом однієї хвилини. Злийте воду з 
обприскувача та зберіть змиви. Повторіть процедуру ще раз. Прокачайте останню порцію води для 
промивання через шланги та трубки для подачі. 

Зберіть змиви. Очістіть зовнішню поверхню обприскувача з використанням мінімального об’єму води. 
Зберіть змиви. Замініть очищені насадки та фільтри. Зберіть і наберіть всі змиви назад у бак та розпиліть на 
захисній полосі поля або безпечно утилізуйте в інший безпечний спосіб. Переконайтеся, що розпилювальні 
системи були повністю спустошені до моменту зберігання. Зберігайте обладнання для застосування 
засобу захисту сільськогосподарських культур на спеціально виділеному для цього складі. 

Захисний одяг: 

Весь забруднений одяг слід випрати/очистити розведеним розчином миючого засобу та ретельно 
промити чистою водою. 

■ Водонепроникні комбінезони, взуття та щитки для обличчя слід ретельно вимити та висушити. 

■ Водопроникні комбінезони слід випрати після застосування. 

■ Одноразові комбінезони та рукавички слід вимити та утилізувати як забруднені відходи. 

■ Рукавички та взуття слід ретельно вимити, при необхідності також з внутрішньої сторони. 

 

3.3. Рекомендації щодо пересіву 

У разі випадкового знищення культури цукрового буряку, толерантної до гербіциду та обробленої 
гербіцидом КОНВІЗО®1, можливо посіяти іншу толерантну культуру цукрового буряка або кукурудзи, 
або дочекатися осені та посіяти озиму пшеницю. 

Пересівання цукрового буряка та кукурудзи слід починати з належної обробки ґрунту, тобто не мінімальна 
обробка і не відсутність обробки взагалі. 
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4. Застосування гербіцидів 
Відповідальний відділ: Bayer CropScience 
Останнє оновлення: 26.10.2016 р. 

 

4.1. Основні принципи системи боротьби з бур’янами КОНВІЗО® СМАРТ 

4.1.1. Визначення дози 

Обробку слід проводити на стадії росту сільськогосподарської культури від BBCH 10 до BBCH 18. Інша 
умова, яку слід виконати для оптимальної ефективності, - це стадія росту бур’яну. 

Для застосування КОНВІЗО 1 у цукрових буряків пропонуються дві програми застосування: 

 

дрібне застосування: 2×0,5 л/га 

1-у обробку слід провести на стадії росту культури BBCH 10-14 та коли бур’ян не більше BBCH 12, наступну 
2-у обробку слід провести на стадії росту культури BBCH 12-18 та коли бур’ян не більше BBCH 12 

 

однократне застосування: 1×1 л/га 

обробку слід провести на стадії росту культури від 10 до 18 BBCH та коли бур’ян не більше BBCH 14. 

 

4.1.2. Приготування суспензії 

- Об’єм води: 200-400 л/га 

- Ретельно збовтати контейнер з гербіцидом перед відкриванням. 

- Заповнити бак на ½ водою та увімкнути систему змішування. 

- Додати необхідну кількість КОНВІЗО 1. 

- Додати решту необхідного об’єму води. 

- При необхідності додавання додаткового продукту необхідно окремо змішати його з невеликою 
кількістю води в попередньому резервуарі обприскувача і тільки потім додати в бак після додавання 
КОНВІЗО 1. 

- Якщо можливо, не вимикати систему змішування протягом всього часу обприскування. 

 

4.1.3. Умови для застосування 

- В екстремальних умовах, наприклад, внаслідок посухи, спеки, заморозків, затоплення водою, 
стічними водами, захворювання рослин або нестачі поживних речовин, як і у випадку застосування 
інших гербіцидів, застосування КОНВІЗО 1 слід відкласти. 

- Застосовувати КОНВІЗО 1 тільки у сприятливих погодних умовах за відсутності вітру. 
Дотримуватися належних практик розпилення для уникнення розпилення на сусідні культури. 
Якщо можливо, слід використовувати насадки-сопла, що запобігають витіканню гербіциду. 

- Тривалість періоду, по завершенні якого дощ не впливатиме на ефективність гербіциду: 4-6 годин. 

 

4.1.4. Інтервал перед збиранням врожаю 

Якщо гербіцид КОНВІЗО 1 застосовується відповідно до зареєстрованих інструкцій, під час збирання 
врожаю залишкові кількості у сільськогосподарській культурі не залишаються. 
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4.1.5. Рекомендації після збирання врожаю 

Можливі сільськогосподарські культури 

Загибель сільськогосподарської культури 

Цукрові буряки КОНВІЗО 
СМАРТ Кукурудза (після 
оранки) 

 

Нормальна сівозміна 

• Той самий рік після обробки 

Озима пшениця 

• Наступний сезон наступного року: 

Горох 

Кормові боби 

Цукрові буряки традиційних гібридів 

Соняшник 

Соєві боби 

Яровий ячмінь 

Ярова пшениця 

Яровий масляний ріпак (період очікування 1 рік) 

Картопля (період очікування 1 рік) 

Гірчиця (у вигляді сидерату) 

Озимий масляний ріпак 

 

4.2. Застосування КОНВІЗО® СМАРТ у конкретних ситуаціях 

 

4.2.1. Застосування КОНВІЗО® СМАРТ у посушливих умовах 

У складних кліматичних ситуаціях, якщо дозволяє реєстраційне посвідчення, додавання рослинної олії 
може підвищити ефективність (наприклад, 1 л/га MERO). 

4.2.2. Застосування КОНВІЗО® СМАРТ і Veronica 

визначається на рівні країни 

При наявності видів вероніка рекомендується застосування Бетанал максПро 1,25 -1,5 л/га у фазі сім’ядолі. 
В друге внесення Конвізо 1 в нормі 1,0 л/га з обов’язковим додаванням Меро в нормі 1,0 л/га. 

 

4.2.3. Стратегії змішування / послідовності 

визначається на рівні країни 

 

Можливе з Бетанал Експерт або Бетанал максПро у випадку необхідності. За умов змішування Бетанал 
та Конвізо 1 необхідно виключити із схеми Меро.
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4.3. Спектр активності 

Спектр активності та доза 

Злакові бур’яни Дозування 

 2×0,5 л/га 1 л/га 

 ECHCG Echinochloa crus-galli* Високочутливий Високочутливий 
ALOMY Alopecurus myosuroides* Високочутливий Високочутливий 
AVEFA Avena fatua* Високочутливий Високочутливий 
POAAN Poa annua* Високочутливий Високочутливий 

* ALS-чутливий ( КОНВІЗО ONE,  виготовлений з інгібітору ALS). 

 

Дводольні бур’яни Дозування 

 2×0,5 л/га 1 л/га 

AETCY Aethusa cynapium Високочутливий Високочутливий 
AMARE Amaranthus retroflexus L.* Високочутливий Високочутливий 
AMBEL Ambrosia elatior L. Високочутливий Високочутливий 
ANTAR Anthemis arvensis L. Високочутливий Високочутливий 
ATXPA Atriplex patula Толерантний Толерантний 
BRSNN/BRSNW Brassica napus Високочутливий Високочутливий 
CAPBP Capsella bursa-pastoris (L.) M Високочутливий Високочутливий 
CHEAL Chenopodium album Високочутливий Високочутливий 
CHEHY Chenopodium hybridum L. Високочутливий Високочутливий 
CIRAR Cirsium arvense (L.) SCOP. Толерантний Толерантний 
DATST Datura stramonium Високочутливий Високочутливий 
GASPA Galinsoga parviflora CAV Високочутливий Високочутливий 
GALAP Galium aparine Високочутливий Високочутливий 
GERDI Geranium dissectum L. Високочутливий Високочутливий 
LAMPU Lamium purpureum Високочутливий Високочутливий 
MATCH Matricaria chamomilla* Високочутливий Високочутливий 
MATIN Matricaria inodora L.* Високочутливий Високочутливий 
MERAN Mercurialis annua Високочутливий Високочутливий 
POLAV Polygonum aviculare Високочутливий Високочутливий 
POLCO Polygonum convolvulus/Fallopia 

l l  
Високочутливий Високочутливий 

POLLA Polygonum lapathifolium L. Високочутливий Високочутливий 
POLPE Polygonum persicaria Високочутливий Високочутливий 
SINAR Sinapis arvensis L. Високочутливий Високочутливий 
SOLNI Solanum nigrum Високочутливий Високочутливий 
SONAR Sonchus arvensis L. Високочутливий Чутливий 
STEME Stellaria media* Високочутливий Високочутливий 
THLAR Thlaspi arvense Високочутливий Високочутливий 
VERAR Veronica arvensis Високочутливий Високочутливий 
VERPE Veronica persica Толерантний Толерантний 
VIOAR Viola arvensis Високочутливий Високочутливий 

 

* ALS-чутливий (КОНВІЗО ONE, виготовлений з інгібітору ALS). 

 

• Високочутливі бур’яни: 95-100% ефективність; 

• Чутливі бур’яни: 85-94,9% ефективність; 

• Помірно чутливі бур’яни: 70-84,9% ефективність; 

• Толерантні бур’яни: < 70 % ефективність. 
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Запитання 

1. Що повинен зробити консультант KWS при появі резистентного бур’яну? 
2. Як може консультант KWS дізнатися, де знаходяться зони ризику? 
3. Як необхідно координувати рекомендації між BCS та KWS? KWS не бажає / 

не повинен надавати рекомендації щодо захисту сільськогосподарських 
культур. Консультант KWS повинен цілеспрямовано надавати консультації 
щодо використання CONVISO. 

 

5. Боротьба з резистентністю бур’янів 

Відповідальний відділ: Bayer CropScience 
Останнє оновлення: 19.08.2016 р. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Боротьба з резистентністю бур’янів 

 

5.1. Status Quo резистентності бур’янів 

 

5.1.1. Європейська перспектива 

Згідно з інформацією, зібраною з бази даних www.weedscience.org, повідомлялося про резистентність 34 
видів у Європі до ALS-гербіцидів (группа В Комітету з попередження резистентності до гербіцидів (HRAC)) 
серед різних культур, таких як злакові, рис, кукурудза та інші. Повідомлялося про чотири випадки 
резистентності до форамсульфурону у Європі і жодних випадків резистентності до тієнкарбазону. Види, 
для яких спостерігалася резистентність до форамсульфурону, - це Digitaria sanguinalis у кукурудзі, 
Echinochloa crus-galli у кукурудзі та рисі, Echinochloa phyllopogon у рисі та Setaria viridis у кукурудзі. Всі ці 
випадки спостерігалися на обмежених ділянках. 

Найбільш важливим є потенційний вплив на розвиток ALS-резистентності «ризикових» однодольних 
бур’янів Alopecurus myosuroides та Apera spica-venti, які переважно розвиваються в озимій пшениці, що 
часто вирощується у сівозміні з цукровими буряками. Для оцінки потенційного підвищеного ризику 
розвитку ALS-резистентності у «ризикових бур’янів» слід зазначити, що для сівозміни з озимою пшеницею 
площа вирощування цукрових буряків становить близько 1,6 млн. гектарів, тобто доволі мало порівняно з 
озимою пшеницею, площа вирощування якої становить близько23 млн. гектарів у Європі. Отже, 
перекривання площі вирощування обмежене, і менш ніж 7% площі вирощування озимої пшениці 
піддається потенційному впливу. Враховуючи всю площу вирощування озимих зернових культур (40 млн. 
гектарів), потенційно уражена площа вирощування озимої пшениці ще менша (< 5%). 

Враховуючи ситуацію з резистентністю в Європі для сполук групи В за HRAC, властивий ризик розвитку 
резистентності для форсамсульфурону та тієнкарбазону слід класифікувати як від середнього (дводольні 
бур’яни) до високого (однодольні бур’яни). За даними Європейської та Середземноморської Асоціації 
захисту рослин (EPPO) (2003), така класифікація вважається обґрунтованою, якщо відповідне поширення 
резистентності було відмічене після використання активного інгредієнта протягом багатьох років. 

Оптимальну конкуренцію сільськогосподарських культур слід підвищувати за рахунок вибору часу 
посіву та заходів з вирощування сільськогосподарських культур. 

 

5.1.1.1. Ситуація для окремих злакових бур’янів 

Повідомлялося про ряд випадків резистентності до гербіцидів групи В за HRAC у таких бур’янів як 
лисохвіст (Alopecurus myosuroides) і мітлиця (Apera spica-venti) у різних європейських країнах, в тому 
числі Німеччині, Великій Британії, Франції та Польщі, переважно в озимих зернових культурах. 
Повідомлялося також про декілька випадків ALS-резистентності для пажитниці жорсткої (Lolium rigidum), 
вівсюга звичайного (Avena fatua) та плоскухи звичайної (Echinochloa crus-galli) 

http://www.weedscience.org/
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в озимих зернових культурах, кукурудзі та рисі. Зокрема, Alopecurus myosuroides та Apera spica-venti слід 
вважати «ризиковими» бур’янами щодо розвитку резистентності до ALS-інгібуючих гердіцибів. 

Тим не менш, дуже низьке значення і частота появи «ризикових» злакових бур’янів Alopecurus 
myosuroides та Apera spica-venti у цукрових буряках означає, що додатковий тиск відбору на ALS-
резистентність за рахунок використання КОНВІЗО ONE (форамсульфон + тієнкарбазон OD) у цукрових 
буряків може вважатися низьким. 

5.1.1.2. Ситуація для окремих дводольних бур’янів 

Що стосується дводольних бур’янів, ситуація з резистентністю до гербіцидів групи В за HRAC очевидно 
є менш критичною, ніж з резистентністю злакових бур’янів. Навіть через 30 років інтенсивного 
використання ALS-інгібуючих гербіцидів у зернових культурах проти дводольних бур’янів існує доволі 
очаговий розвиток ALS-резистентності. Повідомлялося про декілька випадків переважно для видів 
айстрових (Matricaria recutita), зірочника середнього (Stellaria media) та маку дикого (Papaver rhoeas) в 
озимих зернових культурах. Не повідомлялося про жодний випадок резистентності дводольних бур’янів 
проти гербіцидів, що проявляють ALS-механізм дії, у цукрових буряків, хоча трифлусульфурон 
використовується у цукрових буряків протягом багатьох років. Перекривання видів дводольних бур’янів 
між цукровими буряками та озимою пшеницею (яку зазвичай вирощують до цукрових буряків у сівозміні), 
де відбувається основне застосування ALS-інгібіторів проти дводольних бур’янів, доволі обмежене. 
Наприклад, чітко переважаючі види бур’янів у цукрових буряках у Європі включають Chenopodium album, 
який не має значення для озимих зернових культур. Також важливі бур’яни у цукрових буряків, такі як 
Mercurialis annua, Polygonum spp., або Aethusa cynapicum, не мають значення для озимої пшениці. Тим не 
менш, такі бур’яни як Matricaria та Stellaria наявні і в цукрових буряках, і в озимій пшениці. 

5.2. Рекомендації щодо належного застосування КОНВІЗО® СМАРТ 

Початковий алгоритм прийняття рішення: 

a. Відсутність історії резистентності бур’янів у полях: 

застосовуйте рекомендовану схему КОНВІЗО®1 

b. Задокументована чи підозрювана резистентність 

Визначення видів бур’янів 

Визначення альтернативного ефективного механізму дії 

КОНВІЗО® 1 слід застосовувати у бакових сумішах або послідовно з іншими 
гербіцидами, активними відносно резистентного бур’яну 

c. У всіх випадках, якщо ALS-резистентність вважається неподоланною 

Не застосовувати систему КОНВІЗО® СМАРТ 

 

В якості загального принципу слід цілковито уникати виробництва насіння місцевої популяції бур’яну. 

 

Оптимальну конкуренцію культур слід підвищувати за рахунок обрання відповідного часу посіву та 
заходів з вирощування сільськогосподарських культур. Необхідно попереджати розповсюдження 
однодольних злакових бур’янів та дводольних видів бур’янів з біотопів кромки поля та з необроблених 
кордонів поля. 

5.2.1. Аспекти сівозміни 

Для відповідного впливу на розвиток резистентності до ALS-механізму дії шляхом заміни гібридів, 
наявних у продажу, на ALS-толерантні гібриди цукрових буряків і КОНВІЗО 1, слід враховувати відповідні 
фактори: 

I- Сівозміна з культурами з інтенсивним використанням ALS  

II- Перекривання посівної площі 

III- Перекривання спектру видів бур’янів 
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Щоб утримувати банк насіння у ґрунті на низькому рівні, слід: 

- дотримуватися сівозміни; 

- чергувати різні механізми дії: застосовувати щонайменше одну сівозміну в 3 роки з озимими 
зерновими культурами з чергуванням гербіциду, що застосовується до проростанна/на ранній стадії 
проростання бур’янів, активним проти однодольних злакових та дводольних бур’янів, з не-ALS-інгібуючим 
гербіцидом; 

- обробляти ґрунт на глибину мін. 10 см після збору врожаю попередньої сільськогосподарської культури; 

- у випадку зменшення обробки ґрунту доцільним може бути застосування неселективного гербіциду в 
якості попередньої обробки після проростання бур’янів; 

- висівати покривну культуру, якщо можливо, для зменшення тиску бур’янів. 

 

5.2.2. Дозування 

Необхідно попереджати розповсюдження однодольних злакових бур’янів та дводольних видів бур’янів з 
біотопів кромки поля та з необроблених кордонів поля. 

Для отримання максимально високого рівня ефективності слід обробляти сільськогосподарські культури 
у рекомендованих дозах аж до края поля. 

 

5.2.3. Підготовка ґрунту 

Фактичне вирощування цукрового буряка у Європі зазвичай включає ретельну підготовку ґрунту (оранку) 
навесні або щонайменше використання гліфосату в якості попередньої обробки перед висіванням у 
випадку мінімальної обробки ґрунту. Цей факт, а також біологія «ризикових» злакових бур’янів 
Alopecurus myosuroides та Apera spica-venti, які проростають переважно/тільки восени, пояснює дуже 
низький рівень зараження цими злаковими бур’янами, який сьогодні можна спостерігати у цукрових 
буряків. Бур’яни, що проросли до висівання цукрового буряка (злакові та BLW), руйнуються за 
допомогою впроваджених заходів обробки ґрунту, і таким чином знижується тиск бур’янів. 

Необхідно підтримувати або впровадити ретельну обробку ґрунту навесні перед висіванням цукрових 
буряків. 

 

5.2.4. Стратегії змішування / послідовності 

КОНВІЗО 1 (форамсульфон + тієнкарбазон OD) слід застосовувати у бакових сумішах або послідовно з 
іншими гербіцидами, якщо це доцільно, для підвищення ефективності щодо конкретних видів бур’янів, які 
недостатньо контролюються (наприклад, Veronica sp), або у складних умовах (наприклад, посуха, великі 
бур’яни). 

 

5.3. Додаткове навчання / інструменти 

5.3.1. Онлайн-калькулятор 

Існують ініціативи на рівні конкретних країн, наприклад, інструмент, розроблений у Німеччині; 

5.3.2. Тренінги, брошури 

Існують ініціативи на рівні конкретних країн, багато інформації в форматі ppt, підготованої для конкретної 
сівозміни. 
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Див. тут для прикладу: 

Країна: Велика Британія 
Сівозміна: цукрові буряки – озима пшениця – озимий масляний ріпак – озима пшениця – цукрові буряки 
Зараження бур’янами: наявність ALS-резистентного ALOMY 

 

5.4. Подальше спостереження ефективності / управління скаргами (щодо резистентних бур’янів) 

5.4.1. Загальна мета / Загальні умови 

Важливе ретельне спостереження полів для виявлення будь-якого зменшення ефективності гербіциду. 
Це може вказувати на розвиток резистентності. Однак інші фактори, крім резистентності, можуть 
сприяти недостатній ефективності гербіциду. Часто буває складно визначити точну причину 
неефективності гербіцидів у полі, тим не менш, на цей напрямок вказують кілька чинників. Вони 
включають: 

- Рівень контролю бур’янів інших чутливих видів: 

Якщо такі види контролюються ефективно, то існує явна ймовірність резистентності. 

- Наявність живих рослин поруч із екземплярами, що загинули: 

Це може вказувати на наявність резистентних екземплярів, хоча такі ситуації можуть виникати 
через варіації на стадії росту бур’янів, неправильне застосування чи суцільний покрив 
сільськогосподарської культури. 

- Попередній досвід: 

Якщо види, що вижили, у минулому успішно контролювалися за допомогою такої самої обробки, або 
протягом декількох років спостерігається поступове зменшення рівня контролю, це може 
пояснюватися резистентністю. 

- Історія застосування гербіцидів: 

Повторне річне застосування того ж самого гербіциду, або гербіцидів з таким самим механізмом дії, 
сприяє селекції резистентності (див. Класифікацію гербіцидів HRAC відповідно до механізмів дії). 

- Виникнення резистентності в найближчій перспективі: 

Якщо була помічена резистентність того ж самого виду бур’янів до того ж самого гербіциду на 
сусідніх полях або фермах, це може вказувати на ймовірність розвитку резистентності. 
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5.4.2. Інтенсивність відбору проб 

Оскільки згадані вище причини відсутності ефективності є різними, важливо задокументувати 
конкретний випадок та виключити різні інші причини, перш ніж зробити висновок про підозру на 
резистентність. 

Необхідні спостереження включають: 

- фактори застосування гербіциду: наприклад, невідповідне дозування або час застосування; 
неправильне обприскування. 

- умови ґрунту: наприклад, зволоження ґрунту; якість посівного ложа; абсорбція. 

- кліматичні умови: наприклад, режими опадів; температура. 

- фактори, що стосуються бур’янів: наприклад, розмір бур’янів; наступне проростання; дуже сильне 
зараження. 

При розслідуванні та виключенні всіх цих можливих причин гіпотеза резистентності залишається 
чинною, і її слід підтвердити за допомогою лабораторних аналізів. 

 

5.4.3. Хто має відбирати проби? 

Представник компанії BCS повинен відбирати проби, забезпечивши застосування правильної методики. 

 

5.4.4. Як відбирати проби? 

I- Насіння необхідно збирати, коли воно дозріває та висихає, щойно воно починає осипатися (тільки 
частина суцвіття містить дозріле насіння). 

II- Насіння збирають з різних рослин, уникаючи межі. В ідеалі проби з рослин беруть для аналізу з 
тих рослин, з яких брали проби раніше. 

III- Насіння зберігають у ПАПЕРОВИХ ПАКЕТАХ. НЕ СЛІД зберігати насіння в ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТАХ. 

IV- Що стосується об’єму або кількості, це залежить від виду конкретної рослини. Завжди можна 
зібрати більшу кількість для аналізу (зберігання). 

Alopecurus myosuroides  50-100 вторинних колосків 

Apera spica venti 20-40 суцвіть 

Echinochloa crus galli 100 суцвіть 

Lolium sp 50-100 вторинних колосків 

Amaranthus sp 20-40 вторинних колосків / пучків BBCH 81-85 

Matricaria sp 20-40 квіток 

Stellaria media 30 капсул 

Chenopodium album 20-40 суцвіть 

 

Для Chenopodium album слід спробувати зібрати якомога більше насіння, оскільки рівень його 
проростання часто дуже низький. Іноді корисно буде викопати рослини та виростити їх у горщику до 
повного дозрівання насіння. 

Збирають зразки насіння, струшуючи дорослі рослини у паперовий пакет, таким чином, збирають лише 
дозріле насіння, яке природно розкривається при опаданні листя. 

Поміщають насіння для висушування у кімнату з природним освітленням (уникаючи впливу прямих 
сонячних променів) при кімнатній температурі на один тиждень (20-25°C) та потім транспортують у 
паперових пакетах. Не слід зберігати насіння в поліетиленових пакетах. 
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5.4.5. Як документувати та транспортувати проби 

I- Реєструють проби, призначені для відправлення до Експертного центру з резистентності бур’янів 
(WRCC), на сайті 

II- http://iwmform.bayercropscience/index.php вказуючи всю необхідну інформацію про історію та 
розташування поля (важливо ЗАВЖДИ включати координати для майбутнього відбору проб, при 
необхідності додається настанова, щоб заповнити необхідну інформацію). 

 
Реєстр проб IWM.pdf 

 

III- Надсилають проби, по можливості однією партією доставки до: 

АЛЬБЕРТО КОЛЛАВО (ALBERTO COLLAVO) 

Підрозділ Bayer Crop Science 
Парк Хохст, будівля Н872 65926 
Франкфурт-на-Майні, Німеччина 

(Bayer Crop Science Division Industrial 
Park Höchst, Building H872 65926 
Frankfurt am Main, Germany) 

 

IV- Надсилають електронний лист на адресу alberto.collavo@bayer.com  , вказуючи пріоритет 
проб (вказуючи код форми IWM), з метою доставки результатів в узгоджені часові межі. 
Проби надсилають, тільки коли була подана заявка на сайті 
http://iwmform.bayercropscience/index.php з метою отримання штрихкоду, який дозволить 
відстежити пробу в процесі аналізу: 

Форма проби 

 

5.4.6. Методи визначення резистентних / нерезистентних рослин 

Біологічний аналіз, що включає в себе контрольоване середовище насіння, є найбільш надійним методом 
визначення резистентності до гербіцидів. Насіння чутливих рослин та рослин, у яких підозрюють 
резистентність, вирощують у ґрунті при оптимальній температурі та освітленні для конкретного виду. До 
саджанців, які досягли рекомендованої стадії росту, застосовують гербіциди. Через декілька тижнів 
(зазвичай три тижнів) після застосування гербіциду реєструють загибель рослин та зниження швидкості 
росту рослин і порівнюють з необробленими контрольними рослинами. Встановлюють криву залежності 
«доза-відповідь» для еталонної чутливої популяції та популяції, у якої підозрюють резистентність. У 
контрольованих умовах навколишнього середовища більшість гербіцидів ефективні в дуже низькій дозі, а 
рекомендована доза для застосування у полі може знищити як чутливі, так і резистентні популяції. 

Таким чином, коефіцієнт резистентності, встановлений на основі GR50, є більш інформативним, ніж 
фактичний показник, необхідний для знищення резистентної популяції. 

 

5.4.7. База даних / Зберігання результатів 

Франкфуртський Експертний центр з резистентності бур’янів BCS (WRCC) несе відповідальність за 
отримання результатів та поповнення Бази даних результатів, отриманих для всіх нових випадків. 

5.4.8. Документування та повідомлення даних 

Підлягає обговоренню та узгодженню на національному рівні. 

http://iwmform.bayercropscience/index.php
mailto:alberto.collavo@bayer.com
http://iwmform.bayercropscience/index.php
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6. Управління реагуванням на інциденти 
Відповідальний відділ: Bayer CropScience та KWS SAAT SE 
Останнє оновлення: 03.07.2017 р. 

Визначається після остаточної редакції моделі дистрибуції. 

6.1. Визначення інцидентів 

Планування обсягів насіння / гербіциду 

Запити клієнтів: 

1. Запити на насіння якість насіння / польова схожість / “blinkers” 

2. Запити на врожай квітконоси / захворювання листя / захворювання коріння 

3. Запити на гербіциди ефективність / переносимість / резистентність 

 

6.2. Робочий процес 

• Визначення робочого процесу: Bayer, KWS або обидва в якості служби швидкого реагування. 

• Чи потрібно нам розділити робочий процес відповідно до теми питання? 

o Гербіцид = Bayer, насіння = KWS  це може призвести до плутанини, якщо не на 
100% зрозуміло, хто несе відповідальність (наприклад, невеликі пошкодження у 
молодих рослин цукрового буряка через декілька днів після застосування гербіциду). 

• Платформа для обміну інформацією з інтерфейсом для KWS та BCS. 

• Чи необхідна нам база даних для зберігання всіх проблемних випадків  проста підготовка 
щорічного звіту для країни/регіону для 3-х осіб (цукрова промисловість, інститути, асоціації 
фермерів тощо). 

o Хто буде нести за це відповідальність? 

o Необхідність створення системи звітності. 

7. Підтримка сталого розвитку 
Відповідальний відділ: Bayer CropScience 
Останнє оновлення: 19.08.2016 р. 

 

 

 

Посівні площі цукрового буряка 

7.1. Економічне обгрунтування 

Лише декілька цифр, як моментальний знімок, підкреслюють важливість сільськогосподарської культури. 

ЄС є четвертим у світі виробником цукру (9,6%) та другим у світі споживачем (11, 9%). Обсяг виробництва 
у ЄС досягає 13,7 млн. тон. 

Врожаї цукрових буряків – одні з найвищих у світі. Так, за 2006-07 рік середня врожайність одного 
гектара у 18 країнах досягла 11,15 тон. 

У кожній конкретній країні цукровий буряк вирощується нерівномірно. Перш за все, посівна площа 
визначається потребами культури, яка вимагає специфічних кліматичних і грунтових умов, тому у Франції 
цю культуру вирощують переважно у самих північних регіонах країни; іншим визначальним фактором є 
необхідність наявності цукрового заводу, який буде збирати та переробляти заготовлені коренеплоди. 
Загальновизнано, що невигідно доставляти цукрові буряки за межами певного радіусу навколо цукрового 
заводу через транспортні витрати. На сьогодні у Європі є 107 діючих підприємств, однак така кількість не 

Ця глава носить інформаційний характер. 
 
Може застосовуватися національне законодавство та специфікації. 
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дозволяє запланувати покриття всієї території, коли мова йде про цукровий буряк, а скоріше говорити про 
локалізовані та спеціалізовані райони залежно від конкретної країни. Враховуючи стратегічну 
зацікавленість у виробництві цукру, багато країн підтримують виробництво невеликого масштабу, навіть 
проти логіки агрономічних показників. Кінцевий ефект полягає в тому, що у більшості країн цукровий 
буряк не можна вважати основною сільськогосподарською культурою. 

 

7.2. Боротьба з бур’янами у цукрових буряків 

За відсутності будь-якої обробки загальні потенційні втрати через бур’яни становили б від 50 до 100% 
потенційного врожаю. Сьогодні цукрові буряки висаджують з інтервалом між рядками в 45-50 см і на 
відстані 18-23 см між рослинами для досягнення ідеальної популяції близько 100 000 рослин/га. 
Спочатку цукровий буряка не конкуруює з проростачими бур’янами; це означає необхідність у захисті 
протягом близько 2 місяців, щоб розсада стала рослиною, яка покриває цей інтервал у 20 см, що 
називається етапом росту так званого «змикання покриву». Слід пам’ятати, що цукровий буряк має доволі 
обмежений потенціал компенсації, кожне насіння дозволяє отримати один коренеплід, а період росту 
доволі короткий, тому будь-яка затримка може вплинути на отриманий врожай. Ось чому саме для 
цієї культури таку важливу роль грає селективність гербіциду. 

Основні бур’яни у цукрових буряків у Європі включають поширені однорічні дводольні бур’яни: лободу 
білу (Chenopodium album), спориш звичайний (Polygonum aviculare), ромашку лікарську (Matricaria 
chamomilla), витку гречку берізковидну (Fallopia convolvulus), гірчицю польову (Sinapis arvensis) та зірочник 
середній (Stellaria media). Крім того, можуть спостерігатися деякі трав’янисті бур’яни, такі як лисохвіст 
(Alopecurus myosuroides), мітлиця (Apera spica venti) або плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli), а також 
деякі багаторічні види, такі як пирій повзучий (Agropyron repens) та осот польовий (Cirsium arvense). У 
багатьох країнах наявні самосіви картоплі та олійного ріпаку. 

На сьогоднішній день боротьба з бур'янами у цукрових буряків залежить від послідовності застосування 
гербіцидів: замість того, щоб однократно застосовувати гербіцид у високій дозі, яка може завдати шкоду 
сільськогосподарській культурі, стратегія полягає в тому, щоб декілька разів застосувати більш низькі 
дози гербіциду. Додаткова причина полягає в тому, що більшість існуючих зареєстрованих активних 
речовин мають досить низьку стійкість, отже, однократне застосування вимагає чекати проростання 
останніх бур’янів, але це призводить до певного впливу на потенціал врожайності сільськогосподарської 
культури через конкуренцію на ранніх етапах росту. Крім того, більшість гербіцидів відносно слабкі в 
порівнянні з тими, що застосовуються на інших культурах, таких як злаки, і контролюватиме бур'яни лише 
на ранніх стадіях, від сім'ядоль до першого справжнього листя. Отже, для контролю бур’янів, які 
з’являються у вигляді декількох послідовних спалахів, необхідно послідовно застосувати декілька 
гербіцидів. 

Наслідком такої ситуації є взаємодія між методами вирощування сільськогосподарської культури та 
боротьби з бур'янами. Це підкреслює важливість підготовки дуже плоского та чистого посівного ложа. 
Отже, до проростання сільськогосподарської культури більшу частину культури обробляють гліфосатом, 
щоб максимально знизити тиск бур’янів на культуру. Велику частину гліфосату застосовують восени або 
взимку для боротьби з бур'янами, які знаходяться у стерні, що залишилася від попередньої культури, 
перед оранкою, а решта застосовується для боротьби з бур’янами, що проростають після оранки ранньою 
весною до висівання буряку. Також можна застосовувати гербіцид до проростання рослин. 

Основна частина боротьби з бур’янами стосується контролю бур’янів після проростання. Все залежить від 
погодних умов та швидкості росту сільськогосподарської культури. Діапазон видів бур'янів, 
контрольованих кожним гербіцидом, обмежений, тому систематично застосовують суміші гербіцидів. 

Іноді для підвищення активності гербіциду до сумішей для обробки після проростання додають 
допоміжні речовини на основі мінеральної або рослинної олії. Ця практика підкреслює важливість складу 
гербіциду, що дає можливість оптимізувати біодоступність, тому компанія Bayer розробила олійну 
дисперсію та раніше використовувала серію продуктів на основі тих самих активних інгредієнтів, але з 
постійно вдосконалюваним складом. 

Найбільш активні продукти безпосередньо утворюють готову до використання суміш декількох діючих 
речовин, наприклад, Betanal MaxxPro містить 4 діючі речовини: етофумезат, фенмедіфам, десдідіфам і 
ленацил. 

Як правило, за сезон застосовують 3-4 обробки гербіцидом. 
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Окрім хімічного контролю, все ще застосовують культивацію знаряддям на тракторній тязі між рядками 
цукрових буряків (приблизно 50% сільськогосподарської культури у Великій Британії). 

У більшості країн ЄС ця система боротьби з бур’янами за допомогою низькодозованого гербіциду після 
проростання використовується з численними невеликими варіаціями залежно від конкретної місцевості: 

- Велика частка сільськогосподарської культури у Бельгії обробляється гербіцидами перед 
проростанням залишкових бур’янів для забезпечення гнучкості у термінах обробки після проростання 
на їх важких грунтах, 

-У Франції та Нідерландах, як правило, використовують меншу кількість діючої речовини гербіциду на 
гектар. 

Отже, боротьба з бур’янами, що є одним з ключових факторів успіху, є особливо складною та 
вимогливою щодо точності термінів застосування. 

Існує достатньо можливостей для поліпшення. Отже, необхідна система, яка забезпечує виняткову 
селективність сільськогосподарської культури, більшу гнучкість для фермерів щодо термінів застосування 
гербіцидів, більшу зручність завдяки зменшенню кількості обробок, легший контроль над багаторічними 
бур'янами, простоту підходу, що уникає складних сумішей та включає низькі дози діючої речовини. 

Останніми роками спостерігається все більша зацікавленість європейських виробників у традиційних 
сільськогосподарських культурах, толерантних до гербіцидів (CHT), резистентних до гербіцидів-інгібіторів 
ацетолацетатсинтази (ALS) (наприклад, імазамоксу). Цей відроджений інтерес викликаний, перш за все, 
відсутністю ефективних гербіцидів для боротьби зі бур’янами, що тяжко піддаються контролю. 

Сільськогосподарські культури, толерантні до гербіцидів, можуть сприяти зміні практики боротьби з 
бур’янами та вирощуванню високих врожаїв. Що стосується цукрового буряку, у цієї культури можна 
досягти значного спрощення боротьби з бур’янами завдяки високій гнучкості застосування гербіцидів та 
значно покращеній селективності. Це дозволяє запровадити гербіциди дуже широкого спектру дії для 
контролю більшості флори цукрового буряка одночасно. 

Селективність гербіцидів, як правило, грунтується на тому, що сільськогосподарська культура здатна 
метаболізувати та інактивізувати гербіцид швидше, ніж види бур’янів. Тому існує менший ризик суттєвого 
пошкодження сільськогосподарської культури. Врешті-решт, спрощення боротьби з бур’янами може 
звільнити час для фермера у критичну пору року. 

Проте широке використання сільськогосподарських культур, толерантних до гербіцидів, може потенційно 
викликати проблему зростаючої еволюції резистентності до гербіцидів у бур’янів; тому повторне 
застосування окремого гербіциду на посівній площі протягом тривалого періоду змінює флору бур’янів та 
підвищує селективність резистентних до гербіцидів (HR) біотипів бур’янів. Протягом останніх 30 років 
критично зросли HR-популяції бур’янів, в тому числі з множинною резистентністю до гербіцидів, 
наприклад, з резистентністю до двох або більше механізмів дії. Цей підвищений тиск селекції внаслідок 
повторного використання гербіциду з одним і тим самим механізмом дії викликає зміни у відносно 
великій кількості видів бур’янів, і, відповідно, у різноманітності рослинної сукупності бур’янів. Зміни у 
складі видів вигикають через їх різну природну толерантність до гербіцидів та іншої тактики боротьби з 
бур'янами та / або через поширення HR-біотипів. 

У багатьох країнах Європи повідомлялося про випадки виникнення популяцій Alopecurus myosuroides 
Huds. з множинною резистентністю до гербіцидів. 

Диверсифікація систем вирощування сільськогосподарських культур та тактики боротьби з бур’янами 
знижує ризик розвитку резистентності бур'янів до гербіциду(-ів) та сприяє збереженню біорізноманіття. 
Тому найбільш ефективне та стале використання HT-культур повинно бути складовою комплексного 
підходу до боротьби з бур’янами (IWM). Вся проблема з цією технологією полягає в тому, щоб скористатися 
перевагами значного підвищення ефективності та, відповідно, конкурентності для цукрових буряків, 
одночасно впроваджуючи цю технологією з рядом заходів, спрямованих на управління сівозміною, що 
забезпечить стабільність виробничої системи в цілому. Наприклад, ця технологія відповідає національним 
заходам, ініційованим у ряді країн, наприклад: 

- в Німеччині – розрахунок / моделювання показника обробки, 

- у Франції – показник IFT. 

Реалізація технології КОНВІЗО позитивно впливатиме на обидва показники. 
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8. Зобов’язання перед фермерами та представниками галузі щодо раціонального 
використання 

Відповідальний відділ: Bayer CropScience 
Останнє оновлення: 19.08.2016 р. 

 

9. Документи системи управління якістю (QMS) 

Відповідальний відділ: Bayer CropScience and KWS SAAT SE 
Останнє оновлення: 19.08.2016 р. 

Не призначені для розповсюдження – застосовуються керівні принципи для конкретної компанії. 

10. Підписи сторін 
 

Цим підписом Продавець засвідчує що він у повній мірі надав інформацію про систему КОНВІЗО® 
СМАРТ, а також технічні та технологічні рекомендації щодо використання цієї системи. 
 

Продавець: 
ТОВ «КВС-УКРАЇНА» 

Місцезнаходження та адреса для листування:  
Україна, 01042, м.Київ, б-р Дружби народів, 19 
IBAN:UA183006140000026008500238219 в ПАТ 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ, МФО 300614, 
код ЄДРПОУ  31189761 
№ платника ПДВ 311897626521 
Св-во ПДВ № 200145299 
Teл.: +380 44 5865214;  
Факс.: +380 44 5865213 
 
Директор департаменту цукрових буряків   
 
_________________________  Бухарін В.В. 
М.П 
 
 
Цим підписом Покупець засвідчує що він ознайомлений з інформацією про «Настанови щодо 
контролю»  та розуміє необхідність дотримання таких настанов при використання системи  КОНВІЗО® 
СМАРТ 

Покупець: 
 

 

 

Для завершення компанією Bayer після обговорення з представниками цукрової галузі та 
дистрибуційної мережі. В принципі рекомендації та зобов’язання, які ми потребуємо від 
фермерів, переважно пов’язані з системою боротьби з резистентністю бур’янів (WRM). 
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