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(0,001%)                                                        (99, 999%)

Чутливі бур’яни Нечутливі бур’яни
(99, 999%)                                                      (0,001%)

Загибель Процвітання



АктуальністьАктуальність проектупроекту обумовленаобумовлена неадекватністюнеадекватністю
існуючихіснуючих методівметодів оцінюванняоцінювання ефективностіефективності гербіцидівгербіцидів, , якіякі
враховуютьвраховують тількитільки зниженнязниження чисельностічисельності бурбур''янівянів. . ТакийТакий
показникпоказник нене викриваєвикриває потенціалупотенціалу стійкостістійкості рослинрослин, , якіякі
пережилипережили гербіциднугербіцидну обробкуобробку, , щощо призводитьпризводить додо
збереженнязбереження забурзабур''яненостіяненості посівівпосівів нана фоніфоні щорічногощорічного
внесеннявнесення гербіцидівгербіцидів. . 
МетаМета проектупроекту полягаєполягає уу створенністворенні експресекспрес--методикиметодики
обоб''єктивногоєктивного оцінюванняоцінювання тата прогнозуванняпрогнозування стійкостістійкості
бурбур''янівянів додо гербіцидівгербіцидів заза метаболічноюметаболічною здатністюздатністю
бурбур''яновихянових рослинрослин додо біодеградаціїбіодеградації ксенобіотиківксенобіотиків черезчерез
активаціюактивацію механізмівмеханізмів захистузахисту. . 
СфериСфери застосуваннязастосування::
РослинництвоРослинництво, , сільськогосподарськесільськогосподарське виробництвовиробництво ізіз
застосуваннямзастосуванням гербіцидноїгербіцидної обробкиобробки посівівпосівів..
ЕкологічнаЕкологічна експертизаекспертиза, , нормуваннянормування антропогенногоантропогенного
навантаженнянавантаження нана агроценозиагроценози..
ЕкспертнаЕкспертна оцінкаоцінка потенційноїпотенційної ефективностіефективності новітніхновітніх
гербіциднихгербіцидних препаратівпрепаратів. . 



ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ

1. Об’єктивність оцінки та прогнозування
гербіцидної стійкості бур’янів за їх
метаболічним потенціалом.

2. Економія витрат на польові досліди
(пальне, техніка, гербіциди, трудові
витрати).

3. Прогнозування стійкості бур’янів до
нових гербіцидів, які постачатимуться на
ринок.

4. Експрес-оцінка гербіцидної стійкості
широкого спектру видів бур’янових рослин.



АПРОБАЦІЯАПРОБАЦІЯ ПРОЕКТУПРОЕКТУ

•• 1. 1. ПроведеноПроведено лабораторнілабораторні дослідженнядослідження
длядля виявленнявиявлення метаболічногометаболічного
потенціалупотенціалу амброзіїамброзії полинолистоїполинолистої заза діїдії
гербіцидугербіциду харнесхарнес..

•• 2. 2. ПроведеноПроведено польовіпольові дослідженнядослідження длядля
виявленнявиявлення потенціалупотенціалу стійкостістійкості додо
гербіцидугербіциду харнесхарнес уу 4 4 поширенихпоширених видіввидів
дводольнихдводольних бурбур’’яновихянових рослинрослин..

•• 3. 3. РозробленоРозроблено алгоритмалгоритм експресекспрес--оцінкиоцінки
потенційноїпотенційної стійкостістійкості бурбур’’янівянів додо
гербіцидугербіциду харнесхарнес..



Лабораторний експеримент з тестування рослин амброзії
полинолистої на здатність до детоксикації гербіцидів



Вплив гербіциду харнес на метаболічну активність бур’янів:
1 –щириця лободовидна, 2 – амброзія полинолиста,

3 – лобода біла,   4 – чорнощир нетреболистий
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Оцінка потенційної здатності бур'янів
до детоксикації гербіциду харнес

ВисокаВисокаНизькаНизька96,996,9ЧорнощирЧорнощир
нетреболистийнетреболистий

44

ВідВід середньоїсередньої додо
високоївисокої

СередняСередня186,9186,9ЛободаЛобода білабіла33

ВідВід низькоїнизької додо
середньоїсередньої

ВисокаВисока276,9276,9АмброзіяАмброзія
полинолистаполинолиста

22

НизькаНизькаВисокаВисока397,5397,5ЩирицяЩириця
лободовидналободовидна

11

ПрогнозованаПрогнозована
ефективністьефективність
гербіцидугербіциду припри
щорічнійщорічній обробціобробці
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ВидВид бурбур''яновихянових
рослинрослин№№

пп//
пп



Порівняльні показники проекту та аналогів

ПрогнозніПрогнозні оцінкиоцінки
відсутнівідсутні

ПрогнозніПрогнозні оцінкиоцінки
відсутнівідсутні

ПрогнозніПрогнозні оцінкиоцінки
нана основіоснові

функціональнихфункціональних
змінзмін

ПрогнозуванняПрогнозування
ефектуефекту гербіцидівгербіцидів
припри багаторічномубагаторічному
використаннівикористанні

МорфометричніМорфометричні
показникипоказники

МорфометричніМорфометричні
показникипоказники

МетаболічніМетаболічні
властивостівластивості

ТестТест--функціїфункції
бурбур''яновихянових рослинрослин

ПольовийПольовий досліддослідПольовийПольовий досліддослідЛабораторнийЛабораторний
експериментексперимент

ВидВид роботироботи

5/45/44/44/43/33/3КількістьКількість прийомівприйомів//
кількістькількість операційоперацій

МетодикаМетодика
тестуваннятестування
гербіцидноїгербіцидної
резистентностірезистентності
бурбур’’янівянів

СпосібСпосіб визначеннявизначення
ефектуефекту взаємодіївзаємодії
гербіцидівгербіцидів

МетодикаМетодика оцінкиоцінки
тата прогнозупрогнозу
гербіцидноїгербіцидної

стійкостістійкості бурбур’’янівянів

зарубіжнізарубіжнівітчизнянівітчизняні
НайменуванняНайменування аналогіваналогівНайменуванняНайменування

проектупроекту

ОсновніОсновні
показникипоказники



КалендарнКалендарниийй планплан проектупроекту

1. 1. ВизначенняВизначення метаболічногометаболічного
потенціалупотенціалу найбільшнайбільш поширенихпоширених тата
шкодочиннихшкодочинних бурбур’’янівянів заза діїдії найчастішенайчастіше
використовуванихвикористовуваних гербіцидівгербіцидів

2.       2.       ПеревіркаПеревірка адекватностіадекватності
алгоритмуалгоритму експресекспрес--оцінкиоцінки потенційноїпотенційної
стійкостістійкості бурбур’’янівянів додо гербіцидівгербіцидів різнихрізних
класівкласів

3. 3. АпробаціяАпробація розробленогорозробленого експресекспрес--
методуметоду длядля прогнозуванняпрогнозування стійкостістійкості
бурбур’’янівянів додо діїдії новітніхновітніх гербіциднихгербіцидних
препаратівпрепаратів

ОкупністьОкупність проектупроекту –– 5  5  роківроків


