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Детектування резистентних 
До Дії гербіциДів — інгібіторів 
ацетолактатсинтази бур’янів 

Мета. Детектування наявності потенційно 
резистентних до дії гербіцидів — інгібіторів 
ацетолактатсинтази (алс) біотипів бур’янів 
на посівах провідних аграрних компаній 
україни та визначення способів протидії появі 
резистентних біотипів бур’янів. Методи. відбір 
насіння контрольних і потенційно резистентних 
видів бур’янів у польових умовах. Детектування 
резистентності у лабораторних дослідженнях. 
статистичний аналіз. Результати. знайдено 
резистентні до дії гербіцидів — інгібіторів алс 
види бур’янів (канатник теофраста і лобода біла), 
що визначає потребу в підготовці інформації 
для аграріїв, негайній зміні «скорочених» сівозмін, 
а також у застосуванні гербіцидів з іншим 
механізмом дії. Для зернових колосових проблемні 
щодо наявності резистентних видів бур’янів 
посіви слід періодично обробляти похідними 
феноксиоцтової, бензойної або піколінової 
кислот (естерон, банвел, клопіралід та ін.) або 
інгібіторами мітотичного циклу і фотосинтезу 
(наприклад, вносити гербіцид марафон восени). 
Висновки. уперше в україні ідентифіковано 
резистентні до дії гербіцидів — інгібіторів алс 
біотипи бур’янів канатника теофраста в лободи 
білої. це визначає потребу у широких дослідженнях 
наявності резистентних до дії гербіцидів та інших 
видів бур’янів, у відповідному інформаційному 
забезпеченні аграріїв і негайному впровадженні 
заходів щодо запобігання появі і поширенню 
бур’янів, резистентних до дії гербіцидів. 

Забур’яненість посівів є однією з голов
них перешкод у досягненні високих урожаїв 
та рентабельного рослинництва. В Україні 
забур’яненість посівів сільськогосподарських 
культур дуже висока. Зниження продуктив
ності посівів сільськогосподарських культур 
за наявності бур’янів може досягати від 
20 – 50% можливого рівня урожайності (по
сіви суцільного способу сівби) до 40 – 80% 
та навіть повної втрати врожаю (широкоряд
ні посіви) [1 – 3]. Без очищення посівів від 
бур’янів неможливо реалізувати продуктив
ний потенціал гібридів і сортів культурних 
рослин, досягти ефективності застосування 
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органічних і мінеральних добрив та найпов
нішого використання природних ресурсів 
і можливостей сучасних сільськогосподар
ських машин, а також отримати належні ре
зультати від капіталовкладень у аграрний 
сектор країни. 

Сучасні вимоги до рівня урожайності та 
технології вирощування потребують викорис
тання сортів високоінтенсивного типу з від
повідними потребами до рівнів застосування 
добрив. З огляду на різке підвищення вартос
ті мінеральних добрив зростає актуальність 
їх цільового використання культурними рос
линами [2]. 



АГРОЕКОЛОГІЯ, 
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

53грудень 2015 р.

Детектування резистентних до дії гербіцидів —  
інгібіторів ацетолактатсинтази бур’янів

Вісник аграрної науки

Переважна більшість гербіцидів в Україні 
для культурних рослин (зернових колосових, 
кукурудзи, соняшнику, зернобобових та ін.) 
за механізмом дії належить до інгібіторів аце
толактатсинтази (АЛС). АЛС (КФ 4.1.3.18) є 
ключовим ферментом у синтезі амінокислот 
із розгалуженим вуглецевим ланцюгом — ізо
лейцину, лейцину та валіну. До класу інгібіто
рів АЛС входять численні гербіциди — похідні 
імідазолінонів, піримідинілтіобензоатів, суль
фоніламінокарбонілтриазолінонів, сульфоніл
сечовин і триазолопіримідинів, проте точний 
механізм прояву фітотоксичної дії до цього 
часу не з’ясовано. Широке застосування гер
біцидів з одним механізмом дії створює загрозу 
виникнення резистентних до гербіцидів видів 
бур’янів. За виникнення та поширення резис
тентних біотипів витрати на контролювання 
бур’янів можуть істотно зростати (на 60 – 100% 
і більше). 

Нині у світі відомо 461 унікальний випадок 
виникнення резистентних біотипів бур’янів, 
серед яких 247 видів рослин (144 2дольних 
та 103 1дольних). Бур’яни сформували ре
зистентність до 22х з 25ти відомих сайтів 
дії гербіцидів та до 157ми різних гербіцидів. 
Резистентні до дії гербіцидів біотипи бур’янів 
зареєстровані на посівах 86ти культур у 66ти 
країнах [4, 6, 8, 11].

Серед резистентних до дії гербіцидів у світі 
найпоширеніші біотипи, стійкі до інгібіторів 
АЛС [4, 9, 10]. В Україні інформація щодо ви
значення наявності на посівах культурних рос
лин резистентних біотипів бур’янів до цього 
часу обмежена. Особливої небезпеки щодо 
виникнення резистентних біотипів бур’янів 
останніми роками зазнають посіви компа
ній з великими земельними банками (понад 
50 тис. га) та скороченими сівозмінами, які 
складаються з соняшнику, пшениці, ріпаку, 
кукурудзи, сої. 

Мета досліджень — детектування наяв
ності потенційно резистентних до дії гербі
цидів — АЛСінгібіторів видів бур’янів на по
сівах провідних аграрних компаній України 
та визначення способів протидії виникненню 
резистентних біотипів бур’янів.

Методи досліджень. Дослідження прово
дили у лабораторних умовах. Контроль — на
сіння канатнику Теофраста (Abutilon theophrasti 
Medik), надане фахівцями Національного бота
нічного саду імені М.М. Гришка НАН України, 
а також насіння лободи білої (Chenopodium 
album L.), зібране в лісопарковій зоні району 
Червоного Хутора під Києвом. 

Для виконання поставлених завдань фа
хівцями компанії «БАСФ ТОВ» зібрано на
сіння видів бур’янів, які можуть бути потен
ційно стійкими до дії гербіцидів, у провідних 
аграрних компаніях усіх ґрунтовокліматичних 
зон України. Також співробітниками Інституту 
фізіології рослин і генетики НАН України про
ведено відбір зразків насіння потенційно ре
зистентних видів бур’янів у господарствах 
Київської, Черкаської та Вінницької областей. 
Насіння канатника Теофраста з виробничих 
посівів надано співробітниками ПрАТ НВФ 
«Урожай» Черкаської обл.

Насіння бур’янів витримували за +4 – 5оС 
та за  – 18оС протягом тижня кожного разу, 
надалі зберігали за кімнатної температури. 
Аліквоти розчинів гербіцидів у дослідах: 
флорасулам + флуметсулам (дербі 175 SC, 
к.с, сингента), імазамокс + імазапір (євро
лайтнінг, БАСФ) додавали до охолодженого 
до 40оС розчину агару, що кипів. Насіння 
бур’янів розкладали та пророщували протя
гом 3х тижнів на поверхні застиглого 0,9%го 
агару за температури +15 – 17оС в асептич
них умовах.

Результати дослідів статистично обробле
но в Exel.

Результати досліджень та обговорення. 
Резистент ність лободи білої до гербіцидів — ін
гібіторів фотосистеми ІІ виявлено ще у 1973 р.  
у Канаді, а до дії АЛСінгібіторів — у 2001 р. 
у США та Канаді [4, 5]. У наших дослідах гер
біцид дербі 175 SC, к.с. (флорасулам, 0,7 мкМ 
+ флуметсулам, 1,03 мкМ) інгібував розвиток 
контрольного біотипу лободи білої на 35 – 55% 
за зниженням накопичення маси сирої речо
вини паростка. Натомість, розвиток пророс
тків біотипу лободи білої, насіння якого було 
зібране у СФГ «Віталія» с. Чернеча Слобода 
Буринського району Сумської області, не інгі
бувався за дії композиції флорасулам, 0,7 мкМ 
+ флуметсулам, 1,03 мкМ. 

Відомо виявлення резистентних біотипів 
канатника Теофраста у США (1984 – 2004 рр.) 
та у Сербії (2003 р.) до дії гербіцидів — інгібі
торів фотосистеми ІІ. У наших дослідах дербі 
175 SC, к.с. інгібував розвиток проростків 
контрольного біотипу канатника Теофраста 
та не впливав на рослини біотипу, зібраного 
в ПрАТ НВФ «Урожай» Черкаської обл.

Розвиток проростків рослин канатника Тео
фрас та, насіння яких зібрано у ПрАТ НВФ 
«Урожай» Черкаської обл., не інгібувався за дії 
гербіциду євролайтнінг (імазапір, 0,19 мкМ +  
+ іма замокс, 0,36 мкМ). Розвиток проростків 
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контрольного біотипу канатника Теофраста ін
гібувався за дії євролайтнінгу на 85 – 100% за 
впливом на накопичення маси сирої речовини 
паростка.

Винайдення резистентних до дії гербіци
дів — інгібіторів АЛС видів бур’янів в Україні 
потребує належної освіти аграріїв, негай
них змін до наявних «скорочених» сівозмін, 
а також застосування гербіцидів з іншим від 

інгібування АЛС механізмом дії. Для зерно
вих колосових проблемні (щодо наявності 
резистентних видів бур’янів) площі потрібно 
періодично обробляти похідними фенокси
оцтової, бензойної або піколінової кислот 
(наприклад, естерон, банвел, клопіралід та 
ін.) або інгібіторами мітотичного циклу та 
фотосинтезу (наприклад, вносити гербіцид 
марафон восени).

Вперше в Україні ідентифіковано ре-
зистентні до дії гербіцидів — інгібіторів 
ацетолактатсинтази біотипи бур’янів 
канатника Теофраста та лободи білої. Це 
потребує широких досліджень наявності 

резистентних до дії гербіцидів й інших ви-
дів бур’янів у сівозмінах, відповідної освіти 
аграріїв та негайного впровадження захо-
дів щодо протидії поширенню резистент-
них бур’янів на посівах.
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