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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ИНВАЗИОННЫХ 

ВИДОВ В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ БИОРАЦИОНАЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ ИХ УНИЧТОЖЕНИЯ 

Реферат 

Дипломная работа 76 с.:11 рис.,10 таблиц.,30 источников. 

      ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

Объектами исследования являлись: места произрастания чужеродных видов. 

В ЦБС НАН Беларуси и ряде районов Минской, Витебской и Гродненской 

областей.  

Цель работы: выявление и идентификация видов родов Heracleum и 

Solidago, разработка биорациональных методов борьбы с ними. 

Изучен таксономический состав инвазивных видов борщевика и 

золотарника в условиях Беларуси. Установлено, что в культуре встречаются 

13 видов борщевика и 3 вида золотарника. Разработаны биорациональные 

методы борьбы с инвазией борщевика и золотарника. 

Наиболее эффективное искоренение борщевика происходит при 

применении Магнума не менее 70 г/га и его смесей  в норме 20 г/га с Торнадо 

в норме 0,9- 1,1 (в среднем 1,0) г/га. 

Установлено, что полное удаление золотарника обеспечивает 

обработка гербицидами Магнум, Лонтрел, Аккурат, Агростар и их смесями с 

Торнадо. Из их наиболее биорациональными являются гербицид Магнум в 

норме 70-100 г/га и смесь Лонтрел-Агростар, которые  не влияют на 

газонный компонент напочвенного покрова. 

В результате было выявлено, что смесь гербицидов с дозировкой ниже 

зарегистрированной нормы имеет большую эффективность, чем один 

гербицид, а также в сочетании с механическим методом позволяет 

использовать пониженные дозировки, что позволяет снизить пагубное  

влияние на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 



ВІДАВЫ СКЛАД I СТРУКТУРА ПАПУЛЯЦЫІ ІНВАЗІЙНЫХ ВIДАЎ  

У СУВЯЗI З РАСПРАЦОЎКАЙ БIЯРАЦЫЯНАЛЬНЫХ СПОСАБАЎ ІХ 

ЗНІШЧЭННЯ.  

Рэферат 

Дыпломная работа 76 с.: 11 мал., 10 табліц., 30 крыніц.  

ІНВАЗІЎНЫЯ ВIДЫ, РАСПАЎСЮДЖВАННЕ, БIЯРАЦЫЯНАЛЬНЫЯ 

МЕТАДЫ БАРАЦЬБЫ  

Аб
,
ектамi даследавання з

,
яўлялiся: месцы вырастання чужародных відаў. У 

ЦБС НАН Беларусі і шэрагу раѐнаў Мінскай, Віцебскай і Гродзенскай 

абласцей.  

Мэта работы: выяўленне і ідэнтыфікацыя відаў родаў Heracleum і Solidago, 

распрацоўка бiярацыянальных метадаў барацьбы з імі.  

Вывучаны таксанамічны склад інвазіўных відаў баршчэўніка і сумніка ва 

ўмовах Беларусі.  

Найбольш эфектыўнае знiшчэнне баршчэўніка адбываецца пры 

выкарыстаннi Магнума не менш за 70 г / га і яго сумесяў у норме 20 г / га з 

Тарнада ў норме 0,9- 1,1 (у сярэднім 1,0) г / га. 

Устаноўлена, што ў культуры сустракаюцца 13 відаў баршчэўніка і 3 вiды 

сумніка.  

Распрацаваны бiярацыянальныя метады барацьбы з інвазіяй 

баршчэўніка і сумніка.  

Устаноўлена, што поўнае выдаленне сумніка з насаджэнняў з газонным 

покрывам пры невысокім рэшткавым уплыве на злакi  і іншыя дзікарослыя 

віды, забяспечвае апрацоўка гербіцыдамі Магнум, Лонтрэл, Акурат, Агростар 

і іх сумесямі з Тарнада. З іх найбольш бiярацыянальнымi з
,
яўляюцца 

гербіцыд Магнум ў норме 70-100 г / га і сумесь Лонтрэл-Агростар, якія не 

ўплываюць на газонны кампанент надглебавага покрыва.  

У выніку было выяўлена, што сумесь гербіцыдаў з дазоўкай ніжэй 

зарэгістраванай нормы мае большую эфектыўнасць, чым адзін гербіцыд, а 

таксама ў спалучэнні з механічным метадам дазваляе выкарыстоўваць 

паніжаныя дазоўкі, што дазваляе знізіць згубны ўплыў на навакольнае 

асяроддзе і здароўе чалавека. 



SPECIES COMPOSITION AND STRUCTURE OF POPULATION OF THE 

INVASION SPECIES DUE TO THE FACT OF ELABORATION OF 

BIOBALANCED METHODS OF THEIR EXTERMINATION.  

Summary 

Graduation work 76 pages: 11 pictures, 10 tables, 30 sources.  

INVASION SPECIES, EXTENTION, BIOBALANCED METHODS OF 

CONTROL  

The object of the investigation is: places of the vegetation of the alien species. In 

the Central Botanical Garden of the National Academy of Science of the Republic 

of Belarus and some regions of Minsk, Vitebsk and Grodno provinces.  

 

The aim of the work is: searching and identification of species of genus Heracleum 

and Solidago,  elaboration of biobalanced methods to control them.  

 

The taxonomic structure of invasion species of cow parsnip and goldenrod in the 

area of Belarus was studied.   

The biobalanced methods to control the invasion of cow parsnip and goldenrod 

were elaborated.  

 

It was determined, that the full extermination of goldenrod from the planting with 

the lawn covering including low after-effect on cereals and other wild-growing 

species is achieved by the treatment of weed killer Magnum, Lontrel, Akkurat, 

Agrostar and their mixture with Tornado (the doses are shown on the table 17-18). 

The most biobalanced weed killer is Magnum in a norm 70-100 g/ha and the 

mixture Lontrel-Agrostar which don’t have any effect on the lawn component of 

the ground cover.  

 

As a result we can say that the mixture of weed killers when the doses are less than 

the registered norms is more effective than one weed killer, and also coupled with 

a mechanical method let us use reduced dosages. All these let us lower the harmful 

influence on the environment and human health. 

 


