


ɇɚɞɿɣɧɿɲɢɦɭɛɨɪɨɬɶɛɿɡɤɨɪɟɧɟɜɢɳɧɢɦɢɛɭɪ ɹɧɚɦɢɡɨɤɪɟɦɚɡɩɢɪɿɽɦɽ
ɦɟɬɨɞ ɭɞɭɲɟɧɧɹ ȼɿɧ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ʉɪɭɧɬɭ ɜɚɠɤɢɦɢ
ɞɢɫɤɨɜɢɦɢɛɨɪɨɧɚɦɢɤɨɪɟɧɟɜɢɳɚɪɨɡɪɿɡɭɸɬɶɧɚɧɟɜɟɥɢɤɿɱɚɫɬɢɧɢɉɪɢɜɿɞɪɨɫ
ɬɚɧɧɿ ɡ ɧɢɯ Äɲɢɥɟɰɶ´ ɞɢɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶ Ɂɧɨɜɭ ɩɿɫɥɹ ɩɨɹɜɢ ɫɯɨɞɿɜ ʀɯ
ɝɥɢɛɨɤɨ ɩɪɢɨɪɸɸɬɶ ɩɥɭɝɚɦɢ ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɩɥɭɠɧɢɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɝɥɢɛɲɟ
ɝɥɢɛɢɧɢɞɢɫɤɭɜɚɧɧɹəɤɳɨɧɚɡɚɝɨɪɧɟɧɿɣɝɥɢɛɨɤɨɭʉɪɭɧɬɱɚɫɬɢɧɿɤɨɪɟɧɟɜɢɳɚ
ɡ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɳɟɩɪɨɪɨɫɬɤɢɬɨɜɨɧɢɝɢɧɭɬɶɧɟɞɨɫɹɝɧɭɜɲɢɩɨɜɟɪɯɧɿʉɪɭɧɬɭ
Ɇɟɬɨɞ ɜɢɫɭɲɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɍ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɚɪɨɜɨɝɨɚɛɨɪɚɧɧɶɨɝɨɡɹɛɥɟɜɨɝɨɨɛɪɨɛɿɬɤɭɤɨɪɟɧɟɜɢɳɚɜɢɬɹɝɭɸɬɶɧɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɞɟ ɜɨɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠ ± ɞɧɿɜ ɜɢɫɢɯɚɸɬɶ Ɉɞɧɚɤ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ
ɞɨɳɿɜɰɟɣɦɟɬɨɞɧɟɞɚɽɛɚɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ
Ɇɟɬɨɞ ɜɢɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ ± ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɞɨ ɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɟ
ɤɨɪɟɧɟɜɢɳɚɝɢɧɭɬɶɭɜɟɪɯɧɶɨɦɭɲɚɪɿɜɿɞɧɢɡɶɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɡɢɦɨɜɢɣɩɟ
ɪɿɨɞ
Ɇɟɬɨɞɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ±ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɩɪɨɬɢɤɨɪɟɧɟɩɚɪɨɫɬɤɨɜɢɯɛɭɪ ɹɧɿɜ
ɨɫɨɬɪɨɠɟɜɢɣɿɠɨɜɬɢɣɛɟɪɿɡɤɚɩɨɥɶɨɜɚɝɿɪɱɚɤɡɜɢɱɚɣɧɢɣɬɨɳɨ ɜɤɨɪɟɧɹɯ
ɹɤɢɯɦɿɫɬɢɬɶɫɹɛɚɝɚɬɨɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɉɿɞɱɚɫɛɟɡɩɨɥɢɰɟɜɨɝɨɨɛɪɨɛɿɬɤɭ
ʉɪɭɧɬɭɜɟɪɯɧɸɱɚɫɬɢɧɭɤɨɪɟɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɫɩɥɹɱɢɯɛɪɭ
ɧɶɨɤɜɿɞɪɿɡɭɸɬɶɜɿɞɝɨɥɨɜɧɨɝɨɤɨɪɟɧɹɧɚɝɥɢɛɢɧɿ±ɫɦɊɨɡɟɬɤɢɛɭɪ ɹɧɿɜ
ɹɤɿɡ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɚɩɨɜɟɪɯɧɿɡɿɫɩɥɹɱɢɯɛɪɭɧɶɨɤɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯɪɟɱɨ
ɜɢɧɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɤɨɪɟɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɪɿɡɭɸɬɶɤɭɥɶɬɢɜɚɬɨɪɚɦɢɧɚ
ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɿɞ ± ɞɨ ± ɫɦ ɐɟɣ ɦɟɬɨɞ ɡ ɭɫɩɿɯɨɦ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɿɩɨɥɿɩɲɟɧɨɝɨɡɹɛɥɟɜɨɝɨɨɛɪɨɛɿɬɤɭʉɪɭɧɬɭɬɚɧɚɩɚɪɨɜɢɯɩɨɥɹɯ
Ɂɧɢɳɟɧɧɹɛɭɪ ɹɧɿɜɭɩɨɫɿɜɚɯɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɤɭɥɶɬɭɪɡɞɿɣɫ
ɧɸɸɬɶɭɫɢɫɬɟɦɿɞɨɫɯɨɞɨɜɨɝɨɩɿɫɥɹɫɯɨɞɨɜɨɝɨɬɚɦɿɠɪɹɞɧɨɝɨɨɛɪɨɛɿɬɤɿɜɉɿɞ
ɱɚɫ ɫɿɜɛɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɫɿɧɧɹ
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɤɭɥɶɬɭɪɚɣɛɭɪ ɹɧɿɜȾɥɹɡɧɢɳɟɧɧɹʀɯɩɪɨɪɨɫɬɤɿɜɜɢ
ɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɨɫɯɨɞɨɜɟ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ± ɞɧɿ ɩɿɫɥɹ
ɫɿɜɛɢɤɭɥɶɬɭɪɢȽɥɢɛɢɧɚɬɚɤɨɝɨɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦɚɽɛɭɬɢɧɚ±ɫɦɦɟɧɲɨɸ
ɧɿɠ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɝɨɪɬɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ ɳɨɛ ɦɟɧɲɟ ɬɪɚɜɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ ɜɢɫɿɹɧɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɉɿɫɥɹɫɯɨɞɨɜɟ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɩɨɫɿɜɚɯ
ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɭ ɬɟɩɥɿ ɫɨɧɹɱɧɿ ɞɧɿ ɤɨɥɢ ɩɪɨɪɨɫɬɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɟɳɨ
ɩɿɞɜ¶ɹɧɭɬɶɇɚɣɤɪɚɳɟɡɧɢɳɭɜɚɬɢɛɭɪ ɹɧɢɭɩɟɪɿɨɞɤɨɥɢʀɯɩɪɨɪɨɫɬɤɢɩɟɪɟɛɭ
ɜɚɸɬɶ ɭ ɮɚɡɭ Äɛɿɥɨʀ ɧɢɬɨɱɤɢ´ Ɂɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɡ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɦɟɧɲɭɽ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɚ ɿɧɨɞɿ ɧɚɜɿɬɶ ɲɤɨɞɢɬɶ ɩɨɫɿɜɭ Ɍɨɦɭ ɧɚ ɩɨɫɿɜɚɯ
ɛɭɪɹɤɿɜ ɰɭɤɪɨɜɢɯ ɩɿɫɥɹɫɯɨɞɨɜɟ ɛɨɪɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭ ɮɚɡɭ ɜɢɥɨɱɤɢ ɧɚ
ɩɨɫɿɜɚɯ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ± ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɹɜɢ ɫɯɨɞɿɜ ɧɚ ɩɨɫɿɜɚɯ ɤɭɤɭɪɭɞɡɢ ± ɭ ɮɚɡɭ ±
ɥɢɫɬɤɿɜ
ɋɟɪɟɞɤɭɥɶɬɭɪɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɫɿɜɛɢɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɰɟɣɡɚɯɿɞɡɚɫɬɨɫɨ
ɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɫɿɜɚɯ ɝɨɪɨɯɭ ɛɨɪɨɧɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɭ ɮɚɡɭ ± ɥɢɫɬɤɢ ɤɨɥɢ ɪɨɫɥɢɧɢ
ɳɟɧɟɡɿɦɤɧɭɥɢɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸɁɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɧɿɛɨɪɨɧɢɦɨɠ
ɧɚɡɧɢɳɢɬɢɩɨɧɚɞɩɪɨɪɨɫɬɤɿɜɛɭɪ ɹɧɿɜɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɨɲɤɨɞɠɭɸɱɢɪɨ
ɫɥɢɧɢɝɨɪɨɯɭ
Ɇɿɠɪɹɞɧɢɣɨɛɪɨɛɿɬɨɤɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɧɟɬɿɥɶɤɢɡɧɢɳɭɜɚɬɢɛɭɪ ɹɧɢɭɦɿ
ɠɪɹɞɞɹɯ ɩɨɫɿɜɿɜ ɩɪɨɫɚɩɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɚ ɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ
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туючі бур'яни у посівах сільськогосподарських культур і на полях чистого
пару.
Від насіння бур'янів орний шар очищають за допомогою методу провокації. Суть методу полягає у тому, що для проростання насіння бур'янів,
яке міститься у верхньому шарі ґрунту, створюють сприятливі умови, а знищення проростків здійснюють наступними обробітками. Найкраще цей захід
реалізується в системі основного обробітку, під час якого за допомогою лущення дисковими знаряддями насіння, що міститься в ґрунті, виводять зі
стану спокою, а те, що осипалося після достигання бур'янів або під час збирання врожаю, загортають у ґрунт. Ефективність лущення підвищується, якщо його виконують зразу після збиранням, коли в ґрунті ще зберігається так
звана тіньова волога. Вона сприяє якісному обробіткові і дружньому з'явленню проростків бур'янів, які знищують наступним основним обробітком.
Під час оранки знищують проростки бур'янів, загортають у глибші шари ґрунту їх насіння, яке не проросло.
У весняно-літній період очищення ґрунту від насіння бур'янів успішно
здійснюють у полі чистого шару. Для цього використовують культиватори,
борони та інші знаряддя поверхневого обробітку ґрунту, які підрізують проростки чи знищують їх у фазу білої ниточки. Навесні у системі передпосівного обробітку ґрунту насіння краще провокується до проростання на вирівняних з осені полях, коли їх лишають певний час без обробітку. У такому разі
більш ущільнений ґрунт швидше прогрівається і насіння бур'янів, що перебуває в доброму контакті з ґрунтом, дружніше проростає, сходи яких знищують
під час передпосівного обробітку. Сприятливі умови для провокації сходів
бур'янів складаються і за умов зрошення провокаційними або вологозарядними поливами.
Другий метод очищення ґрунту від життєздатного насіння бур'янів – це
глибоке загортання його у ґрунту. У такому разі насіння бур'янів або зовсім не проростає, або проростки з нього гинуть, не досягаючи поверхні ґрунту у зв'язку з обмеженими запасами поживних речовин в ендоспермі. Завдяки цьому методу частина насіння втрачає життєздатність, а частину живого
насіння можна вигорнути у верхній шар ґрунту в період, зручний для його
провокації до проростання та знищення.
Механічними заходами знищують і багаторічні бур'яни. Для цього існує ціла низка методів: механічне вичісування, удушення, висушування, виморожування та виснаження.
Метод вичісування застосовують проти пирію, свинорою та інших
бур'янів, які мають міцне на розрив кореневище, розміщене у верхній частині
орного шару ґрунту. За такого способу кореневища витягують з ґрунту пружинними культиваторами на край поля і спалюють. Недоліком цього методу
є те, що частина кореневищ залишається у ґрунті, розтягується по полю культиваторами, швидко відростає і добре розмножується, а ґрунт при цьому додатково висушується та руйнується його структура. Тому значного поширення у виробництві цей метод не має.
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вати так, щоб вони певний час перебували при температурі 60–70 0С, за
якої насіння втрачає схожість.
10. Застосовувати агротехнічні заходи для доброго росту й розвитку культурних рослин, які, у свою чергу, заглушують бур'яни, не даючи їм
можливості утворити насіння (ранні строки сівби, проміжні посіви на
корм і сидерат, вапнування, удобрення тощо).
11. Дотримування науково обґрунтованого чергування культур у сівозміні
та захисної системи обробітку ґрунту.
12. Виконання обов'язкових заходів проти карантинних бур'янів як зовнішнього, так і внутрішнього карантину. При виявленні карантинних бур'янів для запобігання їх розповсюдження здійснюють такі заходи:
- поля, де виявлені карантинні бур'яни, не відводять під насіннєві посіви;
- зберігання і очищення насіннєвого матеріалу, забур'яненого карантинними бур'янами, здійснюють в окремих приміщеннях, його заборонено
вивозити до інших господарств;
- відходи від очищення матеріалу використовують у цьому чи іншому
господарстві тільки на корм, а у випадку наявності отруйних властивостей у насінні карантинного виду – спалюють.
Карантин відміняють тоді, коли на полях повністю ліквідовано карантинні бур'яни, що визначають під час їх обстеження впродовж не менше двох
років.
Контроль за чистотою насіння від бур'янів здійснює Державна насіннєва інспекція. Високий рівень очищення зерна від насіння бур'янів дозволяє
перекрити шляхи надходження значної кількості насіння бур'янів на поля з
посівним матеріалом.
Винищувальні агротехнічні заходи регулювання чисельності бур'янів у агрофітоценозах. За механізмом дії на рослини винищувальні заходи
боротьби з бур'янами поділяють на фізичні, механічні, хімічні, біологічні та
комплексні. Головну роль повинні відігравати агротехнічні заходи, що ґрунтуються на високій культурі землеробства. Перевага цих заходів полягає у
тому, що вони водночас спрямовані на створення оптимальних умов для розвитку сільськогосподарських культур та збільшення їх продуктивності.
Фізичні заходи боротьби полягають в тому, що бур'яни, їх насіння і
органи вегетативного розмноження знищують, створюючи несприятливі для
них умови навколишнього середовища, яких досягають за допомогою стерилізації ґрунту парою чи електрообігрівачами (часто в умовах тепличного господарства), затопленням в чеках (під час вирощування рису), відкритим полум'ям (культиваторами-вогнеметами), осушенням територій, вкриванням
ґрунту мульчуючими матеріалами (солома, торф, тирса, чорна полієтіленова
плівка тощо) і, нарешті, за допомогою електромагнітного поля надвисокої
частоти, яке стрімко підвищує температуру рослинного об'єкта і сприяє його
загибелі.
Механічні заходи – це винищувальні заходи боротьби з бур'янами за
допомогою ґрунтообробних машин і знарядь, що дають змогу очистити ґрунт
від насіння і органів вегетативного розмноження бур'янів та знищувати веге26
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одиниці площі. Просапні культури такі як соняшник, кукурудза на зерно, буряки цукрові та інші самі не можуть успішно протистояти процесу забур'янення посівів, особливо на початку вегетації, тому застосування гербіцидів
під час їх вирощування є обов'язковим для забезпечення високої продуктивності.
Профілактичні заходи регулювання забур'яненості агрофітоценозів. З досягнень агрономічної науки і досвіду передової сільськогосподарської практики відомо, що інтенсифікація землеробства по-справжньому можлива лише при запровадженні в кожному полі сівозміни системи ефективних
заходів боротьби з бур'янами. Запровадження їх повинно, насамперед, надійно захистити поля від появи на них сходів бур'янів і, що не менш важливо,
забезпечити знищення їх у посівах та очищення ґрунту від життєздатного насіння та органів вегетативного розмноження.
У системі заходів боротьби з бур'янами чільне місце належить профілактичним (запобіжним, превентивним), які потребують незначних енергетичних витрат. Усі профілактичні заходи, якщо їх застосовувати послідовно, у
системі можуть призвести до зменшення забур'янення нижче порогу шкідливості.
Основними запобіжними заходами є такі:
1. Недопускати дозрівання і осипання насіння бур'янів у посівах на силос,
зелений корм та у післяжнивних посівах. Такі посіви необхідно скошувати у фазу бутонізації і початку цвітіння.
2. Укомплектовувати зернові комбайни зерноуловлювачами, які збирають
не тільки зерно, а й насіння бур'янів.
3. Очищення тари і транспортних засобів у яких перевозять урожай, від
насіння бур'янів.
4. Під час роботи збиральної техніки не допускати високого зрізу, за якого на полі залишається багато нескошених бур'янів з насінням.
5. Систематично скошувати бур'яни на узбіччях шляхів та уздовж осушувальних і зрошувальних каналів, полезахисних лісових смуг, на межах і
землях не сільськогосподарського користування та інших землях, які
не обробляють, не допускаючи цвітіння бур'янів.
6. Систематично знищувати бур'яни на садибах господарств, присадибних і дачних ділянках, на вулицях населених пунктів, у парках, на територіях тваринницьких ферм, у паркових місцях та ін.
7. Не допускати поширення насіння бур'янів з відходами після очищення
зерна, категорично заборонивши їх згодовування тваринам без розмелювання та запарювання при 90–100 0С.
8. Старанне очищення насіння сільськогосподарських культур від бур'янів, доводячи його до першого класу посівного стандарту.
9. Не допускати засмічення ґрунту насінням бур'янів через органічні добрива. Свіжий гній, солома, силос, сінаж, сіно містять певну кількість
насіння бур'янів. Ще більше насіння бур'янів є в торфі, а тому у свіжому вигляді його недоцільно вносити. Усі види органічних добрив готу25

Вирішальне значення в обмеженні забур'янення полів має очищення
насіння, доведення його до високих посівних кондицій, правильне зберігання
органічних добрив та їх внесення, виконання системи агротехнічних заходів,
зокрема, у разі потреби запровадження у сівозміни чорного пару та правильний догляд за ним, дотримання сівозмін та насичення їх культурами проміжного вирощування (особливо економічно вигідно за умов достатнього зволоження), системи основного та передпосівного обробітку ґрунту, оптимальних строків та способу сівби, норм висіву насіння та догляду за посівами. Усе
це не тільки обмежує забур'яненість агроценозів, але й підвищує стійкість їх
до негативного впливу та пригнічує більшість видів бур'янів.
Послідовне чергування культур на території і в часі дозволяє з мінімальними витратами створювати для кожної з них сприятливі умови вегетації.
Чергування культур суцільного способу сівби (пшениця озима, ярі зернові
колосові, горох) з просапними (буряки цукрові, кукурудза на зерно, соняшник) загалом створює оптимальні умови вегетації для решти культур. Значний вплив на насіння бур'янів, що знаходяться у ґрунті, має система основного обробітку ґрунту. Більше насіння бур'янів проростає з рівної поверхні
ущільненого ґрунту, ніж з розпушеного.
Поверхневий обробіток ґрунту підвищує виживання насіння бур'янів,
але зменшує забур'яненість орного шару. Кількість сходів бур'янів, особливо
злакових, за поверхневого обробітку ґрунту зростає в 1,5–2,5 рази порівняно
з обробітками, за яких пласт ґрунту перевертається.
Глибокий обробіток з перевертанням шару ґрунту зменшує проростання насіння бур'янів, але збільшує потенційну забур'яненість. Інтенсивний обробіток ґрунту і його постійне перевертання має й інші недоліки. Загальновизнаний факт, що інтенсифікація сільськогосподарського виробництва призводить до збільшення втрат гумусу. Так, в усіх ґрунтово-кліматичних зонах
України його середньорічні втрати за останні 20 років, порівняно з темпам
втрат за попередні 80 років, зросли а Лісостеповій зоні у 1,6 рази, Степовій –
2,4, на Поліссі – у 8,1 рази.
Другою проблемою є ерозія ґрунту. З 39 млн га сільськогосподарських
угідь в Україні небезпека водної ерозії існує для 12 млн га. Коефіцієнт ерозійної небезпеки у чорного пару найвищий і становить 1,0; на посівах просапних культур (кукурудза, соняшник, картопля, буряки цукрові) – 0,25–0,75;
пшениці озимої і ярих колосових – 0,30–0,50; багаторічних трав, залежно від
використання – 0,01–0,08.
Кожна сільськогосподарська культура потребує певної системи передпосівного обробітку ґрунту і догляду за посівами. Обмеження поширення бур'янів є одним з головних завдань системи догляду за посівами. Серед заходів, що обмежують забур'янення культур, висіяних суцільним рядковим способом, є створення оптимальної густоти стояння рослин. Пшениця озима,
ячмінь, овес, горох, кукурудза на зелений корм, люцерна самі здатні ефективно пригнічувати бур'яни, затінюючи їх.
Важливим є висівання культурних рослин в оптимальні для їх розвитку
строки, високий агрофон, що підсилює темпи росту культурних рослин на

Однією з найбільш актуальних проблем вітчизняного землеробства є
значна забур'яненість сільськогосподарських культур. Посіви різних культур
засмічують близько 2 тис. видів бур'янів, серед яких найбільш поширені до
150 видів. Інтенсивне використання хімічних засобів контролювання чисельності бур'янів в агроценозах, без належного екологічного і економічного обґрунтування, призвело до невиправданих витрат на захист рослин, погіршення економічних показників вирощування сільськогосподарських культур, погіршення якості продукції землеробства, а також до значного негативного
впливу на довкілля.
Забур'яненість земельних угідь України збільшується, як наслідок погіршення загальної культури землеробства, недооцінка значущості сівозмін
агротехнічних і запобіжних методів боротьби з бур'янами й одночасно безвідповідальне захоплення гербіцидами. Забур'яненість посівів набула настільки загрозливих масштабів, що характеризується як національне лихо та є
найістотнішим фактором, який стримує зростання виробництва продукції рослинництва.
Крім помітного зменшенняя врожайності й погіршення якості продукції сільськогосподарських культур, бур'яни забирають з грунту до 500 кг/га
поживних речовин, на 15–17 % і більше зменшують запаси вологи в грунті,
сприяють поширенню хвороб та шкідників, викликають алергічні захворювання та навіть отруєння людей і тварин.
Сучасна аграрна наука й практика рекомендують, окрім переходу та
виконання заходів проти окремих шкідливих організмів, перехід до управління екосистемами, від систем з домінуванням хімічного методу до інтегрованого захисту, який являє собою оптимальну комбінацію заходів і засобів
захисту рослин для конкретних зон, поля, культури і умов їх вирощування,
спрямованих на зменшення негативного впливу шкідливих організмів на формування врожаю та поліпшення умов життєдіяльності корисних організмів.
Для реалізації концепції захист повинен спиратися на науковий потенціал із значним обсягом фітосанітарної інформації. Перш за все необхідно
забезпечити систематичний облік чисельності і прогноз стану популяцій
шкідливих організмів на такому рівні, щоб захисні заходи здійснювали тільки у тому випадку, коли чисельність або розвиток шкідливих організмів перевищує економічний поріг шкодочинності.
У гербологічному атласі-довіднику наведено основні відомості про біологічні особливості бур'янів, найбільш поширених на території України, наведена система інтегрованого контролювання щільності бур'янів в посівах і,
зокрема, на зрошуваних і осушених землях. В роботі висвітлено гербологічний моніторинг і прогноз сходів бур'янів в агрофітоценозах та екологоекономічний поріг забур'яненості.
Атлас-довідник містить відомості про отруйні рослини на території
України і, зокрема, бур'яни. Подана інформація про небезпечні рослини та їх
практичне застосування. Наведено індикатори умов росту бур'янів та їх так-
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сономічну належність. Належне місце відведене гігієнічним показникам якості сільськогосподарської продукції у технологіях застосуваннч гербіцидів та
заходи безпеки і застереження під час роботи з гербіцидами. В роботі подано
широкий список рекомендованих та перспективних гербіцидів на посівах основних сільськогосподарських культур. Читачу рекомендовано список рекомендованої літератури з висвітлення проблеми сучасної гербології. Ця робота
є першим виданням такого плану і корисною для викладачів та студентів вищих навчальних закладів агробіологічного профілю та практиків сільськогосподарського виробництва. Автори будуть вдячні фахівцям висвітленої проблеми за критичні зауваження і побажання, які буде враховано у наступному
виданні.

3. СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ
ЩІЛЬНОСТІ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ
За умов сучасного інтенсивного землеробства поступово зростають обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з тим стає можливим збільшення втрат врожаю, спричинених бур'янами в абсолютних і вартісних величинах. Закономірно зростає значення заходів, спрямованих на запобігання сільськогосподарським збиткам. Ефективний захист посівів забезпечують заходи і способи з високим ступенем знищення бур'янів у період масового проростання насіння. Цьому найкраще відповідає система інтегрованих заходів захисту від бур'янів. Продовж усієї історії землеробства вчені розробляли методи знищення бур'янів.
Найбільш повною класифікацією протибур'янових заходів можна вважати розроблену О. М. Туліковим (табл. 3.1). Заходи захисту від бур'янів поділяють, виходячи з об'єкту самої боротьби, тобто бур'янів і засобів боротьби, які застосовують для їх знищення.
Таблиця 3.1- Класифікація заходів захисту посівів від бур'янів
Залежно від об'єкЗалежно від заходу захисту
ту захисту
Запровадження науково обгрунтованих сівозмін. Своєчасне збирання сільськогосподарських культур, очищення посівного матеріалу. Підготовка відходів до згодовування (перемелювання зернових відходів, запарюЗапобіжні
вання та хімічна обробка грубих кормів). Правильне
(профілактичні)
приготування та зберігання гною. Обкошування узбіч
доріг, лісосмуг, меж, каналів, пустирів до цвітіння бур'янів. Застосування прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
Механічні – своєчасний і відповідний до типу забур'янення обробіток (лущіння стерні, зяблевий і передпосіВинищувальні
вний обробіток рунту, обробіток парів, механізований
догляд за культурами), фізичні, хімічні.
Спеціальні
Біологічні. Фітоценологічні. Екологічні. Організаційні
Наслідком правильного і послідовного впровадження запобіжних заходів стане зменшення бур'янів до кількості, нижчої від порога шкодочинності.
Проте, за таких обставин можливе й зростання забур'янення унаслідок спонтанного розмноження одного або кількох видів. Отже, навіть за високої культури землеробства, дотримання усіх прогресивних технологій виникає необхідність застосування агротехнічних, хімічних, біологічних та інших заходів,
що складають комплексну систему інтегрованого захисту рослин від бур'янів. Найголовнішими серед усіх інших, безумовно, є агротехнічні за біологічні заходи, а хімічні використовують як допоміжні, страхувальні.
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУР'ЯНИ
ТА ЇХ ШКОДОЧИННІСТЬ
Землеробство – це дуже давня і складна сфера людської діяльності. З'явлення землеробства стало значною подією у розвитку людської цивілізації. Уже з
початком виникнення землеробства рослинність була розподілена на культурну,
яку вирощують для одержання врожаю, і дику, яка добре використовує екологічні
умови і не використовується людиною. Таким чином, бур'яни є компонентом агроценозів. Природа України багата на різноманітні рослини. Однак, серед них значна
кількість представлена різними бур'янами, які загалом є небажаними для людини.
Бур'яни – це дикорослі рослини, що засмічують сільськогосподарські угіддя,
зменшують продуктивність культурних рослин та погіршують якість врожаю вирощених культур. За місцем поширення всі бур'яни поділяють на сегетальні, які засмічують польові угіддя, та рудеральні, які поширені на смітниках. Окремо виділяють групу карантинних видів – особливо шкідливі бур'яни, яких немає або вони
обмежено поширені на території України.
В ході еволюції види бур'янів набули особливих властивостей і зосереджені
тільки в певних агроценозах, тобто стали спеціалізованими.
На видовий склад бур'янів у кожному ґрунтово-кліматичному регіоні мали
вплив особливості ґрунту, метеорологічні умови, властивості культурних рослин, а
також технології вирощування культурних рослин.
Відомо, що жито і овес були бур'янами пшениці. Із групи бур'янів людина
відібрала в культуру також сою, лялеманцію. Водночас припинили вирощувати
щирицю, лободу, гірчицю польову, які раніше використовували в культурі. Окремі
види бур'янів походять від культурних. Так, просо волосоподібне з'явилось в результаті відбору з культурного проса.
У сучасній практиці відомо до 500 тисяч видів вищих рослин, що ростуть у
різних частинах планети. Серед цього розмаїття видів майже 20 тисяч вирощують
в культурі і близько 30 тисяч – це бур'яни.
В Україні зареєстровано близько 4 тис. квіткових рослин, серед них виділяють понад 200 культурних видів, а до бур'янів відносять 700 видів.
Географічними центрами походження багатьох видів бур'янів вважають стародавні центри зародження і розвитку землеробства. Так, основні види бур'янової
флори Середньої і Східної Європи сформувалися в Стародавньому Придніпров'ї та
Середземномор'ї, де у свій час зароджувались місця землеробства (Оріяна, Єгипет,
Палестина, Ірак, Іран, Середня Азія).
З цих територій походять багато бур'янів і, зокрема, вівсюг, кукіль, пажитниця, стоколос житній, сокирки польові, гірчак виткий, гірчиця польова, редька
дика, волошка синя, мак самосійний та багато ін. На Європейському континенті є
також бур'яни американського походження – пушняк канадський, триреберник непахучий, галінсога дрібноквіткова, амброзії та ін.
Серед посівних (сегетальні) бур'янів виділяють спеціалізовані види, антропоходи, що трапляються тільки в культурних посівах: волошка синя, кукіль, вівсюг,

пожитниця, рижій, гречка татарська та ін. Інші посівні бур'яни належать до анофітів, тобто можуть засмічувати посіви, але й пов'язані з природними фітоценозами і
ростуть на луках, у степу та в лісі. До них належать пирій повзучий, спориш, тонконіг, хвощ польовий, осот, щавель.
До рудеральних бур'янів належать ті види, які пристосувались до життя на
смітниках, пустирях. Це кропива, блекота, дурман, чорнощир та ін. Серед бур'янової флори є й корисні види. Так, лікарськими властивостями відзначаються бур'яни
мати-й-мачуха, пирій повзучий, берізка польова, полин, гірчак рожевий, рутка лікарська, ромашка, портулак городній та багато інших.
Загальновизнано, що бур'яни – це той чинник, який пригнічує культурні рослини, утруднює догляд за ними, висушує і виснажує ґрунт, ускладнює його обробіток, знижує ефективність добрив, перешкоджає збиранню врожаю, зменшує врожайність, сприяє поширенню шкідників і хвороб, гальмує впровадження прогресивних технологій, погіршує якість продукції та підвищує її вартість.
Узагальнені чинники щодо шкоди від бур'янів поділять на 3 складові:
1. Біологічна, яка полягає у наступному:
- пригніченні росту й розвитку культурних рослин, унаслідок зміни ектонічних
і фітоценотичних умов;
- зменшенні густоти стояння сільськогосподарських рослин;
- поширенні збудників хвороб та шкідників;
- погіршенні якості продукції, яке може відбутися біологічним і технологічним
шляхом;
- зменшенні продуктивності агрофітоценозу.
2. Технічна, зумовлює:
- погіршення якості виконання технологічних операцій обробітку ґрунту, догляду за посівами та збирання врожаю;
- ускладнення виконання технологічних операцій.
3. Економічна (наслідок перших двох складових) проявляється у:
- зростанні витрат на вирощування культур;
- зменшенні ефективності факторів інтенсифікації (добрива, нові сорти,
сільськогосподарська техніка, пестициди та ін.);
- зменшенні загальної економічної ефективності вирощування культури;
- зменшенні продуктивності машин і знарядь.
Актуальною проблемою сучасного сільського господарства є опрацювання
нових ефективних заходів регулювання чисельності бур'янів. Нові дані в галузі біології, міграції бур'янів вимагають сучасного висвітлення проблеми, яка, незважаючи на успіхи сільськогосподарської механізації, хімії, біології, не втратила своєї
актуальності.
На підставі багаторічних досліджень науково-дослідних установ України
встановлено, що лише 10% обстежених площ мають незначну забур'яненість (5–10
шт/га), 60% площ – середньо (10–50 шт/м2) і 30% ріллі – сильну забур'яненості
(понад 50 шт/м2). Потенційна забур'яненість ріллі становить від 400–500 млн шт./га

до 1–2 млрд. шт./га. Шкодочинність бур'янів – це здатність їх зменшувати врожайність та погіршувати якість продукції.
Бур'яни є конкурентами сільськогосподарських рослин у використанні факторів життя, тому наявність їх у культурних агрофітоценозах небажана. Вони дуже
пристосовані до умов середовища, мають високу конкурентоспроможність у посівах. Шкода, якої завдають культурним рослинам бур'яни, дуже велика. За даними
Міжнародної організації продовольства і сільського господарства, втрати сільськогосподарської продукції від бур'янів та інших шкідливих організмів в усьому світі
оцінюються в 75 млрд. доларів за рік, що складає третю частину потенційно можливого збирання врожаю. Від забур'яненості полів світові втрати врожаю тільки зернових культур сягають близько 168 млн т, або 35 % потенційного врожаю, зокрема, втрати зерна пшениці становлять 35 млн т, або 24 % світового потенційного
врожаю.
У нашій країні зменшення валових зборів сільськогосподарських культур
унаслідок забур'яненості становить 25–30 %, в окремих випадках 50 %, а на сильнозабур'янених полях може звести нанівець.
Зменшення врожаю окремих культур може сягати: пшениці озимої й жита –
55–60%, ячменю ярого – 40–45%, картоплі – 40–55%, буряків цукрових – 50–80%,
кукурудзи – 50–70%, льону – 35–45%. За розрахунками фахівців втрати від бур'янів
у землеробстві України на всій площі ріллі щороку становлять мільйони тонн: зерна – 8–10, буряків цукрових – 15–18, картоплі – 5–6, соняшнику – 0,5–1,0 і значну
кількість іншої продукції галузі землеробства на загальну суму понад 10 млрд грн.
Крім кількісної втрати врожаю бур'яни зумовлюють також зростання
витрат на вирощування культур за рахунок проведення додаткових заходів
захисту культурних рослин від бур'янів, які становлять у середньому 30% усіх витрат праці у землеробстві. Висока забур'яненість спричинює зменшення на 30%
продуктивності ґрунтообробних агрегатів. Все це пояснюється високими конкурентними властивостями бур'янів з культурними рослинами за факторами життя –
світло, воду, поживні речовини. Так, буркун жовтий у 1,5, а пирій повзучий – у 2,5
рази більше засвоюють води з ґрунту, ніж пшениця озима, а лобода біла – у 2 рази
більше, ніж ячмінь та кукурудза. Осот рожевий виносить з ґрунту азоту і фосфору
у 1,5 рази, а калію – в 4 рази більше, ніж зернові колосові культури.
Високий транспіраційний коефіцієнт багатьох видів бур'янів (до 800–1000)
спричинює дефіцит вологи для культурних рослин. Це зумовлюється добре розвиненою кореневою системою бур'янів, яка значно глибше проникає в ґрунт і забирає
звідти вологу та поживні речовини. Зокрема, корені вівсюга сягають глибини 2 м,
буркуну – 6 м, осоту рожевого – 7 м.
Бур'яни випереджують у рості культурні рослини, затінюють їх, викликають
затінення і зменшують продуктивність фотосинтезу. Унаслідок цього бур'яни спричинюють вилягання зернових хлібів, що зменшує урожайність культур і погіршує
якість продукції, збільшуючи втрати під час збирання врожаю. Вилягання посівів
спричинюють і бур'яни, що мають виткі (березка польова, гречка березковидна) та
чіпкі (підмаренник чіпкий) стебла.

На забур'янених полях погіршується якість продукції рослинництва: уміст білка в зерні пшениці зменшується на 2–2,5 %, ячменю – на 1,2, кукурудзи – 3,4,
проса – на 1,2 %. Унаслідок забур'янення посівів соняшнику зменшується вміст олії
на 1,5, в гірчиці – на 2 %, значно – цукристість буряків цукрових.
Багато видів бур'янів роблять сільськогосподарську продукцію непридатною
для споживання. Так, кукіль звичайний, рутка лікарська, пожитниця, блекота гірка
та інші, потрапляючи у їжу та корми, призводять до отруєння людей і тварин.
Наявність насіння бур'янів у продукції помітно погіршує її харчову цінність
і смакові властивості. Так, уміст у борошні навіть незначної кількості розмеленого
насіння таких бур'янів як кукіль звичайний, пажитниця п'янка (плевел), гірчак рожевий перетворює його у продукт, непридатний для вживання людиною та твариною із-за вмісту шкідливих сполук. Домішки полину гіркого надають зерну, крупі
та борошну гіркого смаку.
Поряд з цим своїм затіненням, бур'яни знижують температуру ґрунту на 2–4
0С, що пригнічує мікробіологічні процеси і негативно впливає на поживний режим
ґрунту. Особливо від цього страждають на перших етапах росту й розвитку культурні рослини, які спочатку повільно розвиваються: льон, кукурудза, картопля, буряки цукрові та ін.
Бур'яни є джерелом розмноження багатьох хвороб та шкідників сільськогосподарських культур. Так, березка польова сприяє розмноженню лучного метелика
та озимої совки, які відкладають яйця на їх листках. У лободі, щириці розмножуються шкідники бурякових полів – буряковий клоп, лучний метелик, бурякова нематода, у плоскусі – просяний комар, а в бур'янах з родини пасльонових – колорадський жук. Носіями хвороби злакових культур (іржі) є пирій повзучий, свинорий;
сажка вівса – вівсюг; раку картоплі – паслін гіркий; борошнистої роси – осоти.
Бур'яни зменшують ефективність добрив, зрошення та інших агротехнічних
заходів, спрямованих на одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур (табл. 1.1).
Основна причина забур'яненості посівів полягає у значних запасах життєздатного насіння та органів вегетативного розмноження бур'янів у ґрунті, що зумовлено порушенням чергування культур у сівозмінах, вилучення деяких технологічних операцій із обробітку ґрунту, внесення неякісного свіжого гною, порушення
строків і способів збирання врожаю сільськогосподарських культур.
Koder (1986 р.) запропонував шкалу оцінки шкодочинності деяких видів бур'янів за їх складовими (табл. 1.2)
Даний підхід дозволяє визначити основну складову шкоди кожного виду та
розробити порівняльну оцінку загальної шкодочинності між цими видами бур'янів.
З метою визначення можливого рівня негативного впливу бур'янів на продуктивність культури визначають рівень небезпечності бур'янового угруповання у даному
агрофітоценозі.

Таблиця 1.1– Орієнтовні втрати врожаю (ц/га) за наявності окремих бур'янів
(1 шт./м2) на полях впродовж вегетаційного періоду
(за даними І. В. Веселовського, А. К. Лисенка, Ю. П. Манька)
Вид бур'яну

Конюшина
на сіно

Пшениця
озима

Буряки
цукрові

Березка польова
Галінсога дрібноквіткова
Гірчак шорсткий
Гірчиця польова
Кучерявець Софії
Жовтушник прямий
Зірочник середній
Лобода біла
Метлюг звичайний
Осот жовтий польовий
Осот рожевий
Паслін чорний
Жабрій звичайний
Пирій повзучий
Підмаренник чіпкий
Просо півняче
Ромашка непахуча
Фіалка польова
Хвощ польовий
Щириця звичайна

0,7
0,23
0,41
0,34
0,55
0,35
0,12
0,76
0,81
0,93
1,43
–
0,34
0,85
0,24
0,33
0,75
0,20
0,35
0,12

0,25
0,16
0,17
0,14
0,23
0,77
0,04
0,27
0,19
0,37
0,68
–
0,17
0,55
0,13
0,17
0,17
0,17
0,16
0,34

6,0
3,6
3,0
3,0
–
3,6
1,0
10,0
–
6,0
15,6
3,6
3,6
9,0
3,6
4,2
–
–
3,6
13,5

Кукурудза
на силос
1,24
0,38
0,46
0,40
–
0,4
0,1
1,23
–
1,24
2,00
0,04
0,40
0,98
0,59
0,51
0,62
–
0,46
1,40

Кукурудза
на зерно
0,58
0,16
0,20
0,20
–
0,19
0,06
0,48
–
0,58
0,90
0,24
0,22
0,48
0,16
0,02
0,29
0,10
0,14
0,60

Горох

Ячмінь

0,5
0,06
0,11
0,08
–
0,07
0,03
0,20
–
0,24
0,40
0,06
0,08
0,18
0,06
0,09
0,12
–
0,06
0,23

0,36
0,08
0,88
0,11
–
–
0,02
0,21
–
0,3
0,36
–
–
0,19
1,11
0,09
–
–
–
0,29

Оскільки у західному Лісостепу і західному Поліссі клімат вологіший, ніж в
інших зонах країни, тому й поля тут більше засмічені бур'янами. В системі землеробства цих зон захист сільськогосподарських угідь від бур'янів займає чільне місце. Поява сходів різних видів бур'янів у посівах основних сільськогосподарських
культур є процес не одномоментний, а тривалий у часі.
Тривалість періоду інтенсивної появи бур'янів істотно залежить від видового
складу, біологічних особливостей і специфіки вирощування кожної культури. Тому
в заходах захисту посівів обов'язково слід враховувати динаміку появи бур'янів і
можливості самої культури протистояти повторним хвилям забур'яненості.
Освоєння наукового обґрунтованих сівозмін із комплексним застосуванням
системи диференційованого обробітку ґрунту відповідно до адаптованих біологічних особливостей сільськогосподарських культур та системи захисту посівів є одним із основних комплексних заходів боротьби з бур'янами.

Таблиця 1.2- Оцінка негативного впливу бур'янів у посівах зернових культур,
бали (за Koder, 1986 р.)
Біологічна шкода
Вид бур'яну
Осот рожевий
Волошка синя
Вероніка плющелиста
Березка польова
Спориш
Гірчак березковидний
Гірчиця польова
Лисохвіст
Лобода біла
Мак-самосійка
Зірочник середній
Грицики звичайні
Підмаренник чіпкий
Плоскуха звичайна
Пирій повзучий
Редька дика
Ромашка непахуча

Технологічна шкода

зменшення
врожаю

погіршення
якості

передача
інфекції

процеси
збирання

процеси
переробки

3
2
2
3
1
2
2
3
2
1
3
1
3
1
2
2
2

–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
2
–
–
1
1
2
1
–
1
2
–
2
1
–

3
–
3
–
3
1
2
2
–
1
–
3
–
1
1
1

–
–
–
2
–
–
1
–
2
–
–
–
3
–
1
1
–

Засміченість
ґрунту
насін.
бур'янів
3
2
1
3
1
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
1
2

Примітка: – відсутня дія; 1 – слабка дія; 2 – середня дія; 3 – сильна дія
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