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Дослідження сучасного стану популяцій бур'янів в 
агроценозах має суттєве значення для прогнозування 
подальшого їх розвитку й впливу на врожайність, 
якість і продуктивність сільськогосподарських куль-
тур. На початку формування агрофітоценозу пше-
ниці ярої найбільш чисельною групою бур’янового 
компоненту були популяції ярих малолітніх бур’янів. 
Вони не складали конкуренції культурним рослинам, 
закінчуючи свій життєвий цикл раніше, тому не ма-
ли істотного впливу на формування врожаю основної 
культури. Популяції коренепаросткових багаторіч-
них бур'янів (будяк польовий, осот польовий, молочай, 
березка польова) у цей період формували найменш 
чисельну групу сегетальної рослинності, проте вони 
відрізнялися високою екологічною стійкістю, показ-
никами життєвості та високою здатністю конку-
рувати з культурними рослинами, тому завдавали 
найбільшої шкоди посівам пшениці ярової. Без прове-
дення правильних і своєчасних агротехнічних заходів 
популяції цієї групи рослин набували екологічної стій-
кості й мали значний вплив на формування агрофіто-
ценозу і врожаю ярої пшениці. 

Ключові слова: популяції бур’янів, малолітні 
бур’яни, багаторічні бур’яни, чисельність попу-
ляції, агрофітоценоз. 

Постановка проблеми. Популяційні дослі-
дження є необхідною частиною моніторингу по-
пуляцій, тобто системи визначення перебування 
популяції нині й перспективи її розвитку. 

Всі показники, що характеризують популяцію, 
досить мінливі й повинні вивчатися в динаміці. 
Особливості морфогенезу особин до певної міри 
є також популяційною характеристикою, поскі-
льки кожній популяції властиві свої особливості 
морфогенетичного розвитку. 

Вивчення впливу абіотичних факторів (темпе-
ратурного, світлового режиму, вологості, складу 
та особливостей ґрунту тощо) на динаміку попу-
ляційних показників, а також вплив на ці показ-
ники біотичних компонентів біоценозу, насам-
перед інших видів рослин, дає змогу визначити 
шляхи зміни ценопопуляцій, прогнозувати мож-
ливі змін в їх розвитку. 

Тому дослідження сучасного стану популяцій 
бур'янів в агроценозах має неабияке значення 
для прогнозування подальшого їх розвитку і 

впливу на врожайність, якість і продуктивність 
сільськогосподарських культур [1, 3, 4]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Бур'яни завдають чималої шкоди сільськогоспо-
дарському виробництву. Збитки від них переви-
щують втрати від комах, хвороб, непогоди разом 
узятих. Особливо велику загрозу бур’яни стано-
влять для культурних рослин на ранніх етапах їх 
вегетації. 

У посівах польових культур бур’яни не тільки 
знижують урожайність основної й додаткової 
продукції, але й потребують додаткових витрат, 
роблять важким виконання деяких польових  
робіт. Втрати від бур’янів можуть досягати  
10–70 % врожаю [2, 5]. 

Вважається, що за оптимально допустимої рі-
вноваги між культурними рослинами й бур'яна-
ми користь від останніх значно перевищує шко-
ду, – вони захищають проростки культурних ро-
слин від окремих несприятливих умов, сприяють 
процесам ґрунтоутворення, захищають ґрунт від 
ерозії, крім того багато з них є медоносними і 
кормовими рослинами. 

У системі агротехнічних заходів, спрямованих 
на отримання високих урожаїв культурних рос-
лин, питання розвитку і популяційно-видового 
складу бур’янів під впливом екологічних факто-
рів вивчено недостатньо [2, 5]. 
Мета досліджень. У зв'язку з цим нами в 

умовах північно-центральної помірно посушли-
вої підзони північної степової зони Україна про-
водився моніторинг стану популяцій найбільш 
поширених бур'янів у посівах сільськогосподар-
ських культур. 

Завданнями досліджень передбачалося: 
- провести моніторинг забур’яненості посівів 

зернових і просапних культур; 
- вивчити стан популяцій найбільш пошире-

них бур'янів у посівах зернових і просапних 
культур; 

- визначити перспективи розвитку популяцій 
досліджуваних бур'янів і скласти рекомендації з 
питання регулювання та контролю їх чисельнос-
ті в посівах сільськогосподарських культур. 
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Матеріали і методи досліджень. Досліджен-
ня проводилися протягом 2010–2013 років. Ди-
наміку кількісного складу бур’янових рослин в 
агрофітоценозі пшениці ярової вивчали в Сверд-
ловському та Ровеньківському районі Луганської 
області. Дослідження проводили в агрофітоцено-
зах фермерських господарств із короткою рота-
цією сівозмін. Видовий склад вивчали на необ-
роблених гербіцидами ділянках. Агротехнічні 
заходи виконувалися в одні й ті ж терміни. Захо-
дів стосовно догляду за посівами не проводили. 
Контролем слугували необроблені ділянки (пе-
релоги та міжсегетальні екотопи). 
Результати досліджень. На початку літа в аг-

рофітоценозах пшениці ярої (перша-друга дека-
ди червня) видовий склад популяцій бур’янових 
рослин був представлений такими основними 
екологічними групами: малорічними зимуючими 
та ярими й багаторічними бур’янами (див. табл.). 

За першого обліку бур'янів (перша декада  
червня) найбільш чисельну групу складали по-
пуляції ярих малолітніх бур’янів (32 %) – редька 
дика (Rарhanus rарhanistrum), плоскуха звичайна 
(Echinochloa crus-galli L.), лобода біла (Cheno-
podium album), щириця звичайна (Amaranthus 
retroflexus), гірчак березковидний (Polygonum 
convolvulus L.), латук дикий (Lactuca serriola), 
мишій сизий (Setaria glauca L.), чина бульбиста 
(Lathyrus tuberosum L.) та ін. Популяції цих ви-
дів бур’янів не становили конкуренції рослинам 
агропопуляції, вони закінчували свій життєвий 
цикл раніше за культурні рослин, тому істотно 
не впливали на формування врожаю пшениці 
ярої. 

Наступною за чисельністю видів була група 
популяцій зимуючих та озимих бурянів (29 %) – 
фіалка польова (Viola arvensis Murr.), вероніка 
плющелиста (Veronica hederifolia L.), підмарен-
ник чіпкий (Galium aparine L.), грицики звичайні 

(Capsella bursa-pastoris L.), талабан польовий 
(Thlaspi arvense L.), глуха кропива стеблообгор-
тна (Lamium amplexicaule), рутка лікарська 
(Fumaria officinalis). Початок весняної вегетації 
цих рослин відбувався на 5–7 діб раніше, ніж 
рослин пшениці ярої; їх активний ріст і розвиток 
на початку життєвого циклу надавав їм можли-
вість конкурувати за фактори середовища в пе-
ршій половині вегетації агрофітоценозу. Однак 
термін вегетації озимих і зимуючих бур’янів ко-
ротший за термін вегетації популяції культурних 
рослин, тому на формування врожаю зерна ця 
група сегетальної рослинності також значного 
впливу не мала (рис. 1).  

Найменш чисельну групу малолітніх бур’янів 
становили ефемери. Популяція зірочника серед-
нього (Stellaria media L.) складала не більше 2 % 
від загальної чисельності даної групи рослин, 
інші ж бур’янові рослини ранньої й короткої  
веґетації були представлені поодинокими росли-
нами. 

Коренепаросткові багаторічні бур'яни (будяк 
польовий (Cirsium arvense), осот польовий 
(Sónchus arvense), березка польова (Convolvulus 
arvensis L.) становили третю за чисельністю гру-
пу бур'янів (23 %). Рослини даної групи мали 
велику здатність конкурувати з культурними 
рослинами й завдавали посівам найбільшої шко-
ди. Популяції цих бур'янів відрізнялися невисо-
кою насінною продуктивністю. 

Розмножувалися переважно корінням, що да-
вало їм можливість утворювати паростки з бру-
ньок головного кореня або всієї кореневої сис-
теми. Небезпека забур’янення посівів, напри-
клад, осотом польовим, полягала в крихкому по-
верхневому корінні, здатному навіть від невели-
ких уламків давати поросль, а будякапольового, 
берізки польової – в досить довгому корінні. 

 

Видовий склад популяцій бур’янових рослин агрофітоценозу пшениці ярої  
на початку літа, 2010–2011 рр. 
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Рис. 1. Видовий склад популяцій малолітніх бур’янів у агрофітоценозі пшениці ярої:  

1 – зимуючі та озимі бур’яни; 
2 – ярі бур’яни; 
3 – ефемери. 

 
Механічне пошкодження  коріння коренепа-

роскових бур'янів не тільки не пригнічувало їх 
ріст й розвиток, а, навпаки, стимулювало ще ін-
тенсивніше паросткоутворення. Висока їх жит-
тєздатність пов'язана з міцною кореневою сис-
темою, а в осоту польового – з досить високою 
фотосинтезуючою активністю. Враховуючи не-
абияку біологічну життєздатність коренепарос-
кових бур'янів, неможливо швидко нейтралізува-
ти даний тип забур’яненості навіть досить ефек-

тивними гербіцидними препаратами (рис. 2). 
Кількісний склад популяцій кореневищних 

бур'янів (пирій повзучий (Elytrigiarepens L.), 
хвощ польовий (Equisétumarvénse) досягав лише 
6 %, коренестриженевих – 8 % від загальної чи-
сельності популяцій сегетальної рослинності 
агрофітоценозу пшениці озимої. Їх наявність, 
навіть у незначній кількості завдавала чималої 
шкоди формуванню рослин агропопуляції та 
отриманню високого врожаю зерна. 
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Рис. 2. Видовий склад популяцій багаторічних бур’янів у агрофітоценозі пшениці ярої:  

1 – коренепаросткові бур’яни; 
2 – коренестриженеві бур’яни; 
3 – кореневищні бур’яни. 
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Другий облік був проведений через 25 днів пі-
сля першого. За даними цього обліку, найбільш 
чисельну групу складали вже коренепаросткові 
бур'яни (34 %), чисельність популяцій ярих 
бур’янів скоротилася до 28 %, а також знизилася 
(до 23 %) чисельність озимих і зимуючих сеге-
тальних рослин. Кількість популяцій коренест-
риженевих і кореневищних залишилася на тому 
ж рівні – 8 та 6 %. 

За результатамитретього обліку, проведеного 
через 25 днів після другого, популяції коренепа-
росткових бур'янів становили найбільш чисель-
ну групу сегетальних рослин даного періоду  
формування агрофітоценозу – 45 %. Популяції 
ярих бур’янів не перевищували 17 % загальної 
кількості бур’янових рослин, а озимі та зимуючі, 
навпаки, скоротили свою чисельність (16 %), але 
вони не завдавали значної шкоди культурі. Ко-
ренестержневі бур'яни збільшили чисельність 
своїх популяцій на 25 %, а кореневищні – за ра-
хунок могутнього розвитку кореневої системи – 
збільшили свою чисельність у 2,5 разу порівняно 
з першим обліком. 

Найбільшої шкоди посівам пшениці ярової 
наносили рослини коренепаросткових бур'янів. 
На відміну від культурних рослин і багаторічних 
бур’янів насіння деяких коренепаросткових бу-
р'янів характеризувалося низькою первинною 
схожістю і досить тривалим періодом пророс-
тання, внаслідок чого їх насіння може зберігати-
ся в ґрунті протягом десяти і більше років, не 

втрачаючи схожості.  
Проте не всім видам бур’янових рослин влас-

тива ця біологічна особливість. Деякі, напри-
клад, осот польовий, відрізняється дружним 
проростанням насіння і високою схожістю.  
Можна зробити висновок, що популяції корене-
паросткових бур'яни відзначаються високою 
екологічною стійкістю.  

Однією з основних біологічних особливостей 
багаторічних бур'янів, що вкрай ускладнює бо-
ротьбу з ними, є їх здатність активно розмножу-
ватися за допомогою органів вегетативного роз-
множення – кореневищ, кореневих паростків, 
розташованих, передусім, у верхній частині ор-
ного шару. Тому головне в боротьбі з ними – 
виключити біосинтез і накопичення запасних 
поживних речовин у підземних органах, аби цим 
викликати  виснаження рослин. 
Висновок. Таким чином, протягом періоду 

розвитку агрофітоценозу пшениці ярої найбіль-
шою мірою збільшувалася чисельність і щіль-
ність популяцій коренепаросткових бур’янів 
(23–45 %). Дані популяції характеризувалися 
високими показниками життєвості й високою 
здатністю конкурувати з культурними рослина-
ми. Без проведення правильних і своєчасних аг-
ротехнічних заходів популяції березки польової, 
осоту польового, будяка польового, молочаю 
набували екологічної стійкості й значно вплива-
ли на формування агрофітоценозу і врожаю 
пшениці ярої. 
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