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ПЕЛЕХ Л.В., канд. с.-г. наук 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ВПЛИВ СИСТЕМИ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ 

АГРОФІТОЦЕНОЗУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
 

Висвітлено результати досліджень по характеру формування рівня забур’яненості агрофітоценозу 
ячменю ярого залежно від системи основного обробітку ґрунту з огляду на сучасні тенденції 

мінімалізації систем землеробства. 
Ключові слова: агрофітоценоз, ячмінь ярий, обробіток грунту, удобрення, забур’яненість. 

 

Ячмінь ярий – цінна продовольча, кормова і технічна культура. Найбільше його 

використовують на зернофуражні цілі. Зерно ячменю є високопоживним дієтичним кормом з 

високим вмістом енергії [1]. 

Завдяки значним зусиллям вітчизняних селекціонерів та рослинників сучасні сорти ячменю 

здатні забезпечувати високу врожайність, у зв’язку з чим ця культура посідає вагоме місце в 

структурі зернових. Подальша інтенсифікація сільськогосподарського виробництва (застосування 

високих доз добрив, особливо азоту, засобів захисту рослин і регуляторів росту) з одночасним 

впровадженням покращених сортів інтенсивного типу призвела до того, що за останнє десятиліття 

урожайність зернових значно зросла у країнах європейської спільноти [2]. 

Бур’яни суттєво конкурують за світло, воду і поживні елементи з сільськогосподарськими 

культурами та вважаються складовою агрофітоценозу. Встановлено, що чисельність насіння 

бур’янів в орному шарі може сягати біля 8 тис. насінин. однією з основних причин забур’яненості 

посівів ячменю ярого є високі запаси насіння бур’янів у ґрунті, на величину яких значно впливає 

чергування культур у сівозмінах та ступінь їх насичення одновидовими рослинами. Насіннєві 

запаси бур’янів збільшуються і при застосуванні добрив. Потенційну загрозу для культурних 

рослин становить та частина ґрунтового банку насіння бур’янів, яка здатна прорости протягом 

вегетаційного періоду. До аналогічних висновків дійшли й інші науковці[3-6]. 

Дослідження проводились в агрофітоценозі ячменю відповідно госпдоговірної тематики 

кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії ВНАУ упродовж 2015-2016 рр. 

Використовували сорт ячменю ярого Соборний на фоні двох варіантів основного обробітку 

ґрунту: зяблева оранка на глибину 20-22 см та дискування на глибину 10-12 см без обробітку з 

елементарною неглибокою заробкою. Попередник в усіх варіантах був горох.  

Технологія вирощування ячменю ярого у дослідах типова для умов Лісостепової зони за 

виключенням вивчаємих чинників досліду: посів до 5 млн. шт. /га схожих насінин. Фон живлення 

N45P45K45 по схемі РК – в основне удобрення, N – у форматі припосівного та підживлень. 

Забур’яненість посівів визначали кількісно-ваговим методом та за видами бур’янів. Для 

обліку використовували стаціонарно закріплені ділянки для достовірної оцінки динаміки 

забур’яненості. 

Система обліків передбачала наявність контрольної необробленої ділянки у одному з 

варіантів досліду для визначення потенційної чисельності бур’янів.  

Ґрунти дослідної ділянки - темно-сірі лісові середньосуглинкові з умістом в шарі 0–30 см 

гумусу 3,2 %, нітратного азоту 9,2, рухомих форм фосфору і калію (за Чириковим) відповідно 145 

і 115 мг/кг. 
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Результати вивчення особливостей формування бур’янового угрупування у посівах ячменю 

ярого підтвердили той факт, що система основного обробітку ґрунту значною мірою визначає стан 

геобіологічної чистоти посіву. 

Так найвища чисельність бур’янів встановлена на початку вегетації ячменю ярого на 

необроблюваній ділянці поля, яка була за контроль – 101,5 шт./м2, що на 19,3 % вище, ніж у 

варіанті з дискуванням та на 46 % вище, ніж у варіанті з оранкою. Такий розподіл характеру 

забур’яненості на нашу думку пояснюється інтенсивним поповненням ґрунтового поверхневого 

шару ґрунту насінням бур’янів за відсутності відвального обробітку у варіанті з дискуванням, а 

особливо на абсолютному контролі за відсутності будь-якого порушення верхнього шару ґрунту. 

Слід зауважити про зростання на 26,9 % кількості багаторічних коренепаросткових  бур’янів 

у співставленні варіантів оранки та дискування, що спричинялось відсутністю якісного 

підрізування кореневищних та коренепаросткових систем бур’янів у варіантах дискування, 

порівняно з варіантами класичної оранки. 

Характер динаміки бур’янів впродовж вегетації ячменю ярого мав динамічний характер. На 

період цвітіння, загальна чисельність бур’янів у всіх варіантах обробітку знижувалась, причому 

найбільш інтенсивно у варіанті оранки. Відбувалось це за рахунок посилення фітоценотичної 

конкурентоздатності рослин ячменю ярого у більш пізні фази його фенологічного розвитку у 

період активного росту до цвітіння. При цьому на фоні необроблювального варіанту на період 

цвітіння загальна забур’яненість посіву знизилась на 14,6 %, у варіанті дискування – на 45,6 %, а у 

варіанті оранки – на 30,5 %. 

Чисельність бур’янів на період дозрівання ячменю ярого також має тенденцію до зниження у 

всіх варіантах обробітку, що має ті ж причини, що й у випадку обліку на період початку цвітіння. 

Загальні темпи зниження мають подібний характер: у варіанті необроблюваного варіанту – 29,5 %, 

у варіанті дискування – 50,5 %, оранки – 58,8 % у співставленні до обліку на фазу початку 

вегетації. Тобто, у варіанті оранки за весь період вегетації культури відмічено середньодинамічні 

найвищі темпи зниження забур’яненості, що визначає оранку як найбільш оптимальний 

агротехнічний захід ефективного контролю рівня забур’яненості агрофітоценозу ярого ячменю на 

безгербіцидному фоні його вирощування. 

Важливим у плані розробки ефективних агрозаходів контролю бур’янів у посівах с.-г. 

культур є оцінка та аналіз не лише загальної їх чисельності, але й їх родинно-видовий характер. 

Так, найбільш багата родинно-видова структура сегетальної рослинності відмічена у варіанті 

необроблюваного контролю: 98 видів та 77 родів бур’янів, що відносить базові умови поля як 

місця досліджень до місця з високою рясністю бур’янів та ще раз підкреслює актуальність 

проведених досліджень. За застосування оранки характер співвідношень видів бур’янів суттєво 

зміюється. Так загальна кількість видів бур’янів зменшується на 58,2 %, а кількість груп родів на 

71,4 %. Окремі роди взагалі відсутні у співставлені оранки та необроблювального контролю. А 

окремих родинно-видових груп бур’янів взагалі не відмічено, зокрема жовтецевих 

(Ranunculaceae), молочайних (Euphorbiaceae) та губоцвітих (Lamiaceae). 

При цьому кількість найбільш небезпечних видів айстрових на 52,2 %, капустяних – на 60,0 

%, тонконогових – на 50,0 % 
Таким чином, у варіанті регулювання рясності бур’янів у посівах ячменю ярого за умови 

високих рівнів забур’яненості поля з рясністю понад 100 шт./м2 оранка залишається ефективним і 

надійним заходом забезпечення агроценотичної чистоти посіву культури на безгербіцидному фоні 

вирощування, яка забезпечує у підсумку в інтервалі 46,0-68,4 %. 
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