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Узагальнені результати багаторічних досліджень по видовому складу 
вегетуючих бур'янів та їх насіння в ґрунті  на полях соняшнику в 
умовах північно-східної України. Розглянуті питання прогнозу 
забур'яненості посівів при гербологічному моніторингу. 
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Вступ. Бур'яни були і залишаються фактором, який заважає соняшнику 

реалізувати його генетичний потенціал урожайності. Для успішного вирішення 
питання контролювання стану забур'яненості в посівах цієї культури важливо 
знати видовий склад даної групи шкідливих організмів в конкретних зонах 
країни [1 – 3]. 

Умови і методика проведення досліджень. Видовий склад бур'янів 
вивчали при проведенні звичайних польових дослідів, націлених на вирішення 
проблеми захисту соняшнику від бур’янистої рослинності. Дослідження 
виконували як в дослідному господарстві інституту "Елітне", розташованому в 
Харківському районі Харківської області, так і в інших господарствах області. 
Обліки бур'янів проводили згідно з вимогами відповідних методичних вказівок. 
На кожній ділянці в 5-ти місцях на майданчиках розміром 0,5 м2 (0,7 м х 0,73 м) 
перед збиранням урожаю підраховували бур'яни в розрізі видів. Підраховані 
бур'яни виривали і зважували по основних агробіологічних групах: злакові 
однорічні, дводольні малорічні і дводольні багаторічні. Крім того, характер 
забур'яненості посівів визначали при основному обстеженні полів в ряді 
господарств Харківської області. Методика цієї роботи передбачала облік 
видового складу бур'янів з виділення серед них домінуючих і субдомінуючих, 
виходячи з їх питомої ваги в загальній масі бур’янистих рослин [4]. Отримана 
інформація давала змогу встановити тип забур'яненості на кожному полі. 

Результати досліджень. Наші багаторічні дослідження дозволили 
встановити основні бур’яни, які завдають найбільшої шкоди соняшнику в регіоні 
(табл. 1). Дуже розповсюдженими в посівах є злакові однорічні бур'яни. Серед 
них помітну питому вагу займає і падалиця проса посівного. Друге місце по масі 
і третє по кількості в сегетальному угрупуванні належить дводольним 
багаторічним видам, майже повністю представленим коренепаростковими 
бур'янами. Різноманітністю видового складу серед інших агробіологічних груп 
виділялись дводольні малорічні бур'яни. Найбільш шкодочинними серед них 
були ярі види, насамперед щириця звичайна. Зимуючі види, незважаючи на те, 
що вони за числом видів не поступалися ярим бур'янам, за масою займали 
другорядне місце. До того ж половина їх з'являлась в кінці літа – на початку 
осені. 

В останні роки у зв’язку з погіршенням обробітку ґрунту на полях 
зростає чисельність кореневищного бур'яну пирію повзучого, хоча взагалі його 
роль в агрофітоценозі посіву соняшнику поки що незначна. Дуже рідко на полях 
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зустрічається вовчок соняшниковий. Загалом же в посівах соняшнику нами 
виявлено близько 50 видів бур'янів.  

Таблиця 1 
Основні бур'яни посівів соняшнику в умовах північно-східної України  

(дані 36 дослідороків, 1981 – 2008 рр.) 
 

Видовий склад бур'янів 
Забур'яненість  

перед збиранням урожаю 
кількість, шт/м2 сира маса, г/м2 

Плоскуха звичайна 114,1  
Мишій сизий 43,8  
Просо посівне (падалиця) 10,0  
Всього злакових однорічних 167,9 408 
Щириця звичайна 26,9  
Лобода біла 4,1  
Гірчак розлогий 3,4  
Чистець однорічний 3,0  
Фалопія березковидна 0,8  
Гірчиця польова  0,7  
Осот городній 0,5  
Паслін чорний 0,2  
Гречка культурна (падалиця) 0,1  
Всього дводольних ярих 39,7  
Фіалка польова 4,1  
Зірочник середній 3,5  
Ромашка непахуча  2,9  
Грицики звичайні 1,4  
Куколиця біла 1,0  
Талабан польовий 0,7  
Підмаренник чіпкий 0,6  
Віка мохната 0,5  
Всього дводольних зимуючих 14,7  
Інших дводольних малорічних 1,0  
Всього дводольних малорічних 55,4 143 
Осот рожевий 8,5  
Осот жовтий 2,4  
Березка польова 2,0  
Кульбаба лікарська 0,6  
Молочай лозний 0,2  
Інші дводольні багаторічні 0,2  
Всього дводольних багаторічних 13,9 255 
Пирій повзучий 0,2  

Разом 237,4 806 
 
Звичайно на конкретному полі соняшнику склад бур'янів представлений 

обмеженим числом видів. А серед них лише частина займає домінуюче чи 
субдомінуюче положення в бур'яновому компоненті агрофітоценозу. Виходячи з 
цього, визначають тип забур'яненості, який є сукупністю видів бур'янів, котрим 
притаманні визначені біологічні властивості і чутливість до певних гербіцидів, а 
відтак для їх контролювання необхідні відповідні агротехнічні і хімічні заходи. 
Для посівів соняшнику в основному характерні три прості типи забур'яненості – 
злаковооднорічний, дводольномалорічний, коренепаростковий та їх комбінації. 
Дуже рідко зустрічаються інші типи забур'яненості, наприклад, – пирійний, 
коренестрижневий.  
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В таблиці 2 узагальнені багаторічні результати визначення типів 
забур'яненості, отримані при основному обстеженні полів. Вони показують, що в 
умовах звичайних господарств на майже половині полів соняшнику домінуючі 
позиції серед бур'янів займають коренепаросткові види. На полях дослідних 
господарств і експериментальних ділянках, де витримується система сівозмін і 
основну підготовку ґрунту під соняшник проводять по системі поліпшеного зябу, 
коренепаросткові види серед бур'янів переважають лише на 20 % посівів 
соняшнику. 

Таблиця 2 
Типи забур'яненості посівів соняшнику, у % до обстеження полів 
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5,6 8,3 5,6 8,3 36,1 16,7 2,8 11,1 2,8 2,8 

Поля 
господарств 

(55) 
23,5 9,0 16,3 1,8 7,2 5,4 14,5 16,4 5,4  

 

Раціонально спланувати всю систему захисту посівів від бур'янів 
неможливо без детального знання стану забур'яненості на всій площі орної землі 
в господарстві. Відповідну інформацію дають матеріали основного обстеження 
полів, яке є однією з ланок гербологічного моніторингу. Багаторічний досвід 
проведення цієї роботи за нами розробленою методикою свідчить, що стан 
забур'яненості полів багаторічними бур'янами в два суміжні роки дуже тісно 
корелює між собою, що дає основу для точного прогнозу. Матеріали основного 
обстеження дозволяють спланувати систему контролювання бур'янів в 
наступному році і намітити поля, де в першу чергу слід вести основну підготовку 
ґрунту за системою поліпшеного зябу. А такий обробіток дає змогу в наступному 
році знизити масу коренепаросткових бур'янів на 81 – 92 % в порівнянні з 
варіантом, де проводилась лише оранка. 

Менш точний прогноз у відношенні забур'яненості видами, що 
розмножуються лише насінням. Його можна підвищити шляхом аналізу 
матеріалів основного обстеження за  декілька попередніх років. 

Ще надійніший прогноз дає визначення запасів фізично цілого насіння в 
шарі ґрунту 0 – 10 см. Багаторічні дослідження (18 дослідороків) показали, що 
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середня кількість насіння бур'янів на полях, що йшли під соняшник, становила 
4589 шт/м2. З них на злакові просовидні припадало 59, види щириці  – 18, гірчак 
розлогий – 11, лободу білу – 4, фалопію березковидну – 3, чистець однорічний і 
гірчицю польову – по 1 %. 

Потенційна забур’яненість в різній мірі реалізується у фактичну. Так, із 
всього фізично цілого насіння злакових просовидних бур'янів, що знаходиться в 
шарі ґрунту 0 – 10 см, в середньому формується 28,7 % вегетуючих рослин. Для 
дводольних малорічних бур'янів в цілому цей показник становить лише 6,3 %. 

Знання запасу насіння і його видового складу в ґрунті дуже важливе при 
вирішенні питання доцільності внесення ґрунтових гербіцидів під соняшник. 
При цьому слід особливу увагу приділяти наявності серед них представників 
родин капустяних (гірчиця польова, редька дика) та гречкових (гірчак розлогий, 
фалопія березковидна). При значній кількості насіння вищезгаданих бур'янів до 
харнесу, дуал голду чи трефлану слід додавати рейсер або прометрин. 

Висновки: 1. В посівах соняшнику в умовах північно-східної України 
серед бур'янів найбільш чисельними є плоскуха звичайна, мишій сизий та 
щириця звичайна. 2. При спрощенні системи основної підготовки ґрунту під 
соняшник в масі сегетального угрупування домінуюче положення займають 
коренепаросткові бур'яни. 3. За матеріалами основного обстеження посівів 
можливо скласти прогноз забур'яненості полів в наступному році, особливо 
багаторічними видами. 4. Для вирішення питання доцільності застосування 
ґрунтових гербіцидів основне обстеження важливо доповнити визначенням 
запасів насіння бур'янів в шарі ґрунту 0 – 10 см. 
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