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АНОТАЦІЯ 

Заяць П. С. Продуктивність сої і пшениці озимої залежно від способів 

основного обробітку сірого лісового ґрунту та заходів контролювання 

сегетальної рослинності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. 

ННЦ «Інститут землеробства НААН». – Чабани, 2021. 

Основною проблемою сільськогосподарського виробництва України на 

сьогодні залишається пошук шляхів підвищення продуктивності культур для 

підвищення добробуту населення. Одним з основних шляхів збільшення: 

продуктивності сільськогосподарських культур є усунення негативного впливу з 

боку шкідливих компонентів агрофітоценозу. На сьогодні втрати продукції 

рослинництва від бур’янів можуть досягати до 70 %, фітосанітарний стан посівів 

багато в чому залежить від способу основного обробітку ґрунту, тому 

розширення використання безполицевих обробітків ставить завдання порівняти 

їх ефективність з оранкою на фоні внесення гербіцидів. 

В умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

першочергового значення набуває завдання збереження родючості ґрунтів. Тому 

дуже важливо подальше розширення і поглиблення зональних досліджень по 

оптимізації способів обробітків ґрунту із зароблянням побічної продукції в 

якості удобрення в поєднанні з гербіцидами. Все це вимагає, незважаючи на 

великий накопичений досвід, проведення досліджень із вивчення впливу 

способів основного обробітку ґрунту та гербіцидів на продуктивність сої та 

пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України. Це можна 

отримати тільки експериментальним шляхом з наступним теоретичним і 

науковим поясненням отриманих результатів. 

У першому розділі дисертації – «Продуктивність посівів залежно від 

способу основного обробітку ґрунту та захисту від бур’янів» подано огляд 

наукової літератури з питань впливу різних способів основного обробітку ґрунту 

та гербіцидів на формування урожайності культур в сівозміни. Висвітлено 



 

 

значення зернових сівозмін, використання побічної продукції 

сільськогосподарських культур, як добрива та їх вплив на агрофізичні 

показники, запаси продуктивної вологи, біологічну активність і поживний режим 

ґрунту, забур’яненість і формування продуктивності культур в сівозміні. В той 

самий час вказано на недостатнє опрацювання з питань оптимізації способів 

основного обробітку ґрунту та гербіцидів та їх впливу на ґрунт та культурні 

рослини. 

У другому розділі дисертації – «Умови та методика проведення 

досліджень» наведено характеристику ґрунтово-кліматичних умов, 

проаналізовано погодні умови за роки проведення досліджень. Наведено 

методологічні та агротехнічні основи проведення досліджень. 

Результати досліджень у третьому розділі дисертації – «Вплив способів 

основного обробітку ґрунту на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунту в 

ланці зерно-просапної сівозміни» свідчать проте, що на сірому грубопилувато-

легкосуглинковому ґрунті залежно від способу основного обробітку і 

позиційного розміщення заробляння органічної маси формується щільність 

складення. Так за плоскорізного обробітку на 20–22 см щільність складення 

ґрунту в 0–10 см шарі була нижча на 0,03–0,06 г/см3 від оранки на 20–22 см, 

внаслідок локалізації 55 % побічної продукції та післяжнивних решток 

попередника. 

Внаслідок диференціації 0–20 см шару за агрофізичними показниками 

накопичення продуктивної вологи за плоскорізного розпушування було вищим, 

ніж за оранки (контроль) у шарі 0–50 і 0–100 см на 7,7 та 11,6 % під соєю і на 2,6 

та 3,1 % під пшеницею озимою. Покращання агрофізичного стану ґрунту за 

плоскорізного розпушування ґрунту, сприяло ефективному засвоєнню вологи 

рослинами сої, про що свідчить коефіцієнт водоспоживання – 2301 м3/т, що на 

9,7 % вище, ніж за оранки, а у пшениці озимої за цим показником між 

обробітками істотної різниці не було і коефіцієнт водоспоживання становив на 

рівні 492–512 м3/т. 

Встановлено, що при загортанні побічної продукції культур у ланці зерно-



 

 

просапної сівозміни на варіанті оранки істотних змін запасів гумусу та його 

розподілу в шарі ґрунту, що обробляється не спостерігалось. Плоскорізне 

розпушення призводило до посилення диференціації запасів гумусу 0-30 см 

шару ґрунту та його зменшення в шарі 20–30 см.  

Поживний режим сірого лісового ґрунту в ланці зернопросапної сівозміни 

залежав як від надходження елементів живлення з добривами, так і від 

повернення їх з побічною продукцією попередника. За тривалого проведення 

досліду склався високий рівень забезпечення фосфором (22–26 мг/100 г ґрунту). 

Позитивно на вміст калію в ґрунті впливало загортання побічної продукції, з 

якою поверталося його в ґрунт 58,5–61,6 кг/га, або 63–65 % від загального його 

використання культурою. Внаслідок використання побічної продукції як 

добрива та внесення мінеральних добрив у розрахунку 62 кг/га сівозмінної площі 

в зерно-просапній сівозміні, вміст калію в ґрунті став відповідати високому 

рівню забезпечення. 

Встановлено, що за плоскорізного обробітку ґрунту кращі умови 

життєдіяльності ґрунтової біоти забезпечує внесення Пікадору, РК (1,0 л/га) на 

стадії ВВСН 0 культури, а за оранки, навпаки, – при застосуванні цього 

препарату на стадії ВВСН 12-15 сої, про що свідчить інтенсивність виділення 

СО2 з ґрунту.  

Розрахунки балансу NPK в ланці сівозміни свідчать, що у зерновій 

сівозміні за систематичного внесення N68P55K62 кг/га сівозмінної площі та 

повернення в ґрунт з побічною продукцією азоту – 45, фосфору – 17, калію – 

60 кг/га, сформувався позитивний баланс азоту, фосфору та калію, що дає 

можливість зменшити дози мінеральних добрив до рівня виносу урожаєм 

основної продукції культур.  

У четвертому розділі дисертації – «Вплив агротехнічних заходів та захисту 

на забур’яненість культур у ланці зернопросапної сівозміни» встановлено, що за 

тривалого беззмінного застосування в сівозміні плоскорізного розпушення 

призводить до збільшення потенційної забур’яненості верхнього 0-10 см орного 

шару порівняно з оранкою, тобто спостерігається різка диференціація за вмістом 



 

 

насіння бур’янів у ґрунті. Рівень потенційної забур’яненості та темпи 

проростання насіння бур’янів, що спостерігаються за безполицевого способу 

основного обробітку, здатні забезпечувати високий рівень фактичної 

забур’яненості посівів культур ланки сівозміни.  

Встановлено, що у зерно-просапній сівозміні за проходження однієї ротації 

сої, відбулися зміни у структурі сегетальної рослинності, про що свідчить  

збільшення частки ярих ранніх бур’янів на 8,5 % та пізніх ярих на 6,9 %, що було 

зумовлено змінами кліматичних та погодних умов, що спричинило тісні 

кореляційні зв’язки між появою сходів злакових бур’янів та опадами r=0,84 і 

r=0,97 температурою. 

Встановлено, що рівень забур’яненості у посіві сої за безполицевого 

обробітку на 35,2 % вищий, ніж за оранки з домінуванням у структурі 

бур’янового ценозу однорічних злакових бур’янів. Встановлено, що за 

плоскорізного розпушення у посіві пшениці озимої формується в 2 рази більша 

забур’яненість, ніж за оранки (65,3 шт/м2), при цьому за полицевого обробітку 

домінують зимуючі бур’яни (51 %), а за безполицевого ярі ранні (53 %). 

Найбільш ефективною дозою гербіциду Пікадор, РК виявилась 1,0 л/га, яка 

дає змогу отримати технічну ефективність на рівні 73,6–86,1 %, що на 4,4–19,9 % 

вище за досходового внесення а також зменшити повітряно-суху масу бур’янів 

11,1–17,4 %. Відмічено, що осіннє внесення гербіциду Пік 75 WG у посіві 

пшениці озимої дозволяє отримати на 3–9 % за оранки і на 7–8 % за 

плоскорізного обробітку вищу технічну ефективність, а також знизити 

повітряно-суху масу бур’янів на 77–89 %, ніж за весняного внесення цього 

гербіциду, де показники на 6–14 % нижчі. Найефективнішою дозою гербіциду 

Пік 75 WG була доза 20 г/га, що дала змогу отримати технічну ефективність на 

75–78 % за оранки і 74–81 % за плоскорізного обробітку. 

Виявлено, що в умовах Північного Лісостепу на сірому лісовому 

легкосуглинковому ґрунті за використання технології плоскорізного 

розпушення на 20–22 см з застосуванням гербіциду Пікадор, РК (1,0 л/га) на 

стадії ВВСН 0 спостерігається тенденція до покращання формування 



 

 

симбіотичного апарату рослин сої. Збільшення кількості бульбочок за 

плоскорізного розпушення, порівняно з оранкою у період максимального 

розвитку рослин культури відбулося за рахунок кращих умов розвитку рослин 

сої і становило за безполицевого обробітку 28–48 шт./рослину, приріст їх маси 

відповідно підвищився на 63,6–85,7 %. 

Встановлено, що рівень забур’яненості в посівах залежить від біологічних 

особливостей культур ланки сівозміни і умов, за яких їх вирощують. Це дає 

можливість рекомендувати використання особливостей цих культур ценотично 

впливати на бур’яни з допомогою гербіцидного захисту, при цьому вони здатні 

зменшувати їх шкодочинність у посівах. Внесення максимальних доз гербіцидів 

на посівах культур ланки сівозміни забезпечує зростання співвідношення маси 

культури до бур’янів на всіх варіантах способів основного обробітку ґрунту. 

Конкурентний тиск бур’янів в посіві сої на фоні плоскорізного обробітку 

на 5,5 % вище, ніж за оранки (контроль), а культури навпаки на 6,8 % нижче, що 

зумовлено вищою актуальною забур’яненістю. При застосуванні гербіциду 

Пікадор, РК конкурентний тиск сої підвищується і становить 63,5–68,8 % за 

досходового внесення і 41,9–61,5 % за післясходового. Для посіву пшениці 

озимої конкурентний тиск бур’янів мінімальний за обох способів основного 

обробітку ґрунту і становить 6,9–13,2 % та відповідно високий тиск культури на 

бур’яновий ценоз 81,5–84,8 %, а при застосуванні гербіциду Пік 75 WG він 

підвищується до 90 %. 

Встановлено, що індекс конкурентоспроможності сої за впливу основного   

обробітку ґрунту не мав істотної різниці, а при застосуванні гербіциду 

Пікадор, РК до сходів культури підвищував його на 25,3-27,8 %. У посіві 

пшениці озимої індекс конкурентоспроможності на оранці був на 27,8 % вищий, 

ніж за плоскорізного розпушення. При застосуванні гербіциду Пік 75 WG у дозі 

15 г/га у фазі 1–3 листків культури цей показник був найвищий і становив 2,8–

2,9, що було зумовлено меншим гербіцидним стресом і впливом бур’янів. 

Встановлено, що сорти пшениці озимої мають різну реакцію на дію 

гербіцидів. Виявлено сорти з низькою реакцією на фактор гербіцидного стресу 



 

 

(Мережка, КС-51, Щільноколоса). Рівень урожайності зерна в умовах вологого 

вегетаційного періоду року при застосуванні гербіциду Логран 75WG (10 г/га) 

сягав 7,2–14,5 т/га, і 6,9–13,1 т/га за внесення гербіциду Гроділ Максі (110 мл/га). 

Найбільшу врожайність формували лінія КС-51 і сорт Мокоша. Встановлено, що 

приріст урожайності за внесення гербіцидів може сягати 30 % і вище, що 

досягається за рахунок збільшення маси 1000 насінин та маси зерна з колоса. 

У п’ятому розділі дисертації представлено «Продуктивність культур 

залежно від основного обробітку та контролювання бур’янів у сівозміні». 

Застосування в якості основного обробітку плоскорізного розпушення на 20–

22 см дає можливість отримати до 30 % вищу урожайність сої, ніж за оранки на 

20–22 см, що було зумовлено кращими агрофізичними показниками і 

біологічними процесами у ґрунті. Внесення гербіциду Пікадор, РК в дозі 1,0 л/га 

до сходів сої дає змогу отримати приріст урожайності – 1,44–1,64 т/га порівняно 

з контролем (без гербіциду). 

У посіві пшениці озимої спосіб основного обробітку ґрунту не мав 

вагомого впливу на врожайність. Осінній строк внесення гербіциду Пік 75 WG 

дозволяє отримати приріст урожайності 1,0–1,24 т/га порівняно з контролем (без 

гербіциду), або 0,22–0,64 т/га з весняним строком у фазі кущення, що 

обумовлюється фазою бур’янів і культури на час внесення. 

Вплив основного обробітку на вміст білка в  насінні сої не встановлено, а 

вміст олії був вищий на 0,6 % за плоскорізного розпушення за показником на 

фоні оранки 19,6 %. Відмічено зниження вмісту білка за досходового внесення 

гербіциду Пікадор, РК на 1,5–1,6 % за оранки, і 1,0–1,7 % за плоскорізного 

розпушення, в той час як показники по вмісту олії були на 1,3–1,4 та 0,9–1,2 % 

вищі відповідно. 

Вплив основного обробітку на вміст білка в пшениці озимої не мав 

значення, а вміст клейковини на 0,6 % був вищий за оранки. Встановлено, що за 

дози 0,20 г/га Пік 75 WG зростає вміст білка на 0,37-1,02 % за оранки на 20–

22 см. Відмічено, що за плоскорізного розпушення в насінні пшениці озимої 

підвищується показник скловидності на 6,4 % за оранки. Встановлено, що 



 

 

внесення гербіциду Пік 75 WG в осінній строк підвищує скловидність на 15,7–

19,4 % за оранки і 5,0–9,3 % за плоскорізного розпушення. 

Встановлено, що за плоскорізного розпушення на 20–22 см висота рослин 

сої, була вищою, ніж за оранки на 20–22 см, що зрештою вплинуло на 

формування більшої кількості бобів і насіння в них. За досходового внесення 

гербіциду Пікадор, РК формувалась більша кількість насіння в бобі і на одну 

рослину сої. 

Спосіб основного обробітку ґрунту не впливав на висоту рослин пшениці 

озимої , а при внесенні гербіциду Пік 75 WG вона знижувалась до 10 % залежно 

від варіанта. Внесення гербіциду Пік 75 WG восени формувалась більша 

кількість насіння в колосі та колоску, а також маса зерна з колоса, що було 

зумовлено вищою технічною ефективністю гербіциду. 

У шостому розділі дисертації представлено – «Економічна та енергетична 

оцінка ефективності агротехнічних та хімічних заходів, спрямованих на 

підвищення продуктивності культур ланки сівозміни». З результатів аналізу 

економічної  ефективності встановлено, що найвищий показник чистого 

прибутку для вирощування сої 13,7 тис. грн/га та рівень рентабельності 142 % 

отримано за проведення плоскорізного розпушування на 20–22 см та внесення 

гербіциду Пікадор РК (1,0 л/га) до сходів культури, а при вирощувані пшениці 

озимої ці показники становили 20,4 тис. грн/га та 155 % відповідно за проведення 

оранки на 20-22 см з внесенням гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) восени у фазі 1–

3 листків культури. 

Оцінюючи енергетичну ефективність поєднання досліджуваних факторів 

можна відмітити найвищий показник Кее = 2,73 за вирощування сої за проведення 

плоскорізного розпушування на 20–22 см з внесенням гербіциду Пікадор, РК 

(1,0 л/га) у фазі ВВСН 0 культур. Пшениці озимій найвищий показник 

енергетичної ефективності Кее = 4,4 забезпечили у варіанті з проведенням оранки 

на 20–22 см та внесення гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) у фазі ВВСН 11-13. 

Ключові слова: основний обробіток ґрунту, агрофізичні та агрохімічні 

показники ґрунту, ланка сівозміни, гербіциди, продуктивність культур, 



 

 

економічна і енергетична ефективність. 

ANOTATION 

Zayats P. S. The productivity of soybean and winter wheat depending on 

methods of the basic cultivation of gray forest soil at measures of control of segetal 

vegetation. – The Manuscript 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

agricultural sciences on a specialty 06.01.01 – general agriculture. NSC "The Institute 

of Agriculture NAAS". – Chabany, 2021. 

The main problem of agricultural production in Ukraine today is the search for 

ways to increase crop productivity to improve the welfare of the population. One of the 

main ways to increase the productivity of crops is to eliminate the negative impact of 

harmful components of the agrophytocenosis. Nowadays, crop losses from weeds can 

reach up to 70 %, phytosanitary condition of crops largely depends on the method of 

basic tillage, so the expansion of the use of no-tillage is to compare their effectiveness 

with plowing against the background of herbicides.  

In the conditions of intensification of agricultural production the task of 

preservation of soil fertility becomes of paramount importance. Therefore, it is very 

important to further expand and deepen zonal research to optimize tillage methods with 

the earning of by-products as fertilizer in combination with herbicides. All this 

requires, despite the extensive experience, research to study the impact of methods of 

basic tillage and herbicides on the productivity of soybeans and winter wheat in the 

Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. This can be obtained only experimentally, 

followed by theoretical and scientific explanation of the results.  

The first section of the dissertation – "The productivity of crops depending on 

the method of basic tillage and protection against weeds" presents a review of the 

scientific literature on the impact of different methods of basic tillage and herbicides 

on the formation of crop yields in crop rotation. The importance of grain crop rotations, 

the use of by-products of crops as fertilizers and their impact on agrophysical 

parameters, reserves of productive moisture, biological activity and nutrient status of 

the soil, weeding and crop productivity in crop rotation. At the same time, there is a 



 

 

lack of insufficient elaboration on the issues of optimization of the methods of basic 

tillage and herbicides and their impact on the soil and cultivated plants. 

In the second section of the dissertation – "Conditions and methods of research" 

the characteristic of soil-climatic conditions is given, weather conditions for years of 

carrying out researches are analyzed. Methodological and agrotechnical bases of 

conducting researches are given.  

The results of research in the third section of the dissertation – "The influence of 

methods of basic tillage on agrophysical and agrochemical properties of soil in the link 

of grain-row crop rotation" indicate, however, that on gray coarse-pollinated loamy 

soil depending on the method of main cultivation. Thus, with flat-cut tillage by 20–

22 cm, the soil density in the 0–10 cm layer was lower by 0.03–0.06 g/cm3 from 

plowing by 20–22 cm, due to the localization of 55 % of by-products and post-harvest 

residues of the predecessor.  

Due to the differentiation of the 0–20 cm layer according to agrophysical 

indicators, the accumulation of productive moisture during flat loosening was higher 

than during plowing (control) in the layer 0–50 and 0–100 cm by 7.7 and 11.6 % under 

soybean and by 2.6 and 3.1% under winter wheat. Improving the agrophysical 

condition of the soil with flat loosening of the soil, contributed to the effective 

absorption of moisture by soybean plants, as evidenced by the water consumption ratio 

– 2301 m3/t, which is 9.7 % higher than plowing, and in winter wheat there was no 

significant difference between treatments. and the water consumption ratio was at the 

level of 492–512 m3/t.  

It was established during the wrapping of by-products of crops in the link of 

grain sowing crop rotation on the variant of plowing significant changes of humus 

reserves and its distribution in the layer of cultivated soil were not observed. Flat-cut 

loosening led to increased differentiation of humus reserves of 0–30 cm of soil layer 

and its reduction in the layer of 20–30 cm.  

The nutrient regime of gray forest soil in the link of grain sowing crop rotation 

depended both on the supply of nutrients with fertilizers and on their return with the 

by-products of the predecessor. During the long experiment was formed a high level 



 

 

of phosphorus supply (22–26 mg/100g of soil). The potassium content in the soil was 

positively affected by the wrapping of by-products, with which it was returned to the 

soil 58.5–61.6 kg/ha, or 63–65 % of its total use by the crop. Due to the use of by-

products as fertilizers and the application of mineral fertilizers at the rate of 62 kg/ha 

of crop rotation area in grain crop rotation, the potassium content in the soil began to 

correspond to a high level of supply.  

It was found for flat tillage the best living conditions of soil biota provides the 

introduction of Picador, PK (1.0 l/ha) at the stage of BBCH 0 crops, and for plowing, 

on the contrary – when using this preparation at the stage of BBCH 12–15 soybeans, 

as evidenced by the intensity of CO2 release from the soil. 

Calculations of NPK balance in the crop rotation link show that in grain crop 

rotation with systematic application of N68P55K62 kg/ha of crop rotation area and return 

to the soil with by-products of nitrogen – 45, phosphorus – 17, potassium – 60 kg/ha, 

was formed a positive balance of nitrogen, phosphorus and potassium which makes it 

possible to reduce the dose of mineral fertilizers to the level of removal of the main 

crop products. 

In the fourth section of the dissertation – "The influence of agrotechnical 

measures and protection on weediness of crops in the link of grain tillage crop rotation" 

it is established that long-term continuous use in crop rotation of flat loosening leads 

to increase of potential weediness of the top 0–10 cm of arable layer in comparison 

with plowing, there is a sharp differentiation in the content of weed seeds in the soil. 

The level of potential weediness and the rate of germination of weed seeds  are 

observed in the shelfless method of basic cultivation are able to provide a high level of 

actual weediness of crops in the crop rotation.  

It was found in the grain sowing crop rotation during one rotation of soybeans, 

there were changes in the structure of segetal vegetation, as evidenced by an increase 

in the share of spring early weeds by 8.5 % and late spring by 6.9 %, due to changes in 

climate and weather conditions, as evidenced by the close correlations between the 

emergence of cereal weeds and precipitation r = 0.84 and r = 0.97 temperature. 

It was found  the level of weeds in soybean crops with no-till cultivation is 



 

 

35.2 % higher than for plowing with dominance in the structure of weed coenosis of 

annual cereal weeds. It was found that with flat-cut loosening in the sowing of winter 

wheat is formed 2 times more weeds than plowing (65.3 pcs/m2), while the shelf 

cultivation is dominated by wintering weeds (51 %), and for shelfless spring early 

(53 %). 

The most effective dose of the herbicide Picador, PK was 1.0 l/ha, which allows 

to obtain technical efficiency at the level of 73.6–86.1%, which is 4.4–19.9 % higher 

than the pre-application and reduce air dry weight of weeds 11.1–17.4 %. It is noted  

the autumn application of the herbicide Pik 75 WG in the sowing of winter wheat 

allows to obtain 3–9 % for plowing and 7–8% for flat cultivation higher technical 

efficiency, as well as to reduce the air-dry mass of weeds by 77–89 %, than with the 

spring application of this herbicide where the rates are 6-14% lower. The most effective 

dose of the herbicide Pik 75 WG was a dose of 20 g/ha, which is allowed to obtain 

technical efficiency of 75–78% for plowing and 74–81% for flat tillage.  

It was found  in the conditions of the northern Forest-Steppe on gray forest light 

loam soil using the technology of flat-cut loosening by 20–22 cm with the use of 

herbicide Picador, PK (1.0 l/ha) at the stage of BBCH 0 there is a tendency to improve 

the symbiotic apparatus of soybean plants. The increase in the number of tubers in flat-

cut loosening, compared with plowing during the period of maximum development of 

crop plants was due to better conditions for the development of soybean plants and 

amounted to 28–48 pieces/plant without tillage, their weight gain increased by 63.6–

85.7 %.  

It was found  the level of weeds in crops depends on the biological characteristics 

of crops in the crop rotation and the conditions under which they are grown. It gives 

an opportunity to recommend the use of the characteristics of these crops to 

coenotically affect weeds with herbicide protection, while they are able to reduce their 

harmfulness in crops. The application of maximum doses of herbicides on crops of 

crop rotation provides an increase in the ratio of crop mass to weeds in all variants of 

the methods of basic tillage.  

The competitive pressure of weeds in soybean crops against the background of 



 

 

flat cultivation is 5.5 % higher than for plowing (control), and crops on the contrary 

are 6.8 % lower, due to higher actual weeding. When using the herbicide Picador 

competitive soybean pressure increases and is 63.5-68.8 % for pre-emergence and 

41.9–61.5 % for post-emergence. For sowing of winter wheat, the competitive pressure 

of weeds is minimal for both methods of basic tillage and stands 6.9–13.2 % and, 

accordingly, the high pressure of the crop on the weed cenosis 81.5–84.8%, and when 

using the herbicide Pik 75 WG it rises to 90%.  

It was found  the soybean competitiveness index under the influence of the main 

tillage did not have a significant difference, and when applying the herbicide Picador 

to seedlings increased it by 25.3–27.8%. In winter wheat crops, the competitiveness 

index for plowing was 27.8% higher than for flat plowing. When using the herbicide 

Pіk 75 WG at a dose of 15 g / ha in phase 1–3 leaves of the crops, this figure was the 

highest and amounted to 2.8–2.9, which was caused by lower herbicide stress and  

impact of weeds. 

It was found  winter wheat varieties have different reactions to the action of 

herbicides.  There was identified varieties with low reaction to herbicide stress factor 

(Merezhka, KS-51, Shchilnokolosa). The level of grain yield in the wet growing season 

with the application of the herbicide Logran 75 WG (10 g/ha) was 7.2–14.5 t/ha, and 

6.9–13.1 t/ha with the application of the herbicide Grodil Maxi (110 ml/ha). The 

highest yield was formed by the KS-51 line and the Mokosha variety. It is established 

that the increase in yield with the application of herbicides can reach 30 % and above, 

which is achieved by increasing the weight of 1000 seeds and the weight of grain from 

the ear. 

The fifth section of the dissertation presents – "The productivity of crops 

depending on the main cultivation and control of weeds in crop rotation."The use of 

flat-cut loosening by 20–22 cm as the main tillage allows to obtain up to 30 % higher 

yield of soybeans than by plowing by 20–22 cm, which was due to better agrophysical 

indicators and biological processes in the soil. Application of the herbicide Picador PK 

at a dose of 1.0 l/ha to soybean seedlings allows to obtain an increase in yield – 1.44–

1.64 t/ha compared to the control (without herbicides).  



 

 

In the sowing of winter wheat, the method of basic tillage did not have a 

significant effect on yield.  The autumn term of herbicide application Pik 75 WG allows 

to receive an increase of productivity of 1,0–1,24 t/hectare in comparison with control 

(without herbicide), or 0,22–0,64 t/hectare with spring term in a tillering phase  is 

caused by a phase weeds and crops at the time of application.  

The effect of the main treatment on the protein content in soybean seeds was not 

established, and the oil content was higher by 0.6% with flat loosening with a rate of 

19.6 % against the background of plowing. There was a decrease in protein content 

with pre-emergence application of the herbicide Picador, PK by 1.5–1.6 % for plowing, 

and 1.0–1.7 % for flat-cut loosening, while the oil content was 1.3–1.4 and 0.9–1.2 % 

higher, respectively.  

The effect of the main treatment on the protein content of winter wheat did not 

matter, and the gluten content was 0.6% higher than plowing. It is established that  at 

a dose of 0.20 g/ha Pik 75 WG increases the protein content by 0.37–1.02% for plowing 

by 20–22 cm. 4% for plowing. It was found that the application of the herbicide 

Pik 75 WG in autumn increases the glassiness by 15.7–19.4 % for plowing and 5.0–

9.3 % for flat loosening.  

It was found that at flat loosening by 20–22 cm the height of soybean plants was 

higher than at plowing by 20–22 cm, which was ultimately affected the formation of 

more beans and seeds in them. During pre-emergence application of Picador PK 

formed more seeds in beans and per soybean plant. 

The method of basic tillage did not affect the height of winter wheat plants, and 

when applying the herbicide Pik 75 WG, it decreased to 10 % depending on the option. 

Application of herbicide Pik 75 WG in autumn formed a larger number of seeds in the 

ear and spikelet, as well as the mass of grain from the ear, which was due to the higher 

technical efficiency of the herbicide.  

In the sixth chapter of the dissertation presents – "Economic and energy 

assessment of the effectiveness of agronomic and chemical measures aimed at 

increasing crop productivity of crop rotation". From the results of economic efficiency 

analysis found that the highest net profit for soybean cultivation 13.7 thousand UAH/ha 



 

 

and profitability 142 % was obtained for flat loosening by 20–22 cm and application 

of herbicide Picador PK (1.0 l/ha) to seedlings, and when growing winter wheat, these 

figures were 20.4 thousand UAH/ha and 155 %, respectively, for plowing at 20–22 cm 

with the introduction of herbicide Pik 75 WG (20 g/ha) in autumn in the phase of 1–

3 leaves of the crops.  

Assessing the energy efficiency of the combination of the studied factors, we can 

note the highest value of Kee = 2.73 for growing soybeans for flat loosening at 20–

22 cm with the introduction of the herbicide Picador RK (1.0 l/ha) in the phase of 

BBCH 0 crops. In winter, the highest energy efficiency index Kee = 4.4 was provided 

in the variant with plowing at 20–22 cm and application of Pіk 75 WG (20 g/ha) in the 

phase of BBCH 11-13. 

Key words: basic tillage, agrophysical and agrochemical soil indicators, crop 

rotation link, herbicides, crops productivity, economic and energy efficiency. 
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ВСТУП 

 

Проблема захисту культурних посівів від шкодочинних об’єктів набула 

останнім часом особливої актуальності. Найбільшою шкодочинністю 

відзначаються бур’янові ценози, яка навіть за умов високої культури 

землеробства зумовлюють втрати 10–15 % врожаю і завдають економічних 

збитків. Зниження продуктивності сільськогосподарських культур внаслідок 

конкуренції, яку створюють бур’яни, може становити 20–50% можливого рівня 

врожайності для суцільних посівів і 40–80% – для посівів просапних культур. 

Отже, у зв’язку з змінами кліматичних умов, які викликали певні зміни 

фітоценозу бур`янів, зміни структури посівних площ сільськогосподарських 

культур та збільшенням асортименту гербіцидів виникає необхідність 

проведення удосконалення системи хімічного захисту ряду культур. 

Актуальність теми. Серед агрозаходів, що впливають на родючість та 

забур’яненість ґрунту одним з визначальних є його основний обробіток, який 

регулює агрофізичні параметри, впливає на водний, повітряний, поживний 

режими, забезпечуючи умови для формування сталої врожайності 

сільськогосподарських культур.  

Питанням обробітку ґрунту в типових для України сівозмінах присвячено 

дослідження відомих вітчизняних науковців, зокрема, М. К. Шикули, 

І. А. Пабата, В. В. Медвєдєва, А. М. Малієнка, М. П. Малярчука та ін. 

Паралельно вирішенням проблеми забур’яненості посівів займались 

Іващенко О. О., Манько Ю. П., Танчик С. П. та ін. Разом з тим, на сьогоднішній 

день недостатньою мірою опрацьовані та впроваджуються раціональні системи 

обробітку ґрунту, удобрення, контролювання бур’янів, що адаптовані до 

сучасного землеробства. Це особливо актуалізується в умовах зміни клімату, 

звуження виробничої спеціалізації, запровадження короткоротаційних сівозмін, 

зменшення обсягів внесення мінеральних добрив та використання як органічного 

добрива побічної продукції рослинництва. У зв’язку з цим, сьогодні постають 

нагальні питання щодо агрономічної, економічної та енергетичної ефективності 
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різних способів основного обробітку ґрунту та контролювання сегетальної 

рослинності в сучасних агротехнологіях. На вирішення цих актуальних завдань 

і були направлені дослідженнями за темою дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження за темою 

дисертаційної роботи є складовою частиною тематики відділу обробітку ґрунту 

і боротьби з бур’янами Національного наукового центру «Інститут землеробства 

НААН» та виконані у рамках завдань: «Розробити інтегровані екологічно 

безпечні заходи контролю бур’янів у посівах польових культур в зоні Лісостепу» 

(2011–2015 рр., № держреєстрації 0111U009072), «Теоретично обґрунтувати та 

розробити системи обробітку ґрунту, адаптовані до ґрунтово-кліматичних та 

соціально-економічних умов Лісостепу» (2016–2020 рр., № держреєстрації 

0116U002746) та «Дослідити особливості прояву стресу від препаратів 

гербіцидної дії на пшеницю озиму» (2016–2020 рр., № держреєстрації 

0118U000259). 

Мета і завдання досліджень. Мета дослідження полягала у визначенні 

ефективних способів основного обробітку сірого лісового ґрунту та різних 

заходів контролювання бур’янів за вирощування сої та пшениці озимої в ланці 

зерно-просапної сівозміни в умовах зміни клімату. 

Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення таких 

завдань: 

– визначити вплив тривалого застосування різних способів основного 

обробітку ґрунту на агрофізичні, агрохімічні та мікробіологічні властивості 

ґрунту; 

– встановити залежність режиму зволоження ґрунту і водоспоживання 

сільськогосподарських культур від способів основного обробітку; 

– визначити рівень забур’яненості культур ланки сівозміни залежно від 

способу основного обробітку ґрунту і застосування гербіцидів; 

– встановити вплив оранки і безполицевого способу основного обробітку 

ґрунту, доз і строків внесення гербіцидів на ріст та розвиток, урожайність і якісні 

показники насіння сої та зерна пшениці озимої; 
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– оцінити сортову реакцію пшениці озимої на застосування гербіцидів; 

– визначити економічну і енергетичну ефективність різних способів 

основного обробітку ґрунту, застосування гербіцидів в ланці сівозміни (соя–

пшениця озима); 

– рекомендувати виробництву зони Правобережного Лісостепу України 

удосконалену технологію вирощування сої та пшениці озимої в зерно-просапній 

сівозміні. 

Об’єкт дослідження: формування продуктивності сої і пшениці озимої 

залежно від способів основного обробітку та ефективності засобів контролю 

бур’янів в ланці сівозміни, сортова реакція пшениці озимої на застосування 

гербіцидів. 

Предмет дослідження : способи основного обробітку ґрунту, 

агрофізичні, агрохімічні та мікробіологічні властивості ґрунту, режим 

зволоження ґрунту,  водоспоживання сільськогосподарських культур, 

шкодочинність бур’янів, урожайність та якість зерна сої та пшениці озимої, 

енергетична та економічна ефективність технології вирощування культур ланки 

зерно–просапної сівозміни. 

Методи дослідження: польовий – для визначення дії і взаємодії 

агротехнічних факторів, гідротермічних та ґрунтових умов на об’єкти, які 

досліджували; лабораторний – проведення агрохімічного аналізу ґрунту і 

визначення показників якості зерна; вимірювально-ваговий – для визначення 

біометричних показників рослин, структури врожаю; порівняльно-

розрахунковий – для оцінювання економічної та енергетичної ефективності 

досліджуваних факторів; математико-статистичний – для визначення 

достовірності отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні 

закономірностей впливу різних способів основного обробітку ґрунту та заходів 

контролювання сегетальної рослинності на основні показники родючості ґрунту 

та продуктивність сої і пшениці озимої у зерно-просапній сівозміні. 

Уперше:  
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– в умовах Правобережного Лісостепу України на сірому лісовому 

легкосуглинковому ґрунті встановлено особливості впливу способів основного 

обробітку ґрунту, доз та строків внесення гербіцидів на продуктивність пшениці 

озимої і сої;  

– встановлено комплексний вплив способів основного обробітку ґрунту 

та застосування гербіцидів у різних регламентах внесення за вирощування сої та 

пшениці озимої на агрофізичні й агрохімічні показники родючості ґрунту, рівень 

забур’яненості посівів та продуктивність культур ланки зерно-просапної 

сівозміни;  

– встановлено сортову реакцію пшениці озимої за дії гербіцидів, яка 

проявляється у зміні довжини міжвузлів, колоса та висоти рослин, маси 1000 

зерен та зерна з колоса. 

Удосконалено елементи технології вирощування сої та пшениці озимої у 

Правобережному Лісостепу України, спрямовані на покращення агрофізичних, 

агрохімічних показників ґрунту та підвищення продуктивності і якості врожаю 

культур. 

Набули подальшого розвитку:  

– наукові положення щодо дієвості різних способів основного обробітку 

ґрунту у підвищенні ефективності вирощування сої та пшениці озимої; 

– економічні та енергетичні залежності щодо раціоналізації основного 

обробітку ґрунту, оптимізації захисту від сегетальної рослинності у посівах сої 

та пшениці озимої за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України.  

Практичне значення одержаних результатів. Комплексна оцінка 

результатів досліджень дозволила рекомендувати виробництву удосконалені 

технології вирощування сої та пшениці озимої. Їх застосування позитивно 

впливає на агрофізичні властивості ґрунту, вологозабезпеченість, 

фітосанітарний стан посівів, продуктивність культур, зниження собівартості 

продукції та підвищення рентабельності їх вирощування. 

Наукові розробки пройшли виробничу перевірку в 2018–2019 рр. у 

ПП «Західний Буг» Бродівського району, Львівської області та впроваджені в 
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2020 р. у сільськогосподарському підприємстві ТОВ «Західні аграрні традиції» 

Пустомитівського району, Львівської області на площі 150 га, забезпечивши 

врожайність сої на рівні 2,9 т/га та пшениці озимої – 7,0 т/га за підвищення 

продуктивності праці на 16–18 % та скорочення енерговитрат на 18–20 %. 

Особистий внесок здобувача. Автором узагальнено наукові дані 

вітчизняної та іноземної літератури за темою дисертації, розроблено програму і 

методику досліджень, проведено польові та лабораторні дослідження, 

проаналізовано і узагальнено результати експериментів, сформульовано 

висновки і рекомендації виробництву, підготовлено та опубліковано наукові 

праці, забезпечено впровадження досліджень у виробництво.  

Апробація результатів досліджень. Основні положення та результати 

наукових досліджень оприлюднено та обговорено: на науково-практичній 

конференції молодих учених та спеціалістів «Новітні технології для 

конкурентоспроможного аграрного виробництва» (Чабани, ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», 27–29 жовтня 2014 р.); науково-практичній конференції 

молодих учених та спеціалістів «Інноваційні розробки молодих учених для 

конкурентоспроможного аграрного виробництва» (Чабани, ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», 10–12 листопада 2015 р.); науково-практичній 

конференції молодих учених і спеціалістів «Наукові основи ефективного 

розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу 

України» (Чабани, 1–3 листопада 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичної 

конференції, присвяченої 10–річчю створення кафедри захисту рослин 

«Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої» 

(м. Житомир, 27–28 квітня 2017 р.); науково-практичній конференції молодих 

учених і спеціалістів «Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства 

та використання земельно-ресурсного потенціалу України» (Чабани, 

22 листопада 2017 р.); науково-практичній конференції молодих учених і 

спеціалістів «Актуальні проблеми та інновації в сучасному землеробстві (до 100–

річчя Національної академії аграрних наук України)» (Чабани, 20–22 листопада 

2018 р.); засіданнях відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами та 
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методичної комісії з питань землеробства та рослинництва ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» (2014–2020 рр.). 

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи висвітлені 

в 11 наукових друкованих працях, 4 з них – у фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному фаховому періодичному виданні, 6 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 214 сторінках 

комп’ютерного тексту, включає 40 таблиць, 13 рисунків та 25 додатки. 

Складається зі вступу, 6 розділів, висновків, додатків і рекомендацій 

виробництву. Список використаних джерел містить 306 найменувань, у тому 

числі латиницею 12. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ 

(огляд літературних джерел) 

 

1.1. Вплив способів основного обробітку на агрофізичні властивості 

ґрунту, біологічну активність та формування симбіотичного апарату у сої 

Обробіток ґрунту – одна з найважливіших складових системи 

землеробства. Незважаючи на те, що серед чинників, які впливають на 

врожайність, йому, на думку деяких вчених, припадає лише 7,5–17,4%, – це 

істотна й енергонасичена сукупність технологічних заходів, без яких досягнення 

високої ефективності землеробства неможливе. Новими передумовами в 

розвитку теорії та практики обробітку ґрунту є зменшення частки його природної 

родючості у формуванні врожаю сільськогосподарських культур у зв’язку із 

застосуванням добрив, пестицидів, розширенням можливостей машинно-

тракторного парку та ін. [104, 164, 166, 170]. 

Основним показником, який характеризує вплив способів обробітку на 

ґрунт є його щільність складення, оптимальний рівень якого для більшості 

сільськогосподарських культур знаходиться для сірого лісового ґрунту в межах 

1,10–1,40 г/см3. Перевищення цих значень погіршує накопичення вологи в 

орному і кореневмісному шарі та використання рослинами з ґрунту, негативно 

позначається на подальшому рості і розвитку рослин, знижує біологічну 

активність ґрунту, призупиняючи процеси переходу важкодоступних елементів 

мінерального живлення в доступні [169, 176, 273] 

Щільність складення ґрунту є однією з важливих характеристик, що 

свідчить про умови стабільності агроценозу. Зі щільністю складення ґрунту 

пов’язані всі ґрунтові процеси: водопроникність, вологоємність, повітрообмін, 

теплоємність, мікробіологічні та інші процеси. Вона впливає на його 

технологічні властивості та якість обробітку ґрунту. Все це відображається на 

величині та якості врожаю [119].  
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За результатами досліджень А. Д. Грицая та ін., на сірому лісовому 

крупнопилувато-легкосуглинковому ґрунті встановлено, що максимальну 

продуктивність пшениця озима формує за щільності складення орного шару 

упродовж вегетації 1,23–1,38 г/см3, ячменю ярого, кукурудзи і гороху – 1,10-

1,36 г/см3. Наприкінці вегетації допустимим є рівень щільності складення 1,40-

1,50 г/см3, при цьому величина рівноважної щільності досягає рівня 1,50-

1,51 г/см3 і перевищує її оптимальне значення [63]. 

За даними Н. І. Картамишева та А. А. Тарасова [8], обробіток ґрунту із 

залишенням рослинних решток на поверхні поля чи його поверхневому шарі, 

завдяки підвищенню несучої здатності ґрунту, призупиняє техногенне 

переущільнення. Однак зниження інтенсивності ущільнення прийнятне лише на 

ґрунтах з рівноважною щільністю, близькою до оптимальної для польових 

культур. В іншому разі спостерігається неминуче переущільнення навіть при 

незначному техногенному ущільненню [123]. 

Ущільнення орного шару до 1,55 г/см3 збільшує вміст недоступної 

рослинам вологи від 3,5 до 4,0 % маси ґрунту, яке призводить до зменшення 

запасів продуктивної вологи [64, 112, 170]. 

За дослідженнями А. М. Малієнка встановлено, що безполицевий 

основний обробіток ґрунту позитивно впливає на щільність складення сірого 

лісового ґрунту лише за посушливої осені. На таких ґрунтах, де підорний шар 

ґрунту досить ущільнений, важливе значення належить глибокому 

розпушенню [170].  

Медвєдєв  В. В. відзначає, що в природних умовах діапазон зміни 

щільності складення ґрунту під впливом його вологості й температури 

коливається в межах ± 0,05 г/см3. При механічному обробітку цей діапазон може 

сягати ± 0,40 г/см3  [185]. Разом із тим, ряд авторів відмічають, що оптимальна 

для росту і розвитку рослин щільність складення ґрунту не відповідає його 

розпушеному стану і визначається не лише типом ґрунту, але і біологічними 

особливостями культур [80, 79, 84, 264]. 

Зміна агрофізичних властивостей ґрунту під впливом способів основного 
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обробітку пов’язана також з характером перерозподілу в шарі, що обробляється, 

свіжої органічної маси, негуміфікованих органічних решток і кореневої системи 

рослин [178, 179]. За дослідженнями Л. І. Ворони та ін. [48, 51], тривале 

застосування безполицевого обробітку, мілкої оранки та дискового обробітку 

зумовлює диференціацію орного шару за твердістю і щільністю складення 

ґрунту. Так, за безполицевих обробітків ці показники в шарі 0-10 см 

зменшуються, а в шарі 10–20 і 20–30 см порівняно з оранкою, збільшуються. 

Однак іншими дослідженнями науковців, встановлено, що диференціація орного 

шару ґрунту за щільністю складення за різних обробітків чітко виражена лише у 

ранні фази розвитку культур, а на час збирання врожаю вона вирівнюється [25]. 

На думку Н. Ф. Коптєва [133], за тривалого застосування плоскорізного 

обробітку спостерігається помітне збільшення щільності складення ґрунту, 

особливо в шарах глибше 0–10 см. При підвищенні або зниженні на 0,1–0,2 г/см3 

порівняно з оптимумом, урожай знижується, а при значному ущільненні різко 

знижується. За даними М. М. Ломакіна [159], при всіх способах обробітку 

відбувається руйнування агрономічно цінної структури ґрунту, але найбільше 

цей процес виражений за оранки у верхньому шарі. 

Запаси продуктивної вологи є одним з основних критеріїв, які 

використовуються для оцінки умов вирощування сільськогосподарських 

культур. Баланс вологи у кореневмісному шарі визначається кліматичними і 

погодними умовами, властивостями ґрунту і його будовою під час обробітку, а 

також біологічними особливостями рослин, зокрема їх кореневої системи [65]. 

Вологозабезпеченість рослин передусім визначається відношенням 

кількість вологи, яка є в ґрунті, до тієї кількості, яка потрібна для нормального 

розвитку рослин. Установлено, що запаси продуктивної вологи незалежно від 

ґрунтово-кліматичних умов до 5 мм в орному шарі ґрунту під час сівби не дають 

сходів, при запасах 10 мм сходи з’являються, проте вони починають частково 

засихати і стають дуже зрідженими. При запасах 11–20 мм умови для появи 

сходів задовільні, а понад 20 мм завжди з’являються дружні сходи [34]. 

Осінньо-зимові опади збільшують запаси вологи під пшеницею, але по-
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різному, залежно від водно-фізичних властивостей ґрунтів. Навесні після 

відновлення вегетації пшениця озима вже має досить розвинену кореневу 

систему, тому використовує вже воду з метрового шару ґрунту [41].  

На період сівби ранніх зернових культур вологозапаси 0–20 см орного 

шару ґрунту майже не бувають нижчі від 30 мм. Для доброго розвитку ярих 

культур у період третій – четвертий листок досить понад 20 мм продуктивної 

вологи в орному шарі [104]. 

Ряд досліджень свідчить, що від глибини та інтенсивності основного 

обробітку ґрунту залежить нагромадження запасів вологи, особливо в осінньо-

зимовий період [244]. Однак, її збереження значною мірою впливає весняно-

літній обробіток ґрунту. На думку І. Б. Ревута [233], чим більше ґрунт 

розпушувати, тим більше він буде втрачати вологу. Інші дослідники відзначають 

перевагу глибокого обробітку, пояснюючи це тим, що чим глибше розпушений 

шар ґрунту, тим краще акумулює вологу опадів [34, 283]. 

На початку весняної вегетації культур запаси продуктивної вологи як у 

орному, так і в метровому шарі досить високі і становлять 70–80 % від найменшої 

вологоємності [83]. Внаслідок цього, на легких ґрунтах заміна оранки 

безполицевим обробітком на таку саму глибину істотно не впливає на 

накопичення і збереження вологи [19]. 

Ряд вчених дійшли протилежного висновку – що плоскорізний обробіток 

сприяє додатковому, порівняно до оранки, накопиченню вологи в осінньо-

зимовий період. Так, дослідженнями М. К. Шикули та ін. встановлено, що за 

полицевого обробітку розпушений на глибину 20 см орний шар внаслідок 

конвекційно-дифузного випаровування втратив залишкову кількість вологи, тоді 

як за безполицевого обробітку волога зберіглася завдяки меншій розпушеності 

ґрунту і захисній дії мульчі рослинних решток [282, 287]. Аналогічні результати 

одержано Ф. Т. Моргуном – він стверджує, що вміст продуктивної вологи 

весною в 2-метровому шарі ґрунту за оранки становив 200 мм, а за безполицевого 

обробітку вологи було більше на 12–28 мм [200]. 

На противагу цьому, в працях М. Краузе [144] та І. М. Листопадова [157] 
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відмічено, що безполицевий обробіток за вмістом запасів вологи в ґрунті не має 

переваги перед оранкою. Ряд дослідників [37, 38, 146, 189] вказують на 

сприятливіші умови для нагромадження доступної вологи в ґрунті за 

поверхневого дискового або плоскорізного обробітку ґрунту порівняно з 

оранкою. Отже, суперечливість даних літературних джерел свідчить, що питання 

впливу глибини та способу обробітку на режим вологості ґрунту вивчене не 

достатньо тому продовження цих досліджень залишається наразі актуальним 

через зміну особливостей зволоження, динаміку опадів в зоні та клімат. 

Основними чинниками, що визначають родючість ґрунту, є вміст 

поживних речовин і вологи, тепловий і повітряний режими, умови для 

життєдіяльності ґрунтової біоти [162]. Родючість ґрунту створюється в процесі 

ґрунтоутворення і безперервно змінюється залежно від напряму та інтенсивності 

біохімічних, фізичних і фізико-хімічних процесів, які, в свою чергу, залежать від 

рослинності, кліматичних умов, агротехніки тощо [230]. 

Згідно з дослідженнями В. М. Сукачова про біогеоценози, ґрунт є 

невід’ємним компонентом екосистем або біогеоценозів, з яких складається 

біосфера. Він входить до них як окрема підсистема, яка пов’язана з іншими 

підсистемами (рослини, тварини, атмосфера тощо) численними зв’язками. Отже, 

функціонування наземних екосистем неможливе без ґрунту [257]. 

Інтегрованим показником родючості ґрунтів прийнято вважати вміст 

гумусу, який одночасно є акумулятором вуглецю, а також носієм тимчасово 

поглинених сполук біогенних елементів [242, 259]. Своєю чергою, синтез 

гумусових сполук можливий лише за наявності в ґрунті органічної речовини з 

відповідними якісними показниками. Однак надходження її до ґрунтів нині 

обмежене через різке зменшення обсягів застосування гною, ігнорування 

сівозмін, зведення до мінімуму площ вирощування багаторічних трав, 

спалювання соломи тощо [198, 275, 286]. Внаслідок цього активно проходять 

процеси дегуміфікації [265]. Ці процеси ще більше посилюються за внесення 

необґрунтованих доз азотних добрив, оскільки надлишок рухомого азоту в ґрунті 

викликає у ґрунтових мікроорганізмів посилену потребу у карбоні (С), а за 
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відсутності свіжої органічної речовини вони використовують гумусові сполуки 

як джерело карбону й енергії. Отже, вирішуючи проблему азотного живлення 

сільськогосподарської культури, сприяємо активній мінералізації гумусу [85]. 

Як вже зазначалося вище, другою важливою складовою родючості ґрунтів 

агроценозів є наявність у них доступних для рослин сполук біогенних елементів, 

передусім, азоту, фосфору і калію, на чому і ґрунтується основні закони 

агрохімічної науки [2]. При цьому стратегії оптимізації мінерального живлення 

рослин повинні бути зорієнтовані на вирішення таких різнопланових завдань, як 

одержання стабільних високих урожаїв сільськогосподарських культур з 

оптимальними показниками біологічної якості і гігієнічної чистоти, скорочення 

питомих витрат поживних речовин у продукційному процесі культурних рослин, 

мінімізацію навантаження засобів хімізації на ґрунт для збереження його 

родючості й екологічних функцій [222]. Відповідно до цього, оцінка 

ефективності застосування мінеральних добрив повинна здійснюватися з 

врахуванням не лише економічної, агрономічної цінності, але й з точки зору їх 

впливу на довкілля [21]. На це почали звертати увагу, з появою численних 

проблем стану ґрунтів, різкого зниження в них вмісту гумусу і родючості 

загалом, забруднення водойм тощо.  

Азот, азотні добрива, з одного боку, потужно впливають на врожайність 

сільськогосподарських культур та синтез амінокислот і білка, а з іншого – це 

джерело нітратів, здатних до накопичення у рослинницькій продукції та 

надходження до ґрунтових і поверхневих вод у концентраціях, шкідливих для 

людини та довкілля взагалі. До того ж, застосування азотних добрив на ґрунтах, 

які містять недостатню кількість свіжої органічної речовини, призводить до 

активної мінералізації гумусу мікроорганізмами, які використовують за цих 

умов гумусові сполуки як джерело вуглецю і енергії [76]. За даними 

М. В. Коломійця [130], за три ротації в семипільній зерно-просапній сівозміні за 

внесення 10–13 т/га гною та 99 кг/га калію в мінеральних добрив відбулося 

підвищення вмісту калію в ґрунті від 70–83 мг/кг ґрунту до 130–150 мг/кг ґрунту.  

Таким чином, застосовувати мінеральні добрива потрібно з врахуванням 
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наявності в ґрунті достатньої кількості свіжої органічної речовини [267, 274], її 

джерелами можуть бути: гній, побічна продукція (у т. ч. пожнивні рештки та 

солома), кореневі рештки багаторічних трав і проміжні сидерати [43]. Цінними є 

солома та інші післяжнивні рештки, особливо з врахуванням того, що вони 

містять значну кількість гумусових речовин [13]. Однак використання соломи і 

інших решток має значні перспективи, насамперед, для формування потенційної 

родючості ґрунту, а не для ефективної, оскільки їх трансформація 

мікроорганізмами здійснюється досить повільно [61, 194].  

Біологічна активність ґрунту визначає його родючість, екологічний та 

фітосанітарний стан. Окрім того, мікроорганізми можуть проявляти себе як 

індикатори ґрунтів. Це дає можливість визначити наявність контамінантів, які 

впливають на показники біологічної активності, зокрема інтенсивність 

виділення вуглекислого газу з ґрунту [120]. 

Кінцевими продуктами повного циклу мікробіологічної трансформації 

органічної речовини ґрунту є СО2, тому саме за активністю виділення з 

ґрунтового середовища вуглекислого газу прийнято оцінювати швидкість 

розкладу органічної речовини як одного з показників біологічної активності 

ґрунту [146, 238]. 

Серед агротехнічних заходів, які значною мірою впливають на 

проходження мікробіологічних процесів у ґрунті, обробітку належить одне з 

провідних місць. За механічної дії на ґрунт змінюються його агрофізичні 

властивості, що певною мірою впливає на водно-повітряний і тепловий режими 

ґрунту. Його дія на розвиток ґрунтової мікрофлори проявляється не лише через 

зміну умов життєдіяльності рослин та мікроорганізмів, але й внаслідок 

переміщення та перерозподілу органічних решток у межах оброблюваного шару. 

Разом із тим, створення оптимальних для кореневої системи 

сільськогосподарських культур фізичних параметрів ґрунту (вологість, аерація 

та ін.) у процесі його оброблення ще не гарантує найкращого розвитку 

мікробного угрупування ґрунту [17, 127, 297]. 

На думку Є. Н. Мішустіна, В. Р. Купревича [148, 197] біологічна активність 
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ґрунту є важливим показником родючості. За Є. Н. Мішустіним [197] 

розкладання клітковини у ґрунті є одним з основних процесів, які визначають 

кругообіг вуглецю в природі, оскільки клітковина становить близько 50 % усіх 

органічних сполук ґрунту.  

Загальна активність біомаси ґрунту і темпи розкладу органічної речовини 

характеризується інтенсивністю виділення вуглекислоти. Як вважає І. Б. Ревут 

[234], інтенсивність виділення СО2 корелює зі швидкістю розкладання целюлози, 

активність процесу нітрифікації та перетворення в легкорухомі форми поживних 

речовин, що відповідним чином впливає на ефективну родючість ґрунту. Тому 

ступінь розкладання целюлози можна використовувати, як показник стану 

ефективної родючості ґрунту. Крім того, цим дослідником встановлено, що при 

збільшенні щільності складення ґрунту швидкість виділення СО2 зменшується. 

Найбільш сприятливі умови для діяльності мікрофлори відповідають вологості 

ґрунту в межах 60–80 % від найменшої вологоємності і температурі 20–

30 оС  [233]. 

Дослідженнями на сірому лісовому ґрунті, проведеними М. К. Плішко, 

Л. Б. Бітюковою та М. В. Коломійцем, встановлено позитивний вплив на 

формування мікробного ценозу локалізації енергетичного матеріалу у верхній 

частині шару, що обробляється, яке спостерігається за обробітків без обертання 

скиби [20, 21, 127]. На думку авторів, це пов’язано із збільшенням загальної 

кількості мікрофлори, яка бере участь у трансформації органічних решток і 

підвищенні коефіцієнта гуміфікації. 

За дослідженнями Л. М. Красюк [141] біологічна активність сірого 

лісового ґрунту залежить від глибини заробляння органічної маси і добрив. За 

безполицевого обробітку спостерігається підвищення інтенсивності біологічних 

процесів у верхньому, 0–10 см шарі ґрунту, тоді як за оранки інтенсивніший 

перебіг біологічних процесів відбувався у шарі 10–30 см. 

На мікробіологічні процеси в ґрунті також мають вплив гербіциди, 

особливо ґрунтової дії. Перед тим, як потрапити через коріння в рослину, 

гербіциди неминуче вступають у контакт з ґрунтом, впливаючи на проходження 
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у ньому біологічних процесів [152]. 

За даними Ю. В. Круглова [145], більшість ґрунтових гербіцидів у перший 

період після їх внесення знижують розвиток амоніфікаторів, нітрифікаторів, 

денітрифікаторів, целюлозорозкладальних ґрунтових мікроорганізмів. Пізніше 

їх розвиток приходить у норму, і навіть стимулюється. Мішустіним Є. Н. [197] 

досліджено, що рекомендовані норми гербіцидів можуть деякою мірою знизити 

біохімічну активність мікроорганізмів ґрунту, але не викликають глибокого 

токсичного ефекту. 

Одним з інтегральних показників, за яким визначають рівень активності 

мікроорганізмів ґрунту є інтенсивність розкладання клітковини (целюлози). Цей 

показник характеризує енергію кругообігу вуглецю ґрунтовими 

мікроорганізмами [229] та визначає рівень ґрунтової родючості і продуктивності 

біоти [248]. Тому вивчення інтенсивності та спрямованості процесів розкладання 

клітковини залежно від природних і антропогенних факторів має велике 

значення. 

Більшість гербіцидів, що використовуються під час вирощування 

сільськогосподарських культур, не завдають великої шкоди ґрунтовим 

мікроорганізмам. Однак у різних ґрунтово-кліматичних умовах складаються 

різні теплові і повітряні режими, неоднакові зволоження та кислотність ґрунту, 

що, на думку ряду дослідників, є причиною негативного впливу гербіцидів на 

мікробіологічну активність ґрунту, симбіоз сої з бульбочковими бактеріями і 

сходи рослин [89, 246]. 

Застосування засобів хімічного захисту рослин, яке стало невід'ємним 

елементом практики сучасного землеробства, призвело до виникнення проблеми 

забруднення ґрунтового покриву залишковими кількостями гербіцидів та їх 

метаболітів. У зв’язку із цим останніми роками здійснюють інтенсивні 

дослідження з пошуку найменш шкідливих препаратів, щодо їх впливу на 

біологічну активність ґрунту. Однак, до цих пір дуже обмеженим є коло 

досліджень з виявлення чинників, що визначають дію гербіцидів на родючість 

ґрунтів [89]. Так, незважаючи на численні підтвердження в літературі важливої 
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ролі органічної речовини ґрунтів, зокрема, гумінових кислот, у процесах 

детоксикації гербіцидів різних класів, фактично відсутні комплексні 

дослідження, спрямовані на вивчення і аналіз гербіцидного впливу на біологічну 

активність різних ґрунтів. Крім того, теоретичні основи механізму зміни 

біологічної активності ґрунту під впливом гербіцидів різних класів розроблені 

недостатньо [190, 201].  

Сучасні технології вирощування сої передбачають застосування хімічних 

заходів для боротьби з бур’янами в її посівах. Однак, застосування гербіцидів 

може змінювати фізіолого-біохімічні властивості рослин і мікроорганізмів у 

ґрунті, що впливає на активність азотфіксації [18]. 

Інтенсивна фіксація азоту бульбочковими бактеріями бобових і його 

надходження в рослини відбувається в період цвітіння. Ці процеси пов’язані з 

аерацією ґрунту, фізико-хімічними властивостями, зволоженістю ґрунту. При 

цьому на 1 мг фіксованого азоту повітря бактерії використовують 3 мг кисню. 

При погіршенні доступу кисню до бульбочкових бактерій в них знижується вміст 

леггемоглобіну, що супроводжується зменшенням фіксації азоту [18, 295]. 

На думку А. К. Лещенка за присутності на коренях однієї рослини сої 25–

50 добре розвинутих бульбочок її посіви здатні фіксувати до 60 кг/га азоту [155]. 

Відомо, що соя здатна засвоїти близько 50–70 % потрібного їй азоту та 

накопичувати в ґрунті до збирання врожаю близько 80–100 кг біологічного азоту, 

що рівноцінно внесенню 12–15 т/га гною. Найінтенсивніше азотфіксація у сої 

проходить у фазі цвітіння, формування і наливу бобів при температурі повітря 

24–28 °С і відносній вологості 40–60 % [111]. 

Згідно з науковими даними, засвоєний за допомогою бульбочкових 

бактерій і накопичений соєю азот позитивно впливає на продуктивність 

наступних культур сівозміни, дає змогу скоротити виробничі витрати на азотні 

добрива. Симбіотично фіксований азот, який залишається з бульбочками і 

післяжнивними рештками в ґрунті не шкідливий для довкілля. При розкладанні 

цих решток створюється кращі умови для процесу гуміфікації та збагачення 

органічної речовини ґрунту азотом, що істотно позначається на рівні 
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урожайності польових культур [203]. 

Застосування ґрунтових гербіцидів є невід’ємним елементом технології 

захисту сої від бур’янів [72, 73]. Серед них значного використання в посівах 

культури набули препарати на основі ацетохлору. Вони добре контролюють 

найбільш розповсюджені пізні ярі бур’яни в посівах сої, такі як плоскуха 

звичайна (Echinochloa crus-galli (L.), мишій сизий (Setaria pumila) і зелений 

(Setaria viridis), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus)  [6]. Однак, 

використання ґрунтових гербіцидів на основі ацетохлору за сильних дощів, 

особливо в період формування примордіальних листків, створює небезпеку 

«підпалу» культури, що призводить до істотного зниження врожайності. Крім 

того, застосування ґрунтових гербіцидів на основі ацетохлору негативно впливає 

на здатність сої формувати азотфіксувальні бульбочки на кореневій системі [70, 

304]. 

За результатами досліджень Гутянського Р. [72, 73] встановлено, що 

максимальну кількість та масу бульбочок симбіотичного апарату упродовж 

вегетації рослини сої формували на фоні плоскорізного основного обробітку 

ґрунту на глибині 16–18 см у звичайному рядковому посіві без застосування 

хімічного захисту. За технології із застосуванням хімічного захисту посіву від 

бур‘янів виявлено тенденцію до пригнічення формування симбіотичного апарату 

рослин сої. 

Аналіз літературних джерел з питань впливу способів захисту посівів від 

бур‘янів в технології вирощування сої свідчить про недостатнє вивчення його дії 

в комплексі з іншими агротехнічними заходами на розвиток симбіотичного 

апарату сої за умов недостатнього зволоження в зоні Лісостепу. Вибір 

оптимального поєднання елементів агротехніки забезпечує отримання високих і 

сталих врожаїв сільськогосподарських культур, сприяє збереженню й 

відновленню родючості ґрунту та економічно виправданому використанню 

коштів. Важливим показником ефективності цих агротехнічних заходів є їх 

вплив на розвиток азотфіксувальних бактерій [73, 268]. 

Соя сприяє розмноженню вільноживучих азотфіксаторів у кореневому 
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шарі ґрунту, так у прикореневій зоні сої азотфіксувальних бактерій формується 

більше, ніж у ґрунті без коренів, у фазі 1-го трійчастого листка – у 42 рази, 

цвітіння – у 95, дозрівання – у 13 разів [268, 269]. Найважливішою біологічною 

особливістю сої вважається її здатність до симбіозу з бульбочковими бактеріями, 

завдяки чому в біологічний кругообіг залучається велика кількість атмосферного 

азоту. Після збирання врожаю чимало азоту залишається в ґрунті [121]. За 

сприятливих умов соя здатна залишати в ґрунті до 320 кг/га азоту (у середньому 

50–80 кг/га). Азот сої, на відміну від азоту мінеральних добрив (а іноді й 

органічних), не забруднює навколишнє середовище, легко засвоюється іншими 

рослинами. І тому соя є не тільки азотфіксатором, але і найціннішим 

попередником для багатьох сільськогосподарських культур, особливо озимих 

зернових колосових. Збільшення врожайності зернових після сої досягає 86–

113 % [124, 297]. 

 

1.2. Ефективність агротехнічних і хімічних заходів контролювання 

забур’яненості 

Наразі інтегрований метод є базовою концепцією при розробці систем 

контролювання бур’янів у посівах сільськогосподарських культур. Він 

передбачає поєднання хімічних, біологічних, механічних та інших методів їх 

знищення й використання елементів технології вирощування, таких як сівозміна, 

обробіток ґрунту, удобрення, які сприяють підвищенню конкурентної здатності 

культури [170, 174, 243].  

Дані Ю. П. Манька [183, 181] вказують, що найпоширеніших бур’янів в 

Україні 129 видів, у тому числі 77 % однорічників та дворічників, а саме: 

ефемерів та ранніх ярих – 18, пізніх ярих – 29, однорічних зимуючих – 20, озимих 

– 3, дворічних – 16. За повідомленнями О. О. Іващенка [116, 117] із загальної 

кількості бур’янів понад як 300 видів є найпоширенішими і небезпечними. В 

середньому на одному полі в посівах вегетує 28–46 видів бур’янів. Особливо 

масових і небезпечних в посіві буває 6–10 видів. Це представники таких родин: 

лободові, амарантові, злакові, гречкові, хрестоцвіті. 
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Бур’яни пригнічують культурні рослини через затінення [181, 183]. На 

забур’янених посівах температура ґрунту зменшується на 2–4°С, що призводить 

до зниження активності мікробіологічних процесів в ґрунті і біохімічних у 

рослинах, в результаті чого погіршуються умови росту і розвитку культурних 

рослин. 

З літературних джерел [116, 117, 118, 271, 272] відомо, що впродовж 

вегетації культур шкодочинність бур’янів змінюється. У кожної культури є 

певний період максимального негативного впливу бур’янів на її продуктивність, 

який називають гербокритичним. У цей період необхідно культуру утримувати 

в чистому від бур’янів стані для запобігання економічно відчутних втрат 

урожаю. 

За даними О.М. Туликова [271, 272], пшениця озима найбільш чутлива до 

бур’янів в перші чотири тижні після сівби, тобто восени. Втрати урожаю від 

бур’янів, які появляються весною в фазі кущення, нижчі в 2–4 рази, порівняно з 

втратами, які наносять бур’яни осінньої вегетації. 

Провідна роль у регулюванні рівня забур'яненості належить 

раціональному обробітку ґрунту, який є складовою зональних систем 

землеробства. Система обробітку ґрунту повинна забезпечувати протибур’янову 

ефективність, підвищувати здатність агрофітоценозів до саморегулювання у 

напрямку зниження частки бур’янового компоненту [243]. 

Упродовж тривалого часу в Україні сформувався комплекс заходів по 

обробітку ґрунту з широким застосуванням оранки, яка сприяє зменшенню 

забур’яненості посівів. У системі основного обробітку вона становить близько 

55 % від усього обсягу робіт [158]. 

Прийоми механічного обробітку ґрунту в післяпосівний період відіграють 

важливе значення в регулюванні рівня забур’яненості [170, 225, 226]. 

Ефективним заходом у боротьбі з бур’янами є досходове та післясходове 

боронування посівів. В умовах сучасного землеробства перспективним є 

зменшення застосування оранки до 20–30 % і розширення альтернативних 

способів основного обробітку [170, 175]. 
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На думку дослідників позитивна особливість безполицевого обробітку 

полягає у зменшенні потенційної засміченості ґрунту. Спостереження 

О.Є. Окрушко [208] за динамікою проростання насіння бур’янів з поверхневого 

шару ґрунту (0–10 см) за різних способів його обробітку показали, що за перші 

30 днів на сформованих ділянках з плоскорізним розпушуванням проросло їх 32, 

дискуванні – 40, тоді як після оранки – 20 % від загальної кількості, що проростає 

за вегетаційний період. Аналогічні дані отримав М. В. Коломієць [127]. Проте, 

ряд інших досліджень [37, 38, 127, 182, 208] проведених у різних ґрунтово-

кліматичних зонах України встановлено, що систематичне застосування в 

сівозмінах обробітку ґрунту без обертання скиби плоскорізними, чизельними і 

дисковими знаряддями призводить до підвищення актуальної забур’яненості 

посівів усіх культур та потенційної забур’яненості ґрунту порівняно з 

традиційною оранкою [66, 134]. Узагальненя результатів цих досліджень 

показує, що за обробітку без обертання скиби забур’яненість посівів 

збільшується порівняно з оранкою у 1,5–4,0 рази. 

У результаті тривалих досліджень встановлено, що підвищена 

забур’яненість посівів за безполицевого обробітку зумовлюється тим, що і 

основна кількість насіння бур’янів концентрується у верхньому шарі ґрунту, де 

є сприятливі умови для його проростання. На фоні оранки насіння бур’янів 

розподіляться більш рівномірно [172, 184]. 

Для зменшення негативних факторів, зумовлених беззмінним обробітком, 

рекомендовано застосовувати диференційовану, різноглибинну систему 

обробітку з врахуванням агрофізичних властивостей ґрунту, наявності 

матеріально-технічних ресурсів, залежно від біологічних особливостей культур, 

попередників, стану забур’яненості полів із застосуванням знарядь як 

полицевого, так і безполицевого типу [160]. 

Потенційні запаси насіння бур’янів у ґрунті за останні 5 років щороку 

збільшувалися на 19–72 % й досягли 197,1–212,5 тис. шт./м2. Переважна 

кількість його була зосереджена у верхньому 0–20 см шарі, а максимальна частка 

його надходила у ґрунт на полях просапних культур [149]. 
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Не менш важливе значення для зменшення забур’яненості 

сільськогосподарських культур і зниження потенційної забур’яненості орного 

шару має спосіб основного обробітку ґрунту. Цей фактор впливає на кількість 

насіння бур'янів та розміщення його по горизонтах ґрунту, а також на видовий 

склад бур’янів у посівах культур. Так, за даними Л. А. Барштейна, 

I. C. Шкаредного , В. M. Якименка, при систематичній мілкій оранці та 

плоскорізному обробітку ґрунту насіння бур’янів у верхньому шарі більше, ніж 

при різноглибинній оранці. А при застосуванні полицевого обробітку ґрунту 

плугами з передплужниками, насіння загортається у глибші шари [15]. У 

сумарному протибур’яневому ефекті питомий внесок основного обробітку 

ґрунту становив близько 60 % [261]. 

За даними інших дослідників, навпаки, щорічне перевертання орного шару 

ґрунту сприяло очищенню його від насіння бур’янів унаслідок чого 

забур’яненість посівів у сівозміні зменшувалася в 2,5 – 3,5 разів швидше, ніж при 

щорічному безполицевому обробітку [266]. 

У той самий час ряд дослідників указують, що найбільша кількість насіння 

бур’янів у 0 - 30 см шарі ґрунту була на ділянках систематичної оранки, тоді як 

застосування безполицевого обробітку – зменшувало її на 28,2 %, а мілкого 

розпушування ґрунту – на 15,1–19,3 % [292]. 

Системи обробітку ґрунту включають у себе поєднання прийомів 

механічного впливу на ґрунт робочими органами у певній послідовності, 

забезпечуючи очищення посівів від бур’янів. Цей спосіб боротьби з бур’янами 

добре поєднується з іншими завданнями обробітку ґрунту, що дає змогу 

уникнути додаткових витрат. Крім того, активність ґрунтового банку бур’янів за 

полицевого і безполицевого обробітку проявляється по-різному [4, 104]. 

Дослідженнями, проведеними у різних ґрунтово-кліматичних зонах 

України встановлено, що систематичне застосування у сівозмінах безполицевого 

обробітку порівняно з традиційною оранкою призводить до підвищення 

загальної та потенційної забур’яненості ґрунту. Узагальнення результатів цих 

досліджень показує, що за обробітку без обертання скиби забур’яненість посівів 
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збільшується в 1,5–4,0 рази порівняно з оранкою, особливо без застосування 

гербіцидів [9, 107, 109, 113, 117, 127, 138]. 

Доведено, що підвищена забур’яненість посівів за безполицевого 

обробітку зумовлена тим, що основна кількість насіння бур’янів концентрується 

у верхньому шарі ґрунту, де є сприятливі умови для його проростання. На фоні 

оранки насіння бур’янів розподіляться більш рівномірно по профілю орного 

шару [160, 165, 181, 182, 208]. 

Високий ступінь потенційної забур’яненості орного шару ґрунту та 

підвищення рівня забур'яненості посівів – проблема, актуальність якої значно 

зростає у зв’язку з переходом до мінімальних способів обробітку ґрунту, 

збільшенням у сівозмінах частки просапних культур, розповсюдженням  

популяцій бур’янів стійких до дії гербіцидів [116, 149]. За даними 

І. В.  Веселовського [44], В. П. Манька [181], С. П. Танчика [261], на переважній 

більшості площ орних земель у шарі ґрунту 0–30 см запаси насіння бур’янів 

знаходяться в межах від 1,14 до 1,71 млрд. шт/га. 

Об’єктивні показники ступеня потенційної забур’яненості ґрунту є 

результатом дії процесів, які мають взаємопротилежний напрям. З одного боку, 

це вегетуючі бур’яни, які за рахунок високої насіннєвої продуктивності та 

адаптованості до будь-яких умов проростання залишаються небезпечним 

джерелом поповнення запасів насіння у ґрунті. З другого боку, це заходи 

обробітку ґрунту та гербіциди. Завдяки високій здатності до проростання насіння 

бур’янів у ґрунті та попередження формування його новими генераціями 

бур’янових рослин за допомогою технологічних прийомів відбувається 

поступове очищення орного шару та зниження потенційної забур’яненості 

ґрунту [118, 119]. 

Дослідженнями С. П. Танчика [261] встановлено, що в шарі 0–10 см за 

безполицевого обробітку зосереджено 51–85 % усієї кількості насіння бур’янів, 

тоді як за оранки − лише 26 % від загальної кількості, що визначає вищу 

забур’яненість посівів сільськогосподарських культур за безполицевого 

обробітку. Саме тому, підвищена забур’яненість посівів, яка спостерігається при 
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застосуванні безполицевого обробітку є одним із основних стримувальних 

факторів широкого їх впровадження у виробництві [245, 266]. 

Винайдення фірмою DuPont у 70-х роках гербіцидів класу 

сульфонілсечовин і їх комерційні поставки на початку 80-х років минулого 

сторіччя обумовило можливості внесення змін у технологіях захисту озимих 

зернових культур від бур’янів завдяки високій ефективності цих препаратів 

навіть за температур від + 5 ºС. Така їх властивість обумовила можливість 

істотного розширення діапазону часу для ефективного застосування [136]. 

Іншою проблемою рослинництва була осіння «битва» за урожай, бо в 

Лісостепу у багатопільних сівозмінах мали поля буряків цукрових та кукурудзи 

на зерно, збирання яких закінчувалось навіть у листопаді. На осінь також 

приходиться основний масив зяблевого обробітку. За таких умов виділити час і 

ресурси на захист озимих колосових від бур’янів було надзвичайно складно. 

Цілком закономірно сформувалась практика застосування гербіцидів у період 

весняного кущіння [168, 175]. 

У «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання» 

[216] відмічено оптимальну фазу розвитку пшениці озимої для внесення 

гербіцидів цього класу, а саме від фази 1–3 листки до виходу в трубку. Це 

свідчить про можливість застосування гербіцидів у осінній період. 

За даними І. Сторчоуса [255], при застосуванні ґрунтових гербіцидів 

необхідно враховувати тип ґрунту і його хімічний склад. Так, на легких за 

гранулометричним складом ґрунтах із рекомендованих норм використовується 

мінімальна, на суглинкових і глинистих – середня, на чорноземах і торф’яниках 

– максимальна. 

За результатами досліджень біологічної ефективності таких ґрунтових 

гербіцидів з діючою речовиною, як трифлуралін, 480 г/л (1,5 л/га), 

пендиметалін, 330 г/л (0,9-1,3 л/га), кломазон, 480 г/л (0,7-1,2 л/га), імазаквін, 

150 г/л (0,3-0,4 л/га) та імазетапір, 100 г/л (0,8-1,0 л/га), свідчать про їх високу 

фітотоксичну дію на малорічні бур’яни. Загальний рівень забур’яненості 

становив 88–94%, а сира маса бур’янів, порівняно з контролем, зменшувалась на 
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86–96%. Урожайність насіння сої при цьому збільшувалась на 0,45–0,56 т/га [9, 

75]. 

Згідно за даними результатів А. В. Черенкова та ін. [278, 279], у разі 

застосування гербіциду Харнес (ацетохлор, 900 г/л) під досходове боронування 

(1,5 л/га) та передпосівну культивацію (2,0 л/га) забур’яненість посівів 

зменшувалась на 94,8–97,9%, а врожайність посівів перевищувала на 0,32–

0,35 т/га безгербіцидні варіанти. Фітотоксична дія цього гербіциду на рослини 

сої в досходовий період залежала від рівня вологості та часу перебування насіння 

в посівному шарі ґрунту. 

За даними В. П. Борони та інших науковців [31], гербіциди ґрунтової дії: 

Харнес (2,0–2,5 л/га), Трофі (1,5–2,0 л/га), Фронт’єр (1,4-1,6 л/га) – за внесення в 

оптимальних нормах контролюють 88-91% однорічних злакових та дводольних 

бур’янів. За повідомленнями дослідника І. Левандовського [153], найбільш 

поширеними і ефективними гербіцидами на сої є Дуал Голд (2,5 л/га), 

Харнес (1,5–3,0 л/га), Стомп (4,0-5,0 л/га). При наявності бур’янів з родин 

капустяних, гречкових та складноцвітих на посівах сої рекомендовано вносити 

ґрунтові гербіциди: Харнес (2-3 л/га), Пульсар (0,75–1,0 л/га) [26]. 

Дослідженнями встановлено, що на полях, забур’янених злаковими однорічними 

бур’янами, а також гірчицею польовою, гірчаком розлогим, підмаренником, 

куколицею білою, талабаном польовим доцільно застосовувати Харнес в нормі 

3,0 л/га [31]. 

Отже, аналізуючи рекомендації авторів, бачимо, що пропоновані системи 

захисту культур від бур’янів упродовж вегетації в різних ґрунтово-кліматичних 

умовах є різними. Зважаючи на це, питання вивчення застосування гербіцидів у 

зоні Лісостепу є актуальним. 

Літературні дані вказують на те, що оранка на 20-22 см під пшеницю озиму 

призводить до збільшення її врожайності. Є також багато тверджень про 

перевагу цього способу обробітку ґрунту в боротьбі з бур’янами [19, 139, 213, 

235]. Однак ряд науковців вказують, що безполицеві обробітки мають перевагу 

у збільшенні продуктивності культури над полицевими [40, 236]. 
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У результаті досліджень взаємовідношення культур і бур’янів можна 

виявити різний ступінь конкурентоспроможності кожного виду в 

агрофітоценозах. За даними H. Е. Воробьева [47], у добре розвинутих посівах 

пшениці озимої більшість бур’янів пригнічується на 95–98 %. У конкурентних 

відношеннях гірчиці польової (Sinapis arvensis L.) з зерновими культурами 

найбільша конкуренція відбувається за азот, в конкуренції редьки дикої 

(Raphanus raphanistnim L.) з зерновими вирішальним фактором є світло. Гірчак 

шорсткий (Polygonum scabrum Moench) і ячмінь конкурують як за поживні 

речовини, так і за вологу. Найслабшими конкурентами є просапні 

культури [106]. За даними Е. Н. Корнилова [135], проблеми шкідливості 

бур’янів, однією з проблем захисту рослин, а також недостатнє вивчення 

взаємовідносин між компонентами агрофітоценозу, які можуть носити 

позитивний і негативний характер. Так, при невеликій щільності бур’янів 

підмаренника чіпкого (Galium aparine L.) ним відмічено позитивний вплив його 

на ріст пшениці.  

Крім дослідження шкоди, як загального негативного впливу бур’янового 

угрупування взагалі, важливе значення має вивчення шкодочинності – 

об’єктивно інтегрованої властивості бур’янів пригнічувати ріст і розвиток 

культурних рослин, знижуючи їх урожай та погіршуючи його якість [11]. За 

даними О. В. Воєводіна [46] бур’янові угрупування не виявляють однакової 

шкідливості упродовж всього вегетаційного періоду. Достатньо тримати поле 

чистим у період перших 5–8 тижнів після появи сходів, а потім можна не 

проводити активної боротьби. Однак деякі посіви необхідно прополювати в 

період всього вегетаційного періоду. Шкідливість бур’янів у посівах залежить 

переважно від їх біологічних особливостей, агротехніки вирощування культури, 

ґрунтово-кліматичних умов.  

За результатами досліджень Л. I Ворони та Г. М. Кочик [49], шкідливість 

бур’янів зумовлюється виносом ними елементів живлення з ґрунту, який, своєю 

чергою, залежить від систем удобрення і способів основного обробітку. В 

агроценозі пшениці озимої він коливається в межах: азоту 8,54–47,89, фосфору 
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– 1,44–4,38, калію – 7,87–32,33 кг/га, що істотно загрожує збільшенням втрат 

урожаю від бур’янового угрупування. 

За даними О. І. Безручко [16], шкідливість бур’янів у посівах пшениці 

озимої за наявності понад 5 бур’янів на 1 м2, викликає зниження врожаю зерна 

5,3–5,7 ц/га. У посівах ячменю ярого при забур’яненості 170 шт./м2,повітряно-

сухій масі 89,5 г/м2 недобір урожаю становив 6,8 ц/га, або 16 %. Встановлено 

також, що понад 20 штук бур’янів на 1 м2 в посівах ячменю є економічним 

порогом шкодочинності. 

Соя має низьку конкурентоспроможність до бур’янів. Економічний поріг 

шкідливості наступає за наявності на 1 м2 5 злакових однорічних, або 3 

широколистих (дводольних) бур’янів. Втрати врожаю сої від бур’янів можуть 

становити 30–50% і більше [88, 90]. За даними досліджень [74, 75], урожайність 

насіння сої від окремого екземпляра бур’яну може знизитись на 0,3–1,2 ц/га. 

На сьогоднішній день в сільському господарстві для забезпечення чистоти 

посівів, поряд з агротехнічними методами, широко використовуються нові 

високоефективні гербіциди. Однак не тільки бур’яни, а й культурні рослини 

відрізняються чутливістю до них. 

Сорти пшениці озимої повинні забезпечити найбільш повну утилізацію 

екологічних ресурсів, бути генетично захищеними від властивих регіону 

нерегульованих негативних явищ і забезпечувати врожайність 5,0–6,0 т / га [277]. 

Підвищення екологічної стійкості сортів, агроценозів і агроекосистем виступає 

як важливий фактор інтенсифікації рослинництва [81]. Сучасні сорти, на відміну 

від сортів ранньої селекції, при дефіциті харчування поступаються, а при його 

оптимізації – випереджають стародавні сорти за врожайністю зерна [276]. 

У системі інтегрованого захисту пшениці озимої, як однієї із стратегічних 

культур, при вирощуванні її за інтенсивними технологіями хімічний метод 

боротьби з бур’янами відіграє провідну роль через значний рівень забур’яненості 

полів, яка навіть за умов високої культури землеробства зумовлює втрати 9–11 % 

врожаю і завдає економічних збитків. Причиною цього є звуження спеціалізації 

господарств, скорочення набору культур у сівозмінах, зростання ролі інвазійних 
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видів в агрофітоценозах та поява резистентних до гербіцидів видів 

бур’янів [172, 168].  

Вивчення чутливості сортів зернових культур до нових препаратів 

проводиться в країнах Західної та Східної Європи (Велика Британія, Польща, 

Болгарія та ін.). У Польщі досліди з оцінки стійкості сортів пшениці озимої до 

весняного застосування пендиметаліну і його сумішей показали, що всі вони 

викликали короткочасне знебарвлення листя пшениці [296]. Стійкими як 

виявилося, були сорти пшениці озимої Gama і Roma [305]. Встановлено 

чутливість до ізопротурону і зниження врожаю зерна на 12 % сорту Juma [299]. 

Підтверджено стійкість сортів пшениці озимої Almari, Kraka, Kobra до препарату 

Секатор (йодосульфурон + амідосульфурон + мефенпір-діетил) в дозі 150-

300 г/га при його використанні в фазі кущіння і виходу в трубку [302]. У Великій 

Британії у вегетаційних дослідах оцінювали стійкість сортів пшениці озимої до 

ізопротурону, хлортолурону, діклофопметилу і флуроксіпиру [297]. 

Фітотоксичність діклофопметілу і флуроксіпіру була незначною, а ізопротурон 

сильно пошкодив пшеницю. 

Окрему проблему було побіжно окреслено, оскільки упродовж попередніх 

років досліджень було встановлено пригнічувальний вплив гербіцидів на ріст і 

розвиток пшениці озимої. Так, наприклад висота пшениці на час жнив за 

весняного внесення цих засобів захисту була на 5,2–6,8 % відносно абсолютного 

контролю без застосування гербіцидів та відсутності  бур’янів [174]. 

Дія гербіцидів за внесення у весняний строк на посівах пшениці озимої, як 

такий, що найбільш поширений в агротехнологіях, може викликати втрату 

культурою біологічного потенціалу, оскільки формування якого у часі збігається 

із застосуванням агрохімікату. Таким чином, хімічний стрес, отриманий у цей 

період може впливати на загальний розвиток рослин та їх репродукційну 

здатність, що в кінцевому результаті викличе зниження врожаю культури. За 

результатами попередніх досліджень зниження приросту в окремі роки досягало 

до 10–15 % [174]. 

Овес виявляє меншу стійкість до гербіцидів, ніж колосові зернові 
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культури. У Болгарії оцінювали стійкість вівса озимого сорту Дунав-1 до 

гербіцидів: Секатор, Дербі, Лінтур, Лотус Д. За перших трьох препаратів не 

виявлено негативних дій на овес, а Лотус Д викликав зменшення числа зерен і 

маси зерна у волоті [5]. 

Виявлено відмінності в стійкості сортів твердої пшениці до гербіцидів. 

Так, гербіциди на основі ізопротурону можна застосовувати після посіву до 

сходів на сортах Загорка і Белослава, а на сорті Прогрес – не було відмічено. 

Гербіциди на основі хлортолурону за внесення в фазі кущіння знижували 

врожайність на 35% у всіх сортів, крім Белослави. Гербіцид Логран екстра не був 

фітотоксичним для сорту Прогрес, а Банвел К – для сорту Загорка. Гербіциди 

Грасп, Стомп, Рейсер, Глін, Старане, Гранстар і Дербі можна застосовувати на 

посівах пшениці твердої в тих самих дозах і в ті самі терміни, що на пшениці 

м’якій [77]. 

В умовах Індії виявлена стійкість сортів кормового сорго JS-20, J-6 і HC-

136 до атразину за внесення до сходів культури в дозі 0,25 і 0,5 кг/га д.р. [294]. В 

Іспанії в лабораторних і вегетаційних дослідах виявлено високу стійкість 

пшениці до сульфосульфурону. Однак фітотоксичність до цього гербіциду 

проявляли сорти ячменю Hordeum vulgare і бур’ян бромус двотичинковий 

(Bromus diandrus) [306]. Внесення хлорсульфурону в дозі 70 г/га на четвертому 

етапі органогенезу культури гербіцид виявляв властивості регулятора росту, не 

тільки пригнічуючи ріст і розвиток у бур’янів, а й стимулюючи їх у Triticum 

fungicidum, що позначилося також і на насіннєвій продуктивності [240].  

Дослідженнями В. І. Долженка та ін. вказують на те, що за використання 

гербіцидів на стійких сортах врожайність зерна збільшується на 20% і більше в 

порівнянно з господарським контролем. При використанні гербіциду на 

чутливих сортах врожайність може знизитися, тому необхідно враховувати 

ступінь стійкості сорту і застосовувати гербіциди на досить стійких сортах. 

Пшениця (озима та яра) більш стійка до гербіцидів на основі феноксапроп-П-

етилу, ніж ячмінь збереження врожаю в загалі по культурах (ярі – 17,6 %, озимі 

14 %, ячмінь – 6,8 %) [81]. 
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В умовах Зауралля виявлені відмінності в стійкості чотирьох сортів 

ячменю ярого до гербіциду Діален супер [132]. У колишньому ВІЗР вивчення 

стійкості зернових культур до гербіцидів було розпочато понад 40 років тому. У 

результаті багаторічних досліджень виявлено відмінності в стійкості до 

гербіцидів різних хімічних груп ярих пшениці і ячменю, вівса, а також сортів цих 

зернових культур [218]. В Україні дослідження такого напряму практично не 

проводяться, тоді як у країнах ЄС таке тестування сортів на толерантність до 

гербіцидів є обов’язковим [174]. 

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва для 

отримання планованих врожаїв велике значення має оптимізація фітосанітарного 

стану, що досягається за рахунок поєднанням агротехнічних заходів із 

застосуванням біологічних і хімічних засобів захисту рослин [92, 295]. Тому 

питання науково обґрунтованого застосування засобів захисту рослин 

залишаються пріоритетними і актуальними і потребують подальшого вивчення. 

 

1.3. Продуктивність культур за різних способів основного обробітку 

Головним показником оцінки різних систем обробітку ґрунту є рівень 

врожайності окремих сільськогосподарських культур та продуктивність 

сівозміни. Урожайність, як показник продуктивності культур, є похідною 

величиною від чинників і умов, в яких відбувається її формування. Тому 

коливання кожного чинника безперечно позначається на рівні урожайності 

культури. На сьогодні у вітчизняному землеробстві дискусійним залишається 

питання ефективності застосування в короткоротаційних сівозмінах різних 

систем основного обробітку ґрунту. Невирішеною проблемою є і встановлення 

оптимальної системи удобрення за умови мінімізації обробітку [24, 115, 176].  

Численні дослідження показують, що в умовах стаціонарного досліду, 

коли всі чинники, що впливають на врожайність, витримуються на одному рівні, 

мінімальний обробіток сприяє отриманню такої самої врожайності, як і за 

традиційної системи обробітку ґрунту. В окремі роки це призводить до значного 

підвищення врожайності, особливо зернових культур [104, 241, 260].  
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У літературі зустрічаються дані і про зменшення урожайності деяких 

культур за умови проведення системи безполицевого обробітку [206]. Необхідно 

відмітити, що негативну дію безполицевого обробітку ґрунту значною мірою 

можна послабити, а його позитивні сторони посилити. Численні дані, одержані в 

нашій країні і за кордоном, свідчать, що найбільш раціональною системою 

обробітку ґрунту в сівозмінах є диференційована, з врахуванням біологічних 

особливостей культур, стану ґрунту, забур’яненості поля [236].  

Результатом багаторічних комплексних досліджень ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» стало обґрунтування застосування ресурсоощадних 

технологій основного обробітку в зернопросапних сівозмінах. Такі технології 

базуються на більш чіткій градації глибини та способів обробітку. Раціональне 

поєднання різних заходів основного обробітку під групи культур є основою для 

одержання сталої врожайності та економного витрачання енергоресурсів [130]. 

Значна частина вчених стверджують, що сучасні системи обробітку ґрунту 

повинні ґрунтується на принципах мінімізації [45, 87, 176, 186, 212, 270]. 

Водночас питання про застосування мінімізованих систем основного обробітку 

ґрунту в землеробстві досі залишається дискусійним. Одна з причин цього – 

суперечливість даних, щодо його впливу на агрофізичні властивості, поживний 

режим, фітосанітарний стан та продуктивність вирощуваних 

сільськогосподарських культур. З одного боку, мінімальний обробіток дає змогу 

скоротити виробничі витрати на його проведення на 15–20 %, у тому числі 

витрати пального на 30–35%, підвищити продуктивність праці на 25–30%, 

захистити ґрунт від вітрової і водної ерозії та деградації, підвищити вміст 

органічної речовини у верхньому шарі (0-10 см) та забезпечити однакову 

врожайність сільськогосподарських культур, порівняно з традиційною оранкою. 

Водночас необґрунтоване застосування мілкого (12–16 см) та поверхневого (6–

8 см) основного обробітку з тривалим застосуванням знарядь дискового типу 

викликає різке підвищення щільності складення та зменшення пористості 

ґрунту, що призводить до погіршення водопроникності та зниження запасів 

продуктивної вологи в кореневмісному шарі ґрунту за рахунок стоку води від 
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атмосферних опадів і зрошення. Концентрація насіння бур’янів в поверхневому 

шарі ґрунту сприяє зростанню забур'яненості посівів, підвищенню рівня 

ушкодження рослин хворобами і шкідниками, що зумовлює необхідність 

підвищення пестицидного навантаження на агроценози та додаткові фінансові 

витрати [24, 241]. 

Висновки до розділу 1 

Отже, у літературі наводяться досить суперечливі дані щодо впливу різних 

обробітків на фізичний стан ґрунту. Ряд авторів посилається на погіршення 

фізичних властивостей ґрунту за безполицевих обробітків, а в інших роботах 

відзначається позитивний вплив обробітку без обертання пласта. На сьогодні в 

Україні існують суперечливі думки щодо впливу гербіцидів на формування 

бульбочок у сої, а також сортової реакції культур до них, зокрема пшениці 

озимої. 

Таким чином, вивчення впливу способів основного обробітку та гербіцидів 

на рівень продуктивності сільськогосподарських рослин є актуальним 

предметом досліджень, але потребує додаткових досліджень у конкретних 

ґрунтово-кліматичних і господарських умовах. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов у зоні проведення 

досліджень 

Зона Лісостепу простягається суцільною смугою від Карпат на заході до 

кордонів з Росією на сході. Довжина цієї зони 1300 км, а ширина (з півночі на 

південь) – від 250 до 350 км. За площею вона становить 33,6% території України, 

сільськогосподарські угіддя займають 35% загальної площі України [52]. 

Велика протяжність лісостепової зони визначає і різноманітність її 

природних умов. Клімат характеризується теплим літом і помірно холодною 

зимою. Континентальність клімату наростає з заходу на схід. Середньорічна 

кількість опадів на заході близько 700 мм, на сході зменшується до 430 мм. Різко 

зменшується також тривалість безморозного періоду – до 250 діб на заході і до 

180 діб на сході [39, 52]. 

Рельєф зони Лісостепу України досить різноманітний. Переважно це 

водно-ерозійний хвилястий рельєф: поверхня дуже розчленована глибокими 

ярами, балками, річковими долинами. Такий тип рельєфу добре виражений у 

районах Волино-Подільської, Придніпровської та на відрогах Середньо-

російської височини. На просторах Лівобережної Придніпровської низовини і на 

широких вододілах, а також в інших районах зони добре виражений мікрорельєф 

у вигляді западин (блюдець) діаметром від 5 до 50-70 м [39]. 

Найпоширенішими ґрунтотворними породами у зоні Лісостепу є леси та 

лесовидні суглинки, їх характерна особливість – карбонатність, яка істотно 

впливає на ґрунтотворний процес. Гранулометричний склад цих порід 

змінюється від легких до важких у південному і південно-східному 

напрямах [52]. 

В історичному минулому природна рослинність лісостепової зони 

характеризувалась чергуванням лісових масивів з лучними степами. Значні 

площі Правобережної України в минулому були покриті широколистяними 
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лісами з переважанням граба і дуба. Лучно-степова рослинність займала 

низовинні території і ті райони широких вододілів, де відносно близько до 

поверхні знаходились підґрунтові води [39].  

Сучасний ґрунтовий покрив Лісостепу чітко відображує вплив природної 

рослинності на процес ґрунтоутворення: в районах, де були і нині є 

широколистяні ліси, сформувались сірі лісові ґрунти [52].  

Під покривом широколистяних лісів сірі лісові ґрунти формувалися при 

поєднанні двох процесів ґрунтоутворення: опідзолення («м’яка» форма 

підзолистого процесу) і дернового. Якщо переважав перший процес, то 

утворювались сірі лісові ґрунти, а якщо другий, – то темно-сірі опідзолені 

ґрунти [39, 52]. 

Сірі лісові ґрунти не мають ознак ґрунтоутворення, характерних для 

чорноземів. Будова їх профілю більше подібна до будови профілю дерново-

підзолистих ґрунтів. У них добре виражений процес опідзолення, а тому у 

профілі чітко спостерігається елювіально-ілювіальний тип розподілу речовин. 

Вміст гумусу в сірих лісових ґрунтах вищий, ніж у дерново-підзолистих. 

Кількість його залежить від характеру рослинності і надходження в ґрунт 

органічних решток, а також від гранулометричного складу [39]. 

Сірі лісові ґрунти більш подібні до ґрунтів підзолистого типу 

ґрунтоутворення, їх профіль чітко поділяється на генетичні горизонти. 

Морфологічна будова сірого лісового ґрунту [162]: 

НЕ (0–30 см) – сірий, рихлий, пилуватий з рясною присипкою аморфної 

SiО2, безпосередньо переходить в ілювіальний горизонт. Перехід добре 

виражений за щільністю та забарвленням; 

І1 (31–55–(60) см) – темно-коричневий, щільний, горіхуватої структури, 

добре вираженої з глибини 35 см. Багато аморфної SiО2, розміщеної гніздами. 

Перехід до наступного горизонту добре помітний за забарвленням;  

І2 (56–(61)–85(90) см) – червонувато-коричневий, дуже щільний, 

призматичний. Рясні блискучі напливи колоїдних R2O3 та гумусу, крупні гнізда 

SiО2. Перехід до наступного горизонту простежується за щільністю та 
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забарвленням; 

ІР (91–125–(130) см) – жовто-палевий, менш щільний, ніж попередній. 

Грані стовпчастих окремостей забарвлені темно-коричневими напливами 

півтора окислів (R2O3). Перехід помітний за забарвленням; 

Р (126-(130) см іноді глибше) – лесоподібний суглинок, зверху з чітко 

вираженим освітленим шаром карбонатного ілювію. 

Залягають сірі лісові ґрунти, як правило, на найбільш підвищених 

елементах рельєфу. Вони мають переважно супіщаний та легкосуглинковий 

гранулометричний склад. Структурні агрегати неміцні, а тому під дією 

атмосферних опадів поверхня ґрунтів запливає, що утруднює їх обробіток. Запас 

вологи в метровому шарі ґрунту за сприятливих умов досягає 150-190 мм. 

Сірі лісові ґрунти не насичені основами (Са і Мg), мають значну 

кислотність, бідні на поживні речовини. Особливо мало в них азоту. Завдяки 

кислій реакції ґрунтового розчину фосфор більш рухомий порівняно з 

карбонатними ґрунтами. З низьким або середнім рівнем забезпеченості калію. 

Однак, незважаючи на деякі незадовільні властивості сірих лісових ґрунтів, вони 

при регулярному вапнуванні та систематичному внесенні                                   

науково-обґрунтованих доз мінеральних та органічних добрив, правильному 

веденні сівозмін дають достатньо високі та стійкі врожаї сільськогосподарських 

культур [225, 226]. 

Уміст гранулометричних фракцій по профілю ґрунту вказує на те, що 

характерною особливістю цього ґрунту є високий вміст в орному горизонті 

крупного пилу (>70 %) і невелика кількість частинок мулу. Такі співвідношення 

гранулометричних елементів є основною причиною незадовільного 

агрегатування та низької водостійкості структури. При зволоженні з наступним 

висиханням ґрунт здатний до швидкого запливання, ущільнення та утворення 

ґрунтової кірки, що викликає погіршення фізичних умов росту й розвитку 

рослин. Високий загальний рівень об’ємної маси з періодичним досягненням 

величини 1,50 г/см3 по профілю ґрунту свідчить про несприятливі фізичні умови 

для рослин.  
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За насичення ґрунту вологою до рівня найменшої вологоємності (НВ – 282-

307 мм) у шарі 0-100 см може утримуватися близько 70 % обсягу річних опадів, 

що становить в середньому 2/3 від повної вологоємності та вказує на його 

здатність добре поглинати воду. При цьому рівні зволоження об’єм вільних пор 

у шарі 30-80 см зменшується до критичного для рослин значення (21,5 %), що 

може бути причиною негативного впливу на проникнення коренів  [225]. 

Таблиця 2.1  

Гранулометричний склад сірого лісового крупнопилувато 

легкосуглинкового ґрунту, % [162] 

Шар 

ґрунту, 

См 

Вміст фракції в мм по відношенню до сухого ґрунту 

ФГ 

ФП 

пісок пил мул сума фракцій 

1
–
0

,2
5
 

0
,2

5
–
0

,0
5
 

0
,0

5
–
0

,0
1
 

0
,0

1
–
0

,0
0
5
 

0
,0

0
5
–
0

,0
0
1
 

<
 0

,0
0
1
 фізич

ний 

пісок, 

> 0,01 

ФГ 

фізична 

глина, 

< 0,01 

ФП 

0–10 6,48 15,7 53,3 4,23 5,84 14,4 75,5 24,5 3,1 

10–20 5,50 10,1 62,6 3,89 2,09 15,8 78,2 21,8 3,6 

20–30 5,72 10,2 62,3 3,86 4,82 13,1 78,1 21,9 3,6 

30–40 5,28 11,0 56,2 4,28 4,76 18,5 72,5 27,5 2,6 

40–50 4,91 11,8 58,8 4,43 4,31 15,8 75,4 24,6 3,1 

50–60 4,10 9,51 57,1 3,98 0,76 24,5 70,7 29,3 2,4 

60–70 4,58 10,3 58,2 4,19 0,84 21,9 73,1 26,9 2,7 

70–80 3,81 6,93 58,7 6,84 0,95 22,8 69,5 30,5 2,3 

80–90 4,00 11,6 57,5 1,77 0,66 24,5 73,1 26,9 2,7 

90–100 6,79 8,64 60,4 0,45 1,78 21,9 75,8 24,2 3,1 

 

Ґрунт, упродовж проведення досліджень, характеризувався низьким 

умістом гумусу, кислою реакцією ґрунтового розчину, мав недостатнє насичення 

ґрунтового комплексу основами, а також середньою забезпеченістю рухомими 

формами фосфору й калію (табл. 2.3). 

Наші дослідження проводились на території смт. Чабани Києво-

Святошинського району Київської області, що у зоні Північного Лісостепу 

України. 
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Таблиця 2.2  

Гідрологічні властивості сірого лісового ґрунту, % від маси ґрунту [62] 

Шар 

ґрунту, см 

Максимальна 

гігрос-

копічність 

(МГ) 

Вологість 

в’янення 

(ВВ) 

Найменша 

вологоємність 

(НВ) 

Повна 

воло-

гоємність 

(ПВ) 

Вологість 

розриву 

капіляр 

(ВРК) 

0–10 3,19 4,27 

22,1 62,5 15,5 10–20 3,09 4,14 

20–30 3,39 4,54 

30–40 4,05 5,43 20,4 29,8 14,3 

40–50 4,02 5,39 20,2 30,7 14,1 

50–60 4,99 6,69 20,6 31,7 14,4 

60–70 5,08 6,81 20,9 32,1 14,6 

70–80 4,85 6,50 20,5 30,6 14,4 

80–90 4,72 6,32 20,9 31,6 14,6 

90–100 4,71 6,31 19,8 30,3 13,9 

 

Таблиця 2.3 

Агрохімічні властивості сірого лісового ґрунту на час закладання досліду 

Показники Орний шар, см 

N, мг/кг ґрунту  0–10 65,8 

10–20 56,0 

20–30 41,3 

Вміст гумусу (за Тюріним), % 0–10 1,33 

10–20 1,09 

20–30 0,75 

рНКcl (потенціометричного на ЛПУ-01) 5,4 

Гідролітична кислотність (за Каппеном), мг-

екв/100 г ґрунту 

2,3 

Сума увібраних основ (методом Каппена-

Гільковиця), мг-екв/100 г ґрунту 

7,4 

Р2О5 (за Кірсановим), мг/кг ґрунту 298 

К2О (за Кірсановим), мг/кг ґрунту 84,5 
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2.2. Гідротермічні показники у роки проведення досліджень 

У найхолоднішому місяці – січні середня температура повітря становить 

– 4 °С. Середня температура в лютому близька 0°С. Абсолютний мінімум 

температури перебуває в межах -33-38 °С і бувають не частіше як один раз на 50-

60 років. Мінімальна температура -22 °С і нижче буває щороку [39]. 

Літній період відзначається високими й сталими температурами без 

значних змін по території зони. В найтеплішому місяці – серпні середня 

температура становить 21 °С. Температура липня відрізняється від температури 

серпня на 1 °С. Абсолютні максимуми досягають 34–35 °С. Найінтенсивніші 

зниження температури відбуваються упродовж жовтня-листопада [295]. 

Перехід до середніх плюсових температур спостерігається у першій декаді 

березня. Перехід до середніх мінусових температур восени відбувається 

наприкінці листопада. Отже, теплий період у Лісостепу триває 230–265 діб [39]. 

Початок безморозного періоду припадає на другу декаду квітня. У повітрі 

перші осінні заморозки появились в другій декаді жовтня. Однак в окремі роки в 

Лісостепу останні весняні заморозки в повітрі спостерігаються навіть у другій 

половині травня, а перші осінні – у вересні [39]. 

На поверхні ґрунту заморозки навесні закінчуються пізніше, а восени 

починаються на 10–20 діб раніше, ніж у повітрі. На розподіл мінімальних 

температур по території дуже впливає мікрорельєф. На знижених ділянках 

заморозки навесні можуть закінчуватися пізніше, а восени починатись раніше 

порівняно з підвищеними формами рельєфу [52]. 

Період активної вегетації починається в третій декаді квітня майже 

одночасно з безморозним періодом у повітрі. Закінчення цього періоду теж 

майже збігається з початком перших осінніх заморозків у повітрі, тобто в другій 

декаді жовтня. Отже, тривалість усього періоду в межах зони, залежно від 

місцевих умов, коливається в межах 155–170 діб [52]. 

У період активної вегетації в зоні Лісостепу заморозків у повітрі майже не 

буває. Однак на поверхні ґрунту в цей період вони можливі. Тривалість періоду 

від дати переходу середньодобової температури через 10°С до закінчення 
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заморозків на поверхні ґрунту визначає ступінь небезпеки останніх. При більшій 

тривалості цього періоду заморозки закінчуються пізніше і можуть пошкодити 

рослини [39, 52, 186]. 

У Лісостепу розподіл опадів як за окремими районами зони, так і за часом 

випадання їх характеризуються великою нерівномірністю. Найкраще 

забезпечена ними західна частина: середня річна кількість опадів тут становить 

600-650 мм і більше. На крайньому сході зони їх випадає не більше як 500 мм. 

Кількість опадів в окремі роки може помітно змінюватися. Так, на крайньому 

заході Лісостепу іноді випадає понад 1000 мм, а на сході – до 750 мм. Найменша 

річна кількість опадів становила до 300 мм на заході і близько 250 мм на решті 

території. Упродовж зими опадів буває небагато: в західних районах 173-200, у 

центральних та східних 150-175 мм. Від весни до літа кількість їх 

збільшується [39]. 

Опади теплого періоду (квітень–жовтень) мають особливе значення для 

сільського господарства. Кількість їх у середньому становить 350-400 мм, а на 

крайньому заході зони – понад 500 мм. Літні опади нерідко випадають у вигляді 

сильних злив, які завдають великої шкоди сільському господарству. У 

середньому за рік кількість днів з опадами становить на півночі зони 160–135 діб, 

а з опадами не менше 5 мм 30–40 діб. У період вегетації по всій зоні майже 

щорічно спостерігаються бездощові періоди. Тривалість окремих бездощових 

періодів у західних районах досягає 18-20, а в південних та східних – 25 діб. 

Загальна кількість посушливих днів упродовж вегетаційного періоду дуже 

нестійка. Вона змінюється з року в рік залежно від характеру переважаючих 

циркуляційних процесів [39]. 

Аналіз метеорологічних показників показує, що погодні умови за роки 

проведення досліджень (2013-2016 рр.) різнились між собою і характеризувались 

високою контрастністю температурного режиму, різним рівнем зволоження та 

нерівномірним розподілом опадів. Так, у 2013 р. у вересні спостерігалась висока 

забезпеченість вологою, що обумовило різке зростання гідротермічного 

коефіцієнта до 5,4 (рис. 2.1–2.2, табл. 2.4).  
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У 2014 р. середньомісячна температура повітря у весняно-літній період 

була на 0,3-6,3 °С вища середніх багаторічних показників. Дефіцит опадів в ці 

місяці становив 20,2–50,4 мм до середньої багаторічної суми опадів, за винятком 

травня в якому випало в 2,2 раза більше норми. Відсутність опадів та запасів 

доступної вологи в ґрунті при високій температурі (понад 30 °С) і низькій 

відносній вологості повітря (мінімальна 39 %) негативно впливали на ріст і 

розвиток та формування врожаю культур сівозміни. Посушливі погодні умови 

впливали і на формування маси бур’янів. При недостатньому вологозабезпеченні 

бур’яни в посівах перебували в пригніченому стані, а маса їх зменшувалася 

порівняно з іншими роками (додаток А). 

 

Рис. 2.1. Температура повітря за роки досліджень (за даними метеостанції 

Чабани) 

Вегетаційний період 2015 року характеризувався підвищеною 

температурою і низькою відносною вологістю повітря. А кількість опадів за ве-

гетаційний період була нижчою від багаторічної норми на 62 % (ГТК 0,11–0,88). 

Забезпеченість опадів у червні випало в 7,4, а в серпні в 8,6 раза менше порівняно 

з середніми багаторічними показниками (додаток А). Розподіл опадів під час 

вегетації був вкрай нерівномірний. За таких умов ярі культури росли повільно, 

кількість бур’янів у посівах збільшувалась і це впливало на формування 
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вегетативної маси культурних рослин, конкурентоспроможність їх по щодо 

бур’янів знижувалась.  

Слід відмітити, що погодні умови за 2014-2016 рр. проведення досліджень 

були сприятливі для зимівлі озимих культур. Температура повітря під час їх 

зимівлі майже не відрізнялась від середньої багаторічної. Створивши хороший 

стеблостій, вони добре пригнічували бур’яни. Однак несприятливі погодні 

умови для озимих зернових склались під час осіньо-зимового періоду в 2013–

2014 рр. На глибині залягання вузла кущіння температура ґрунту опускалась 

нижче критичних значень, а глибина промерзання перевищувала 32 см, що 

вплинуло на формування рівня врожайності. 

 

Рис.2.2. Кількість опадів за роки досліджень (за даними метеостанції 

Чабани)  

Погодні умови 2016 р. були схожими до умов 2014 р. Вегетаційний період 

його характеризувався також посушливими умовами в літній період (ГТК 0,27–

0,49) та надлишковим зволоженням в квітень–травень (ГТК 1,82–1,83). Погодні 

умови під час вегетації 2016 р. були найсприятливішими для розвитку 

культурних рослин. За основними показниками (кількість тепла, вологи) мало 

чим відрізнялись від середньобагаторічних. Навесні вегетація культур 
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проходила в оптимальних умовах. У квітні опадів випало 55,5 мм при середній 

багаторічній нормі 49,0 мм, а середня температура повітря за квітень становила 

12,6 °С при середній багаторічній 8,3 °С. Упродовж травня розподіл опадів по 

декадах був в перші і третій рівномірним, а в другій у 2 рази більше, а сума їх за 

місяць становила 86,8 мм при середній багаторічній нормі 53 мм. Інтенсивне 

підвищення температури повітря в квітні сприяло дружній появі сходів 

культурних рослин і масовому проростанню насіння бур’янів. За достатньої 

кількості опадів, оптимального вмісту вологи в ґрунті та помірного 

температурного режиму культурні рослини швидко формували вегетативну масу 

і конкурентоспроможність їх проти бур’янів підвищувалась. 

Взагалі слід зазначити, що забезпеченість культурних рослин вологою в 

2013–2016 рр. була низькою. Гідротермічний коефіцієнт упродовж вегетації 

культур був меншим норми, що вказує на посушливі погодні умови.  

Таблиця 2.4 

Гідротермічні коефіцієнт (за Селяніновим) у роки досліджень 

Місяць 
Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) 

2013 2014 2015 2016 

Квітень 0,83 1,24 0,29 1,82 

Травень 0,45 3,26 0,88 1,85 

Червень 0,77 0,92 0,15 0,27 

Липень 0,16 0,59 0,59 0,49 

Серпень 0,44 0,28 0,11 0,35 

Вересень 5,40 0,70 0,36 0,10 

Жовтень 0,75 0,79 3,38 5,70 

Середнє 1,26 1,11 0,82 1,51 
Примітка: ГТК визначений за методикою Г. Т. Селянінова (1937) 

Погодні умови у 2017 р. За даними метеостанції Чабани, у 2017 р. за період 

вегетації пшениці озимої (вересень–жовтень – 2016 р. і квітень–серпень 2017 р.) 

становила 267 мм, а для ярих зернових (з квітня по серпень) кількість опадів 

сягала 141 мм, що дорівнює 65 і 43 % від норми, тобто ця кількість була на 35 і 

57 % менше середнього багаторічного показника. Слід відзначити про 

особливість цього року, а саме нерівномірний розподіл опадів по місяцях та 

декадах. 
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Сума опадів у квітні становила 23 мм, і була нижчою від норми на 26 мм або 

на 53 % від норми, при середньомісячній температурі повітря, яка була вище 

норми на 1,5 0 С, або 17 %. Такі погодні умови були сприятливими для 

відновлення вегетації пшениці озимої та посіву ярих зернових. Коефіцієнт 

типовості свідчить, щодо забезпеченості опадів та температури повітря сягав 

відповідно був  істотно зниженим та оптимальним (рис. 2.1–2.2). 

Опади у травні та червні були досить низькими, і становили відповідно 14 

та 10 мм, або 27 та 14 % від місячної норми. Опади у травні й червні були 

найменшими за вегетаційний період, при цьому температура повітря відповідала  

нормі з Кі – 0,02–0,17. Треба зазначити, що такі умови негативно відзначились 

на формуванні продуктивності зернових, а активне наростання вегетативної 

маси рослин та закладання продуктивного колоса відбувалося в умовах 

дефіциту, де Кі – у травні – -2,38 та червні – -3,99 або екстремально завищеним. 

Слід відмітити, що погодні умови червня були критичними для рослин, оскільки 

за місяць випало 10 мм, що нижче багаторічної кількості на 63 мм, або на 83 %. 

При цьому у І та ІІ декадах опадів не відзначали, тоді як у ІІІ декаду упродовж 

двох днів випало 10 мм. За високого рівня температури повітря 27–30 ºС основна 

маса вологи не засвоювалась, а випаровувалась і становила статтю 

непродуктивних втрат (рис. 2.1–2.2). 

Рівень зволоження у липні-серпні дещо покращився, сума опадів сягала 59 і 

35 мм відповідно, що однак було менше багаторічної кількості на 33 і 49 %. Таке 

надходження вологи позитивно вплинуло на рослини, відбулося попередження 

такого фізіологічного процесу, як запал зерна не відбулося.  

Погодні умови у 2018 році. У 2018 р. в передпосівний період ярих культур 

погодні умови характеризувались як посушливі. Так, у перші половині квітня 

спостерігались підвищена температура повітря і тривалий період відсутності 

продуктивних опадів. У першій декаді середня температура повітря становила 

10,8 ºС, що було на 3,61 ºС вище середньої багаторічної норми. Середньодобова 

температура повітря знаходилася в межах 9,57–16,01 ºС. В окремі дні 

температура повітря підвищувалася до 22,6 ºС. В ночі температура повітря 
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знижувалася до 0,9–6,4 ºС, а поверхня ґрунту охолоджувалася до 1–3 º С. У цей 

період опадів не відмічалося. У другій декаді квітня кількість опадів у вигляді 

дощу сягала 3,8 мм, а в третій декаді – 1,8 мм. У середньому за квітень випало 

5,6 мм опадів, що на 88 % менше, порівняно із нормою за цей самий період. 

Температура повітря у другій та третій декаді квітня була вищою за норму і 

становила 13,64–15,45 ºС. Погодні умови другої половини квітня мали 

негативний вплив на тривалість періоду сівба – сходи, а також вплинули на 

подальший ріст і розвиток ярих зернових та зернобобових культур (рис.2.1–2.2). 

У травні місяці погодні умови були наближені до середньої багаторічної 

норми. З 1 по 10 травня температура повітря сягала +12…+20 ºС. Кількість опадів 

за першу декаду травня не перевищувала 5,20 мм (69 % до норми). У другій і 

третій декаді травня середня температура повітря становила +12…+23 ºС за 

норми у цей самий період +15,7…+15,9 ºС. Кількість опадів у травні була 

далекою від норми. Так, у першій декаді випало 5,20 мм опадів; у другій – 

12,4 мм; а в третій – опадів взагалі не спостерігали. 

На початку червня ситуація з температурним режимом, і особливо опадами 

істотно не змінилась – температура повітря становила у середньому 18 ºС і 

перевищувала норму на 17,7 %, тоді як кількість опадів сягала 2,6 мм або 11,3 % 

від норми. Істотно ситуація змінилась у другій декаді червня, коли на фоні 

підвищеної температури повітря випало 28 мм опадів, або на 16,7 % понад норму. 

Третя декада також виявилась сильно дощовою – за цей період випало 78 мм 

дощів, або 3 декадні норми опадів. На фоні підвищених температур надмірні 

опади викликали появу чергової хвилі бур’янів.  

У першій та другій декаді липня температура повітря була на рівні 

середньобагаторічного показника, тоді як кількість опадів була меншою 

відповідно на 69,2 і 31,5 %. Третя ж декада виявилась також дощовою – кількість 

опадів перевищила норму майже у 2,7 раза. На фоні рясних попередніх опадів 

спостерігалась поява нових сходів бур’янів та наростання фітомаси тих, що вже 

росли в посіві. 

Серпень на відміну від попередніх літніх місяців, виявивсь посушливим. У 
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першій декаді опадів випало лише 2,2 %, у другій – 16,3 %, а в третій – 15,8 % 

від норми за перевищення температури на 14–20 %.  

Отже, вегетаційний період сої та пшениці озимої проходив у контрастних 

умовах погоди, коли посушливі періоди змінювались затяжними дощами, що 

сприяло появі кількох хвиль бур’янів та наростанню їх вегетативної маси. 

Погодні умови 2019 року.У січні спостерігалась тепла від звичайного 

погода, що на 1,3 ºС була вищою за норму і в абсолютному визначенні становила 

мінус 4,3 ºС. Упродовж місяця температура змінювалась від +2 ºС до мінус 15 ºС. 

Загальна кількість опадів була близькою до норми і становила 50,2 мм. Упродовж 

місяця не було снігового покриву. 

Агрометеорологічні умови для перезимівлі озимих у лютому були 

задовільні. Озимина знаходилася у стані зимового спокою. Середня місячна 

температура повітря у лютому виявилася на 4,8 ºС вищою за норму становила 

+0,6 ºС. Максимальна температура повітря підвищувалася до + 4,9 ºС, мінімальна 

знижувалася до -5,6 ºС. Загальна кількість опадів була нижчою від місячної 

норми на 19,4 мм, або 57,8 %  

Навесні спостерігалася тепла погода з підвищеними температурами. Так у 

березні тепература була вищою від місячної норми на 4 ºС, у квітні – 2,1 ºС та в 

травні – 1,9. Максимальна температура повітря підвищувалася до плюс 22 ºС 

наприкінці травня, а мінімальна знижувалася до мінус 2 ºС на початку березня. 

Загальна кількість опадів навесні була у дефіциті, що на 8,0–14,4 мм нижче 

норми. 

Середня місячна температура повітря у червні коливалась від 34,7 ºС вдень 

до 10,7 ºС – вночі. Кількість опадів становила 36,8 мм, що в два рази нижче 

норми. Липень за температурним режимом був близький до середньомісячної 

норми і в абсолютному визначенні становила +20,3 ºС. У найтепліші дні 

максимальна температура повітря підвищувалася до 26,6 °С тепла. Мінімальна 

температура повітря у найхолодніші ночі знижувалася до 10,8 °С тепла. 

Кількість опадів становила 19,4 мм, або 22,0 % від місячної норми.  

Середня місячна температура повітря у серпні виявилася вищою за норму 



64 

 

на 4,1 °С і становила + 22,7 °С. У найтепліші дні максимальна температура 

повітря підвищувалася до + 33-36 °С. Мінімальна температура повітря у 

найхолодніші ночі знижувалася до + 10-12 °С. Опади відмічалися упродовж 7 діб 

і їх кількість становила 21,8 мм, або 31,6 % від місячної норми.  

У першій та другій декаді вересня переважала похмура та прохолодна як 

для цієї пори року погода. Температура повітря упродовж цього періоду 

виявилася на 1-3° нижчою від норми і в абсолютному визначенні становила 

+13,2–14,5 °С, в окремі дні вона перевищувала норму на 2–3 °С. Максимальна 

температура повітря у найтепліші дні підвищувалася до +22–25 °С, мінімальна 

температура повітря у найхолодніші ночі знижувалася до +5–9 °С. Кількість 

опадів упродовж першої декади становила близько 30 мм або близько двох 

декадних норм, а в другій декаді вісім декадних норм – 119 мм. Упродовж цього 

періоду часто відмічалися опади інтенсивністю 5 мм і більше. Добовий 

максимум деколи досягав 130 % декадної норми. 

Таким чином, погодні умови періоду вегетації культур сівозміни 

виявились задовільними для окремих культур, зокрема сої і певною мірою 

складними для озимих (випадання через складні умови перезимівлі) та ярих 

зернових культур (погіршення якості сходів, скорочення тривалості фаз 

онтогенезу).  

 

2.3. Методика проведення досліджень 

Дослід 1. Вплив способів основного обробітку ґрунту та гербіцидів на 

продуктивність сої і пшениці озимої 

Дослідження виконували в ННЦ «Інститут землеробства НААН» на сірому 

лісовому крупно-пилуватому легкосуглинковому ґрунті. У досліді відділу 

обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами, який було закладено у 1969 р. 

Дослідження проводилися в зерно-просапній ланці сівозміни: соя (сорт Легенда), 

пшениця озима (сорт Артеміда), на фоні двох способів основного обробітку 

ґрунту (табл. 2.5).  

Ефективність гербіцидів вивчалась на ділянках із посівною площею 
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варіанта – 20 м2, площа облікової ділянки – 2 м2, повторення досліду триразове, 

розміщення варіантів у досліді рендомізоване. З мінеральних добрив 

використовували аміачну селітру (N – 34,2 % ), амофос (N – 10 % + P2O5 – 50 %) 

та калій хлористий (К2О – 60 %). Система удобрення культур передбачала 

застосування мінеральних добрив на фоні заробляння побічної продукції і була 

такою: під посів сої вносили – N30P50K60 + побічна продукція, пшениці озимої – 

N80Р60К80 + побічна продукція.  

Таблиця 2.5 

Схема досліду 

Фактор А  

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Фактор В 

Культура, система 

удобрення 

Фактор C 

Строк внесення 

гербіциду 

Фактор D 

Діюча речовина,доза 

гербіциду 

1. Оранка 

(контроль)  

на 20-22 см 

2. Безполицеве 

рихлення  

на 20-22 см 

1. Соя, N30P50K60 + 

побічна продукція 

2. Пшениця озима, 

N80Р60К80 + побічна 

продукція 

1. До сходів 

(ВВСН 0);  

після сходів 

(ВВСН 12–15) 

2. Осінь 

(ВВСН 11–13); 

весна  

(ВВСН 21–23) 

1. Без гербіцидів 

(контроль) 

2. Імазетапір, 100 г/л 

(0,75, 1,0 л/га) 

3. Просульфурон, 

750 г/кг 

(0,015, 0,20 кг/га) 

Примітка: оранку проводили лемішним плугом ПЛН-3-35; плоскорізне розпушування – 

ПЩН-2,5. 

 

Для вивчення ефективності строків внесення гербіцидів вивчали препарат 

Пікадор, РК (імазетапір 100 г/л). Системний гербіцид вибіркової дії Пікадор, РК 

від компанії «Укравіт» – це високоефективний засіб проти широкого спектра 

злакових і однорічних дводольних бур’янів, включаючи карантинні. 

Застосовується на посівах гороху та сої. Представлений у вигляді розчинного 

концентрату. Діюча речовина потрапляє в бур’яни через кореневу систему під 

час проростання насіння або через листкову поверхню (за внесення під час 

вегетації). Його дія полягає в порушенні процесу розподілу ростових клітин, у 

результаті чого розвиток бур’янів припиняється, і вони незабаром гинуть [53, 

284]. 

Пік 75 WG в.г. (просульфурон 750 г/кг). Селективний гербіцид для захисту 



66 

 

зернових колосових культур від однорічних та деяких багаторічних дводольних 

бур’янів у посівах озимої пшениці, кукурудзи, сорго, льону. Просульфурон 

швидко проникає через листя та корені вегетуючих рослин – рухається по 

ксилемі та флоемі, накопичуючись в ембріональних тканинах бур’яну, де 

відбуваються основні процеси метаболізму; впливає на процеси фотосинтезу та 

ділення клітин; інгібує біосинтез ензим – ацетолоктати. Візуальні симптоми 

проявляються через 7–10 діб [220, 284]. 

 

Польовий тимчасовий дослід 2  

В якості об’єкта дослідження були сорти пшениці озимої селекції 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» та захист від бур’янів. Основним методом 

дослідження був метод польового досліду з дисперсійним аналізом 

експериментальних даних, ґрунт  – темно-сірий опідзолений з вмістом гумусу 

3,9 %, Nл.г. – 65,8 мг/кг, Р2О5 – 265,2 мг/кг, K2О – 143,8 мг/кг ґрунту, рН – 6,3. 

Агротехнічні заходи в досліді – загальноприйняті для зони 

Правобережного Лісостепу України. Розміщення ділянок ярусне систематичне, 

повторність триразова, посівна площа 28 м2, облікова ділянка 1,8 м2. Попередник 

– соя. Технологія вирощування передбачала оброблення насіння протруйником 

(Селестоп 1,5 л/т) у суміші із стимулятором росту (Регоплант 250 мл/т). У 

передпосівний період вносили (у ф. м.): амофосу (N10Р50) – 100 кг/га та  аміачної 

селітри (N34) – 70 кг/га . Передпосівний обробіток ґрунту виконували агрегатом 

«Європак» на глибину 6–8 см. Сівбу здійснювали 23 вересня з нормою висівання 

5,5 млн шт/га схожих насінин на глибину заробляння 3–4 см. Підживлення 

посівів здійснювали у два строки: по мерзлоталому ґрунті у дозі N30 та на час 

виходу в трубку у дозі N30. Під час активного весняного росту рослин виконували 

захист посівів із внесенням препаратів фунгіцидної та інсектицидної групи.  

У досліді висівали 11 районованих сортів пшениці озимої, які належать до 

різних екологічних груп, відрізнялись тривалістю вегетаційного періоду і ряду 

інших біологічних ознак: 

Гербіциди вносили по вегетації рослин у фазі повного весняного кущіння 
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з розрахунку 250 л/га робочої рідини. 

Обліки бур’янів і густоти стеблостою культури проводили на 7-, 21-шу 

добу після обробки гербіцидом та на час збирання пшениці озимої. 

Схема досліду 

Фактор А 

Сорт 

Фактор В 

Захист від бур’янів 

1. Осяйна 

2. Мережка 

3. Ефектна 

4. КС–29 (лютесценс 231-13) 

5. КС–51 (еритроспермум 264-13) 

6. Щільноколоса 

7. Красуня Поліська 

8. Колорит 

9. КС–33 (еритроспермум 242-13)  

10. Пирятинка 

11. Мокоша 

1. Без гербіциду (контроль) 

2. Логран 75 WG – 10 г/га 

3. Гроділ Максі 375 OD – 110 г/га. 

 

 

Характеристика препаратів  

Логран 75 WG (д. р. 750 г/л триасульфурону), який інгібує біосинтез 

амінокислот валіну, лейцину та ізолейцину, зупиняючи поділ клітин та ріст 

рослин. Селективність пояснюється швидким метаболізмом (обміном речовин) у 

культурах. 

Гроділ Максі 375 OD (д. р. йодсульфоронметил, 25 г/л, мефенпір-діетил 

(антидот), 250 г/л, та амідосульфурон, 100 г/л). Йодсульфоронметил інгібує 

біосинтез амінокислот (валін, лейцин та ізолейцин), зупиняючи поділ клітин та 

ріст рослини. Мефенпір-діетил є антидотом, що підвищує рівень метаболізму 

гербіциду в рослинах зернових, колосових, на відміну від бур’янів. 

Амідосульфурон поглинається листками і коренями та транспортується по всій 

рослині. Ріст рослини інгібується з подальшою появою хлоротичних зон, 

спочатку акропетально (прагнення до вершини), а з розвитком уражень – 

базипетально (наростання від вершини до основи). 
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Методи визначення показників об’єктів досліджень 

 

З метою оцінки агротехнічних та хімічних заходів у дослідах проводили 

комплекс агрофізичних досліджень, агрохімічних аналізів, фенологічних 

спостережень:  

– щільність складення ґрунту – методом ріжучих кілець у модифікації 

М. А. Качинського згідно з ДСТУ ІSО 11272–2001 (1998) у шарах ґрунту 0–10, 

10–20, 20–30 см у фази: повних сходів, цвітіння і повної стиглості зерна [290]; 

– розрахунок маси кореневих решток і побічної продукції культур ланки 

сівозміни проводили за рівнянням регресії [14, 154];  

– вміст вологи в ґрунті – термостатно-ваговим методом. Визначення 

проводили в динаміці після збирання попередника для встановлення рівня 

вологонакопичення за осінньо-зимовий період, і у три строки відповідно до 

фенофаз культур: повні сходи, цвітіння, повна стиглість у 0–100 см шарі ґрунту 

через кожні 0–10 см з подальшим встановленням рівня вологозабезпеченості 

культур [289];  

– загальну біологічну активність – польовим адсорбційним методом емісії 

СО2 за Карпачевським в посіві сої на безгербіцидному та гербіцидному 

фоні [122];  

– вміст загального гумусу у ґрунту – за методом Тюріна І. В. у модифікації 

Кононової-Бельчикової, % [193, 291];  

– поживний режим ґрунту вивчали: вміст азоту лужногідролізованого – за 

Корнфілдом [192]; вміст рухомих сполук фосфору та калію – за методом 

Кірсанова у водній витяжці, в шарі ґрунту 0–30 см згідно з 

ДСТУ 4405:2005 [291];  

– вміст азоту, фосфору і калію в бур’янах, побічній продукції та коренях 

культур визначали після мокрого озолення за К. Гінзбург та ін. [192];  

– винос NPK бур’янами та побічною продукцією розрахунковим 

методом [154]; 

– фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин культур за 
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«Методикою державного сортовипробування сільгосподарських культур»; 

– потенційну забур’яненість визначали з ґрунтових пробах відібраних 

буром конструкції Калентьєва з шарів 0–5, 0–10, 10–20 см, які відмивали на ситах 

з отворами діаметром 0,25 мм. Вміст насіння бур’янів на 100 г ґрунту методом 

змішаних проб запропонованих Б. О. Доспеховим [82];  

– актуальну забур’яненість проводили на постійно закріплених 

майданчиках 0,5 м2 у фазі розвитку культур: соя, пшениця озима (сходи, цвітіння 

і повна стиглість зерна) [165];  

– ступінь пригнічення бур’янів культурою визначали за співвідношенням 

надземної біологічної маси культури і бур’янів за методикою П. М. Лазаускаса 

[151];  

– едифікаторну роль культури визначали за польовими модельними 

майданчиками (0,25 м2) за схемою: 1 – культура без бур’янів (контроль), 2 – 

культура з бур’янами, 3 – бур’яни без культури [175]; 

– конкурентний тиск бур’янів на культурні рослини за індексом 

конкурентоздатності, що розраховується за формулою: ІК =(УЧП – УЗП) / 

УЧП*100, де ІК – індекс конкурентноздатності, %; УЧП – урожай чистого 

посіву, г/м2; УЗП – урожай забур’яненого посіву, г/м2 [140]; 

– урожайність – згідно з методикою із перерахуванням на стандартну 

вологість для сої (12 %), пшениця озима і кукурудза (14 %) [210];  

– якість зерна культур ланки сівозміни оцінювали методом інфрачервоної 

спектроскопії на інфрачервоному аналізаторі NR Systems 4500 [204];  

– економічну ефективність вирощування с.-г. культур розраховували 

згідно технологічних карт за цінами 2020 року;  

– енергетичну ефективність вирощування сільськогосподарських культур, 

розраховували згідно методики Ю. О. Тараріка [86];  

– статистичну обробку даних проводили за методикою дисперсійного 

аналізу з використанням пакету комп’ютерних програм статистичного аналізу 

AGROS 2.13 [48].  
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА 

АГРОФІЗИЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ В ЛАНЦІ         

ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ 

3.1. Щільність складення ґрунту  

 

Агрофізичні властивості ґрунту є однією з найважливіших характеристик. 

Вирішальне значення для отримання стабільної врожайності 

сільськогосподарських культур має утримання ґрунту за оптимальної щільності 

складення [185, 187]. Механічний обробіток є одним із основних заходів, який 

впливає на динаміку показників щільності складення та ряду режимів ґрунту, 

зокрема, водного, повітряного та родючості загалом [187, 264]. 

Природними факторами, які впливають на щільність складення ґрунту є 

зміна вологості, процеси замерзання і розмерзання ґрунту, дія дощових крапель, 

діяльність ґрунтової фауни тощо [166, 215]. Надмірний тиск ходових органів 

машинно-тракторних агрегатів, недостатня глибина розпушування, недостатнє 

внесення в ґрунт органічної речовини, практикування монокультури – всі ці 

заходи призводять до переущільнення ґрунту [12, 27, 134]. 

Нашими дослідженнями встановлено, що при загортанні у ґрунт 

пожнивних решток попередника їх локалізація в межах 0–30 шару ґрунту 

залежить від способу основного обробітку ґрунту. За результатами досліджень, 

встановлено, що щільність складення ґрунту в посівах сої змінювалась залежно 

від способу основного обробітку ґрунту та локалізації пожнивних решток 

попередника (табл. 3.1).  

Так, за безполицевого рихлення на 20–22 см найпухкішим був 0–10 см шар 

ґрунту, де найменша щільність ґрунту – 1,40 г/см3, тоді як за оранки вона була 

1,44 г/см3. Незначне збільшення щільності складення ґрунту до 1,49…1,52 г/см3 

відмічено на варіанті за плоскорізного розпушення в шарі 20–30 см. Впродовж 

вегетації культури щільність ґрунту на всіх варіантах збільшувалась. Наприкінці 

вегетації за оранки цей показник в шарі 0–10 см досяг значення 1,42 г/см3 і 1,42–
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1,47 г/см3 в шарі 10–30 см, на варіанті з плоскорізним розпушенням 1,39 г/см3 та 

1,45…1,49 г/см3 відповідно.  

Таким чином в кінці вегетації культури в усіх шарах ґрунту за обох 

способів основного обробітку спостерігається збільшення щільності складення, 

яке не перевищувало оптимальних для культури значень. 

Таблиця 3.1  

Вплив способів основного обробітку та післяжнивних решток попередника 

на щільність складення ґрунту у посівах культур (середнє за 2014-2016 рр.) 

Культура 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Ш
ар

 ґ
р

у
н

ту
, 
см

 
Щільність складення 

ґрунту, г/см3 

Маса 

рослинних 

решток 

попередника 

сходи цвітіння 
повна 

стиглість 
т/га % 

Соя** 

Оранка на  

20-22 см 

(контроль) 

0-10 1,29 1,35 1,42 1,42 26,3 

10-20 1,34 1,35 1,42 2,22 41,2 

20-30 1,36 1,39 1,47 1,75 32,5 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20-22 см 

0-10 1,23 1,30 1,39 2,78 53,6 

10-20 1,36 1,35 1,45 1,35 26,0 

20-30 1,40 1,44 1,49 1,06 20,4 

Пшениця 

озима 

Оранка на  

20-22 см 

(контроль) 

0-10 1,35 1,40 1,45 0,39 24,1 

10-20 1,34 1,40 1,44 0,65 40,1 

20-30 1,39 1,44 1,49 0,58 35,8 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20-22 см 

0-10 1,31 1,36 1,42 1,05 56,8 

10-20 1,38 1,43 1,48 0,50 27,0 

20-30 1,43 1,47 1,52 0,30 16,2 

НІР0,05 

0-10 0,03 0,02 0,05 0,07 – 

10-20 0,03 0,03 0,03 0,17 – 

20-30 0,04 0,04 0,04 0,04 – 
Примітка: * – масу визначали після проведення основного обробітку, ** – попередник 

під сою пшениця озима 

 

Як свідчать результати досліджень, за оранки на глибину 20–22 см в ланці 

сівозміни (соя – пшениця озима) спостерігався рівномірний розподіл побічної 

продукції попередника по профілю 0–20 см шару, за тривалого плоскорізного 

обробітку основна маса решток культур локалізується у шарі 0–10 см, де їх вміст 

становив 2,78 і 1,05 т/га, або 53,6 і 56,8 %, відповідно, від усієї маси культури, 

що надходить у ґрунт. Кількість пожнивних решток сої, які заробляли в процесі 
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основного обробітку під посів пшениці озимої, була в 4,8 разів меншою від 

кількості, яку заробляли під сою. Відповідно, щільність складення у полі 

пшениці озимої, була в межах 1,41–1,42 г/см3. У полі сої, під яку заробляли 

пожнивні рештки пшениці озимої – 5,70 т/га, щільність складення ґрунту була 

нижчою і становила 1,38 г/см3 (табл. 3.1).  

За результатами наших досліджень встановлено, що при зароблянні у ґрунт 

соломи пшениці озимої її локалізація залежала від способу основного обробітку 

ґрунту. Найменша кількість соломи від загальної кількості, що надходила у ґрунт 

за оранки була у 0–10 см шарі –1,05 т/га, або 26,2 %. У шарах 10–20 і 20–30 см її 

вміст становив відповідно 46,2 і 27,6 % від загальної кількості, у всьому 0–30 см 

шарі. За плоскорізного розпушення на 20–22 см, навпаки зосереджена в шарі 0–

10 см, де найбільша локалізація решток 2,39 т/га, або 58,6 % від усієї кількості, 

яка була зароблена у ґрунт. 

При такому перерозподілі соломи пшениці озимої у 0–30 см шарі щільність 

складення ґрунту у 0–10 см шарі на час сходів за оранки сягала 1,33 г/см3, що на 

0,09 г/см3 більше, ніж за плоскорізного обробітку. У шарі 10–30 см щільність 

складення ґрунту за оранки обробітку була нижчою, ніж за безполицевого 

обробітку на 0,02–0,04 г/см3 (табл. 3.1).  

Слід зазначити, що за обох способів основного обробітку щільність 

складення ґрунту в шарі 0-10 см упродовж вегетації культур характеризувалася, 

як оптимальна. За плоскорізного обробітку щільність складення ґрунту була 

меншою, ніж за оранки, що, на нашу думку, пов’язано не лише з концентрацією 

у верхній частині орного шару решток побічної продукції, але й розміщенням 

основної маси кореневої системи культур. За плоскорізного обробітку, у шар 

ґрунту 10–30 см, надходить значно менше пожнивних решток, ніж за оранки, що 

викликає підвищення його щільності. Таку закономірність можна було 

спостерігати і під соєю.  
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3.2. Динаміка запасів продуктивної вологи у ґрунті  

Оптимальне забезпечення культур вологою – одна з найважливіших 

передумов отримання високої врожайності. Здатність ґрунту забезпечити 

рослину достатньою кількістю вологи є одним з основних чинників його 

родючості [239]. На думку О.А. Роде [237], знання законів поведінки вологи у 

ґрунті необхідні для вирішення різних проблем у системах землеробства. 

За даними В. П. Гордієнка та Є. В. Шеїна кількість вологи, яка є доступною 

для рослини, визначається діаметром пор. Важливо уникати ущільнення ґрунту, 

яке руйнує пори й погіршує доступ до води. Суглинок утримує приблизно 20 мм 

доступної для рослин води на 10 см ґрунту, але корисна кількість залежить від 

глибини залягання коріння та його локалізації. Запобігти цьому негативному 

явищу можна шляхом збільшення глибини розпушення  орного шару, 

підвищивши, таким чином ємність поглинання атмосферних опадів [57, 285]. 

За гранулометричним складом сірий лісовий ґрунт містить значну кількість 

грубого пилу та порівняно незначну кількість мулистої фракції. Це зумовлює 

низьку водостійкість ґрунту та слабку структурність, утворення на поверхні  

міцної кірки після дощів, надмірну щільність складення орного шару, що 

спричиняє незадовільний газообмін та погіршує водний режим ґрунту, а в 

кінцевому результаті знижує врожайність сільськогосподарських культур [42].  

Визначальним чинником у формуванні  запасів продуктивної вологи є 

атмосферні опади не лише під час вегетації, але й взимку. Аналіз погодних умов 

у роки проведення досліджень свідчить, що умови 2014 і 2016 рр., 

характеризувалися не тільки достатнім рівнем атмосферних опадів за період 

вегетації культур, але й їх відносно рівномірним розподілом. Несприятливим 

виявився 2015 рік, що характеризувався посушливими погодними умовами 

впродовж вегетації культур, коли за період квітень–жовтень випало 157 мм, що 

на 62 % менше від норми за цей же період (додаток А, Б3, Б4). 

На час збирання сої запаси вологи у шарі 0–20 і 0–50 см відповідно 

становили 16 і 35 мм. Зниження запасів вологи в середньому на варіантах 

основного обробітку наприкінці вегетації у шарі 0–100 см становило 87 мм, що 
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в два рази менше забезпеченості на час сходів (рис. 3.1–3.2, додаток Д). 

Наші спостереження за динамікою запасів продуктивної вологи у полях 

сівозміни свідчать, що від збирання попередника до появи сходів культури 

накопичення вологи у ґрунті залежало від способу основного обробітку та 

погодних умов року. Так, за значної кількості опадів у осінньо-зимовий період 

2013–2014 рр. накопичення вологи у 0–100 см шарі за плоскорізного обробітку 

ґрунту під соєю було вищим, ніж за оранки на 6,6 % для поля сої, і одного рівня 

під пшеницею озимою. 

 

Рис. 3.1 Запаси продуктивної вологи за вегетаційний період культур ланки 

сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту за 2014 рік, мм 

У 2014–2015 рр. різниця у накопиченні вологи між обробітками 

зберігалася, але у зв’язку з меншою кількістю опадів за осінньо-весняний 

період – 155 мм, або 49 % від середньої багаторічної норми, накопичення вологи 

було меншим. За цей період кількість вологи у ґрунті за оранки сягала 121 мм на 

час сходів сої, що менше, ніж за плоскорізного обробітку на – 10 мм, або 7,6 % 

(рис. 3.2). У полі пшениці озимої на час сходів у 2014 р. відбулися втрати 

продуктивної вологи за оранки 11 мм, а за плоскорізного розпушення на 54,5 % 

більше, ніж за полицевого обробітку. 
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На час сходів культур ланки сівозміни запаси вологи в 0–20 см шарі ґрунту 

були достатніми для нормального розвитку рослин у стартовий період росту 

культур за обох способів основного обробітку, окрім 2015 р. коли сходи пшениці 

озимої були отримані через місяць після сівби. У 2014 і 2016 рр. запаси 

продуктивної вологи у шарі 0–100 см ґрунту були достатніми для формування 

високого рівня продуктивності рослин сої. За плоскорізного розпушування 

запаси вологи у шарі 0–100 см ґрунту були вищими, ніж за оранки на 

6 мм (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2. Запаси продуктивної вологи за вегетаційний період культур ланки 

сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту за 2015 рік, мм  

 

В умовах 2015 р. за низького рівня опадів – 126 мм, або 38,3 % від середньої 

багаторічної кількості, починаючи від квітня до вересня відзначали різке 

зниження запасів вологи за обох способів обробітку. Упродовж вегетаційного 

періоду культур у цьому році запаси вологи у ґрунті були нижчими, ніж у 2014 і 

2016 рр. Запаси продуктивної вологи залежно від культури та способу обробітку 

ґрунту в шарі 0–20 і 0–100 см становили відповідно 17–23,8 і 65–101 мм (рис. 3.1, 

3.3).  Так, у шарі 50–100 см за оранки спостерігається зменшення запасів вологи 

порівнянно з 0–50 см шаром на 2,4–8,7 %, а за плоскорізного обробітку 

відповідно 7,8–23,1 %, що напряму залежало від ГТК досліджуваного року. В 0–

100 см шарі ґрунту запаси вологи за оранки були вищими на 8,5–11,1 %, ніж за 
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плоскорізного обробітку (рис.3.1–3.3). На нашу думку, це було спричинено 

зниженням вмісту доступної вологи через вищу щільність складення нижньої 

частини орного та підорного шару ґрунту. 

 

Рис. 3.3. Запаси продуктивної вологи за вегетаційний період культур ланки 

сівозміни залежно від основного обробітку ґрунту за 2016 рік, мм  

 

За результатами обліків встановлено, що на водоспоживання рослин 

культур ланки сівозміни впливав спосіб основного обробітку ґрунту та погодні 

умови досліджуваного року. Сумарні витрати води на формування 1 т сухої 

речовини у 2014 р. були найвищими за плоскорізного розпушування і становили 

для пшениці озимої 3585 т/га, а для сої навпаки за оранки – 2710 т/га, при цьому 

коефіцієнт водоспоживання на формування біологічного врожаю становив 

відповідно 608 і 1080 м3/т. Коефіцієнт водоспоживання на одиницю урожаю 

основної продукції за плоскорізного обробітку ґрунту під соєю був нижчим, ніж 

за оранки відповідно на 21,8 % (додаток Б 3, Б 4). 

В умовах 2015 р. сумарне водоспоживання по варіантах за основного 

обробітку ґрунту становило 3720 т/га для сої, і 4804 т/га для пшениці озимої, що 

нижче показника у 2014 р. відповідно на 30,9 і 32,6 %. Така різниця у роках 

зумовлена несприятливими погодними умовами вегетаційного періоду, коли 

кількість опадів сягала лише 1/3 середньої багаторічної норми. Коефіцієнт 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0-20 0-50 0-100 0-20 0-50 0-100

Оранка на 20-22 см 

(контроль)

Плоскорізне розпушування 

20-22 см

З
ап

ас
и

 в
о
л
о

ги
, 
м

м

соя пшениця озима



77 

 

водоспоживання залежно від способу основного обробітку для основної 

продукції був у межах 2577–2864 м3/т для сої і 392–416 м3/т для пшениці озимої 

(додаток Б 3, Б 4). 

У 2016 р. на формування урожайності основної продукції в межах 5,8-

6,2 т/га пшениці озимої і 2,7–3,1 т/га сої загальні витрати вологи становили 3042–

3102 т/га і 2134–2174 т/га відповідно, при цьому коефіцієнт водоспоживання був 

найнижчим за роки досліджень у полі сої – 703–802 м3/т (додаток Б 3, Б 4).  

 

3.3. Поживний режим ґрунту залежно від способу основного 

обробітку ґрунту 

За даними відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», які отримані на сірому лісовому ґрунті в стаціонарному 

досліді, заміна оранки довготривалим плоскорізним розпушенням, 

супроводжується специфічними умовами гумосоутворення, які залежать від 

розміщення у профілі ґрунту побічної продукції та коренів, а також локалізації 

основного масиву мінеральних добрив, які залежать саме від принципу дії 

робочих органів агрегату [103, 221]. 

Особливості локалізації та кількісне формування біомаси культурами було 

отримано в тривалому стаціонарному досліді відділу дослідженнями 

А. М. Малієнка та ін. [167, 221] встановлено, що за оранки у верхньому 10 см 

шарі розміщується біля 35 % добрив від загальної кількості в орному шарі, тоді 

як за тривалого застосування плоскорізного обробітку значна їх кількість 

зосереджена в 0–10 см 54 %, в шарах 10–20 та 20–30 см 29 і 17 % відповідно. 

Надходження в ґрунт органічних решток побічної продукції та кореневої 

системи розраховували за рівнянням регресії Ф. І. Левіна [154] з огляду на 

урожайність зерна культур сівозміни. 

У ланці зернової сівозміни соя–пшениця озима найменше сухої органічної 

речовини незалежно від способу основного обробітку надходило з побічною 

продукцією і корінням після збирання сої – 3,7 т/га, що було 1,8 разів менше, ніж 

після збирання пшениці озимої (рис. 3.4). Аналогічні закономірності отримано в 
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дослідженнях Н. Є. Борис [3, 167] 

Надходження в ґрунт органічних решток у розрізі варіантів основного 

обробітку було наступним у полі пшениці озимої становило за оранки – 6,6 т/га, 

плоскорізного розпушення – 6,4 т/га. 

 

Примітка: розрахунок за рівнянням Левіна [154], п.п. – побічна продукція. 

Рис. 3.4. Надходження біомаси в ґрунт з рослинними рештками культур 

ланки сівозміни, т/га (середнє за 2014–2016 рр.) 

Характерною особливістю сої є здатність рослин до автотрофного азотного 

живлення за допомогою симбіозу з бульбочковими азотфіксувальними 

бактеріями. Вона може задовільнити свої потреби в азоті на 50–75 % біологічним 

шляхом, зберігаючи запаси його мінеральних форм у ґрунті і залишаючи після 

збирання добре розвинену кореневу систему з бульбочковими бактеріями. 

Посіви сої сприяють нагромадженню азоту (60–80 кг/га), поліпшенню структури 

та родючості ґрунту. За результатами наших досліджень у середньому за 2014–

2016 рр. за плоскорізного обробітку ґрунту соя залишає в ґрунті 42 кг/га азоту, в 

той час як за оранки цей показник був на 10,5 % нижчий (табл. 3.2). 

За дослідженнями Д. М. Прянишникова встановлено, що азот який 

міститься в ґрунті, є одним з основних факторів його родючості [232]. Рівень 

урожайності культур визначають за рівнем запасів азоту в ґрунті. Упродовж 

останніх 10 років проблема азоту загострюється через постійне зростання цін на 
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азотні добрива, відсутністю достатньої кількості гною. Ґрунтові організми, які 

розкладають пожнивні органічні рештки споживають з ґрунту розчинні сполуки 

азоту, спричинюючи цим іммобілізацію азоту. За дослідженнями, цей процес 

триває до того часу, коли відношення C:N буде в межах 20:1 [13].  

Таблиця 3.2 

Надходження азоту з органічними рештками сої (середнє за 2014–2016 рр.) 

Спосіб 
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Оранка на 

20-22 см 

(контроль) 

2,11 1,59 74,2 39,5 114 75,8 38 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20-22 см 

2,35 1,71 84,7 43,7 128 85,6 42 

 

Специфіка впливу обробітку на родючість ґрунту визначається 

інтенсивністю і глибиною розпушування, характером переміщення окремих 

частин шару, що обробляється, розподілом у ньому органічної речовини, 

мінеральних добрив, меліорантів [50]. 

Відомо, що рослинні рештки містять значну кількість елементів живлення, 

які можуть використовувати наступні культури сівозміни. За даними 

Т. Б. Зведенюк [103], з рештками різних культур у ґрунт повертається (від 

загальної кількості їх у урожаї) від 27 до 60,5% азоту, 18,5–51,7 % фосфору, 16,7–

48,1 % калію, 27,6–54 % кальцію. 

У результаті наших досліджень виявлено, що найменша кількість азоту 

надходить з рослинними рештками сої – 41,6 кг/га, в той час як в полі пшениці 

озимої цей показник сягає 76,2 кг/га. Значного впливу способу основного 
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обробітку на надходження азоту з побічною продукцією культур ланки сівозміни 

в ґрунт не виявлено. Спостерігалось незначне збільшення цього показника на 

фоні плоскорізного розпушення (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Надходження біогенних елементів в ґрунт з рослинними рештками 

культур ланки сівозміни, кг/га (середнє за 2014–2016 рр.) 

Основні 

елементи 

живлення 

Культура 

Спосіб обробітку ґрунту 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

Плоскорізне 

розпушення на 

20–22 см 

Азот 
соя 

листкостеблова маса 25,3 28,2 

кореневі рештки 19,1 20,5 

пшениця 

озима 

Солома 49,0 47,8 

кореневі рештки 28,2 27,3 

 *𝑆x 7,2 7,6 

Фосфор 
соя 

листкостеблова маса 7,6 8,5 

кореневі рештки 5,7 6,2 

пшениця 

озима 

Солома 19,6 19,1 

кореневі рештки 11,3 10,9 

 𝑆x 3,2 3,4 

Калій 
соя 

листкостеблова маса 10,6 11,8 

кореневі рештки 8,0 8,6 

пшениця 

озима 

солома 93,1 90,7 

кореневі рештки 53,6 51,9 

 𝑆x 21,9 23,2 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення.  

Надходження фосфору і калію разом з кореневими рештками та побічною 

продукцією також залежало від об’єму маси попередника в сівозміні. Так, 

найменша кількість їх залишалася з рослинними рештками сої.  

Істотної різниці впливу способів основного обробітку ґрунту по 

надходженню фосфору і калію з рослинними рештками культур не 

спостерігалось, так відмічено незначне збільшення фосфору за плоскорізного 

обробітку і калію за полицевої оранки. 

У результаті наших досліджень встановлено, що тривале застосування 

різних способів основного обробітку ґрунту та системи удобрення культур у 

ланці сівозміни по-різному впливало на агрохімічні показники орного та 
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підорного шару ґрунту. Спостереження за гумусним станом 0–30 см шару сірого 

лісового ґрунту показали, що за плоскорізного розпушення показники вмісту 

гумусу та його розподіл по орному шару ґрунту помітно відрізнялися від 

полицевої оранки. Разом із тим, запаси гумусу в шарі 0–10 см вищі за 

плоскорізного розпушення, ніж за оранки на 2,6 т/га, або на 15 %. Більшому 

накопиченню гумусу у верхньому шарі сприяв не стільки характер 

розпушування ґрунту, як рівень надходження і розкладання пожнивних решток, 

які є основним джерелом органічної речовини. За проведення оранки локалізація 

органічної маси відбувається у нижній частині орного шару, тоді як за 

плоскорізного розпушення – у верхній. За такого обробітку органічна речовина 

накопичується у шарі, де за допомогою аеробних мікроорганізмів проходить 

інтенсивне її розкладання і трансформація та утворення гумусу (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Гумусний стан сірого лісового ґрунту в ланці зернової сівозміни  

(середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Шар 

ґрунту, 

см 

Вміст і запаси гумусу 

поле сої 
поле пшениці 

озимої 

середнє з 2-х 

полів, т/га 

% т/га % т/га % т/га 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

0–10 1,15 16,3 1,15 16,5 1,15 16,3 

10–20 1,37 19,4 1,27 18,0 1,32 18,7 

20–30 0,99 14,1 1,06 15,1 1,02 14,6 

Σ 0–20 – 35,7 – 34,3 – 35,0 

Σ 0–30 – 49,8 – 49,4 – 49,6 

Плоскорізний 

обробіток, 20–

22 см 

0–10 1,29 18,3 1,38 19,3 1,33 18,8 

10–20 1,11 15,8 1,24 17,6 1,17 16,7 

20–30 0,90 12,8 1,01 14,1 0,96 13,4 

Σ 0–20 – 34,1 – 36,9 – 35,5 

Σ 0–30 – 46,9 – 51,0 – 49,0 

*𝑆x – 4,4 – 4,5 – – 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення  

Підвищення гумусованості верхнього шару ґрунту за безполицевого 

обробітку пов’язано з розміщенням в цьому шарі органічної речовини побічної 

продукції культур сівозміни. Одночасно з нею в ґрунт додатково надходить 

значна кількість насіння бур’янів. 
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За меншої щільності складення ґрунту в шарі 0–10 см та концентрації в 

ньому елементів живлення створюються сприятливі умови для появи дружніх 

сходів бур’янів, що потребує підвищення контролю їх шкодочиності. 

На варіантах тривалої оранки на 20–22 см (контроль) і плоскорізного 

розпушення на 20-22 см у короткоротаційній сівозміні за використання побічної 

продукції на добриво загальні запаси гумусу в шарі 0–30 см були практично 

одного рівня і становили 49,6 і 49,0 т/га. 

За використання плоскорізного розпушування істотно змінюється і 

розподіл лужногідролізованого азоту по профілю орного шару. Так, у шарі 0–

10 см вміст азоту були на 6,6 % вище порівняно з варіантом, де проводили оранку 

на 20–22 см. Запаси азоту в 0–20 см шарі виявились значно вищими за 

безполицевого способу основного обробітку завдяки концентрації у ньому 

побічної продукції попередника та добрив. У шарі 20–30 см на усіх варіантах 

істотної різниці між варіантами за вмістом азоту не було виявлено (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Вміст лужногідролізованого азоту за різних способів основного обробітку 

ґрунту, кг/га (середнє за 2014-2016 рр.)  

Спосіб основного 

обробітку ґрунту 
Шар ґрунту, см 

Поле 

соя пшениця озима 

Оранка на 20–22 см 

(контроль) 

0–10 78,0 88,7 

10–20 77,3 72,6 

20–30 61,8 65,5 

0–20 155 161 

0–30 217 227 

Плоскорізний 

обробіток на 20–22 см 

0–10 83,5 93,7 

10–20 75,9 79,6 

20–30 63,2 65,5 

0–20 159 173 

0–30 222 239 

*𝑆x 10,8 11,6 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення  

 

Відмічено, що у полі пшениці озимої у шарі 0–20 см збільшуються запаси 

лужногідролізованого азоту зростають порівняно з полем сої, на обох фонах 
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способів основного обробітку ґрунту. Так, за оранки (контроль) вміст азоту, що 

легкогідролізується був вищим на 3,9 %, а за плоскорізного розпушення на 8,8 %. 

Другим за важливістю елементом живлення рослин, який впливає на ріст 

та розвиток культур, є фосфор. За низького рівня вмісту фосфору в ґрунті 

отримати високий урожай культур складно, оскільки внаслідок порушень 

фізіологічних процесів зменшується засвоєння елементів живлення з інших 

добрив. Варто врахувати й те, що на рухомість та доступність рослинам фосфору, 

який надходить з добривами впливає і реакція ґрунтового розчину. При 

підкисленні ґрунтового розчину збільшується доступність цього 

елементу [163, 214]. 

За повідомленням Н. М. Тараріко [263, 262], коефіцієнт використання 

фосфорних добрив також підвищується при їх зароблені безполицевими 

знаряддями і локалізації у верхньому 0–15 см шарі ґрунту. За даними 

Г. А.  Мазура, оптимальний рівень рухомого фосфору в ґрунті сягає 150–

180 мг/кг ґрунту [162].  

Нами встановлено, що за період проведення досліджень вміст фосфору за 

обох способів основного обробітку в шарі ґрунту 0-20 см відповідають високому 

рівню забезпечення 579–673 кг/га. При цьому, за плоскорізного розпушування 

його вміст у шарі 0–10 см характеризувався як дуже високий рівень забезпечення 

(342–366 кг/га). За оранки значення цього показника було нижчим на 13,0–

17,5 %.  

Особливістю впливу способів основного обробітку ґрунту є зміна 

диференціації 0-30 см шару ґрунту за вмістом фосфору. За плоскорізного 

розпушування за рахунок підвищеного вмісту фосфору в шарі ґрунту 0-20 см та 

різкого зменшення в шарі ґрунту 20–30 см спостерігається посилення 

диференціації шару ґрунту за вмістом цього елементу. Однак забезпечення усіх 

культур рухомим фосфором за обох способів обробітку залишається 

високим (табл. 3.6). 

Вміст Р2О5 у шарі 10–30 см були вищими за оранки (контроль) порівняно з 

плоскорізним розпушуванням. При цьому значення цього показника за обох 
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способів основного обробітку в орному шарі ґрунту 0-20 см відповідали 

високому, а за безполицевого обробітку в шарі 0-10 см – дуже високому рівню 

забезпечення. 

Таблиця 3.6 

Вміст рухомих фосфатів у ґрунті за вирощування культур ланки зернової 

сівозміни та різних способів основного обробітку, кг/га 

(середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб основного 

обробітку ґрунту 
Шар ґрунту, см 

Поле 

соя пшениця озима 

Оранка на 20-22 см 

(контроль) 

0-10 324 315 

10-20 279 313 

20-30 242 274 

0-20 603 628 

0-30 1030 1056 

Плоскорізний 

обробіток на 20-22 см 

0-10 342 366 

10-20 300 307 

20-30 202 210 

0-20 642 673 

0-30 985 1035 

*𝑆x 44,8 47,3 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення.  

 

Вміст Р2О5 у шарі 10-30 см були вищими за оранки (контроль), порівняно 

з плоскорізним розпушуванням. При цьому вміст фосфору за всіх способів 

основного обробітку в орному шарі ґрунту 0–20 см відповідали високому, а за 

безполицевого обробітку в шарі 0–10 см – дуже високому рівню забезпечення. 

Саме в цьому шарі локалізуються мінеральні добрива, це і є основною 

особливістю плоскорізного обробітку. 

Калій – один з основних макроелементів живлення в ґрунті, який 

відзначається значною динамічністю та за наявності достатньої кількості вологи 

в ньому переходить із важкорозчинних форм в обмінну і навпаки. За дефіциту 

вологи у ґрунті калій переходить у важкодоступну для рослин форму [162, 239]. 

Вміст калію в побічній продукції культур і кореневих рештках і сівозміни 

значно вищий, ніж азоту та фосфору. Рослинні рештки, як джерело надходження 

калію для культур, не поступаються калійним добривам, а коефіцієнт 
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використання калію з побічної продукції, що заробляється в ґрунт, сягає 52–

59 % [131]. 

За результатами досліджень 2014–2016 рр. встановлено, що на формування 

калійного режиму ґрунту істотно впливає спосіб заробляння пожнивних решток 

культур, як добрива, зокрема кількість та якість цієї органічної маси та швидкість 

її мінералізації у сівозміні, а також дози мінеральних добрив. Слід зауважити, що 

доза мінерального добрива істотно впливає на вміст калію в ґрунті. Встановлено, 

що за систематичного заробляння побічної продукції культур сівозміни на фоні 

внесення 62 кг/га калію з мінеральними добривами спостерігається поступове 

підвищення вмісту калію в ґрунті від середнього до високого рівня 

забезпечення (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вміст обмінного калію в ґрунті за вирощування культур ланки зернової 

сівозміни та різних способів основного обробітку, кг/га  

(середнє за 2014-2016  рр.) 

Спосіб основного 

обробітку ґрунту 
Шар ґрунту, см 

Поле 

соя пшениця озима 

Оранка на 20–22 см 

(контроль) 

0–10 223 176 

10–20 207 155 

20–30 125 94 

0–20 430 331 

0–30 555 425 

Плоскорізний 

обробіток на 20–22 см 

0–10 234 224 

10–20 172 135 

20–30 100 102 

0–20 406 359 

0–30 506 461 

*𝑆x 32,5 25,9 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення  

 

Встановлено, що у середньому за 2014–2016 рр. відбулося поступове 

зниження вмісту калію у ґрунті ланки сівозміни за обох способів основного 

обробітку в усьому 0–30 см шарі (табл. 3.7). Найбільш істотним воно було за 

оранки в шарі ґрунту 0–20 см, де концентрувалася основна маса побічної 

продукції культур сівозміни та добрив у полі пшениці озимої. Це можна 
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пояснити тим, що надходження рослинних решток сої було не достатнім для 

формування високого рівня урожайності пшениці озимої, а також дефіцитом 

вологи в роки досліджень.  

Спостереження за динамікою калію у полях ланки сівозміни свідчать, що 

за обох способів обробітку його вміст у шарі 0–20 см відповідав високому рівню 

забезпечення, проте найвище його значення відмічено в 0–10 см шарі за 

плоскорізного розпушування і залежно від культури та становило 210–234 кг/га. 

В той самий час у шарі ґрунту 10–30 см за безполицевого обробітку 

спостерігалася тенденція до зниження вмісту цього елементу, що можна 

пояснити локалізацією органічної маси у верхньому шарі ґрунту.  

Таким чином, визначення вмісту калію в ґрунті під культурами сівозміни 

свідчить, що за плоскорізного розпушування відбулося збільшення 

диференціації шару ґрунту в 0-30 см шарі за вмістом калію.  

 

3.4. Біологічна активність ґрунту 

Важливою умовою процесу ґрунтоутворення і ланкою, що забезпечує 

екологічну рівновагу будь-якої ґрунтової екосистеми, є діяльність 

мікроорганізмів. Ступінь прояву мікробіологічної активності ґрунту залежить 

від ряду факторів: вологості, температури і фізико-хімічних його властивостей, 

густоти та характеру рослинного покриву тощо [146]. 

Механічний обробіток ґрунту завдяки безпосередньому впливу на його 

фізичні властивості та водний режим, впливає й на характер і напрямок 

ґрунтових біологічних процесів, регулює процеси синтезу та розкладу органічної 

речовини, темпи її мінералізації і перетворення у форми, доступні для живлення 

рослин [127]. Способи основного обробітку ґрунту по-різному впливають на 

його мікрофлору. Це відбувається зазвичай через зміну щільності і режиму 

зволоженості ґрунту [196]. 

У результаті досліджень проведених у 2014–2016 рр. встановлено, що 

інтенсивність виділення СО2 з ґрунту на час цвітіння сої у варіантах досліду була 

різною. Так, на варіанті без гербіциду (контроль) за оранки швидкість виділення 
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вуглекислого газу в середньому за три роки становила 155 мг/м2/год, тоді як на 

фоні плоскорізного обробітку ґрунту цей показник знаходився в межах 

143 мг/м2/год, або на 7,7 % менше (табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Емісія СО2 залежно від способу основного обробітку ґрунту та застосування 

гербіциду, мг/м2/год (фаза цвітіння сої)  

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Роки 

досліджень 

Без 

гербіциду 

(контроль) 

Строки внесення  

Пікадор, РК (1,0 л/га) 

до сходів 

культури 

у фазу 1–3 

листків 

культури 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

2014 136 128 207 

2015 175 161 171 

2016 154 142 188 

середнє за 

2014-2016 рр 
155 144 189 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20–22 см 

2014 127 202 137 

2015 161 173 168 

2016 142 161 154 

середнє за 

2014-2016 рр 
143 179 153 

НІР05 

2014  –  – 12,1 

2015  –  – 19,3 

2016  –  – 17,2 

 

За досходового внесення гербіциду Пікадор, РК інтенсивність виділення 

СО2 з ґрунту склала за плоскорізного розпушення і була вищою на 35 мг/м2/год 

або 24,3 % порівняно з оранкою. Це можна пояснити тим, що за проведення 

плоскорізного розпушення органічні рештки розміщувалися у верхньому орному 

шарі ґрунту, де складались сприятливі умови для розвитку 

целюлозоруйнувальних мікроорганізмів, що й супроводжувалось виділенням 

більшої кількості СО2 з ґрунту. Аналогічні дані отримані іншими 

дослідниками [20, 21]. 

Інтенсивність виділення вуглекислого газу за післясходового внесення 

гербіциду Пікадор, РК на фоні оранки становила 189 мг/м2/год, що було вищим 
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значенням цього показника по фону плоскорізного розпушення в середньому за 

три роки на 36 мг/м2/год або 19,0 %, у той час як при безполицевому обробітку 

вона складала 153 мг/м2/год, що було обумовлено більшою кількістю рослин на 

час внесення гербіциду. За плоскорізного розпушування на 20–22 см в 

середньому за роки проведення досліджень інтенсивність виділення СО2 з ґрунту 

на варіанті з досходовим внесення Пікадору, РК, збільшилась на 14,5 % 

порівняно з післясходовим внесенням цього препарату, де цей показник 

становив 153 мг/м2/год. 

 

3.5. Баланс основних елементів живлення  

Балансу поживних речовин у ґрунті приділяють з кожним роком дедалі 

більше уваги науковці. Він є підґрунтям для складання правильної системи 

удобрення. Завданням його є покращання родючості ґрунту і підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур. Баланс поживних речовин у ґрунті 

відображає ступінь інтенсифікації сільського господарства [161]. Цей показник 

дає можливість встановити недоліки системи удобрення та визначити 

оптимальні дози мінеральних добрив і їх співвідношення [91]. Вважають, що 

баланс елементів мінерального живлення рослин є показником збагачення чи 

збіднення ґрунту на певний поживний елемент [150]. Він дає можливість 

здійснити науково обґрунтований розрахунок потреби господарства у добривах. 

Нашими дослідженнями встановлено, що баланс азоту за різних способів 

основного обробітку та внесення гербіцидів з використання соломи, як добриво, 

визначався рівнем удобренням у ланці сівозміни, симбіотичною активністю сої 

та виносом азоту зерном культур сівозміни (рівнем урожайності). Проведені 

балансові розрахунки у розрізі ланки сівозміни, показали, що за існуючої 

системи удобрення при вирощуванні усіх культур він був від’ємним, окрім 

варіантів без гербіцидів (контроль) у полі сої, де був позитивний баланс. 

(табл. 3.9, 3.10). За вирощування сої на варіантах без застосування гербіцидів 

баланс азоту був бездефіцитний і становив 12,9 кг/га за оранки, а за 

плоскорізного обробітку на 25,6 % менше. Така тенденція була відмічена і на 
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варіантах з внесення Пікадору, РК, тому що рівень урожаю за плоскорізного 

розпушування формувався вищий. 

Встановлено, що строк внесення гербіциду Пікадор, РК, також відігравав 

роль у балансі азоту у посіві сої. Так, внесення його досходів культури в 

середньому по обробітках потрібно додатково внести 25,6 кг/га, що в 3,6 рази 

більше, ніж внесення його у фазі 1–3 листків культури (ВВСН 12–15), це також 

залежало напряму від рівня врожайності на цих варіантах. Також було відмічено, 

що доза гербіциду також впливає на баланс азоту. Так за внесення максимально 

рекомендованої дози на стадії ВВСН 0 в 1,4 раза більше потребує додаткового 

внесення азоту, ніж за застосування 0,75 л/га гербіциду Пікадор, РК, а за 

внесення 1,0 л/га на стадії на стадії ВВСН 12-15 у 4,3 рази відповідно більше. 

За вирощування пшениці озимої дефіцит балансу азоту на варіантах 

досліду знаходився в межах 30,6 – 64,9 кг/га. На контролі без гербіцидів за 

оранки цей показник становив -32,6 кг/га, тоді як за тривалого плоскорізного 

розпушення він був меншим на 6,1 % (табл. 3.9). 

Що стосується гербіцидних варіантів, то по фону оранки від’ємний баланс 

азоту був вищий порівняно з плоскорізним розпушенням на 7,7–13,2 %, що 

зумовлено більшим виносом азоту основною продукцією пшениці озимої. 

Тенденція дефіциту балансу зберігалася і для строку внесення та дози 

гербіциду Пік 75 WG. Так, за внесення його у фазу 1-3 листки культури він був 

вищим на 21,3-29,3 % за оранки та на 22,3-33,5 % за плоскорізного розпушення. 

А що стосується дози внесення, то максимально рекомендована доза гербіциду 

також збільшувала від’ємний баланс азоту за оранки на 15,7–24,3 % та за 

плоскорізного обробітку на 11,9–24,5 % (табл. 3.9). 

Дослідженнями встановлено, що баланс фосфору і калію за вирощування 

культур є позитивним, оскільки надходження цих елементів в ґрунт 

перевищувало їх витратну частину. Баланс P2O5 становив для посіву сої – 22,3–

43,6 кг/га і  K2O –21,4–51,4 кг/га. Для посівів пшениці озимої показники були 

дещо нижчими по фосфору (8,1–19,9 кг/га), а по калію практично на одному рівні 

(43,7–49,3 кг/га) (табл. 3.10). 
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Таблиця 3.9 

Баланс азоту у ґрунті за різних способів основного обробітку та гербіцидів 

у посівах культур, кг/га (середнє за 2014-2016 рр.) 

С
п
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о
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о
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Надходження N, кг/га Втрати N, кг/га 

Баланс 

азоту, 

кг/га 
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іб
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2
5

%
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о
б

р
и
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В
сь

о
го

 

Соя 

О
р

ан
к
а 

н
а 

 

2
0
–
2

2
 с

м
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

без гербіциду 

(контроль) 
30 19,1 6,3 55,4 35 7,5 42,5 12,9 

ВВСН 

0 

0,75 30 61,9 6,3 98,2 108 7,5 116 -17,3 

1,0 30 73,5 6,3 110 128 7,5 136 -25,7 

ВВСН 

12-15 

0,75 30 36,8 6,3 73,1 67 7,5 74,5 -1,4 

1,0 30 48,0 6,3 84,3 86 7,5 93,5 -9,2 

П
л
о

ск
о
р
із

н
е 

р
о

зп
у
ш

у
в
ан

н
я
 н

а 

2
0
–
2

2
 с

м
 

без гербіциду 

(контроль) 
30 24,8 6,3 61,1 44 7,5 51,5 9,6 

ВВСН 

0 

0,75 30 71,6 6,3 108 126 7,5 134 -25,6 

1,0 30 86,3 6,3 123 149 7,5 157 -33,9 

ВВСН 

12-15 

0,75 30 41,3 6,3 77,6 76 7,5 83,5 -5,9 

1,0 30 49,1 6,3 85,4 90 7,5 97,5 -12,1 

Пшениця озима 

О
р

ан
к
а 

н
а 

 

2
0
–
2

2
 с

м
 

(к
о

н
тр

о
л
ь)

 

без гербіцидів 

(контроль) 
80 – – – 93 20 113 -32,6 

ВВСН 

11-13 

15 80 – – – 115 20 135 -54,7 

20 80 – – – 125 20 145 -64,9 

ВВСН 

21-23 

15 80 – – – 99 20 119 -38,7 

20 80 – – – 111 20 131 -51,1 

П
л
о

ск
о

р
із

н
е 

р
о

зп
у
ш

ен
н

я
 н

а 

2
0
–
2

2
 с

м
 

без гербіцидів 

(контроль) 
80 – – – 91 20 111 -30,6 

ВВСН 

11-13 

15 80 – – – 110 20 130 -50,5 

20 80 – – – 117 20 137 -57,3 

ВВСН 

21-23 

15 80 – – – 94 20 114 -33,6 

20 80 – – – 104 20 124 -44,5 

Примітка: ВВСН 0 – досходів сої, ВВСН 12–15 – стадія 1-3 листки у сої, ВВСН 11–13 – стадія 

1–3 листки у пшениці озимої, ВВСН 21–23 – стадія весняне кущення. 
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Таблиця 3.10 

Баланс фосфору та калію у ґрунті за різних способів основного обробітку та 

гербіцидів у посівах культур, кг/га (середнє за 2014-2016 рр. 

С
п

о
сі

б
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сн
о

в
н

о
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о
б

р
о

б
іт

к
у

 ґ
р
у
н

ту
 

С
тр

о
к
 в

н
ес

ен
н

я
 

ге
р
б

іц
и

д
у
 

Д
о

за
 г

ер
б

іц
и

д
у

, 

л
/г

а,
 г

/г
а 

Надходження 

з добривом, 

кг/га 

Винос основною 

продукцією, кг/га 
Баланс, кг/га 

P2O5 K2O P2O5 K2O P2O5 K2O 

Соя 

О
р

ан
к
а 

н
а 

2
0
–
2

2
 

см
 (

к
о
н

тр
о

л
ь)

 без гербіциду 

(контроль) 
50,0 60,0 6,4 8,6 43,6 51,4 

ВВСН 0 
0,75 50,0 60,0 20,5 27,9 29,5 32,1 

1 50,0 60,0 24,1 33,3 25,9 26,7 

ВВСН 12-

15 

0,75 50,0 60,0 11,9 17,7 38,1 42,3 

1 50,0 60,0 15,1 21,1 34,9 38,9 

П
л
о

ск
о
р
із

н
е 

р
о

зп
у
ш

ен
н

я
 н

а 
2
0

–

2
2

 с
м

 

без гербіциду 

(контроль) 
50,0 60,0 8,1 10,4 41,9 49,6 

ВВСН 0 
0,75 50,0 60,0 23,3 34,8 26,7 25,2 

1 50,0 60,0 27,7 38,6 22,3 21,4 

ВВСН 12-

15 

0,75 50,0 60,0 13,8 18,3 36,2 41,7 

1 50,0 60,0 16,6 22,4 33,4 37,6 

Пшениця озима 

О
р

ан
к
а 

н
а 

 

2
0
–
2

2
 с

м
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

без гербіцидів 

(контроль) 
60 80 41,7 31,1 18,3 48,9 

ВВСН 11-

13 

15 60 80 49,6 36,3 10,4 43,7 

20 60 80 51,2 35,1 8,8 44,9 

ВВСН 21-

23 

15 60 80 43,5 32,3 16,5 47,7 

20 60 80 50,2 34,8 9,8 45,2 

П
л
о

ск
о

р
із

н
е 

р
о

зп
у
ш

ен
н

я
 н

а 

2
0
–
2

2
 с

м
 

без гербіцидів 

(контроль) 
80 40,1 30,7 19,9 49,3  

ВВСН 11-

13 

15 60 80 49,0 35,6 11,0 44,4 

20 60 80 51,9 33,9 8,1 46,1 

ВВСН 21-

23 

15 60 80 42,8 29,6 17,2 50,4 

20 60 80 47,3 33,6 12,7 46,4 

Примітка: ВВСН 0 – досходів сої, ВВСН 12–15 – стадія 1-3 листки у сої, ВВСН 11–13 – стадія 

1-3 листки у пшениці озимої, ВВСН 21–23 – стадія весняне кущення. 

Баланс фосфору і калію за способами основного обробітку практично був 
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на одному рівні, однак у посівах сої він був дещо вищий за оранки на 3,5–3,9 % 

від плоскорізного обробітку. В посівах пшениці озимої навпаки вищий за 

плоскорізного обробітку на 4,3-8,0 %, що також було зумовлено рівнем 

урожайності культур на цих фонах основного обробітку. 

Строки внесення та дози гербіциду Пікадор, РК, також впливали на 

зниження позитивного балансу фосфору та калію. Так за внесення його на стадії 

ВВСН 0 баланс P2O5 становив залежно від способу обробітку (22,3–29,5 кг/га) і  

K2O (21,4–32,1 кг/га), а за внесення на стадії ВВСН 12–15 відповідно на 22,6–

33,2 та 24,1–43,1 % більше. Аналогічну тенденцію спостерігали за внесення 

максимальної дози гербіциду. На цих варіантах баланс P2O5 сягав 22,3–34,9 кг/га, 

а  K2O – 21,4–38,9 кг/га, що на 7,7–12,2 та 8,0–16,8 % відповідно нижче, ніж за 

дози 0,75 л/га.  

У посіві пшениці озимої за гербіцидних варіантів баланс фосфору і калію 

також знижувався відповідно до варіанта без гербіцидів (контроль), тоді як 

рівень урожаю його був нижчим. Отже, за осіннього внесення гербіциду Пік 75 

WG винос елементів основною продукцією був вищий на 10,2–37,0 % по 

фосфору та 0,7–8,4 % по калію на фоні оранки і на 36,0–36,2 % та 0,6–11,9 % – за 

плоскорізного розпушення, відповідно до строку внесення гербіциду на стадії 

ВВСН 21–23 у культури. 

Що стосується дози гербіциду то позитивний баланс фосфору і калію за 

мінімальної дози був більший на 15,4–40,6 % фосфору і 5,2–7,9 % калію, лише за 

осіннього строку внесення гербіциду баланс калію зменшувався за цієї дози на 

2,7–3,8 %. 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. У результаті досліджень нами отримано підтвердження щодо 

особливостей формування профілю орного шару за обробітку ґрунту, що 

відрізняється способом – оранки та плоскорізного розпушення з урахуванням 

позиційного розміщення органічної маси побічної продукції та післяжнивних 

решток попередника. Встановлено, що спосіб і глибина загортання органічної 
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маси є визначальним чинником формування щільності складення ґрунту. 

2. Отримані нами результати свідчать, що на сірому грубопиловато–

легкосуглинковому ґрунті значно більшу позитивну роль у вологозабезпеченості 

сої і пшениці озимої відіграє розпушеність шару ґрунту на 10–30 см, яку 

забезпечує плоскорізне розпушування на 20–22 см порівняно з оранкою. 

Внаслідок диференціації 0–30 см шару за агрофізичними показниками 

накопичення вологи за плоскорізного розпушування було вищим, ніж за оранки 

(контроль) у шарі 0–50 та 0–100 см на 7,7 та 11,6 % під соєю і на 2,6 та 3,1 % під 

пшеницею озимою. Покращання агрофізичного стану ґрунту за плоскорізного 

розпушування ґрунту, сприяло ефективному засвоєнню вологи рослинами сої та 

пшениці озимої, про що свідчить різний коефіцієнт водоспоживання. Коефіцієнт 

водоспоживання на 1 т основної продукції сої був у межах 1000–1108 м3/т, а у 

пшениці озимої 492–512 м3/т. 

3. Досліджено, що при зароблянні побічної продукції культур у ланці 

зернової сівозміни на варіанті оранки істотних змін запасів гумусу та його 

розподілу в шарі ґрунту, що обробляється не спостерігалось. Плоскорізне 

розпушення призводило до посилення диференціації запасів гумусу 0–30 см 

шару ґрунту та його зменшення в шарі 20–30 см.  

4. Поживний режим сірого лісового ґрунту в ланці зернової сівозміни 

залежав як від надходження елементів живлення з добривами, так і від 

повернення їх з побічною продукцією культур. За тривалого проведення досліду 

склався високий рівень забезпечення фосфором (22–26 мг/100г ґрунту). 

Позитивно на вміст калію в ґрунті впливало загортання побічної продукції, з 

якою поверталося його в ґрунт 58,5–61,6 кг/га, або 63–65 % від загального його 

використання культурою. Внаслідок використання побічної продукції як 

добрива та внесення мінеральних добрив у розрахунку 62 кг/га сівозмінної площі 

в зерновій сівозміні з двома бобовими культурами, вміст калію в ґрунті став 

відповідати високому рівню забезпечення. 

5. Встановлено, що за плоскорізного обробітку ґрунту кращі умови 

життєдіяльності ґрунтової біоти забезпечує внесення Пікадору, РК (1,0 л/га) на 
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стадії ВВСН 0 культури, а за оранки, навпаки, при застосуванні цього препарату 

на стадії ВВСН 12-15 сої, про що свідчить інтенсивність виділення СО2 з ґрунту.  

6. Розрахунки балансу NPK у ланці сівозміни свідчать, що у зерновій 

сівозміні за систематичного внесення N68P55K62 кг/га сівозмінної площі та 

повернення в ґрунт з побічною продукцією азоту – 45, фосфору – 17, калію – 

60 кг/га, сформувався позитивний баланс азоту, фосфору та калію, що дає 

можливість зменшити дози мінеральних добрив до рівня виносу урожаєм 

основної продукції культур.  

Результати досліджень з цього розділу опубліковано в наукових 

працях [94, 95, 97, 100]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА 

ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУЛЬТУР У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ 

СІВОЗМІНИ 

4.1. Потенційна забур’яненість ґрунту 

Найважливішим показником біологічного стану, ступеня стійкості в 

рослинних угрупованнях і широти трапляння бур’янів поряд з високою 

насіннєвою продуктивністю й способом поширення насіння є запас його в ґрунті 

та тривалість збереження життєздатності залежно від біологічних, природних й 

антропічних факторів [149, 181]. 

Аналіз отриманих даних показує, що за тривалого плоскорізного 

розпушування, потенційна забур’яненість ґрунту в шарі 0-5 см, у полі сої була 

вищою, ніж за оранки на 31,3 %, у полі пшениці озимої на 31,8 %. Це зумовило 

підвищення рівня актуальної забур’яненості посівів культур сівозміни на 

варіантах безполицевого розпушення (табл.4.1). 

Таблиця 4.1 

Вплив способів основного обробітку на потенційну забур’яненість ґрунту 

для культур ланки сівозміни (середнє за 2014-2016 рр.) 

Культура  

Шар 

ґрунту, 

см 

Оранка 20-22 см на 

(контроль) 

Плоскорізне розпушення 

на 20-22 см 

млн шт./га 
пошаровий 

розподіл, % 
млн шт./га 

пошаровий 

розподіл, % 

Соя 

0–5 9,6 19,1 28,4 50,4 

5–10 15,9 31,7 17,6 31,2 

10–20 24,7 49,2 10,4 18,4 

0–20 50,2 100,0 56,4 100,0 

Пшениця 

озима 

0–5 22,9 22,4 63,9 54,2 

5–10 31,8 31,1 33,7 28,6 

10–20 47,6 46,5 20,2 17,1 

0–20 102,3 100,0 117,8 100,0 

 *𝑆x 5,4 – 7,7 – 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення.  

  

Дані табл. 4.1 свідчать, що під впливом систематичного безполицевого 
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обробітку 81,6–82,8 % насіння бур’янів концентрується у верхній 0–10 см 

частині орного шару в той час як у шарі 10–20 см знаходилось 17,1–18,4 %. При 

щорічній оранці спостерігається рівномірніший розподіл насіння бур’янів  в 

орному шарі: у 0–10 см його зосереджено 50,8–53,5 %, а в 10–20 см – 46,5–49,2 %. 

Це вказує на те, що за систематичного застосування плоскорізного 

розпушування відбувається поступове самоочищення нижньої частини орного 

шару ґрунту від насіння бур’янів. 

Аналіз видового складу насіння бур’янів показав, що найбільшу частку 

становлять ярі види – 52,6–67,5 %, озимі та зимуючі становлять 19,6–25,2 %, пізні 

ярі – 7,6–21,2 %, багаторічні види 0,2–1,8 % від загальної кількості, що 

знаходиться в орному шарі ґрунту (табл. 4.2). Серед ранніх ярих переважає 

насіння лободи білої (Chenopodium album L.), пізніх ярих – плоскухи звичайної 

(Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.), а серед зимуючих – триреберника 

непахучого (Tripleurospermum inodorum L.), фіалки польової (Viola arvensis L.). 

Слід відмітити, що за плоскорізного розпушення спостерігається збільшення в 

орному шарі насіння пізніх ярих, а за оранки – багаторічних бур’янів. 

Таблиця 4.2 

Структура запасу насіння бур’янів у ґрунту залежно від способу його 

основного обробітку середнє за 2014-2016 рр. 

Спосіб основного 

обробітку ґрунту 
Культура 

Групи бур’янів та їх частка, % 

ранні 

ярі 

пізні 

ярі 

озимі та 

зимуючі 
багаторічні 

інші 

види 

Оранка, 20–22 см 

(контроль) 

соя 65,6 9,6 22,3 1,2 1,3 

пшениця 

озима 
67,5 7,6 19,6 1,8 3,5 

Плоскорізне 

розпушування, 

20–22 см 

соя 52,6 21,2 25,2 0,2 0,8 

пшениця 

озима 
55,1 18,3 23,6 0,8 2,2 

 Середнє  60,2 14,2 22,7 1,0 2,0 

*𝑆x 3,7 3,3 1,2 0,3 0,6 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення  

 

 Встановлено, що в посіві пшениці озимої щорічна реалізація насіння 

бур’янів на обох фонах основного обробітку була незначною і перебувала в 
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межах 7,5–7,6 %, а посівах сої 19,3–20,4 % від загальної кількості, що 

локалізоване у верхньому 0–5 см шарі ґрунту (табл. 4.3). Це свідчить про те, що 

культури в ланці сівозміни на реалізацію потенційної забур’яненості помітно 

впливають, оскільки вміст насіння в ґрунті значний, але щорічна реалізація його 

низька для пшениці озимої та середня для сої.  

Таблиця 4.3 

Реалізація потенційної забур’яненості ґрунту (середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Культура 

Вміст 

насіння в 

шарі 0–5 

см, 

шт./м2 

Кількість бур’янів, 

шт/м2 
Щорічна 

реалізація 

потенційної 

забур’яненості, 

% 

у 

допосівний 

період 

у посіві 

Оранка, 20-

22 см 

(контроль) 

соя 960 29 156 19,3 

пшениця 

озима 
2290 45 129 7,6 

Плоскорізне 

розпушування, 

20-22 см 

соя 2840 260 319 20,4 

пшениця 

озима 
6390 272 207 7,5 

Середнє  3582 152 203 13,7 

*𝑆x 461 66,2 42,0 2,7 
 Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення.  

  

Локалізація насіння бур’янів на оптимальній для активного їх проростання 

глибині є підставою доцільності безполицевого обробітку, оскільки їх сходи 

можна знищити наступним обробітком ґрунту. Однак у посівах культур 

суцільного способу сівби механічний обробіток ґрунту в період вегетації 

неможливий, що є причиною значної забур’яненості посівів при тривалому 

застосуванні плоскорізного розпушування. 

 

4.2. Формування видового складу бур’янів у посівах сої впродовж 

ротації сівозміни 

Забур’яненість полів та видовий склад бур’янів значною мірою залежить 

від чергування сільськогосподарських культур у сівозмінах. Більшість бур’янів 

мають подібний до культурних рослин цикл розвитку, внаслідок чого вони 

виростають спільно, взаємно пригнічуючи одне одного. 
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Сходи культурних рослин з’являються у більшості випадків раніше, ніж 

сходи бур’янів. Це пов’язано з вищою, ніж у насіння бур’янів, енергією 

проростання насіння культурних рослин. Крім того, їх насіння закладається при 

посіві на однакову глибину, що зумовлює більш-менш одночасне його 

проростання і появу сходів. Насіння ж бур’янів розподіляється в орному шарі 

ґрунту хаотично, тому і сходи їх неодночасні. Внаслідок цього проростки 

більшості культурних рослин на початку затінюють сходи бур’янів і 

пригнічують їх. У подальшому взаємини між ними визначаються цілим рядом 

факторів, у т. ч. інтенсивністю росту, біологічними особливостями і умовами 

розвитку. Разом із тим, насіння культурних рослин чутливіше, до умов 

проростання, тому за їх участі в агроценозах активніше з’являються сходи 

бур’янів і створюють конкуренцію сходам культури.  

У зоні Лісостепу посіви сої мають змішаний тип забур’яненості. 

Відповідно, до умов і типу ґрунту структура забур’яненості може істотно 

відрізнятись. Взаємовідносини між культурними видами рослин і бур’яновим 

ценозом є досить гострими. На перший план виходить боротьба за простір, 

живлення, світло, вологу, висоту тощо. Тому, розроблення систем захисту 

посівів сої від бур’янів значною мірою залежить від повноти вивчення 

бур’янового ценозу у її посівах з аналізом видового складу, які вони формують. 

За даними Л. М. Красюк [143], отриманими 2007-2009 рр. у цих самих 

полях у соєвому агроценозі формувався такий видовий склад бур’янів, де за 

оранки на 25–27 см злакових було 65 %, і 35 % – дводольних видів бур’янів, а за 

безполицевого способу основного обробітку – 62,1 і 37,9 % відповідно. 

Домінуючими видами в посівів сої були пізні ярі види бур’янів, ранні ярі види 

бур’янів в структурі бур’янового ценозу становили 28 %. Частка багаторічних 

видів становила 13 % і вони були представлені пирієм повзучим (Elytrigia 

repens L.), осотом рожевим (Сіrsіит arvense L.), хвощем польовим (Equisetum 

arvense L.), кульбабою лікарською (Taraxacum officinale L.) та берізкою 

польовою (Convolvulus arvensis L.). Серед озимих і зимуючих видів бур’янів, 

частка яких не перевищувала 7 %, зустрічалися фіалка польова (Viola arvensis), 
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зірочник середній (Stellaria media L.), волошка синя (Centavrea суanus L.). 

За результатами наших досліджень у 2014–2016 рр. в структурі видового 

складу домінували однорічні злакові бур’яни, які становили понад 50 % від 

загальної кількості флористичного складу бур’янового ценозу. Загалом в роки 

досліджень посіви сої були представлені 16 видами бур’янів за оранки на 

глибину 20–22 см і 14 за плоскорізного розпушення на 20–22 см (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Видовий склад бур’янів, шт/м2 

Назва бур’янів 

Оранка на 20–22 см 

(контроль) 

Плоскорізне розпушення 

на 20–22 см 

2014 2015 2016 середнє 2014 2015 2016 середнє 

Мишій сизий 98 47 32 59 41 84 34 53 

Просо куряче 35 24 20 26 54 20 22 32 

Щириця звичайна 1 4 1 2 15 7 5 9 

Лобода біла 15 17 49 27 21 32 58 37 

Редька дика 35 10 0 15 75 3 0 26 

Паслін чорний 0 0 3 1 0 0 6 2 

Ясколка польова 3 0 0 1 2 0 0 1 

Сухоцвіт болотний 1 0 0 0 3 0 0 1 

Гірчак березковидний 0 0 0 0 1 0 0 0 

Шпергель звичайний 2 0 0 1 6 0 0 2 

Кучерявець Софії 0 0 8 3 0 0 0 0 

Фіалка польова 0 0 2 1 9 0 3 4 

Триреберник непахучий 2 0 3 2 1 0 0 0 

Березка польова 0 0 2 1 0 0 0 0 

Осот рожевий 1 0 0 0 0 2 1 1 

Осот городній 3 0 1 1 1 0 0 0 

Пирій повзучий 0 2 0 1 0 0 0 0 

Всього 197 104 121 141 230 148 129 169 

 

У середньому за роки досліджень у бур’яновому ценозі за оранки 

зустрічалось 40,5 % мишію сизого, 21,5 % лободи білої, 19,1 % проса курячого, 

9,1 % редьки дикої, 2,2 % кучерявця Софії, 1,8 % щириці звичайної, 1,2 % 
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триреберника непахучого, інших видів менше 1 %. За плоскорізного розпушення 

видовий склад був представлений такими бур’янами: 33,6 % – мишію сизого, 

25,2 % – лободи білої, 18,0 % – проса курячого, 11,5 % – редьки дикої, 5,0 % 

щириці звичайної, 2,1 % – фіалки польової, 1,6 % – кучерявця Софії, а інших 

було менше 1 %. 

Таблиця 4.5 

Вплив способів основного обробітку та погодних умов на забур’янення 

посівів сої  

Р
о

к
и

 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
 

Оранка на 20–22 см 

(контроль) 

Безполицевий обробіток 

на 20–22 см 
Травень 

однодольні, 

шт/м2 

дводольні, 

шт/м2 

однодольні, 

шт/м2 

дводольні, 

шт/м2 

опади, 

мм 
t, ˚С 

2007* 72 35 63 38 22,5 18,2 

2008* 102 46 102 52 38 14,2 

2009* 40 28 41 30 11,8 14,7 

2014 133 60 95 134 167 17 

2015 71 31 104 42 45 16,1 

2016 52 68 56 72 87 15,4 

Середнє 78,3 44,7 76,8 61,3 61,9 15,9 

*𝑆x 13,9 6,7 11,0 15,7 23,5 0,6 
Примітка: * 2007–2009 дані досліджень Л. М. Красюк (оранка і безполицевий обробіток на 25–

27 см) [143], *Sx – середнє квадратичне відхилення.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що у посівах сої видовий 

склад бур’янів змінювалась залежно від ГТК на період вегетації культури. Так у 

2014 р., коли у травні випало 167 мм опадів, що перевищувало норму в 3,2 раза, 

а середньодобова температура становила 17,0 ºС за плоскорізного розпушення 

спостерігали масову появу сходів редьки дикої, які складали 32,6 % від загальної 

кількості бур’янів, при ГТК 0,42 у 2015 р. за цього самого обробітку поява сходів 

мишію сизого 56,8 і 21,6 % лободи білої, і при ГТК 1,1 (травень–червень) у 

2016 р. лободи білої 45,0 і 26,4 % мишію сизого і пасльону чорного 4,7 %. У 

2014 р. за оранки була значна різниця у видовому складі, де частка мишію сизого, 

проса курячого і редьки дикої становила 49,8, 17,8 та 17,8 % відповідно. 

Встановлено, що між кількісним показником злакових бур’янів та ГТК на 
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час їх сходів існував тісний кореляційний зв’язок r=0,84–0,98. Щодо появи 

дводольних залежність кількісного складу і ГТК знаходились на рівні 0,62 і був 

лише для опадів по фону оранки. За плоскорізного розпушення відмічено досить 

тісний кореляційний зв’язок (r=1,0) між опадами та появою сходів дводольних, і 

середній рівень тісноти зв’язку 0,71–0,72 між температурою та сходами 

однодольних і дводольних бур’янів (табл. 4.5). За дослідженнями Л. М. Красюк 

тісний кореляційний зв’язок (0,99–1,0) відмічено лише між опадами і появою 

сходів однодольних і дводольних бур’янів [143]. 

Структура бур’янового угрупування у 2014–2016 рр. у посівах сої була 

представлена переважно пізніми ранніми видами сегетальної рослиності, а їх 

частка за оранки становила 62,2 %, а за плоскорізного розпушення на 6,6 % 

менше. За безполицевого способу основного обробітку збільшувалась частка 

раніх ярих на 8,9 % і зменшувалась зимуючих та озимих – 0,9 та 1,4 % 

багаторічних бур’янів (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Структура бур’янового ценозу по біологічних групах у посівах сої, % 

Примітка: * 2007–2009 дані досліджень Л. М. Красюк (оранка і безполицевий обробіток на 25–

27 см) [143]. 

Проаналізувавши дані Л. М. Красюк за 2007–2009 рр щодо структури 

бур’янового ценозу сої і порівнявши їх за проходження однієї ротації сівозміни, 

було встановлено збільшення частки ярих ранніх на 8,5 %, пізніх ярих на 6,9 %, 

що, на нашу думку, було зумовлено погодними умовами в роки досліджень, про 

що свідчить тісний кореляційний зв’язок на момент появи сходів злакових 

бур’янів до опадів r=0,84 та r=0,97 для температури. 

Групи 

бур’янів 

Середнє 

за 2007–

2009 рр.* 

2014–2016 рр. 

середнє по 

обробітках за 

2014–2016 рр. 

оранка на 

20–22 см 

плоскорізне 

розпушення на  

20–22 см 

Ярі ранні 28,0 36,5 32,0 40,9 

Пізні ярі 52,0 58,9 62,2 55,6 

Зимуючі та 

озимі 
7,0 3,2 3,6 2,7 

Багаторічні 13,0 1,5 2,2 0,8 
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Отже, погодні умови впливали на появу масових сходів окремих видів 

бур’янів, оскільки за низьких температур у весняний період зростає кількість 

лободи білої, а за підвищених – редьки дикої. 

 

4.3. Ефективність агротехнічних та хімічних методів контролю 

бур’янів у посівах ланки сівозміни 

Соя. Важливим резервом виробництва рослинного білка є розширення 

площ посіву та підвищення врожайності сої. Однак обмежувальним чинником 

для розкриття біологічного потенціалу культури є висока забур’яненість посівів. 

Втрати урожаю сої від бур’янів становлять 15–40 %, інколи вони сягають 89 %, 

або посіви зовсім гинуть. Тому для підвищення врожайності цієї культури 

контролювання бур’янів має першочергове значення [117, 183]. 

У роки проведення досліджень ступінь забур’янення дослідної ділянки був 

високим (по оранці – 145 шт/м2 і безполицевому обробітку ґрунту – 186 шт/м2) 

домінували однорічні злакові бур’яни, зокрема Echinochloa crus-galli (L.) Pal. 

Beauv. – 23,1–71,9 %, Setaria glauca (L.) Pal. Beauv. – 50 % (2014), а з дводольних 

домінували Raphanus Raphanistrum L. – 9,6–18,7 %, Chenopodium album L. – 7,9–

11,5% та Amaranthus retroflexus L. – 0,7–3,8 %. Частка багаторічних бур’янів 

(Cirsium arvense (L.) Scop., Agropyron repens (L.) Pal. Beauv.) порівняно з 

однорічними видами була мінімальною. Отже, найбільш проблемними у 

структурі забур’яненості посівів сої та впливу на врожайність зерна виявилися 

однорічні злакові види бур’янів (рис. 4.1.). 

 

Рис. 4.1. Вплив способів основного обробітку ґрунту на структуру 

забур’яненості посівів сої середнє за 2014-2016 рр 

58%

41%

1%

Оранка (контроль) на 

20-22 см

однодольні дводольні багаторічні

однодольні

72%
дводольні

27%

багаторічні

1%

Плоскорізне розпушення на 

20-22 см
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За результатами досліджень виявлено, що спосіб основного обробітку 

ґрунту впливав на видовий склад бур’янів. Так за безполицевого обробітку було 

відмічене зростання частки злакових видів в агроценозі. Внаслідок високого 

рівня потенційної забур’яненості і розподілу насіння бур’янів по профілю орного 

шару ґрунту їх кількість по безполицевому обробітку становила – 188 шт./м2, а 

по оранці вона досягала 139 шт/м2 (табл. 4.7). 

Критичним періодом під час вегетації культури є фаза з 1 по 3 трійчастих 

листків культури, оскільки шкідливість бур’янів для сої залежить від їх видового 

складу, умов вологозабезпеченості, скоростиглості сорту, потенційної 

забур’яненості орного шару і заходів догляду за посівом [7, 191, 217].  

Для ефективного контролювання бур’янів важливе значення має 

правильний вибір гербіцидів відповідно дії на їх видовий склад. При цьому 

ефективність гербіцидів значною мірою залежить від групи бур’янів, зокрема 

найбільш поширених і шкодочинних. 

Слід відзначити, що істотне зростання технічної ефективності гербіциду 

спостерігалося за його внесення досходово на обох фонах основного обробітку. 

Так, за полицевого способу обробітку ґрунту гербіцид Пікадор, РК (1,0 л/га) за 

внесення до сходів знижував забур’яненість на – 86,1 %, а за безполицевого на 

82,8 %. При цьому, покриття поля рослинними рештками на фоні безполицевого 

розпушення не послабило фітотоксичну ґрунтову дію гербіциду – вона була 

вищою від зафіксованої на фоні оранки на 1,9–12,2 % залежно від строку і дози 

внесення. 

Максимальна рекомендована в посівах сої доза Пікадору, РК 1,0 л/га 

внесена у фазі 1–3 справжніх листків поступалася за показником технічної 

ефективності досходовому строку внесення і становила відповідно – 73,6 та 

78,0 %. На нашу думку, це пов’язано з інтенсивністю появи сходів бур’янів, 

присутніх у посіві. 

Для визначення шкодочинності бур’янів у посівах сої важливим, поряд з 

показниками технічної ефективності проти кількості бур’янів на час збирання 

культури, а також їх біомаси. Дослідами встановлено, що видовий склад бур’янів 
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у посіві сої впродовж вегетаційного періоду практично не змінювався на обох 

фонах способів основного обробітку ґрунту. Встановлено, що досходове 

внесення Пікадору, РК у нормі 1,0 л/га до сходів культури знижувало масу 

бур’янів у посівах сої на 89,1 % за плоскорізного розпушення, тоді як за оранки  

на 9,5 % менше.  

Депресивна дія бур’янів на ріст і розвиток сої проявляється через величину 

їх вегетативної маси, інтенсивне наростання якої блокує засвоєння ресурсів 

вологи і винос основних елементів живлення [7]. Гербіциди виявилися 

радикальним засобом зниження біомаси бур’янів. Якщо на контролі повітряно-

суха маса бур’янів залежно від обробітку ґрунту, становила 316–438 г/м2, то при 

застосуванні різних доз і строків внесення гербіциду цей показник знижувався 

до 48–169 г/м2, або на 46,5–89,1 %. 

Таким чином, найефективнішим заходом контролювання бур’янів в 

агроценозі сої на фоні оранки і безполицевого основного обробітку ґрунту є 

внесення досходово гербіциду Пікадор, РК у нормі 1,0 л/га. У цьому випадку 

досягається максимальна технічна ефективність гербіциду – 82,8–86,1 %, зі 

зниженням маси бур’янів на 78,6-89,1 %. 

Пшениця озима. Зазвичай контроль забур’яненості у посівах озимих 

культур, зокрема пшениці розпочинався навесні. Цей строк обґрунтовувався 

низкою причин технологічного, біологічного та організаційного характеру. 

Майже всі гербіциди, що застосовували у 70–90 рр. минулого сторіччя вимагали 

для ефективної дії середньодобову температуру, яка перевищувала 10 ºС. При 

сівбі озимих у третій декаді вересня – на початку жовтня масова поява бур’янів 

у посівах припадає на період різкого зниження температури, коли токсичність 

гербіцидів для цільового об’єкта знижується на 10–15 % [54, 172, 201]. 

Найвища ефективність у контролюванні зимуючих однорічних бур’янів 

можна досягнути за осіннього внесення гербіцидів, знищуючи їх на ранніх 

етапах розвитку культури. Крім того, перенесення цього агрозаходу на осінь дає 

змогу раціональніше використовувати сільськогосподарську техніку [243, 280, 

281].
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Таблиця 4.7 

Вплив способів основного обробітку ґрунту і гербіцидів на забур’яненість посівів сої (середнє за 2014–2016 рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Строк 

внесення 

гербіциду 

Доза 

гербіциду, 

л/га 

Бур’янів Технічна ефективність, % 

шт./м2 повітряно-суха 

маса 

всього 

в т.ч. 
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Оранка на 

20-22 см 

(контроль) 

 0 139 80 57 2 316 – – – – – 

 0* – – – – 0 100,0 100 100 100 100 

Досходово 
0,75 47 25 21 1 111 64,8 66,2 68,3 64,2 26,0 

1,00 19 10 9 0 68 78,6 86,1 87,1 84,5 100 

Післясходово 
0,75 44 25 19 0 169 46,5 68,5 69,3 66,4 100 

1,00 37 23 12 0 140 55,6 73,6 71,7 78,6 100 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20-22 см 

 0 188 135 51 2 438 – – – – – 

 0* – – – – 0 100,0 100 100 100 100 

Досходово 
0,75 41 23 18 0 101 76,9 78,4 82,9 65,7 83 

1,00 32 21 10 1 48 89,1 82,8 84,7 79,6 40,0 

Післясходово 
0,75 56 29 25 2 150 65,8 70,4 78,6 51,8 0,0 

1,00 41 20 21 0 124 71,7 78,0 85,2 58,3 100 

*𝑆x – 18,2 – – – 40,1 – – – – – 
Примітка: 0 – контроль (без гербіциду), 0* – ручне прополювання, *Sx – середнє квадратичне відхилення  
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Дослідженнями науковців відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами 

ННЦ «Інститут землеробства НААН» встановлено, високу ефективність 

препаратів похідних сульфонілсечовини за осіннього внесення, яке має ряд 

переваг, порівняно з весняним: ефективність вища або на рівні весняного строку 

застосування; менша залежність від несприятливих погодних умов; запаси 

вологи осінньо-зимового періоду підвищують ефективність препаратів ґрунтової 

дії і прискорюють їх детоксикацію; час застосування збільшується до 30–40 діб 

(осінь + весна) замість 10–12 (навесні); знижується рівень екологічної небезпеки 

(нижча інтенсивність випаровування при температурі + 5…10 ºС; зменшується 

ризик пошкодження сусідніх культур) та післядії у сівозміні через збільшення 

строків з моменту застосування препарату до часу сівби наступної культури 

(рис. 4.2.) [247, 251]. Саме ці чинники зумовили інтерес до вивчення доцільності 

використання гербіцидів групи сульфонілсечовин. 

 

Рис. 4.2. Температура повітря та кількість опадів на час осіннього 

внесення гербіциду 

У середньому за роки досліджень частка зимуючих видів була більшою за 

оранки і становили – 51 % від усього бур’янового ценозу, тоді як на фоні з 

безполицевим обробітком домінували ярі, яких було 53 %. Частка багаторічних 

видів бур’янів за обох способів основного обробітку була однакова і сягала 3 % 

(рис. 4.3). Бур’яновий ценоз був представлений переважно малорічними 

бур’янами з домінуванням у їх структурі ярих ранніх – лободи білої 
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(Chenopodium аlbum L.), мишію зеленого (Setaria viridis L.), зірочника середнього 

(Stellaria media L.) та ін. З зимуючих були присутні кучерявець Софії 

(Descurainia Sophia Schur.), фіалка польова (Viola arvensis Murr.), волошка синя 

(Centaurea cyans L.), триреберник непахучий (Matrіcaria inodora L.), грицики 

звичайні (Capsella bursa-pastoris L.) та метлюг звичайний (Аpera spica-venti L.) 

та ін. Серед багаторічних видів поодиноко зустрічався осот рожевий (Cirsium 

arvense L.) (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Кількісно-видовий склад та маса бур’янів за різних способів основного 

обробітку ґрунту в посіві пшениці озимої (середнє за 2014-2016 рр.) 

Видовий склад 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

А Б А Б 

Волошка синя (Centaurea cyans L.) 2,0 8,1 2,0 9,0 

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L.) 5,0 4,7 13,0 5,3 

Злинка канадська (Erigeron canadensis L.)  5,2 10,7 12,3 25,3 

Триреберник непахучий (Matrіcaria inodora L.) 2,0 4,4 2,0 4,5 

Фіалка польова (Viola arvensis Murr.) 6,0 2,0 5,0 2,3 

Зірочник середній (Stellaria media L.) 10,0 4,9 30,0 19,7 

Лобода біла (Chenopodium album L.) 7,3 5,6 12,0 9,5 

Курячі очка польові (Anagallis arvensis L. ) 5,0 2,8 9,0 3,2 

Гірчак почейчуйний (Polygonum persicaria L.) 1,7 8,1 0,0 0,0 

Мишій зелений (Setaria viridis L.) 5,0 7,0 15,3 23,0 

Метлюг звичайний (Аpera spica-venti L.) 2,2 7,6 2,0 8,2 

Осот рожевий (Cirsium arvense L.) 2,0 19,9 3,0 22,2 

Інші 11,9 12,2 21,1 7,9 

Всього 65,3 98,0 126,7 140,1 
Примітки: А – кількість бур’янів, шт./м2, Б – повітряно-суха маса бур’янів, г/м2. 

За роки досліджень найбільшу кількість і масу бур’янів у посівах пшениці 

було зафіксовано у 2014 р., що, на нашу думку, було викликано підвищеною 

кількістю опадів в осінній та весняний періоди, коли випало 595 мм, що на 41,7 % 

більше середньобагаторічної норми. У 2015 і 2016 рр. у цей період спостерігався 

дефіцит опадів, що сягав 51,9 і 18,1 % до норми, тому забур’яненість у посіві 

пшениці озимої виявилась значно нижчою від попереднього року (додаток А). 

Упродовж 2014–2016 рр. найвища забур’яненість наприкінці вегетації 
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пшениці озимої була за безполицевого обробітку, рівень якої на 61,4 шт/м2 

перевищував показник по фону оранки. Про аналогічну тенденцію, щодо 

кращого протибур’янового ефекту оранки свідчать результати досліджень інших 

науковців [243, 281]. 

Найбільшої шкоди посівам пшениці озимої завдають зимуючі бур’яни 

[247, 251, 280, 281]. Обліки свідчать, що в сегетальному угрупуванні посівів 

пшениці озимої кількість цих видів становила 44-51 % від загальної чисельності 

бур’янів (рис 4.3). Найчисельнішою в цій групі була фіалка польова (Viola 

arvensis Murr.), яка відрізнялася підвищеною стійкістю до гербіциду.  

Рис. 4.3. Структура бур’янового угрупування в посівах пшениці озимої за 

різних способів основного обробітку ґрунту (середнє за 2014-2016 рр.  

У результаті досліджень встановлено, що на рясність бур’янів у посіві 

пшениці озимої значний вплив  має  спосіб  основного  обробітку  ґрунту. На 

варіанті без гербіцидів (контроль) за  оранки  кількість бур’янів становила 

65 шт./м2, що в 1,9  раза нижче, ніж на варіанті за плоскорізного 

розпушення (табл. 4.8, додаток В 4). 

Технічна ефективність гербіциду Пік 75 WG залежала головним чином від 

співвідношення в бур’яновому ценозі стійких і чутливих до дії препарату видів 

бур’янів, конкурентоздатності пшениці озимої та погодних умов. Сильний 

конкурентний тиск з боку культури на бур’яни спостерігали у 2015 і 2016 рр., 

чому сприяли помірні підвищені температури, які були на 0,5-4,6  ºС вище норми 

та достатня кількість опадів з відхиленням до норми на -8,2–33,8 мм навесні. За 

таких умов пшениця озима сформувала потужну надземну масу. Разом із тим, 

51%

46%

3%

оранка на 20-22 см (контроль)

44%

53%3%

плоскорізне розпушення на 

20-22 см

зимуючі ярі багаторічні
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надмірне зволоження восени 2013 р. та навесні 2014 р., коли кількість опадів 

перевищувала норму на 48 % (додаток А), спричинили підвищення 

забур’яненості посівів пшениці озимої. 

Крім зниження рясності бур’янів гербіцид впливав і на формування їх 

вегетативної маси. Встановлено, що за умов хімічного прополювання по фону 

оранки, де загибель дводольних бур’янів становила 73,3 %, їх маса знизилась на 

89,0 %, а по фону плоскорізного розпушення ці показники становили відповідно 

76,4 і 89,0 %. Слід відзначити, що на цих варіантах відмічено збільшення 

кількості однорічних однодольних бур’янів і осоту рожевого (Cirsium 

arvense L.): за оранки на 120 % і 109 %, а за плоскорізного обробітку на 139 % і 

152 %. Це пов’язано зі зниженням конкуренції з боку дводольних видів бур’янів 

і стійкості однодольних видів до цього препарату (табл. 4.9). Таким чином, за 

безполицевого способу основного обробітку ґрунту технічна ефективність 

гербіциду Пік 75 WG була вищою на 3–5 % порівняно з оранкою, що пов’язано 

з вищим вмістом вологи в 0–10 см шарі, що очевидно підвищувало ефективність 

дії преперату. 

Осіннє внесення гербіциду Пік 75 WG у фазі 1–3 листків культури було 

ефективнішим від застосування цього препарату у фазі весняного кущення за 

оранки на 3–9 %, а за плоскорізного обробітку ґрунту – на 7–8 %. Збільшення 

дози з 15 по 20 г/га істотно не впливало на ефективність препарату, на фоні 

оранки за осіннього строку внесення значення показника підвищувалось на 6 % 

та на 12 % – за весняного, тоді як за безполицевого обробітку ефективність 

збільшувалась відповідно на 5 % і 6 % (табл. 4.9).  

Встановлено, що технічна ефективність внесення гербіциду Пік 75 WG 

15 г/га за осіннього внесення була практично на рівні ефективності весняного 

внесення 20 г/га препарату і становила 72 % за оранки та 76 % за плоскорізного 

розпушення. 

Технічна ефективність гербіциду Пік 75 WG в дозі 20 г/га за осіннього 

внесення по фону оранки була вищою від весняного строку внесення на 3 %, а за 

дози 15 г/га – 9 %, тоді як за безполицевого розпушення відповідно на 7 % і 8 % 
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завдяки ранньому знищенню зимуючих бур’янів. Встановлено, що застосування 

гербіциду Пік 75 WG у фазі 1–3 листків (стадія BBCH 11-13) пшениці озимої 

виявилось більш толерантним до культури і забезпечив технічну ефективність 

проти зимуючих однорічних злакових на рівні 95-98 %, проти дводольних 

бур’янів – 80–85 %.  

Таблиця 4.9 

Ефективність гербіциду Пік 75 WG за різних способів основного обробітку 

ґрунту на час збирання урожаю пшениці озимої (середнє за 2014–2016 рр.) 
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Осінь 

127 140 – – 

15 28 32 76 77 

20 23 16 81 89 

15 
Весна 

40 40 68 71 

20 32 35 74 75 

*𝑆x 11,6 13,7 – – 

Примітка: 0* – без гербіциду (контроль), *Sx – середнє квадратичне відхилення  

 

4.4. Формування симбіотичного апарату сої 

Одним із пріоритетних напрямів світового сучасного землеробства є 

вивчення впливу елементів технології у поєднанні з можливостями симбіотичної 

азотфіксації для підвищення продуктивності агроценозів і родючості ґрунту [6, 

203, 304]. У сучасних агротехнологіях застосування ґрунтових гербіцидів є 

невід’ємним елементом технології захисту сої від бур’янів, які мають 

фізіологічну дію як на процеси метаболізму рослин, так і на бульбочкові бактерії, 

що в підсумку відображається на процесах формування і функціонування 

азотфіксувального апарату [56, 59, 72, 73, 219, 300, 303]. Серед них значного 
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використання в посівах культури набули препарати на основі ацетохлору 

(Харнес та інші). Вони добре контролюють найбільш розповсюджені ярі пізні 

бур’яни в посівах сої (плоскуха звичайна, мишій сизий і зелений, щириця 

звичайна) [6]. Однак, застосування ґрунтових гербіцидів на основі ацетохлору 

негативно впливає на здатність сої формувати бульбочки на кореневій системі 

[68, 304]. 

Істотне пригнічення активності бульбочкових бактерій сої відмічено також 

під впливом гербіцидів Зенкор, Трефлан, Дуал Голд та бакової суміші Зенкор + 

Трефлан. Лише за внесення суміші Зенкор + Дуал Голд кількість бульбочок та їх 

активність не змінювалась [249]. Застосування ґрунтових гербіцидів Гезагард, 

Примекстра Голд, Пірат та Селамід у посівах сої затримує формування 

азотфіксувального симбіозу [219]. Однак, С. І. Сорокіною [250] встановлено, що 

за дії гербіцидів на основі Бентазону, Імазетапіру, Імазамоксу, Метрибузину, 

Метолахлору, Трифлураліну, Тифенсульфурон-метилу процес гальмування 

утворення симбіотичного апарату та пригнічення азотфіксувальної активності не 

пов’язані з їх прямим впливом на бульбочкові бактерії Bradyrhizobium japonicum, 

а лише опосередкованим їх впливом на культурні рослини сої. Дослідженнями 

Р. А. Гутянського [71] було встановлено, що симбіотичний апарат сої найкраще 

розвивається за внесення Бентазону в дозі 1,2 кг/га, суміші Бентазону (0,6 кг/га) 

з Тифенсульфурон-метилом (2,6 г/га) і суміші Бентазону з Тифенсульфурон-

метилом і Флуазифоп-П-бутилом. Дослідженнями Г. С. Діденко [78] 

встановлено, що за використання Півоту у різних дозах відбувалася активізація 

симбіотичних взаємовідносин у бобоворизобільній системі. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що способи основного 

обробітку ґрунту та проведення заходів захисту посівів від бур‘янів, які були 

поставлені на вивчення, по-різному впливали на показники роботи 

симбіотичного апарату (табл. 4.10). 

За результатами досліджень встановлено, що кількість бульбочок на 

коренях рослин сої стадії ВВСН 51–59 в середньому за 2014–2016 рр. становила 

10,0–15,0 шт на рослину за оранки, а за плоскорізного обробітку – 6,0–48,0 шт. 
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Маса бульбочок з однієї рослини сягала відповідно 2,0–4,4 г та 1,4-7,2 г. 

Істотний вплив гербіциду Пікадор, РК на формування симбіотичного 

апарату сої відмічено за плоскорізного основного обробітку ґрунту, що було 

обумовлено більшою концетрацією побічної продукції та нижчою щільністю 

складення в 0–10 см шарі, де в основному розміщуються бульбочки на кореневій 

системі рослин, що також підтверджується і в дослідженнях Р. В. Олепіра [211].  

Таблиця 4.10 

Вплив різних способів основного обробітку ґрунту та строків внесення 

гербіциду Пікадор, РК на утворення бульбочок у сої (на час цвітіння) 

(середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку ґрунту 

Варіанти Кількість 

бульбочок, 

шт на 

рослину 

Маса 

бульбочок з 

10 рослин, г 
доза 

внесення 

строк внесення 

Оранка на  

20-22 см 

(контроль) 

Без 

гербіцидів 

(контроль) 

– 10 2,0 

1,0 л/га 
Досходове 25 4,4 

Післясходове 15 2,8 

Плоскорізне 

розпушення на 

20-22 см 

Без 

гербіцидів 

(контроль) 

– 6 1,4 

1,0 л/га 
Досходове 48 7,2 

Післясходове 28 5,2 

*𝑆𝑥 6,2 0,9 
Примітка: *Sx – середнє квадратичне відхилення. 

При застосуванні гербіциду Пікадор,РК зниження забур’яненості призвело 

до кращого розвитку рослин сої, що позитивно відобразилося на кількості та масі 

бульбочок. Більшу кількість бульбочок на кореневій системі сої спостерігали за 

плоскорізного розпушення, порівняно з оранкою за досходового строку внесення 

гербіциду на 92,0 %, а за післясходового на 86,7 %. Аналогічні дані отримані й 

іншими дослідженнями [70, 73]. 

Варто відзначити, що утворення малих за розміром бульбочок є ознакою 

зниження фіксувальної здатності азоту рослиною (рис. 4.4) [301]. 

Збільшення маси бульбочок симбіотичного апарату за плоскорізного 
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розпушення, порівняно з контролем у фазі бутонізації відмічено за досходового 

внесення Пікадору, РК на рівні 63,6 %, а за післясходового на 85,7 %. 

Рис. 4.4. Формування азотфіксувальних бульбочок сої за різних способів 

основного обробітку ґрунту та строку внесення гербіциду Пікадору, РК, 

2016 р. 

Внесення гербіциду у фазі 1–3 трійчастих листків у культури значно 

впливало на формування симбіотичного апарату рослин сої, зі значною 

перевагою контролю (без гербіцидів). Кількість бульбочок, яка утворювалася за 

цього строку внесення гербіциду, була більшою на 5 шт для полицевої оранки та 

22 шт. на рослину – за плоскорізного розпушення, а їх маса відповідно 

збільшувалась на 40 і 270 %, що було зумовлено станом розвитку рослин на 

варіанті. 
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4.5. Особливості формування конкурентних відносин між 

культурними рослинами і бур’янами 

У посівах сільськогосподарських культур спостерігаються конкурентні 

відносини культурних рослин і бур’янів за життєві простори і ресурси 

навколишнього середовища. Активно також відбувається конкуренція в посівах 

за світло, яка посилюється з швидким ростом рослин [231]. 

Добре розвинені культурні рослини в агроценозах є домінантами, тобто 

здатні впливати на ріст бур’янів, стримуючи їх розвиток упродовж вегетації. 

Ценотичне пригнічення культурними рослинами бур’янів ґрунтується на їх 

міжвидовій конкуренції за основні фактори життя. Здатність культурних рослин 

протистояти бур’янам неоднакова і залежить від біологічних особливостей 

культури [9, 11, 118, 138, 147, 245]. 

Ідеальними культурами для успішної боротьби з бур’янами є ті, які 

відзначаються швидким ростом на початку розвитку, випереджують сходи 

бур’янів і за короткий час утворюють більшу масу. В посівах таких культур як 

соя, цукровий буряк, картопля, кукурудза, які відносно слабо конкурують з 

бур’янами, окремий екземпляр сегетальної рослинності викликає більше 

зниження врожаю, ніж у посівах ячменю, пшениці, соняшнику [107]. 

За результатами наших досліджень встановлено, що під покривом 

культурних рослин через погіршення вологозабезпеченості і освітленості 

частина слаборозвинених однорічних бур’янів відмирає, інша – відстає у рості, 

не утворює генеративних органів. А на варіантах без покривної культури бур’яни 

добре розвиваються і майже всі утворюють життєздатне насіння. Здатність 

культур конкурувати з бур’янами залежить від їх біологічних особливостей. Так 

добре розвинуті рослини сої мають змогу затінювати, пригнічувати та витісняти 

з агрофітоценозів сегетальну рослинність. 

За результатами спостережень, проведених упродовж весняно-літнього 

періоду культур і до їх збирання, кількість та маса бур’янів у посівах на всіх 

варіантах зменшується порівняно з ділянками без культурних рослин. Бур’яни 

під покривом культури розвиваються слабо, або відмирають у результаті 
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погіршення вологозабезпеченості та освітленості поверхні бур’янів [49, 138]. 

Встановлено, що пшениця озима мала високу фітоценотичну стійкість 

проти бур’янів. Залежно від способів основного обробітку, наростання біомаси 

сегетальної рослиності, порівняно з контролем без культурних рослин 

знижувалась на 81,5–90,0 % (табл. 4.11). В агроценозі пшениці озимої на варіанті 

без гербіциду (контроль) бур’яни формують більшу масу в 14,0–24,5 раза  

порівняно з гербіцидними варіантами. Загалом пшениця озима є 

висококонкурентна культура щодо бур’янів. Починаючи від відновлення 

активної вегетації до початку трубкування навесні у посівах пшениці озимої, 

формується щільний стеблостій з висотою культурних рослин 83,2–92,6 см, який 

значно підвищує її конкурентоздатність до бур’янів. 

Отримані значення показників при вивченні сумісного та роздільного 

росту й розвитку культури і бур’янового ценозу за наростання їх вегетативної 

маси, дають змогу оцінити конкурентні взаємовідносини між ними (табл. 4.12). 

У середньому за три роки досліджень вегетативна маса пшениці озимої як на 

вільних від бур’янів ділянках, так і на варіанті з бур’нами була найбільшою на 

оранці (контроль) на 20–22 см. За умов застосування гербіциду зростає 

пригнічення бур’янів культурою і за рахунок цього збільшується 

конкурентоспроможність рослин пшениці озимої щодо бур’янів. Вегетативна 

маса бур’янів, що росли без впливу культури, була найвищою за плоскорізного 

розпушення на варіанті без гербіциду (контроль) і становила 920 г/м2, що в  

6,5 раза більше, ніж за сумісного їх зростання. Зниження маси пшениці під 

впливом бур’янів було в 4,3–5,6 раза менше, ніж бур’янів за впливу культури, 

тому що інтенсивність наростання вегетативної маси культури у зростанні 

фітоценозу була вища, ніж бур’янів за рахунок її домінування. 

Аналогічні дослідження проводили в посівах сої. За результатами 

досліджень найбільша маса рослин сої формувалася за плоскорізного 

розпушення на варінтах з досходовим внесенням гербіциду Пікадор, РК. 
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Таблиця 4.11 

Формування конкурентних відносин між рослинами пшениці озимої та бур’янами під впливом способів 

основного обробітку і гербіциду Пік, 75 WG (середнє за 2014-2016 рр.) 
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(контроль) 
1250 1180 89 1269 13,2 70 3,1 480 391 81,5 

ВВСН 11-13 
1180 1120 18 1138 62,2 60 2,8 125 107 85,6 

1135 1050 10 1060 105 85 4,0 95 85 89,5 

ВВСН 21-23 
1250 1170 28 1198 41,8 80 3,6 155 127 81,9 

1280 1190 22 1212 54,1 90 3,9 130 108 83,1 
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Без гербіциду 

(контроль) 
1140 960 140 1100 6,9 180 8,4 920 780 84,8 

ВВСН 11-13 
1200 1120 32 1152 35,0 80 3,6 230 198 86,1 

1285 1180 16 1196 73,7 105 4,6 160 144 90,0 

ВВСН 21-23 
1260 1160 40 1200 29,0 100 4,4 260 220 84,6 

1230 1180 35 1215 33,7 50 2,3 230 195 84,8 

Примітка: ВВСН 11–13 – стадія 1-3 листки у культури, ВВСН 21–23 – весняне кущення.  
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Таблиця 4.12 

Формування конкурентних відносин між рослинами сої та бур’янами під впливом способів основного обробітку і 

гербіциду Пікадор, РК (середнє за 2014-2016 рр.) 

Примітка: ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12–15 – стадія 1–3 листки у культури
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(контроль) 
270 100 980 1080 0,1 170 65,0 1560 580 37,2 

ВВСН 0 
495 315 115 430 2,7 180 36,4 315 200 63,5 

555 370 70 440 5,3 185 33,3 210 140 66,7 

ВВСН 12–15 
410 190 280 470 0,7 220 53,7 520 240 46,2 

470 245 220 465 1,1 225 47,9 460 240 52,2 
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Без гербіциду 

(контроль) 
410 125 1240 1365 0,1 285 69,5 1800 560 31,1 

ВВСН 0 
560 365 100 465 3,7 195 34,8 280 180 64,3 

640 440 50 490 8,8 200 31,3 160 110 68,8 

ВВСН 12–15 
500 210 250 460 0,8 290 58,0 430 180 41,9 

405 250 150 400 1,7 155 38,3 390 240 61,5 
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Конкурентний тиск культури на бур’яни був по фону оранки (контроль), 

що на 6,1 % більша, ніж за плоскорізного обробітку, що було зумовлено меншою 

кількостю бур’янів на цьому варіанті (табл. 4.12). Внесення гербіциду на посівах 

сої на стадії ВВСН 0 у культури забезпечує співвідношення маси культури до 

бур’янів 2,7–8,8, а обприскування цим самим препаратом на стадії ВВСН 12-15 у 

4,0–5,5 раза менше, ніж за попереднього строку. 

На фоні оранки в посівах культур ланки сівозміни бур’яни формують 

значно меншу масу, ніж за плоскорізного обробітку порівняно з контролем без 

культурних рослин. На фоні полицевого обробітку за сумісного зростання 

пшениці озимої маса бур’янів зменшується на 81,5–89,5 %, сої – 37,2–66,7 % 

порівняно з контролем без культурних рослин, тоді як на варіанті плоскорізного 

розпушення під покривом пшениці озимої 84,8–90,0 %, сої –31,1–68,8 %. Аналіз 

отриманих результатів вказує на те, що культурні рослини по-різному реагують 

на способи основного обробітку ґрунту та їх здатність конкурувати з бур’янами. 

Ценотичні відносини в агрофітоценозах посилюються також за внесення 

гербіцидів. Культурні рослини краще витісняють і пригнічують бур’яновий 

ценоз на варіантах з внесенням гербіцидів, ніж за фону без гербіцидів. Це 

пов’язано з тим, що за рахунок внесення гербіцидів рівень забур’яненості 

знижується щодо контролю без культурних рослин на 80,2–85,6 (пшениця 

озима), 42,5–61,2 % (соя). Отримані дані показують, що гербіциди підвищують 

фітоценотичну стійкість культури до бур’янів. 

Ценотична здатність культур протистояти бур’янам визначається умовами, 

за яких вони вирощуються. Одним з чинників, що впливають на цей показник є 

основний обробіток ґрунту та застосування гербіцидів. Результати досліджень 

свідчать, що культурні рослини за оранки ефективніше конкурують з бур’янами, 

ніж за безполицевого способу обробітку, оскільки рівень загальної 

забур’яненості зменшується відносно контролю без покривної культури.       

Індекс конкурентоспроможності за оранки (контроль): в агроценозі пшениці 

озимої – 21,9 %, сої – 76,0 %; за плоскорізного розпушення відповідно – 28,0 і 

74,6 % (табл. 4.13, 4.14). 
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Таким чином, за безполицевого обробітку рівень забур’яненості у посівах 

зазначених культур вищий, ніж за оранки. Отримані дані вказують на те, що за 

безполицевого обробітку конкурентний тиск бур’янів на культурні рослини 

порівняно з оранкою підвищується. 

Таблиця 4.13 

Шкодочинність бур’янів у посіві сої за впливу способів основного 

обробітку та гербіциду Пікадор, РК (середнє за 2014–2016 рр.) 

Спосіб 

обробітку 

ґрунту 

Строк 

внесення 

гербіциду 

Доза 

гербіциду, 

л/га 

Маса насіння, г/м2 Індекс 

конкурентного 

тиску (ІК), % на 

чистому 

посіві 

на 

забур’яненому 

посіві 

Оранка на  

20–22 см 

(контроль) 

Без гербіцидів 

(контроль) 

202 52,4 
76,0 

ВВСН 0 
0,75 227 170 29,2 

1,0 260 200 27,8 

ВВСН 

12–15 

0,75 175 101 44,7 

1,0 192 130 35,5 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20–22 см 

Без гербіцидів 

(контроль) 

232 67,4 
74,6 

ВВСН 0 
0,75 263 192 33,2 

1,0 288 232 25,3 

ВВСН 

12–15 

0,75 174 113 40,0 

1,0 194 134 35,6 

НІР05АВС 6,0 6,5 – 

НІР05АВ 3,0 2,7 – 

НІР05С 3,0 3,3 – 
Примітка: ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12–15 – стадія 1–3 листки у культури 

 

Не менш важливим фактором у наших дослідженнях був і строк внесення 

гербіциду Пікадор, РК на посівах сої. Так, за досходового його внесення індекс 

конкурентного тиску був вищий на 7,7–15,5 % за оранки і на 6,8–10,3 % за 

плоскорізного розпушення порівняно з строком внесення цього гербіциду на 

стадії ВВСН 12–15 культури, що було зумовлено вищою технічною 

ефективністю препарату в цей строк внесення. За нижчих доз гербіциду 

Пікадор, РК різниця цього показника була меншою і коливалася в межах 1,4–

9,2 % за оранки, та 4,4–7,9 % за плоскорізного розпушення. Отже, строк і доза 
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внесення гербіциду Пікадор, РК є додатковим заходом підвищення ценотичної 

здатності сої проти бур’янів.  

За результатами наших досліджень пшениця озима є більш 

конкурентоспроможною культурою, порівняно з соєю, що відображається на 

збільшені її врожайності. 

Таблиця 4.14 

Шкодочинність бур’янів у посіві пшениці озимої за впливу способів 

основного обробітку та гербіциду Пік 75 WG (середнє за 2014–2016рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту  

Строк 

внесення 

гербіциду 

Доза 

гербіциду, 

кг/га 

Маса насіння, г/м2 

Індекс 

конкурентного 

тиску (ІК), %  
на 

чистому 

посіву 

на 

забур’яне 

ному 

посіву 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

Ьез гербіцидів 

(контроль) 
630 492 21,9 

ВВСН 

11–13  

0,015  609 592 2,8 

0,020  691 614 11,1 

ВВСН 

21–23 

0,015  624 552 11,5 

0,020  658 611 7,1 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20–22 см  

Без гербіцидів 

(контроль) 
672 484 28,0 

ВВСН 

11–13  

0,015  589 572 2,9 

0,020  645 603 6,5 

ВВСН 

21–23 

0,015  613 522 14,8 

0,020  628 553 11,9 

НІР05АВС 7,0 5,0 – 

НІР05АВ 3,0 2,0 – 

НІР05С 4,0 3,0 – 
Примітка: ВВСН 11–13 – стадія 1-3 листки у культури, ВВСН 21–23 – весняне кущення.  

 

У досліді з вивченням впливу способів основного обробітку ґрунту індекс 

конкурентоспроможності пшениці озимої за присутності бур’янів був 

найменший на фоні оранки 20–22 см (контроль), де показник варіював у межах 

2,8–21,9 %. Строк внесення гербіциду Пік 75 WG також впливав на формування 

рівня забур’яненості та проявляв значний вплив на формування рівня 
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врожайності пшениці озимої. Найнижчий відсоток зниження врожайності 

пшениці озимої 2,8–2,9 % відмічено на варіанті з внесенням гербіциду Пік 75 WG 

(15 г/га) на стадії ВВСН 11–13 у культури, найвищий – 21,9–28,0 % на варіанті 

без гербіциду (контроль) (табл. 4.14). 

Важливим елементом у формуванні конкурентних відносин між 

культурними рослинами та бур’янами є доза гербіциду. Так за внесення 

гербіциду Пік 75 WG (15 г/га) індекс конкурентоспроможності був нижчий на 

3,6–8,3 %, ніж за внесення у фазі 1–3 листків у пшениці озимої порівняно з дозою 

20 г/га внесеної в цей самий строк, а при внесенні цього препарату навесні, 

навпаки, він нижчий за максимальної дози і знаходиться в межах 7,1–11,9 %. 

Таким чином, спосіб основного обробітку, строк та доза гербіциду, а також 

їх поєднання сприяли кращому забезпеченню пшениці озимої і сої вологою, 

світлом, елементами живлення, створення оптимальних умов росту і розвитку, а 

відтак підвищення їх конкурентоспроможності до бур’янів і зниження їх шкоди 

до культури.  

 

4.6. Стійкість різних сортів пшениці озимої до гербіцидів 

Перед внесенням гербіцидів бур’яновий ценоз на 85 % складався з 

зимуючих бур’янів. Так, основними представниками його були такі види: 

метлюг звичайний (Apera spica venti L.), фіалка польова (Viola arvensis Murr.), 

вероніка польова (Veronica arvensis L.), кучерявець Софії (Deuscurainia 

Sophia L.), злинка канадська (Erigeron canadensis L.), грицики звичайні (Capsella 

bursa pastoris L.), латук дикий (Lactuca serriola L.), паслін чорний (Solanum 

nigrum L.), зірочник середній (Stellaria media L.), хвощ польовий (Equisetum 

arvense L.). За високої оптичної щільності різних сортів пшениці озимої в 

середньому на час внесення гербіцидів чисельність бур’янів становила 14,2–

15,3 шт/м2. Технічна ефективність гербіциду Логран 75 WG на посівах сортів 

пшениці озимої була на рівні 75,0–88,0 % , а для Гроділ Максі 76,5–87,5 % (табл. 

4.15). 
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Таблиця 4.15 

Забур’яненість та технічна ефективність гербіцидів у посівах сортів 

пшениці озимої (середнє за 2017-2019 рр.) 

Варіанти 

Без 

гербіцидів 

(контроль) 

Логран 75 WG 

(10 г/га) 

Гроділ Максі 

(110 мл/га) 

шт/м2 шт/м2 
Теф, 

% 
шт/м2 

Теф, 

% 

Осяйна 16,6 15,8 81,2 14,5 80,8 

Мережка 19,3 16,4 81,5 15,3 84,0 

Ефектна 18,1 14,6 83,8 15,1 86,5 

КС-29 (лютесценс 231-13) 18,5 16,7 82,3 17,6 86,6 

КС-51 (еритроспермум 264-13) 22,3 20,9 89,7 18,8 83,1 

Щільноколоса 18,0 17,9 85,5 16,3 85,8 

Красуня Поліська 16,9 15,8 85,2 15,9 83,3 

Колорит 25,3 23,1 84,0 21,8 80,7 

КС-33 (еритроспермум 242-13) 17,3 16,3 86,0 17,3 86,4 

Пирятинка 17,8 15,8 81,8 18,5 84,7 

Мокоша 18,2 17,7 86,6 16,5 85,9 

Середнє по сортах 18,9 17,4 84,3 17,3 84,7 

НІР05 3,8 3,0 – 3,4 – 

 

Важливим показником є реакція сорту на гербіцидний стрес, який 

оцінювали за приростом урожаю. За цим показником сорти також поділили на 3 

групи – сорти з високою реакцією на фактор гербіцидного стресу, де приріст 

становив до 15 % – КС-29, Ефектна, Красуня Поліська, Колорит, Мокоша. Сорти 

з середньою реакцією на фактор (приріст 16–30 %) – Осяйна, КС-33, Пирятинка. 

До третьої групи відносяться сорти з низькою реакцією на фактор гербіцидного 

стресу (приріст урожаю понад 30 %) – Мережка, КС-51, Щільноколоса. 

Встановлено, що гербіциди мали рістрегулювальний вплив на висоту 

рослин сортів та довжину їх колоса. Більшість сортів також знижували висоту 

відносно варіанта без гербіцидів (контроль) за внесення Лограну 75 WG на 0,7–

16,8 %, але найбільше зниження відмічено у сорту Осяйна – 16,8 % та у сорту 
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Колорит – на 13,1 %. За внесення Гроділ Максі висота рослин знижувалась 

менше, на 0,1–5,7 %. Разом з тим, відмічено сорти, в яких зафіксовано 

збільшення висоти рослин відносно контролю, наприклад у сорту Ефектна на 

2,3–5,2 %, а у сорту КС-51 на 6,3–6,5 % (табл. 4.16).  

Встановлено, що фітотоксичність гербіцидів проявлялася і тим, що у 

рослин пшениці озимої відбулося вкорочення або подовження певного міжвузля 

стебла. Так, було відмічено, що у сорту Осяйна за внесення гербіциду 

Логран 75 WG відбувалося вкорочення усіх міжвузлів на 12,7–27,6 %, а за 

внесення гербіциду Гроділ Максі 1 міжвузля подовжувалось на 61,3 %, а всі інші 

вкорочувались на 0,6–24,9 % порівняно з рослинами на варіанті без гербіцидів.  

Сорт Мережка формував міжвузля на фоні без гербіцидів на рівні 5,6–

36,3 см, за фону 1 відбувалося подовження з 1–4 міжвузля на 3,9–12,2 % і лише 

5 знижувало довжину на 7,8 %, а за фону 2, 1 і 3 міжвузля подовжувалось – 7,1–

12,5 %, а інші вкорочувались на 2,5–6,3 %. Сорт Ефектна перші два міжвузля за 

фону 1 вкорочував на 13,3-35,4 %, а останні подовжувалися на 6,6–17,7 %, щодо 

фону 2, то за нього навпаки останні 2 міжвузля вкорочуються на 7,1–9,7 %, а інші  

подовжуються на 16,7–41,6 %. У рослин лінії КС–29 за внесення Лограну 75 WG 

практично усі міжвузля вкорочуються на 2,9–16,0 %, і лише 4 міжвузля 

подовжується – 4,8 %, а за внесення Гроділ Максі 1, 2 і 4 міжвузля подовжується 

на 0,3–3,6 %, а 2 і 5 вкорочується на 6,0–7,9 %. У рослин лінії КС-51 перші 3 

міжвузля вкоротилися на 1,1–12,8 % за обох гербіцидних фонів, а останні 

подовжились на 0,7–24,5 %. Рослини сорту Щільноколоса на фоні 1 мали перше 

і останнє міжвузля подовжене на 1,7–6,6 %, а міжвузля, які містяться всередині 

вкорочувались на 6,5-17,8 %, а за фону 2 вкорочувались усі, крім 5 міжвузля, яке 

перевищувало контроль на 2,3 %. 

Сорт Красуня Поліська знижував довжину своїх перших трьох міжвузлів 

на 2,6-36,6% за обох фонів гербіцидів, 4 міжвузля було відповідно на 12-27,1 % 

більше, ніж контрольного варіанта, а 5 міжвузля у фону 1 вкорочувалось на 

5,5 %, а за фону 2 на 3,6 % подовжувалось.  
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Таблиця 4.16 

Вплив гербіцидів на структуру стебла пшениці озимої  

(середнє за 2017–2019 рр.) 

Сорт 

Захист 

від 

бур’янів 

Довжина міжвузль, см 
Довжина 

колоса, 

см 

Висота 

рослини, 

см 
1 2 3 4 5 

Осяйна 

0 4,00 10,40 18,27 25,50 34,13 7,97 100,3 

1 2,83 8,40 13,77 20,93 30,27 7,67 84,2 

2 6,47 10,30 13,77 22,40 34,20 7,73 95,5 

Мережка 

0 5,60 11,03 16,23 28,13 36,37 7,53 104,9 

1 6,00 12,20 18,20 29,27 33,50 7,83 107,3 

2 6,30 10,90 17,40 26,83 34,40 8,07 104,6 

Ефектна 

0 4,20 6,73 9,33 15,90 33,67 7,97 77,8 

1 2,90 5,70 10,60 18,37 35,53 8,17 81,6 

2 5,10 9,30 10,77 14,13 30,87 8,47 79,3 

КС–29 

(лютесценс 

231-13) 

0 5,53 11,13 16,60 24,90 41,20 8,83 108,2 

1 4,63 10,77 15,47 25,90 39,00 8,33 104,4 

2 5,77 11,47 15,87 25,23 38,27 8,83 106,1 

КС–51 

(еритроспермум 

264–13) 

0 6,27 14,03 20,07 29,03 33,63 9,13 112,2 

1 5,57 13,63 18,83 29,00 40,87 10,63 118,9 

2 6,17 13,10 17,33 30,10 41,40 10,53 119,3 

Щільноколоса 

0 7,13 14,27 22,10 24,87 31,23 3,47 103,1 

1 7,10 13,57 18,57 22,10 33,33 3,53 98,5 

2 6,77 12,00 21,23 24,43 32,03 3,63 100,8 

Красуня 

Поліська 

0 6,40 12,20 13,10 14,40 39,60 8,57 94,3 

1 4,13 8,20 10,13 16,00 37,63 9,33 85,8 

2 6,10 8,37 11,40 18,03 40,90 9,07 94,5 

Колорит 

0 5,27 9,30 14,40 25,13 40,90 8,33 103,3 

1 4,57 8,00 13,00 21,87 34,63 8,23 90,6 

2 5,03 9,27 15,13 25,03 39,90 8,60 103,6 

КС–33 

(еритроспермум 

242–13) 

0 7,90 11,13 13,13 24,87 37,33 9,53 103,9 

1 4,83 10,63 13,80 25,23 38,97 9,80 103,6 

2 6,03 12,93 14,20 25,47 38,33 9,13 106,8 

Пирятинка 

0 6,37 12,17 16,13 24,90 38,50 7,17 105,2 

1 3,97 12,13 17,20 26,40 39,07 8,07 107,2 

2 5,40 11,13 16,67 26,07 38,67 8,17 106,8 

Мокоша 

0 6,10 12,30 18,00 25,00 40,83 8,43 110,7 

1 5,50 11,40 18,20 22,07 42,80 8,33 108,6 

2 6,50 11,67 15,83 23,27 41,47 8,13 107,5 

 Sx  0,22 0,39 0,59 0,67 0,58 0,30 1,84 

Примітка: 0 – без гербіцидів (контроль), 1 – Логран 75 WG 2 – Гроділ Максі, *Sx – середнє 

квадратичне відхилення  
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Рослини сорту Колорит за внесення гербіциду Логран 75 WG відчували 

вплив гербіцидів на усі міжвузля і відставали у довжині до контролю на 10,3–

15,6 %, а за фону 2 відповідно тільки на 1 і двох останніх на 0,1–6,7 %, і 

подовжували 2 і 3 міжвузля на 0,6–4,0 %. У лінії КС-33 рослини відчули 

рістрегулювальний стрес на перші міжвузля, а 3 останні на гербіцидних 

варіантах перевищували показники контролю на 1,6–8,3 %.  

Пшениця озима сорту Пирятинка також вкорочувала перші два міжвузля 

на 1,6-38,9 %, за фону 1 подовжувала 3-5 міжвузля на 1,8-7,0 %, а за фону 2 3-4 

міжвузля на 4,4-5,7 %. На сорті Мокоша також була виявлена фітотоксична дія 

гербіцидів на міжвузля рослин пшениці озимої, так на контрольному варіанті ці 

показники становили 6,2–41,0 см, а за внесення гербіциду Логран 75 WG 1, 2 і 4 

вкорочувалось на 5,9–10,2 % та збільшувало довжину 3 і 5 міжвузля на 2,2–5,1 %, 

а за внесення гербіциду Гроділ Максі 1 і 5 міжвузля подовжувались на 2,2–6,7 %, 

а середні міжвузля зменшували свою довжину на 3,9–11,7 %. 

Встановлено, що більшість сортів на дію гербіцидів реагували зміною 

довжини колоса. Так, найбільшою довжина колоса була у сортів КС-51 та 

Пирятинка, у середньому 10,65 см та 8,15 см, що на 16,0 і 12,4 % більше від 

контролю. У інших сортів навпаки, відбулось вкорочення довжини колоса у 

межах 0,6–5,4 % за внесення гербіциду Логран 75 WG і 0,2–4,2 % – за внесення 

гербіциду Гроділ Максі (табл. 4.16). 

У результаті обліку врожайності встановлено, що сорти по-різному 

реагували на дію гербіцидів. Так, сорт Осяйна за врожайності на варіанті без 

гербіцидів (контроль) – 6,3 т/га, по фону 1 (внесення Лограну 75 WG, 10 г/га) 

сформував урожайність на 39,2 %, а по фону 2 (гербіцид Гроділ Максі, 

110 мл/га) – врожайність зросла лише на 9,5 % до контролю (рис. 4.5).  

Сорт Мережка на контролі забезпечив отримання 7,0 т/га, тоді як по фону 1 

цей показник сягав 7,6 т/га, а по фону 2 – 9,6 т/га, або відповідно на 8,6 і 37,1 % 

більше від контролю. Сорт Ефектна на контрольному варіанті сформував 

урожайність 6,9 т/га, на фоні 1 – 7,2 т/га, що було вище на 4,4 %, а на фоні 2 – 

8,7 т/га або на 26,1 % більше від контролю.  
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Примітка: НІР0,05 (Логран 75 WG) – 1,60, НІР0,05 (Гроділ Максі) – 1,48. 

Рис. 4.5. Вплив гербіцидів на урожайність пшениці озимої (середнє за 2017–

2019 рр.)  

Перспективний номер КС 29 (різновидність лютесценс) виявився значно 

врожайнішим від попередніх сортів – його врожайність склала 9,7 т/га, а по 

гербіцидним фонам отримано 10,6 та 10,4 т/га відповідно, приріст склав 9,3 та 

7,2 %.  

Інший номер, КС – 51 (різновидність еритроспермум), навпаки мав нижчу 

врожайність на контролі – 6,7 т/га, проте вона істотно зростала по фонах 

застосування гербіцидів – по фону 1 – на 35,2 %, а по фону 2 – на 26,4 %. 

Селекційний номер КС 33 тієї самої різновидності еритроспермум, забезпечив на 

контролі врожайність 9,1 т/га, а за внесення гербіцидів її рівень підвищувався на 

19,8 та 16,5 %. Сорт Щільноколоса на фоні без гербіцидів сформував 6,5 т/га 

зерна, що було нижче від фону 1 на 26,2  %, а від фону 2 – на 54,6 %.  

Сорт Красуня Поліська виявився єдиним сортом, де спостерігалось 

зниження врожайності культури: по фону 1 – за показника на контролі 7,4 т/га, 

врожайність хоча неістотно, проте знизилась до 7,2 т/га, або на 2,7 %, тоді як на 

фоні 2 приріст до контролю і сягав – 17,6 %. Також незначною різницею 2,38 % 

між контролем та фоном із внесенням Лограну 75 WG (10 г/га) була у сорту 
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Колорит, але на фоні 2 ця різниця зросла до 11,9 % на користь останнього.  

У сорту Пирятинка на контролі  рівень урожайності сягав 8,6 т/га, на фоні 

1 цей показник виявився на 7,0 %, а на фоні 2 – на 45,3 % більшим. У останнього 

сорту Мокоша, навпаки, більший приріст урожаю – 2,5 т/га або 25 % до 

контролю отримали на фоні 1, тоді як на фоні 2 така різниця сягала 6,0 %.  

Таким чином, при застосуванні гербіциду Логран 75 WG виділилося 3 

групи сортів. Перша – сорти з приростом урожайності до 10 % (Мережка, 

КС – 29, Ефектна, Колорит, Красуня Поліська); друга – сорти, де приріст по 

урожайності до контролю був у межах 10-25 % (КС – 33, Пирятинка Мокоша), 

третя  сорти з приростом до фону без гербіцидів понад 25 % (Осяйна, КС-51, 

Щільноколоса). На фоні внесення гербіциду Гроділ Максі сорти згрупувались 

так: Перша – сорти Мокоша, КС – 29, Осяйна, до другої увійшли сорти Колорит, 

КС – 33, Красуня Поліська,  а третю сформували сорти Мережка, Ефектна, КС – 

51, Щільноколоса, Пирятинка. 

За результатами дослідження встановлено, що формування врожайності 

сортів напряму залежало від маси зерна з колоса (табл. 4.17). Так, у більшості 

сортів маса зерна з колоса формувались на рівні 1,42–2,03 г, проте за внесення 

гербіциду Логран 75 WG найбільша маса з колоса була у сортів Осяйна, КС – 51 

та Колорит, де цей показник був вищий за контроль на 39,4, 37,2 і 34,9 % 

відповідно. За внесення гербіциду Гроділ Максі найбільша маса з колоса була 

відмічена у сортів Щільноколоса, Мережка та Пирятинка, що перевищував 

показник контрольних варіантів на 58,5, 43,6 та 30,3 % відповідно.   

Нашими дослідженнями встановлено, що при застосуванні гербіцидів 

сорти позитивно реагували на збільшення маси 1000 зерен порівняно з 

контролем без гербіцидів. Так, за внесення гербіциду Логран 75 WG вона 

перевищувала на 0,8–18,9 % варіант без гербіцидів (контроль), а за внесення 

гербіциду Гроділ Максі на 0,8–16,5 %. Серед досліджуваних сортів найбільший 

приріст маси 1000 зерен до контролю мали сорти Колорит (12,2–18,9 %), 

Пирятинка (13,0–16,5 %) та Мокоша (8,3–11,3 %). Зниження маси 1000 зерен 

було відмічено лише у лінії КС – 51 на 4,3 % за внесення гербіциду Гроділ 
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Максі (табл. 4.17). 

Таблиця 4.17 

Вплив гербіцидів на продуктивність колоса пшениці озимої  

(середнє за 2017-2019 рр.) 

Варіант 
Маса зерна з 

колоса, г 
Маса 1000 зерен, г 

Сорт 
захист від 

бур’янів 

Осяйна 

0 1,41 52,9 

1 1,93 53,9 

2 1,46 54,3 

Мережка 

0 1,22 48,5 

1 1,40 48,9 

2 1,75 49,9 

Ефектна 

0 1,47 46,1 

1 1,44 47,9 

2 1,81 46,4 

КС-29 (лютесценс 231-13) 

0 1,54 48,0 

1 1,62 48,7 

2 1,20 48,4 

КС-51 (еритроспермум 264-

13) 

0 1,50 57,9 

1 1,99 62,8 

2 1,68 55,3 

Щільноколоса 

0 0,98 27,7 

1 1,08 27,8 

2 1,42 28,8 

Красуня Поліська 

0 1,42 46,8 

1 1,69 50,1 

2 1,48 48,2 

Колорит 

0 1,04 36,1 

1 1,42 43,0 

2 1,30 40,5 

КС-33 (еритроспермум 242-

13) 

0 1,67 49,1 

1 1,87 51,1 

2 1,72 50,8 

Пирятинка 

0 1,18 45,8 

1 1,29 51,8 

2 1,56 53,3 

Мокоша 

0 1,62 52,8 

1 1,70 57,3 

2 1,92 58,5 

 Sx  0,16 1,45 

Примітка: 0 – без гербіцидів (контроль), 1 – Логран 75 WG, 2 – Гроділ Максі, *Sx – 

середнє квадратичне відхилення.  



129 

 

Висновки до розділу 4 

1. Тривале беззмінне застосування в сівозміні безполицевого 

плоскорізного розпушення призводить до збільшення потенційної 

забур’яненості верхнього 0-10 см орного шару порівняно з оранкою, за рахунок 

чого спостерігається різка диференціація за вмістом насіння бур’янів у ґрунті.  

2. Встановлено, що за проходження однієї ротації поля сої у сівозміні, 

відбуваються зміни у структурі сегетальної рослинності, про що свідчить  

збільшення частки ярих ранніх на 8,5 %, пізніх ярих на 6,9 %, що було зумовлено 

погодними умовами, про що свідчать тісні кореляційні зв’язки часу появи сходів 

злакових бур’янів для опадів r=0,84 та r=0,97 для температури. 

3. Встановлено, що рівень забур’яненості у посіві сої за безполицевого 

обробітку на 35,2 % вищий ніж за оранки (контроль) з домінуванням у структурі 

бур’янового ценозу однорічних злакових бур’янів. Відмічено, що досходове 

внесення гербіциду Пікадор, РК у посіві сої дає змогу отримати на 12,5–20,3 % 

за оранки і на 4,8–8,0 % за безполицевого обробітку вищу технічну ефективність, 

а також зменшити повітряно-суху масу бур’янів на 18,3–23,0 та 11,1–17,4 % 

відповідно. Найбільш ефективною дозою гербіциду Пікадор, РК виявилась 

1,0 л/га, яка дає можливість отримати технічну ефективність на рівні 73,6–

86,1 %, що на 4,4–19,9 % вище за досходового внесення і на 5,1–7,6 % за 

післясходового внесення у дозі 0,75 л/га. 

4. Встановлено, що за плоскорізного розпушення у посіві пшениці 

озимої формується в 2 рази більша забур’яненість ніж оранки (65,3 шт/м2). 

Відмічено, що осіннє внесення гербіциду Пік 75 WG у посіві пшениці озимої дає 

змогу отримати на 3-9 % за оранки і на 7-8 % за плоскорізного обробітку вищу 

технічну ефективність, а також знизити повітряно суху масу бур’янів на 77-89 %, 

ніж за весняного внесення цього гербіциду, де показники на 6-14 % нижчі. 

Найбільш ефективною дозою гербіциду Пік 75 WG була 20 г/га, що забезпечує 

технічну ефективність на рівні 75-78 % за оранки і 74-81 % за плоскорізного 

обробітку. 

5. Виявлено, що в умовах Північного Лісостепу на сірому лісовому 
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легкосуглинковому ґрунті за використання технології плоскорізного 

розпушення на 20–22 см з застосуванням гербіциду Пікадор, РК (1,0 л/га) на 

стадії ВВСН 0 у культури спостерігається тенденція до покращання формування 

симбіотичного апарату рослин сої.  

6. Встановлено, що рівень забур’яненості в посівах залежить від 

біологічних особливостей культур ланки сівозміни і умов, за яких їх вирощують. 

Це дає можливість рекомендувати використання особливостей цих культур 

ценотично впливати на бур’яни з допомогою гербіцидного захисту, при цьому 

вони здатні зменшувати їх шкодочиність у посівах. Внесення максимальних доз 

гербіцидів на посівах культур ланки сівозміни забезпечує зростання 

співвідношення маси культури до бур’янів на всіх варіантах способів основного 

обробітку ґрунту. 

7. Конкурентний тиск бур’янів у посіві сої на фоні плоскорізного 

обробітку на 5,5 % вище ніж за оранки (контроль), а культури навпаки на 6,8 % 

нижче, що зумовлено вищою актуальною забур’яненістю. Застосування 

гербіциду Пікадор, РК підвищує конкурентний тиск рослин сої і становить 63,5–

68,8 % за досходового внесення. Для посіву пшениці озимої конкурентний тиск 

бур’янів мінімальний за обох способів основного обробітку ґрунту і становив 

6,9–13,2 % та високий конкурентний тиск культури на бур’яновий ценоз 81,5–

84,8 %, а при застосуванні гербіциду Пік 75 WG він збільшується до 90 %. 

8. Встановлено, основний обробітку ґрунту не впливав на індекс 

конкурентоспроможності сої, а при застосуванні гербіциду Пікадор, РК до сходів 

культури підвищував його до 25,3–27,8 %. У посіві пшениці озимої індекс 

конкурентоспроможності на оранці становив на 27,8 % вищий ніж за 

плоскорізного розпушення. При застосуванні гербіциду Пік 75 WG у дозі 15 г/га 

у фазі 1–3 листків культури цей показник був найвищий і становив 2,8–2,9 %, що 

було зумовлено меншим гербіцидним стресом і впливом бур’янів. 

9. Виявлено, що сорти пшениці озимої мають різну реакцію на дію 

гербіцидів. Виявлено сорти (Мережка, КС-51, Щільноколоса), які є менш чутливі 

до гербіцидів. Рівень урожайності зерна в середньому за три роки при 
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застосувані гербіциду Логран 75WG (10 г/га) сягав 7,2–14,5 т/га, і 6,9–13,1 т/га за 

внесення гербіциду Гроділ Максі (110 мл/га). Найбільшу врожайність формували 

лінія КС-51 і сорт Мокоша. Встановлено, що приріст урожайності при внесенні 

гербіцидів за рахунок збільшення маси 1000 насінин та маси зерна з колоса 

збільшується на 30 % і вище. 

Результати досліджень з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[93, 96, 98, 99, 101, 102]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ БУР’ЯНІВ У СІВОЗМІНІ 

 

5.1. Вплив агротехнічних та хімічних методів на урожайність культур 

сівозміни 

Урожайність – найважливіший показник землеробства і 

сільськогосподарського виробництва взагалі. Рівень урожайності відображує 

вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і господарств [13].  

Формування врожаю зерна сої підпорядковувалося кореляційному зв’язку 

з характером і ступенем забур’яненості. Залежно від способу основного 

обробітку, водно-фізичних властивостей ґрунту, ступеня забур’яненості та 

ефективності гербіцидів, урожайність сої знаходиться в межах від 0,51 до  

2,76 т/га (табл. 5.1). 

Зниження рівня вологозабезпеченості та ущільнення ґрунту в зоні 

розташування основної маси коренів, стали основними причинами формування 

зниження врожайності зерна сої на фоні оранки. Така тенденція спостерігалася 

незмінно в усіх варіантах. Ступінь забур’яненості посівів на фоні оранки був 

нижчим, ніж при плоскорізному розпушенні. 

За високої забур’яненості посівів, яка спостерігалась, втрати врожаю зерна 

сої були надзвичайно високими і становили 1,92–2,10 т/га. До мінімуму 

зводилися втрати зерна сої (0,46–0,47 т/га) при застосуванні гербіциду 

Пікадор, РК у нормі 1,0 л/га на стадії культури ВВСН 0 за обох способів 

основного обробітку ґрунту. 

Упродовж років досліджень було визначено, що соя чутливо реагувала на 

способи основного обробітку (табл. 5.1). Так, за оранки врожайність насіння сої 

на фоні без гербіцидів становила 0,51 т/га, при внесенні обох доз гербіциду 

Пікадор, РК до сходів культури 1,65–1,96 т/га і післясходів відповідно 0,98–

1,28 т/га. За тривалого проведення, як основного способу обробітку ґрунту – 
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плоскорізного розпушування на глибину 20–22 см урожайність сої 

збільшувалася на 13–29 % порівняно з оранкою (контроль) на 20–22 см. 

Таблиця 5.1 

Вплив способів основного обробітку та гербіциду Пікадор, РК на 

урожайність зерна сої, т/га (середнє за 2014-2016 рр.) 

С
п

о
сі

б
 о

сн
о

в
н

о
го

 

о
б

р
о

б
іт

к
у

 ґ
р
у
н

ту
 

Строк 

внесення  
Доза, л/га 

Урожайність, т/га 
Приріст урожаю, 

т/га 

2
0
1
4

 р
. 

2
0
1
5

 р
. 

2
0
1
6

 р
. 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6

 р
р

. 

д
о

 к
о
н

тр
о

л
ь 

1
 

д
о

 к
о
н

тр
о

л
ь 

2
 

д
о

 о
р
ан

к
и

 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

О
р

ан
к
а 

н
а 

2
0
-2

2
 с

м
 

(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

Ручне 

прополювання 

(контроль 1)  

2,89 1,20 3,12 2,43 – – – 

Без гербіциду 

(контроль 2) 
1,00 0,15 0,39 0,51 -1,92 – – 

ВВСН 0 
0,75 2,06 0,60 2,28 1,65 -0,78 1,14 – 

1,00 2,51 0,71 2,66 1,96 -0,47 1,44 – 

ВВСН 

12-15 

0,75 1,46 0,49 0,98 0,98 -1,45 0,47 – 

1,00 1,86 0,56 1,42 1,28 -1,15 0,77 – 

П
л
о

ск
о
р
із

н
е 

р
о

зп
у
ш

ен
н

я
 н

а 
2
0

-2
2

 с
м

 Ручне 

прополювання 

(контроль 1) 

3,52 1,31 3,45 2,76 0,24 – 0,24 

Без гербіциду 

(контроль 2) 
1,36 0,16 0,45 0,66 -2,10 – 0,15 

ВВСН 0 
0,75 2,90 0,53 2,31 1,91 -0,85 1,25 0,26 

1,00 3,16 0,66 3,09 2,30 -0,46 1,64 0,34 

ВВСН 

12-15 

0,75 1,97 0,47 0,86 1,10 -1,66 0,44 0,12 

1,00 2,17 0,52 1,25 1,31 -1,45 0,65 0,03 

НІР05 

Рік (А)  – – – 0,48 – – – 

Обробіток ґрунту (В) 0,05 0,03 0,05 0,39 – – – 

Строк внесення 

гербіциду (С) 
0,02 0,01 0,02 0,39 – – – 

Доза гербіциду (D) 0,02 0,01 0,02 0,55 – – – 

ABCD    1,92 – – – 

Примітка: ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12-15 – стадія 1-3 трійчастих листків у 

культури 

Внесення досходово гербіциду Пікадор, РК сприяло збільшенню 
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врожайності зерна сої на 1,1–1,6 т/га порівняно з контролем без гербіциду і на 

0,67–0,99 т/га – при застосуванні цього препарату у фазі розвитку ВВСН 12–15 у 

культури. 

Не менш важливим показником для формування врожайності була і доза 

внесення гербіциду Пікадор, РК. Так за внесення 1,0 л/га цей показник був 

вищим, ніж за дози 0,75 л/га за оранки на 19,0 %, і на 31,0 % за плоскорізного 

розпушування. 

Пшениця озима. Урожайність зерна пшениці озимої значною мірою 

залежала від технології її вирощування та погодних умов року, які значно 

відрізнялись від оптимальних упродовж вегетації культури. В середньому за 

роки досліджень вища врожайність формувалася за оранки і становила – 

4,91 т/га. На варіантах без гербіцидів (контроль 1) урожайність знижувалась на 

1,4-1,5 т/га, порівняно з варіантом ручного прополюванням (контроль 2) від 

бур’янів, що було спричинене рівнем забур’яненості, зокрема зимуючими 

видами бур’янів (табл. 5.2).  

Облік урожаю пшениці озимої засвідчив, що найвищий приріст урожаю 

було отримано за варіанта осіннього внесення гербіциду Пік 75 WG у нормі 

20 г/га. При цьому, урожайність за оранки становила 6,08 т/га, а на контролі без 

гербіцидів – 4,91 т/га. Загалом внесення гербіциду восени забезпечувало більший 

приріст урожайності, ніж за весняного внесення: за оранки – 0,39 т/га, а за 

безполицевого обробітку – 0,56 т/га при урожайності на цих варіантах 6,0 т/га та 

5,85 т/га відповідно. 

Внесення гербіциду Пік 75 WG у фазі весняного кущіння пшениці 

забезпечив приріст урожаю за оранки 0,33 т/га порівняно з контролем без 

внесення гербіцидів, тоді як за безполицевого обробітку ґрунту він склав 

0,49 т/га. 

Доза гербіциду також впливала на формування врожайності культури – за 

внесення 15 г/га гербіциду Пік 75 WG, приріст урожаю внаслідок меншої 

ефективності препарату знизився на 0,4 т/га за оранки, та 0,35 т/га за 

плоскорізного розпушення, порівняно з відповідним варіантом із дозою 20  г/га. 
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Таблиця 5.2 

Вплив способів основного обробітку та гербіциду Пік 75 WG на 

урожайність пшениці озимої 2014-2016 рр. (т/га) 

С
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О
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н
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2
0
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2
 с
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(к
о
н

тр
о

л
ь)

 

Ручне прополювання 

(контроль 1) 
6,59 6,30 6,10 6,33 – – – 

Без гербіциду (контроль 

2) 
4,04 5,29 5,41 4,91 -1,42 – – 

0,015 
ВВСН 11-13 

6,09 5,90 5,77 5,92 -0,41 1,01 – 

0,020 6,38 6,11 5,87 6,08 -0,25 1,17 – 

0,015 
ВВСН 21-23 

5,72 5,59 4,77 5,36 -0,97 0,45 – 

0,020 6,09 5,91 5,60 5,86 -0,47 0,95 – 

П
л
о

ск
о
р
із

н
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р
о

зп
у
ш

ен
н

я
 н

а 
2
0

-

2
2

 с
м

 

Ручне прополювання 

(контроль 1) 
6,19 6,09 6,37 6,22 -0,11 – -0,11 

Без гербіциду (контроль 

2) 
4,14 4,89 5,14 4,73 -1,49 – -0,18 

0,015 
ВВСН 11-13 

5,70 5,39 6,09 5,73 -0,47 1,00 -0,19 

0,020 5,91 5,79 6,20 5,97 -0,23 1,24 -0,11 

0,015 
ВВСН 21-23 

5,39 5,18 4,71 5,09 -1,13 0,36 -0,27 

0,020 5,79 5,70 4,91 5,47 -0,75 0,74 -0,39 

НІР05 

Рік (А) – – – 0,02 – – – 

Обробіток ґрунту (В) 0,06 0,06 0,07 0,01 – – – 

Строк внесення гербіциду 

(С) 
0,02 0,02 0,03 0,01 – – – 

Доза гербіциду (D) 0,03 0,03 0,04 0,02 – – – 

ABCD – – – 0,06 – – – 
Примітка: ВВСН 11-13 – стадія 1–3 листків у культури, ВВСН 21-23 – стадія весняне 

кущення. 

 

5.2. Показники якості насіння культур ланки сівозміни  

Якісний насіннєвий матеріал дає змогу без додаткових енергетичних 

затрат забезпечити належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур’янів, 
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хвороб, шкідників і на цій основі підвищити врожайність культури і якість 

одержуваної продукції, поліпшити екологічний стан поля [104]. 

Соя. Сумісний вплив способів основного обробітку та застосування 

гербіциду Пікадор, РК, підвищували не тільки врожайність, але й вплинуло на 

якість насіння сої. Для вивчення якості сухої речовини визначали вміст білка та 

олії (табл. 5.3). Встановлено, що спосіб основного обробітку мав незначний 

вплив на вміст білка, а що стосується вмісту олії, то він був на 0,6 % вищий за 

плоскорізного розпушення. 

Таблиця 5.3 

Вплив способів основного обробітку ґрунту та гербіциду Пікадор, РК на 

якісні показники урожаю сої (середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб основного 
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Оранка на  

20–22 см 

(контроль) 

0* 0,51 42,4 0,22 19,6 0,10 

ВВСН 0 
0,75 1,65 40,9 0,67 20,9 0,34 

1,00 1,96 40,8 0,80 21,0 0,41 

ВВСН 12-15 
0,75 0,98 42,8 0,42 20,0 0,19 

1,00 1,28 42,2 0,54 20,3 0,26 

Плоскорізне 

розпушування на 

20–22см 

0* 0,66 42,2 0,28 20,2 0,13 

ВВСН 0 
0,75 1,91 41,2 0,79 21,4 0,41 

1,00 2,30 40,5 0,93 21,1 0,49 

ВВСН 12-15 
0,75 1,10 43,1 0,47 20,5 0,23 

1,00 1,31 42,7 0,56 20,6 0,27 

*𝑆x – – 0,2 0,1 0,2 0,01 
Примітка: 0* – без гербіциду (контроль), ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12-15 – 

стадія 1–3 листків у культури, *Sx –середнє квадратичне відхилення 

 

Внесення гербіциду Пікадор, РК, на стадії ВВСН 12-15 у сої порівняно зі 

строком внесення на стадії ВВСН 0 сприяло значному підвищенню вмісту білка 

на 1,4–1,9 % по фону оранки на 1,9-2,2 % за плоскорізного розпушування та 

зменшення вмісту жиру в насінні на 0,7-0,9 і 0,5-0,9 % відповідно. На варіантах 

із різними дозами гербіциду відхилення вмісту білка в сухій речовині було 
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незначним. Вплив погодних умов на характер накопичення білка в сухій 

речовині насіння був також незначним, оскільки не спостерігалось його зміни в 

окремі роки досліджень.  

Строк внесення гербіциду Пікадор РК впливав на вміст білка, тоді як за 

внесення його на стадії ВВСН 12-15 у культури його вміст становив 42,5 % за 

оранки, та 42,9 % за плоскорізного розпушення, що на 1,6 % і 2,1 % відповідно 

вище, ніж за внесення його досходів культури. Однак валовий збір білка був, 

навпаки, вищий за застосування цього препарату на стадії ВВСН 0, що 

зумовлено вищим рівнем урожайності сої на цих варіантах. 

Незначний вплив на вміст білка також мала доза гербіциду. Так, за 

максимально рекомендованої дози його вміст знижувався на 0,1-0,7 % від 

варіантів, де вносилась доза 0,75 л/га, хоча на валовий збір білка це не вплинуло. 

За оранки вміст олії був на 0,6 % нижче, ніж за плоскорізного обробітку, де цей 

показник становив 20,2 %. 

У середньому за три роки досліджень вміст олії у насінні сої за внесення 

гербіциду досходів культури становив 20,9-21,0 % за оранки, та 21,1-21,4 % за 

плоскорізного розпушування. Внесення гербіциду Пікадор, РК на стадії ВВСН 0 

у культури позитивно впливали на збільшення вмісту олії у насінні сої, вміст 

якого сягав – 20,9–21,4 %, що на 0,5–0,9 % вище, ніж за варіантів, де цей гербіцид 

вносили на стадії ВВСН 12–15. Застосування цього самого препарату на стадії 

1–3 листків культури також забезпечило приріст вмісту олії до варіанту без 

гербіциду (контроль), у середньому на 0,3–0,7 %. 

Пшениця озима. Якісні показники зерна пшениці озимої у роки  

досліджень визначали за такими показниками, як скловидність, вміст білку і 

клейковини (табл. 5.4).  За результатами наших досліджень встановлено, що 

скловидність зерна пшениці озимої була вищою за плоскорізного розпушування 

і становила 52,7 %, що на 6,4 % більше, ніж за оранки. 

Строк внесення гербіциду Пік 75 WG мав вагомий вплив на цей показник 

якості. Так, за внесення його на стадії ВВСН 11–13 у культури він становив на 

рівні 62,0–65,7 % за оранки і 57,7–62,0 % за плоскорізного розпушування, що на 
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17,3–20,0 та 12,0–13,3 % відповідно вище, ніж за гербіциду на стадії ВВСН 21–

23. На відміну від строку внесення, доза гербіциду мала незначний вплив на 

скловидність зерна, оскільки за максимальної дози вона становила на рівні 45,7–

65,7 %, що на 1,0–5,0 % вище, ніж за меншої рекомендованої дози. 

Таблиця 5.4 

Показники якості зерна пшениці озимої за різних способів основного 

обробітку ґрунту та застосування гербіциду Пік 75 WG  

(середнє за 2014-2016 рр.) 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Строк 
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Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

Без гербіцидів (контроль) 46,3 23,2 4,9 9,86 0,48 

ВВСН 11-13 
0,015 62,0 22,5 5,9 10,23 0,60 

0,020 65,7 22,8 6,1 10,88 0,66 

ВВСН 21-23 
0,015 44,7 22,9 5,3 9,68 0,51 

0,020 45,7 22,1 5,9 9,85 0,58 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

Без гербіцидів (контроль) 52,7 22,6 4,8 9,88 0,47 

ВВСН 11-13 
0,015 57,7 23,0 5,7 10,11 0,58 

0,020 62,0 23,5 6,0 10,18 0,61 

ВВСН 21-23 
0,015 45,7 23,0 5,1 9,51 0,48 

0,020 48,7 22,1 5,5 9,92 0,55 

*𝑆x 2,2 0,1 – 0,1 0,02 

Примітка: ВВСН 11-13 – стадія 1–3 листки у культури, ВВСН 21-23 – стадія весняне кущення, 

*Sx –середнє квадратичне відхилення. 

 

На варіантах без гербіцидів вищий вміст клейковини в насінні пшениці 

озимої був за оранки – 23,2 %, в той час, як за плоскорізного розпушування – 

22,6 %. Однак за внесення гербіцидів, навпаки, вищий вміст клейковини  – 23,0-

23,5 % отримали на фоні плоскорізного розпушення. Пік 75 WG (20 г/га) 

внесений на стадії розвитку ВВСН-21-23 знижував уміст клейковини за обох 
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способів основного обробітку ґрунту. Це очевидно пояснюється тим, що під час 

вегетації культури відбувалося пригнічення фізіологічних процесів. 

Спосіб основного обробітку ґрунту на безгербіцидних варіантах не 

впливав на вміст білка у зерні пшениці озимої. Осінній строк внесення гербіциду 

Пік 75 WG мав позитивний вплив на вміст білка порівняно з контролем, він 

збільшувався на 0,37–1,02 % за оранки і на 0,23–0,4 % за плоскорізного 

розпушування. За весняного внесення максимальної дози гербіциду ці показники 

були наближені до варіанта без гербіциду, а за дози 15 г/га він знижувався на 

0,18–0,37 %.  

Встановлено, що внесення Пік 75 WG (20 г/га) позитивно впливало на 

збільшення вмісту білку за обох строків його застосування і становив 9,85–

10,88 % за оранки та 9,92–10,18 % за плоскорізного розпушування. Що 

пояснюється кращим розвитком рослин на цих варіантах і формування вищої 

врожайності. Отже, на якісні показники пшениці озимої в досліді значно 

впливали як дози, так і строки застосування гербіцидів.  

 

5.3. Формування структури урожаю культур 

Рослини у процесі росту пристосовуються до зміни умов вегетації. Цьому 

сприяють спадкові біофізичні та біохімічні особливості клітин, які забезпечують 

життєдіяльність організму. Однак, літературні дані свідчать, що зниження рівня 

забур’яненості за дії гербіцидів може впливати на висоту культурних рослин [26, 

55, 65, 71].  

Гербіциди за своєю природою можуть діяти на рослини як інгібітори або 

стимулятори росту. Тому в дослідах із вивченням дії гербіцидів до обов’язкових 

досліджень належать спостереження та обліки за ростом й розвитком 

вирощуваної культури [224]. 

На думку дослідників [223], висота рослин пшениці озимої зростає у 

варіантах зі внесенням гербіциду порівняно з контролем (без гербіцидів) завдяки 

тому, що на цих ділянках усувається конкуренція з боку бур’янів щодо 

культурних рослин. Адже відомо, що бур’яни затінюють культурні рослини, 
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затримують їх вегетацію; знижують температуру ґрунту на 2–4 ºС, у зв’язку з 

чим погіршується життєдіяльність культурних рослин, пригнічується активність 

перебігу основних їх фізіолого-біохімічних процесів [118]. Не зважаючи на 

значну кількість наукових даних, наразі існує багато протиріч у питаннях впливу 

гербіцидів на зміну біометричних показників сільськогосподарських культур і їх 

продуктивність загалом, що і визначило актуальність наших досліджень.  

Соя. Упродовж трирічних досліджень встановлено значний вплив способу 

основного обробітку ґрунту та строку внесення гербіциду на елементи структури 

рослин культур ланки сівозміни. Нами встановлено, що в середньому за 2014–

2016 рр., кількість бобів на одній рослині була найбільша за плоскорізного 

розпушення – 11,5 шт., що на 6,1 % більше ніж за оранки (контроль) 

(табл. 5.5, 5.6). 

Встановлено, що застосування гербіциду створювало кращі умови для 

розвитку рослин сої, внаслідок чого збільшувалась кількість бобів за внесення 

Пікадору, РК до сходів (ВВСН 0) – 15,7–16,9 шт., а за внесення його на стадії 

ВВСН 12–15 у культури на 2,0-2,2 шт. менше за оранки та 1,4–2,8 шт. за 

плоскорізного розпушення.  

Разом з тим, між способом основного обробітку ґрунту та кількістю бобів 

на рослині виявлено сильний прямий зв’язок (r = 0,94), а між строком внесення 

гербіциду та кількістю бобів цей зв’язок слабшав і сягав (r = 0,45). Також 

встановлено вплив способу основного обробітку ґрунту та строку внесення 

гербіциду на кількість насінин у бобі, залежність між якими оцінювали 

відповідно, як r = 0,98 і r = 0,94.  

Найбільша кількість насінин зафіксовано за вирощування сої за фону 

плоскорізного розпушення з досходовим внесенням гербіциду Пікадор, РК 

(1,0 л/га) ‒ 39,0 шт. на рослину, тоді як на контролі без гербіцидів 12 шт., а за 

післясходового внесення препарату 24,0 шт., що було зумовлено рівнем 

забур’яненості та станом культурних рослин від присутності бур’янів. 

За зростання дози гербіциду збільшувалась кількість насінин у бобі та 

насінин з рослини, а вказана залежність характеризується прямим сильним 
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рівнем зв’язку. Коефіцієнт кореляції при цьому дорівнював r = 0,99 і r = 0,97.  

Таблиця 5.5 

Вплив способів основного обробітку ґрунту та гербіциду Пікадор, РК на 

показники структури урожаю сої (середнє за 2014–2016 рр.) 
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Без гербіцидів 

(контроль) 
45,0 10,8 0,9 10,0 185 0,51 

Досходове 
0,75 54,3 16,5 1,6 28,0 195 1,65 

1,00 51,7 15,7 2,1 34,0 210 1,96 

Післясходове 
0,75 57,0 14,3 1,3 18,0 200 0,98 

1,00 54,7 13,7 1,6 22,0 215 1,28 
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у
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 н
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2
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2
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м

 

Без гербіцидів 

(контроль) 
53,3 11,5 0,9 12,0 192 0,66 

Досходове 
0,75 54,3 16,5 1,8 31,0 210 1,91 

1,00 55,7 16,9 2,2 39,0 210 2,30 

Післясходове 
0,75 60,3 15,1 1,3 21,0 204 1,10 

1,00 56,3 14,1 1,6 24,0 203 1,31 

*𝑆x 1,3 0,7 0,1 2,8 3,0 – 

Примітка: *Sx –середнє квадратичне відхилення. 

 

Істотний вплив на висоту рослин сої на контролі без гербіциду мав спосіб 

основного обробітку ґрунту. Так за плоскорізного розпушення цей показник 

сягав 53,3 см, що на 15,6 % більше, ніж за оранки. 

Відмічено також зміну цього показника за різних строків внесення 

гербіциду. Так за досходового внесення гербіциду Пікадор, РК, залежно від його 

дози рослини сої були на 1,4–4,0 см нижчі, ніж за внесення цього препарату на 

стадії ВВСН 12–15 у культури, де цей показник становив 54,7–60,3 см.  

Маса 1000 насінин як і висота рослин, була вищою за плоскорізного 
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розпушення на варіантах без гербіцидів на 7 г. За внесення Пікадору, РК, залежно 

від дози цей показник на фоні оранки становив 10-30 г, на фоні плоскорізного 

розпушення на 11–17 г.  

Пшениця озима. У результаті проведених досліджень у 2014–2016 рр. 

нами встановлено, що спосіб основного обробітку впливає на висоту пшениці 

озимої. Так, за оранки рослини культури виявились на 0,8–3,2 % вищими від тих, 

що були за плоскорізного обробітку (табл 5.6). Встановлено, що на час фази 

повної стиглості культури висота рослин була меншою при застосуванні 

гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) за обох способів основного обробітку 

зменшувалась. Найменша висота рослин спостерігалась за осіннього строку 

внесення на фоні плоскорізного розпушення – 83,2 см. Як свідчать результати 

дослідження осінній строк внесення Пік 75 WG у фазу 1–3 листків, залежно від 

його дози, знижував висоту рослин на 2,1–2,4 % – за оранки та на 2,9–4,8 % – за 

плоскорізного обробітку порівняно з весняним, де ці показники сягали на рівні 

88,0–88,8 см і 87,2–88,8 см відповідно. 

Застосування максимально рекомендованої дози (20 г/га) Пік, 75 WG 

також має вплив на висоту пшениці озимої. Так, за осіннього внесення висота 

пшениці озимої знижувалась на 1,3–3,6 %, а за весняного на 0,9-1,8 % порівняно 

з варіантом внесення дози 15 г/га цього препарату. 

Інші елементи структури врожаю пшениці озимої в наших дослідженнях 

також залежали від способу основного обробітку ґрунту та гербіциду (табл. 5.6). 

Так, за полицевого обробітку ґрунту без гербіцидів кількість насінин у колосі 

була меншою порівняно з варіантами, де вносили гербіцид Пік 75 WG у дозі 

20 г/га на 4,3–5,2 шт, а за дози препарату 15 г/га на 3,0–6,3; за плоскорізного 

розпушення ґрунту ці показники відповідно становили 3,3–4,8 та 2,0–4,9 шт. 

Способи основного обробітку ґрунту та застосування гербіциду впливали 

й на кількість зерен у колосу та масу в колосі. Так, на варіантах без гербіцидів у 

середньому за роки досліджень за оранки пшениця озима сформувала 

3,4 насінин у колоску з масою 1,14 г з колоса, а за безполицевого розпушення 

відповідно – 3,3 і 1,09. При внесенні гербіциду Пік 75 WG ці показники 
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збільшувалися за полицевої оранки на 10–23 і 7–20 %, а за плоскорізного 

розпушення на 8–18 і 5–22 %. Найбільшу кількість зерен у колоску та масу з 

колоса в усі роки досліджень забезпечив варіант із застосуванням максимально 

рекомендованої дози Пік 75 WG (20 г/га) за оранки на 20–22 см.  

Таблиця 5.6 

Вплив способів основного обробітку ґрунту та гербіциду Пік 75 WG на 

показники структури урожаю пшениці озимої (середнє за 2014-2016 рр.) 
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о
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Оранка на  

20-22 см 

(контроль) 

Без 

гербіцидів 

(контроль) 

91,7 27,4 3,43 1,14 42,0  4,93 

Осінь 
15 87,0 33,7 4,21 1,33 39,6 5,89 

20 85,9 32,6 4,08 1,37 42,0 6,11 

Весна 
15 88,8 30,4 3,79 1,22 40,1 5,35 

20 88,0 31,7 3,96 1,33 41,9 5,87 

Плоскорізне 

розпушування 

20-22 см 

Без 

гербіцидів 

(контроль) 

92,6 26,4 3,30 1,09 41,5 4,77 

Осінь 
15 86,3 31,3 3,91 1,30 41,4 5,73 

20 83,2 31,2 3,90 1,33 42,7 5,95 

Весна 
15 88,8 28,6 3,57 1,15 40,2 5,09 

20 87,2 29,7 3,72 1,23 40,5 5,47 

*𝑆x 0,9 0,7 0,1 0,03 0,3  

Примітка: *Sx –середнє квадратичне відхилення. 

 

У середньому за роки досліджень, застосування гербіциду Пік 75 WG на 

стадії ВВСН 11–13 у культури у дозах 15 та 20 г/га за полицевого способу 

основного обробітку ґрунту, порівняно з контролем без гербіциду, збільшувало 

масу зерна з колосу відповідно на 16,7 і 20,1 %, а за весняного внесення – на 8,3 

і 2,9 %. За плоскорізного розпушення ґрунту цей показник був меншим і 

становив за осіннього внесення гербіциду – 1,30-1,33 г, а за весняного 1,15-1,23 г. 
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Встановлено, що спосіб основного обробітку ґрунту не мав значного 

впливу на формування маси 1000 насінин у пшениці озимої. При застосуванні 

гербіциду Пік 75 WG у середньому за роки досліджень маса 1000 насінин 

варіювала в межах 39,6-42,7 г, а на контролі без гербіцидів цей показник складав 

41,5-42,0 г. Відмічено, що на варіантах з внесенням гербіциду Пік 75 WG в дозі 

15 г/га порівняно з контролем без гербіциду відбувалося незначне зниження 

цього показника. Також було відмічено, що осінній строк внесення гербіциду 

підвищував масу 1000 насінин на 2,9–5,1 % порівняно з весняним у фазі кущення 

на фоні плоскорізного розпушування. 

Таким чином, кращі показники структури врожаю пшениці озимої були за 

внесення гербіциду Пік 75 WG за обох строків внесення на фоні оранки на 20–

22 см порівняно з плоскорізним розпушенням на 20–22 см. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Застосування як основного обробітку плоскорізне розпушення на 

20–22 см дає змогу отримати до 30 % вищу урожайність сої ніж за оранки 

(контроль), що було зумовлено кращими агрофізичними показниками і 

біологічними процесами у ґрунті. Внесення гербіциду Пікадор, РК в дозі 1,0 л/га 

до сходів сої дає можливість отримати приріст урожайності – 1,44–1,64 т/га 

порівняно з контролем (без гербіцидів). 

2. За вирощування пшениці озимої спосіб основного обробітку не мав 

вагомого впливу на врожайність культури. Осінній строк внесення гербіциду Пік 

75 WG дає змогу отримати приріст урожайності 1,0–1,24 т/га порівняно з 

контролем (без гербіциду), або 0,22–0,64 т/га з весняним строком у фазі кущення, 

що зумовлюється фазою розвитку бур’янів і культури на час його внесення. 

3. Спосіб основного обробітку не впливав на вміст білку в  насінні сої, 

а вміст олії був вищий на 0,6 % на фоні плоскорізного розпушення за значенням 

цього показника на фоні оранки 19,6 %. Відмічено зниження вмісту білка за 

досходового внесення гербіциду Пікадор, РК на 1,5–1,6 % за оранки і 1,0–1,7 % 

за плоскорізного розпушення, в той час як показники по вмісту олії були на 1,3–
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1,4 та 0,9–1,2 % вищі відповідно. 

4. Вплив основного обробітку в посіві пшениці озимої на вміст білка не 

мав значення, а вміст клейковини на 0,6 % був вищий за оранки (контроль). 

Відмічено, що внесення дози 0,20 г/га Пік 75 WG сприяє підвищенню вмісту 

білка на 0,37–1,02 % за оранки (контроль) на 20–22 см. 

5. Відмічено, що за плоскорізного розпушення в насінні пшениці 

озимої підвищується показник скловидності на 6,4 % до оранки (контроль). 

Встановлено, що внесення гербіциду Пік 75 WG в осінній строк підвищує 

скловидність на 15,7–19,4 % за оранки і 5,0–9,3 % за плоскорізного розпушення. 

6. Встановлено, що за плоскорізного розпушення на 20–22 см висота 

рослин сої була вищою, ніж за оранки (контроль) на 20–22 см. Що своєю чергою 

вплинуло на формування більшої кількості бобів і насіння в них. Разом з тим, за 

досходового внесення гербіциду Пікадор, РК формувалась більша кількість 

насіння в бобі. 

7. Спосіб основного обробітку під пшеницею озимою на висоту рослин 

не впливав, а при внесенні гербіциду Пік 75 WG вона знижувалась до 10 % 

залежно від гербіцидного варіанта, а за осіннього внесення гербіциду Пік 75 WG 

формувалась більша кількість насіння в колосі та колоску, а також маса зерна з 

колоса, що було зумовлено вищою технічною ефективністю гербіциду. 

Результати досліджень з цього розділу опубліковано в наукових працях 

[99, 173]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

АГРОТЕХНІЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ 

 

Економічну ефективність характеризує система показників, які мають 

можливість оцінити ефективність технологій вирощування польових культур. 

Вони визначаються розрахунковим методом за технологічними картами, які 

відображають перелік робіт і витрат на вирощування культур [59]. 

Оцінка економічної ефективності застосування тих чи інших заходів 

набуває дедалі більшого поширення у зв’язку з ринковими відносинами в 

аграрному секторі. Аналіз фактичної окупності оплати й економічної 

ефективності агрозаходів дає змогу виявити резерви підвищення цих показників 

у виробничих умовах [104]. 

Затрати на вирощування культур розраховували за технологічними 

картами в цінах, 2020 року. Вартісне вираження врожайності насіння 

здійснювали за цінами для пшениці озимої – 5,5 тис грн/т, сої – 10,0 тис. грн/т. 

Економічна ефективність агрозаходів залежить від витрат на вирощування 

польових культур і вартості отриманого врожаю. Встановлено, що вирощування 

сої за проведення оранки (контроль) отримано збиток на варіанті без захисту в 

межах -3664 грн/га (табл. 6.1). За плоскорізного розпушення цей показник сягав 

-2016 грн/га, за рахунок збільшення врожайності культури. Підвищені витрати 

на проведення оранки не окуповуються приростом урожайності. На гербіцидних 

варіантах за оранки собівартість зерна сої була вищою, ніж за безполицевого 

способу основного обробітку на 23 %.  

Розразхунки економічної ефективності вирощування пшениці озимої 

свідчать, що за оранки витрати на формування 4,93 т/га урожаю культури 

становили 14,6 тис. грн/га. Вартість отриманого урожаю була вище за 

безполицевого способу основного обробітку на 3,4 %. Рентабельність за оранки 

становила – 137 %, що на 6 % вище, ніж за плоскорізного розпушення (табл.6.2).  
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Таблиця 6.1 

Економічна ефективність вирощування сої залежно від різних способів 

основного обробітку та застосування гербіциду 
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ен
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іс
ть

, 

%
 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

Досходово 

0 5333 8997 -3664 17641 -41 

1* 16667 9483 7184 9920 76 

2* 19667 9601 10066 7017 104 

Післясходово 
1* 10000 9452 548 11542 6 

2* 13000 9570 3430 9262 36 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

Досходово 

0 7000 9016 -2016 13661 -22 

1* 19000 9505 9495 8772 99 

2* 23333 9630 13704 6596 142 

Післясходово 
1* 11333 9470 1864 11381 19 

2* 13333 9583 3751 10277 39 
Примітка: 0 – без гербіциду (контроль), 1* – Пікадор, РК (0,75 л/га), 

2* – Пікадор, РК (1,0 л/га). 

 

У результаті проведених розрахунків виявлено, що внесення гербіцидів 

істотно впливали на показники економічної ефективності вирощування культур 

ланки сівозміни. Так, на гербіцидних варіантах у середньому затрати в 

грошовому еквіваленті на вирощування сої перебували в межах 9,5-

9,6 тис. грн/га. Для пшениці озимої цей показник сягав – 12,4–13,2 тис. грн/га. 

Розбіжності між величинами затрат при застосуванні гербіцидів на посівах 

культур були пов’язані із дозою, вартістю препарату, способу основного 

обробітку ґрунту та додатковими затратами на транспортування збереженого 

врожаю. 

За нашими розрахунками найвищий умовно чистий прибуток забезпечили 

варіанти, агротехнології сої, що передбачала застосування гербіциду Пікадор, РК 

до сходів, а в посіві пшениці озимої – за внесення гербіциду Пік 75 WG у фазі 1–
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3 листків культури (ВВСН 11-13). 

Таблиця 6.2 

Економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від різних 

способів основного обробітку та застосування гербіциду 
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Оранка на 

20-22 см 

(контроль) 

Осіннє 

0 27115 12412 14703 1831 118 

1 32395 13011 19384 1607 149 

2 33605 13158 20447 1566 155 

Весняне 
1 29425 12992 16433 1766 126 

2 32285 13159 19126 1630 145 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20-22 см 

Осіннє 

0 26235 12417 13818 1893 111 

1 31515 13016 18499 1652 142 

2 32725 13164 19561 1609 149 

Весняне 
1 27995 12987 15008 1856 116 

2 30085 13138 16947 1747 129 
Примітка: 0 – без гербіциду (контроль), 1 –Пік 75 WG (15 г/га) , 2 – Пік 75 WG (20 г/га). 

 

Обприскування посівів сої гербіцидом Пікадор, РК, (1,0 л/га) досходове на 

фоні плоскорізного розпушення забезпечило умовно чистий прибуток 

13,7 тис. грн/га, за фону полицевої оранки цей показник становив 

10,1 тис. грн/га. Зменшення витрати препарату до 0,75 л/га зумовило зниження 

цього показника порівняно з дозою гербіциду (1,0 л/га) на 2882 грн/га за фону 

оранки, і на 4209 грн/га за плоскорізного розпушення.  

Для пшениці озимої найвищий умовно чистий прибуток отримали за 

оранки та використанням гербіциду з внесенням Пік 75 WG восени у фазі 1–

3 листків культури, де вартість урожаю складала 31,5–33,6 тис. грн/га. За 

внесення цього гербіциду навесні умовно чистий прибуток знижувався на 7,7–

22,4 % за оранки, і на 18,9–22,2 % за плозкорізного розпушення. 
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Одним із основних показників, що характеризує економічну ефективність 

виробництва, є рентабельність виробництва. Найвищий показник рівня 

рентабельності за вирощування сої – 142 % отримали у варіанті 

Пікадор, РК (1,0 л/га) за безполицевого способу основного обробітку. За 

внесення цього гербіциду у фазі 1–3 трійчастих листки культури (ВВСН 12-15) 

рівень рентабельності знижувався на 68–70 % за оранки, та на 80–103 % за 

плоскорізного розпушення. 

При вирощуванні пшениці озимої внаслідок зниження врожайності 

культури у варіантах за плоскорізного розпушення рівень рентабельності був 

нижчим на 5–14 % відносно полицевої оранки. Внесенням гербіциду Пік 75 WG 

у фазі ВВСН 11–13 забезпечувала рентабельність на рівні 142–155 %, що на 8–

20 % вище, ніж за внесення цього препарату у фазі ВВСН 21–23. 

Отже, проаналізувавши отримані результати можна стверджувати, що 

застосування гербіцидів на посівах культур ланки сівозміни забезпечує 

зростання показників економічної ефективності. Найвищий рівень 

рентабельності при вирощуванні сої – 142 %, умовно чистий прибуток 

13,7 тис. грн/га забезпечив варіант з внесенням гербіциду Пікадор, РК (1,0 л/га) 

досходів культури на фоні плоскорізного розпушення. За вирощування пшениці 

озимої найвищі економічні показники отримано у агротехнології зі внесенням 

гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) у фазу ВВСН 11-13 на фоні оранки, яка 

забезпечила рівень рентабельності – 155 %. 

Енергетична ефективність технології вирощування продукції 

рослинництва оцінюється коефіцієнтом енергетичної ефективності (Кее), який 

визначається відношенням кількості енергії, що одержана з врожаєм, до повної 

енергоємності основної і побічної продукції з одиниці площі. Прийнято вважати, 

якщо коефіцієнт понад 1,0, то така технологія з точки зору енергетичної теорії є 

прибутковою і ефективною, якщо коефіцієнт понад 2, то вона є близькою до 

енергозберігаючої [105], а витрати енергії в розмірі 15 Гдж на 1 га є 

граничними [188]. 

Енергетична оцінка агрозаходів, які вивчали в дослідах у ланці зерно-
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просапної сівозміни, визначались за технологічними картами шляхом 

підрахунків витрат енергії на вирощування культур на площі 1 га і 

енергоємності, отриманої врожайності. При розрахунках енергетичної 

ефективності встановлено, що витрати енергії на вирощування культур ланки 

сівозміни залежали від таких складових, які розраховували на 1 га сівозмінної 

площі: удобрення – 40 %, насіння – 24 %,  паливно-мастильні матеріали – 15 %, 

трактори та с.-г. техніка – 12 %, засоби захисту – 7 % та ін. 

Розрахунки коефіцієнта енергетичної ефективності способу основного 

обробітку ґрунту свідчать, що найефективнішим для сої був безполицевий 

обробіток у поєднанні з досходовим внесенням гербіциду Пікадор РК у різних 

дозах. За такої технології Кее складав 2,27–2,73 од., що на 14,7–18,8 % вище, ніж 

за фону оранки з аналогічними варіантами. Найвищий показник енергетичної 

ефективності вирощування сої був встановлений за плоскорізного обробітку на 

20–22 см з внесення гербіциду Пікадор РК, 1,0 л/га, на стадії ВВСН 0 у культури, 

де Кее становив 2,73(рис. 6.1, дод. К).. 

 

Примітки: 0 – без гербіциду (контроль), 1 – Пікадор, РК (0,75 л/га), 2 – Пікадор, РК(1,0 л/га) 

* ВВСН 0 – досходів культури, ВВСН 12-15 – 1-3 трійчастих листки 

Рис. 6.1. Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування сої (середнє за 

2014-2016 рр.) 

За вирощування сої із застосуванням оранки Кее знижувався на 0,25 од., 

що було зумовлено нижчим рівнем урожайності культури. 

Аналіз ефективності вирощування культур з застосуванням гербіцидів 
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свідчить про різну єноргеємність зерна з 1 га площі. Найвищий вихід енергії з 

зерном сої забезпечила агротехнологія за досходового внесення Пікадор, РК 

(1,0 л/га), за оранки – 41,1 ГДж/га, за плоскорізного розпушування – 47,3 ГДж/га, 

а за внесення Пікадор, РК (0,75 л/га) 32,9 та 39,1 ГДж/га відповідно. За внесення 

гербіциду на стадії ВВСН 12-15 у культури ці показники знижувались відповідно 

до 14,4 і 20,6 та 12,3 і 16,5 ГДж/га. 

Аналіз енергетичної ефективності вирощування пшениці озимої із 

застосуванням гербіциду Пік 75 WG у різних дозах забезпечує зростання значень 

Кее порівняно з контролем без гербіцидів на 6,7–22,6 % за фону оранки, та 4,8–

23,0 % – за плоскорізного розпушування, де ці показники становили 3,59 і 

3,52 од. відповідно. За вирощування пшениці озимої найбільш енергетично 

виправданою була технологія з оранкою на 20–22 см та внесенням гербіциду 

Пік 75 WG у дозі 20 г/га на стадії ВВСН 11–13 у культури, що забезпечує 

Кее 4,40 (рис. 6.2, дод. К).  

 

Примітки:.0 – без гербіциду (контроль), 1 –Пік 75 WG (15 г/га) , 2 – Пік 75 WG (20г/га),     

* ВВСН 11-13 – фаза 1-3 листки, ВВСН 21-23 весняне кущення. 
Рис. 6.2. Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування пшениці 

озимої (середнє за 2014-2016 рр.)  

Застосування гербіциду Пік 75 WG за різних доз забезпечує зростання 

показників енергетичної ефективності порівняно з контролем без гербіцидів на 
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6,7–22,6 % за фону оранки, та 4,8–23,0 % за плоскорізного розпушування.  

Максимальний енергетичний коефіцієнт 4,4 забезпечив варіант з 

використанням Пік 75 WG (20 г/га) на стадії ВВСН 11–13 у пшениці озимої за 

оранки. 

 

Висновки до розділу 6 

1. Вирощування сої найбільш доцільною та економічно виправданою є 

технологія із застосуванням плоскорізного розпушення на 20-22 см та внесення 

Пікадор, РК (1,0 л/га) до сходів культури, яка забезпечує отримання чистого 

прибутку – 13,7 тис. грн/га, а для пшениці озимої оранку на 20–22 см та внесення 

гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) восени у фазі 1–3 листків культури і дає змогу 

отримати 20,4 тис. грн/га чистого доходу. 

Найвищий показник енергетичної ефективності для вирощування сої 

отримано за технології у варіанті за плоскорізного розпушення із застосуванням 

гербіциду Пікадор, РК (1,0 л/га) на стадії BBCH 0 культури, який становив 

Кее = 2,73, а для вирощування пшениці озимої цей показник становить Кее = 4,4 

за технології із використанням оранки та внесення гербіциду Пік 75 WG (20 г/га) 

на стадії ВВСН 11–13 у культури.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукової задачі підвищення продуктивності культур ланки зерно-

просапної сівозміни на сірому лісовому ґрунті, шляхом оптимізації способів 

основного обробітку, удосконалення агротехнічних та хімічних заходів 

контролю забур’яненості посівів з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов 

північної частини Правобережного Лісостепу. 

1. Встановлено, що різні способи основного обробітку ґрунту впливають 

на пошарову локалізацію післязбиральних решток попередника. За 

систематичного безполицевого обробітку на 20–22 см у шарі 0–10 см їх 

зосереджується 54 %, у 10–20 см шарі – 26 %, а в нижньому, 20–30 см шарі – до 

20 % від загальної заробленої її кількості. За щорічної оранки на 20-22 см таке 

пошарове співвідношення складає 26,3 %; 41,2 % та 32,5%. 

2. Диференціація 0–30 см шару ґрунту за вмістом післяжнивних решток 

попередника впливає на його агрофізичні показники. Так, за безполицевого 

обробітку верхній пухкий 0–10 см шар має щільність складення 1,31–1,36 г/см3, 

а нижній 10–30 см шар ущільнений до 1,44–1,46 г/см3. За оранки на 20–22 см  0–

30 см шар характеризувався одноріднішим складенням з показниками щільності 

1,35–1,44 г/см3. 

3. Запаси продуктивної вологи під посівами сої свідчать про тенденцію до 

збільшення їх на початку вегетації культури на фоні обробітку без обертання 

скиби у шарі ґрунту 0–100 см на 5–10 %, а на кінець вегетації, навпаки, перевага 

у 5–11 % була за оранкою. Сумарні витрати вологи на формування одиниці 

врожаю по оранці склали 2171 м3/га, а за плоскорізного обробітку – 2301 м3/га. 

Різниця у запасах продуктивної вологи у шарі ґрунту 0–100 см під пшеницею 

озимою між оранкою на 20–22 см і плоскорізним розпушенням на 20–22 см на 

початку вегетації складала 5–7 % на користь безполицевого обробітку. На час 

збирання різниця зменшилась до 3–6 %. Сумарні витрати вологи були практично 

на одному рівні (3013 м3/га), але коефіцієнт водоспоживання внаслідок різної 
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врожайності виявився нижчим за оранки – 494 м3/т проти 505 м3/т – за 

плоскорізного обробітку. 

4. Встановлено, що запаси гумусу в шарі 0–10 см за плоскорізного 

розпушення були вищими, ніж за оранки на 2,6 т/га, або на 15 %. Разом з тим, 

загальні запаси гумусу в шарі 0–30 см по обох обробітках були практично на 

одному рівні і складали 49,6 і 49,0 т/га. Тобто, за безполицевого обробітку запаси 

гумусу не зростали, а лише посилювалась диференціація орного шару за його 

вмістом. Аналогічну закономірність спостерігали також щодо запасів NPK у 

ґрунті. 

5. Емісія СО2 з ґрунту, як показник біологічної активності, за різних 

способів основного обробітку сірого лісового ґрунту залежала від його щільності 

складення, вологості та розміщення свіжої органічної маси в шарі, що 

обробляється. На безгербіцидному фоні вона збільшувалась за плоскорізного 

обробітку на 7,7 %, тоді як на гербіцидних фонах виділення СО2 з ґрунту за 

оранки відбувалось на 19,0–24,3 % інтенсивніше. 

6. У зерновій сівозміні за систематичного внесення N68P55K62 кг/га 

сівозмінної площі та заробляння побічної продукції при вирощуванні сої баланс 

азоту був від’ємним і становив залежно від рівня гербіцидного навантаження за 

оранки 1,4–27,1 кг/га, а за безполицевого обробітку – 5,9–33,9 кг/га. За 

вирощування пшениці озимої дефіцит азоту на варіантах досліду був у межах 

30,6–64,9 кг/га. Баланс фосфору за вирощування сої  по оранці був позитивним і 

склав 25,9–43,6 кг/га, а за плоскорізного обробітку 22,3–41,9 кг/га, тоді як по 

калію цей показник склав 26,7–51,4 та 21,4–49,6 кг/га. У посіві пшениці озимої 

позитивний баланс фосфору за полицевого обробітку становив 8,8–18,3 кг/га та 

8,1 і 19,9 кг/га – по обробітку плоскорізом, а баланс калію залежно від обробітку 

був практично на одному рівні – 44,9–48,9 та 44,4–49,3 кг/га відповідно.  

7. За систематичного плоскорізного розпушування потенційна 

забур’яненість ґрунту в шарі 0–5 см, з якого проростає основна маса бур’янів, у 

полях культур була вищою від оранки на 31,3–31,8 %. За систематичного 

безполицевого обробітку біля 82 % насіння бур’янів концентрується у 0–10 см 
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шарі ґрунту, тоді як у шарі 10–20 см його локалізується до 18 %. За щорічної 

оранки у 0–10 см шарі зосереджено 50,8–53,5 % насіння бур’янів, а в 10-20 см – 

46,5–49,2 %. Тобто, за систематичного обробітку без обертання скиби 

відбувається поступове самоочищення нижньої частини орного шару ґрунту від 

насіння бур’янів. 

8. Конкурентний тиск бур’янів у посіві сої на фоні плоскорізного обробітку 

був на 5,5 % вище, ніж за оранки, а тиск культури, навпаки, був на 6,8 % нижче, 

що обумовлено вищою актуальною забур’яненістю за безполицевого обробітку. 

При застосуванні гербіциду Пікадор конкурентний тиск сої на бур’яни 

підвищився і становив 63,5–68,8 % за досходового його внесення і 41,9–61,5 % – 

за післясходового. Для посіву пшениці озимої конкурентний тиск бур’янів на 

культуру був мінімальний за обох способів основного обробітку ґрунту і 

становив 6,9–13,2 %, а тиск культури на бур’яновий ценоз складав 81,5–84,8 %, 

тоді як при застосуванні гербіциду Пік 75 WG він зріс до 90 %. 

9. При застосуванні гербіцидів на пшениці озимій виділилося три групи 

сортів: перша – сорти з приростом урожайності до 10 %; друга – сорти, де приріст 

по урожайності до контролю був у межах 10–25 %, третя – сорти з приростом до 

фону без гербіцидів понад 25 %. Досліджувані сорти збільшували врожайність 

на фоні внесення гербіцидів за рахунок збільшення маси зерна з колоса та маси 

1000 зерен. 

10. Встановлено реакцію сої на способи основного обробітку – за оранки 

урожайність насіння сої на фоні без гербіцидів становила 0,51 т/га, при внесенні 

обох доз гербіциду Пікадор РК до сходів культури 1,65 і 1,96 т/га, а після сходів 

0,98 і 1,28 т/га відповідно. За систематичного проведення плоскорізного 

розпушення на 20–22 см урожайність сої збільшувалася, порівняно з оранкою, на 

13–29 %. Вища урожайність пшениці озимої, навпаки, формувалася за 

агротехнології з оранкою на 20–22 см, ніж за технології з плоскорізним 

розпушуванням. Найвищий приріст урожаю озимини було отримано за варіанту 

осіннього внесення гербіциду Пік 75 WG у нормі 20 г/га. При цьому, 

урожайність за оранки на гербіцидному фоні склала 6,08 т/га, а без гербіцидів – 
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4,91 т/га. Внесення гербіциду восени збільшило приріст урожайності, порівняно 

з весняним внесенням за оранки на 0,39 т/га, а за безполицевого обробітку – на 

0,56 т/га. 

11. Спосіб основного обробітку не мав значного впливу на показники 

якості насіння сої, зокрема вміст білку, а вміст олії був на 0,6 % вищим за 

плоскорізного розпушування. Післясходове внесення гербіциду Пікадор РК 

порівняно з досходовим підвищило вміст білка по фону оранки на 1,4–1,9 %, а за 

плоскорізного розпушення на 1,9–2,2 %. На варіантах з різними дозами 

гербіциду відхилення за вмістом білка та олії було не значним. Спосіб основного 

обробітку суттєво не вплинув на якісні показники врожаю пшениці за 

виключенням скловидності зерна, яка за систематичної оранки на  20–22 см 

знизилася на 6,4 %. Також на цей показник вплинуло застосування гербіциду 

Пік 75 WG – за внесення його на стадії ВВСН 11–13 у культури він був на 12,0–

20,0 % вище, ніж при застосуванні гербіциду на стадії ВВСН 21–23. 

12. Найвищий умовно чистий прибуток при вирощуванні сої отримано у 

варіанті, який передбачав проведення в якості основного обробітку 

плоскорізного розпушування на 20–22 см та застосування гербіциду Пікадор РК, 

1,0 л/га до сходів, що забезпечило умовно чистий прибуток 13,7 тис. грн./га, тоді 

як за полицевої оранки цей показник складав 10,1 тис. грн./га. Вирощування сої 

без захисту від бур’янів було нерентабельним. Найвищий умовно чистий 

прибуток при вирощуванні пшениці озимої отримали за оранки та використання 

гербіциду з внесенням Пік 75 WG восени на стадії ВВСН 11–13 у культури, де 

вартість урожаю складала 31,5–33,6 тис. грн/га. За внесення цього гербіциду 

весною умовно чистий прибуток знизився на 7,7–22,4 % за полицевої оранки, і 

на 18,9–22,2 % – за плоскорізного розпушення. 

13. Розрахунки коефіцієнта енергетичної ефективності вирощування сої 

свідчать, що найефективнішою для сої була технологія з безполицевим 

обробітком та внесенням гербіциду Пікадор РК, 1,0 л/га до сходів, яка 

забезпечила Кее на рівні 2,73. Для пшениці озимої енергетично 

найефективнішою виявилася технологія, що передбачала оранку на 20–22 см та 
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осіннє внесення гербіциду Пік 75 WG, де Кее становив 4,4. Застосування 

гербіциду Пік 75 WG за різних доз забезпечувало зростання показників 

енергетичної ефективності порівняно з контролем без гербіцидів на 6,7–22,6 % 

за фону оранки та 4,8–23,0 % – за плоскорізного розпушування. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для отримання врожайності сої понад 2,9 т/га та пшениці озимої 6,5 т/га з 

високими показниками якості продукції та прибутком 13,7 і 20,4 тис. грн/га 

відповідно в умовах Правобережного Лісостепу рекомендується технологія, яка 

передбачає в якості основного обробітку ґрунту плоскорізне розпушення на 20–

22 см з внесенням N30P50K60 для сої та N80Р60К80 – для пшениці озимої, 

зароблянням побічної продукції попередника оранкою у вологі роки та 

безполицевим обробітком – у посушливі роки, проведення хімічних та 

комплексу агротехнічних заходів контролю забур’яненості у посівах культур: 

– для посівів сої досходове внесення гербіциду Пікадор (д. р. імазетапір, 

100 г/л) у дозі 1,0 л/га; 

– для посівів пшениці озимої внесення восени на стадії ВВСН 11–13 у 

культури гербіциду Пік 75 WG (д. р. просульфурон 750 г/кг) у дозі 20 г/га. 

У зв’язку з виявленням у пшениці озимої сортової реакції на застосування 

гербіцидів, що може складати до 25 % приросту врожаю, доцільно таке 

тестування ввести як обов’язковий елемент у систему сортовипробування. 
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Додаток А 

Середньомісячна температура повітря та опади по місяцях, ⁰С, мм (за даними метеостанції Чабани) 

 

  

 

 

 

Рік Погодні умови 
Місяць За 

рік січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 

2013 

опади 

факт. 56,0 79,0 113,0 18,5 26,8 49,6 10,0 26,6 213,1 13,8 84,6 19,4 710,4 

норма 48,0 46,0 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0 35,0 51,0 52,0 650,0 

до норми 8,0 33,0 74,0 -30,5 -26,2 -23,4 -78,0 -42,4 166,1 -21,2 33,6 -32,6 9,3 

температура 

факт. -4,0 -0,3 -1,6 10,5 19,1 21,6 20,2 19,8 12,3 9,6 6,4 9,5 10,3 

норма -6,1 -4,7 0,2 8,3 14,9 17,9 19,0 18,3 13,5 8,3 1,8 -2,6 7,4 

до норми 2,1 4,4 -1,8 2,2 4,2 3,7 1,2 1,5 -1,2 1,3 4,6 12,1 2,9 

2014 

опади 

факт. 40,2 13,2 15,1 28,8 167,0 50,2 41,2 18,6 31,6 13,0 12,1 19,6 450,6 

норма 48,0 46,0 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0 35,0 51,0 52,0 650,0 

до норми -7,8 -32,8 -23,9 -20,2 114,0 -22,8 -46,8 -50,4 -15,4 -22,0 -38,9 -32,4 -30,7 

температура 

факт. -4,1 0,0 6,5 10,5 17,0 18,2 21,4 21,4 14,5 8,2 1,8 -2,7 9,8 

норма -6,1 -4,7 0,2 8,3 14,9 17,9 19,0 18,3 13,5 8,3 1,8 -2,6 7,4 

до норми 2,0 4,7 6,3 2,2 2,1 0,3 2,4 3,1 1,0 -0,1 0,0 -0,1 2,4 

2015 

опади 

факт. 48,0 30,6 26,2 5,6 44,8 9,8 39,2 8,0 18,2 31,6 70,6 26,6 359,2 

норма 48,0 46,0 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0 35,0 51,0 52,0 650,0 

до норми 0,0 -15,4 -12,8 -43,4 -8,2 -63,2 -48,8 -61,0 -28,8 -3,4 19,6 -25,4 -44,7 

температура 

факт. -0,7 -0,8 4,8 9,3 16,1 20,8 19,0 22,6 15,7 7,3 5,4 -2,3 9,8 

норма -6,1 -4,7 0,2 8,3 14,9 17,9 19,0 18,3 13,5 8,3 1,8 -2,6 7,4 

до норми 5,4 3,9 4,6 1,0 1,2 2,9 0,0 4,3 2,2 -1,0 3,6 0,3 2,4 

2016 

опади 

факт. 50,2 46,2 19,9 55,5 86,8 16,6 33,4 22,8 3,8 94,5 44,5 51,8 526,0 

норма 48,0 46,0 39,0 49,0 53,0 73,0 88,0 69,0 47,0 35,0 51,0 52,0 650,0 

до норми 2,2 0,2 -19,1 6,5 33,8 -56,4 -54,6 -46,2 -43,2 59,5 -6,5 -0,2 -19,1 

температура 

факт. -5,5 2,1 3,2 12,6 15,4 19,1 19,6 22,3 14,3 6,5 1,0 -2,4 9,0 

норма -6,1 -4,7 0,2 8,3 14,9 17,9 19,0 18,3 13,5 8,3 1,8 -2,6 7,4 

до норми 0,6 6,8 3,0 4,3 0,5 1,2 0,6 4,0 0,8 -1,8 -0,8 0,2 1,6 
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Додаток Б 1 

Вплив способів основного обробітку на запаси вологи в ґрунті впродовж вегетації пшениці озимої (мм) за 2014–

2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 
Ш

ар
 ґ

р
у
н

ту
, 
см

 Фаза розвитку культури 

Сходи Цвітіння Повна стиглість 

2013 2014 2015 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
3

–
2
0

1
5

 р
р

. 

2014 2015 2016 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6

 р
р

. 

2014 2015 2016 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6

 р
р

. 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

0–20 40 25 14 26 32 16 47 32 28 6 18 17 

0–50 70 58 32 53 76 39 102 72 61 16 38 38 

50–100 57 39 31 42 62 24 56 47 47 13 22 27 

0–100 127 97 63 96 138 63 158 120 108 29 60 66 

Плоскорізний 

обробіток на 

20–22 см 

0–20 42 26 16 28 34 20 53 36 29 7 19 18 

0–50 73 60 38 57 72 43 110 75 59 18 39 39 

50–100 61 38 22 40 60 26 58 48 48 13 23 28 

0–100 134 98 70 101 132 69 168 123 107 31 62 67 

НІР05АВС 2,1    1,3    22,1 

НІР05АВ     0,7    0,5    7,8 

НІР05С     0,9    0,5    9,0 



 

 

1
9
1
 

Додаток Б 2 

Вплив способів основного обробітку на запаси вологи в грунті впродовж вегетації сої (мм) за 2014–2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітоку 

грунту  
Ш

ар
 ґ

р
у
н

ту
, 
см

 Фаза розвитку культури 

Сходи Цвітіння Повна стиглість 

2014 2015 2016 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6
р

р
. 

2014 2015 2016 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6
р

р
. 

2014 2015 2016 

се
р

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6
р

р
. 

Оранка  на 

20–22 см 

(контроль) 

0–20 42 34 46 41 33 13 35 27 28 13 22 21 

0–50 105 89 107 100 76 43 90 70 61 31 50 47 

50–100 63 54 66 61 58 47 56 54 53 24 27 35 

0–100 168 143 173 161 134 90 146 123 114 55 77 82 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20-22 см 

0–20 43 44 47 45 33 15 39 29 24 15 23 21 

0–50 103 100 111 105 72 57 92 74 53 31 51 45 

50–100 61 61 69 64 54 59 60 58 41 25 27 31 

0–100 164 161 180 168 126 116 152 131 94 56 78 76 

НІР05АВС  1,7    0,8    0,8 

НІР05АВ     0,6    0,3    0,3 

НІР05С     0,7    0,3    0,3 
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Додаток Б 3 

Вплив способів основного обробітку на забезпеченість пшениці озимої вологою (мм), 2014–2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Рік 

У
р
о
ж

ай
 о

сн
о

в
н

о
ї 

п
р
о

д
у

к
ц

ії
, 

т/
га

 

Запаси 

продуктивної 

вологи в ґрунті, 

мм (у шарі 0–100 

см) 

В
и

к
о

р
и

ст
ан

о
 п

р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ї 

в
о
л
о

ги
 з

 ґ
р
у

н
ту

 з
а 

в
ег

ет
ац

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

, 
м

м
 

В
и

п
ал

о
 о

п
ад

ів
 з

а 
 п

ер
іо

д
 

в
ег

ет
ац

ії
 к

у
л
ьт

у
р
и

, 
 м

м
 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
и

к
о
р

и
ст

ан
н

я
 

о
п

ад
ів

 

В
и

к
о

р
и

ст
ан

о
 о

п
ад

ів
 з

а 

в
ег

ет
ац

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

, 
м

м
 

Сумарні 

витрати вологи 

з ґрунту і 

опадів за 

вегетаційний 

період 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
о
д

о
сп

о
ж

и
в
ан

н
я
, 

м
3
/т

 

на час 

сходів 

на час 

збирання 
мм т/га 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

2014 6,4 128 105 23 473,5 0,70 331,5 354,5 3545 554 

2015 6,1 95 30 65 248,9 0,70 174,2 239,2 2392 392 

2016 5,8 64 60 4 437,4 0,70 306,2 310,2 3102 535 

середнє за 

2014–2016 рр. 
6,11 96 66 30 386,6 0,70 270,6 300,6 3006 492 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20–22 см 

2014 5,9 134 107 27 473,5 0,70 331,5 358,5 3585 608 

2015 5,8 98 31 67 248,9 0,70 174,2 241,2 2412 416 

2016 6,2 60 62 -2 437,4 0,70 306,2 304,2 3042 491 

середнє за 

2014–2016 рр. 
5,95 101 67 34 386,6 0,70 270,6 304,6 3046 512 

НІР05 

2014 0,50 0,63 0,38 – – – – – 31,45 4,97 

2015 0,19 0,43 1,51 – – – – – 10,34 7,59 

2016 0,25 4,72 0,72 – – – – – 26,79 15,73 
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Додаток Б 4 

Вплив способів основного обробітку на забезпеченість посівів сої вологою (мм), 2014–2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Рік 

У
р
о
ж

ай
 о

сн
о

в
н

о
ї 

п
р
о

д
у

к
ц

ії
, 

т/
га

 

Запаси 

продуктивної 

вологи в ґрунті, 

мм (у шарі 0–100 

см) 

В
и

к
о

р
и

ст
ан

о
 п

р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ї 

в
о
л
о

ги
 з

 ґ
р
у

н
ту

 з
а 

в
ег

ет
ац

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

, 
м

м
 

В
и

п
ал

о
 о

п
ад

ів
 з

а 
 п

ер
іо

д
 

в
ег

ет
ац

ії
 к

у
л
ьт

у
р
и

, 
м

м
 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
и

к
о
р

и
ст

ан
н

я
 

о
п

ад
ів

 

В
и

к
о

р
и

ст
ан

о
 о

п
ад

ів
 з

а 

в
ег

ет
ац

ій
н

и
й

 п
ер

іо
д

, 
м

м
 

Сумарні витрати 

вологи з ґрунту і 

опадів за 

вегетаційний 

період 

К
о

еф
іц

іє
н

т 
в
о
д

о
сп

о
ж

и
в
ан

н
я
, 

м
3
/т

 

на час 

сходів 

на час 

збирання 
мм т/га 

Оранка на 20–

22 см 

(контроль) 

2014 2,51 161 106 55 308,6 0,70 216,0 271,0 2710 1080 

2015 0,71 151 52 99 120,0 0,70 84,0 183,0 1830 2577 

2016 2,66 173 74 99 163,4 0,70 114,4 213,4 2134 802 

середнє за 

2014–2016 рр. 
1,96 161 82 79 197,3 0,70 138,1 217,1 2171 1108 

Плоскорізне 

розпушування 

на 20–22 см 

2014 3,16 166 115 51 308,6 0,70 216,0 267,0 2670 845 

2015 0,66 162 57 105 120,0 0,70 84,0 189,0 1890 2864 

2016 3,09 181 78 103 163,4 0,70 114,4 217,4 2174 703 

середнє за 

2014–2016 рр. 
2,3 168 76 92 197,3 0,70 138,1 230,1 2301 1000 

НІР05 

2014 0,29 2,87 12,75 – – – – – 43,03 12,42 

2015 0,05 10,83 1,43 – – – – – 75,89 88,63 

2016 0,25 5,17 0,50 – – – – – 28,65 32,58 
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Додаток В 1 

Забур’яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту та застосування гербіциду 

Пікадор, РК, 2014 р. 

Примітка: * – л/га, ** – шт./м2, Теф. – технічна ефективність.  

Назва бур’янів 

Оранка на 20–22 см Плоскорізне розпушення на 20–22 см 

без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення 

0,75* 1,0* 0,75* 0,75* 0,75* 1,0* 0,75* 1,0* 

Просо куряче 133,3** 13,3 12,0 82,0 73,0 94,7 21,3 2,7 91,0 81,0 

Лобода біла 14,7 9,3 0,0 30,0 19,0 21,3 0,0 0,0 24,0 19,0 

Щириця звичайна 1,3 0,0 1,3 3,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Редька дика 34,7 4,0 0,0 0,0 1,0 74,7 10,7 4,0 0,0 9,0 

Осот рожевий 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осот городній 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ясколка польова 0,0 2,7 0,0 0,0 1,0 1,3 0,0 2,7 0,0 0,0 

Фіалка польова 0,0 5,3 14,7 3,0 1,0 9,3 24,0 8,0 0,0 3,0 

Триреберник непахучий 0,0 1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 

Шпергель звичайний 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,3 0,0 0,0 6,0 0,0 

Гірчак березковидний 1,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Сухоцвіт болотний 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 5,3 2,7 0,0 0,0 

Всього 185,3 37,3 29,3 123,0 98,0 224,0 62,7 20,0 121,0 113,0 

**Теф., %  – 79,9 84,2 33,6 47,1 -20,9 72,0 91,1 46,0 49,6 
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Додаток В 2 

Забур’яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту та застосування гербіциду 

Пікадор, РК, 2015 р. 

Примітка: * – л/га, ** – шт./м2, Теф. – технічна ефективність. 

 

  

Назва бур’янів 

Оранка на 20–22 см Плоскорізне розпушення на 20–22 см 

без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення 

0,75* 1,0* 0,75* 1,0** 0,75* 1,0* 0,75* 1,0* 

Мишій сизий 52,0** 38,0 12,0 20,0 12,0 116,0 24,0 36,0 32,0 22,0 

Просо куряче 24,0 18,0 6,0 28,0 16,0 20,0 20,0 30,0 20,0 16,0 

Лобода біла 12,0 16,0 4,0 18,0 14,0 8,0 5,0 2,0 32,0 18,0 

Щириця 

звичайна 
4,0 0,0 0,0 12,0 4,0 1,3 28,0 0,0 0,0 18,0 

Пирій повзучий 2,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Редька дика 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,0 2,0 0,0 0,0 

Осот рожевий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

Всього 104,0 74,0 32,0 78,0 46,0 148,0 79,0 72,0 84,0 74,0 

Теф., % – 28,8 69,2 25,0 55,8 -42,3 46,6 51,4 43,2 50,0 
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Додаток В 3 

Забур’яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку ґрунту та застосування гербіциду 

Пікадор, РК, 2016 р. 

Назва бур’янів 

Оранка на 20–22 см Плоскорізне розпушення на 20–22 см 

без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення без гербіциду 

досходове 

внесення 

післясходове 

внесення 

0,75* 1,0* 0,75* 1,0* 0,75* 1,0* 0,75* 1,0* 

Просо куряче 20,0** 6,0 3,0 5,0 3,0 22,0 5,0 2,0 8,0 5,0 

Лобода біла 49,0 0,0 0,0 20,0 17,0 58,0 0,0 0,0 22,0 15,0 

Щириця звичайна 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 3,0 

Дискуранія Софії 8,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 

Осот рожевий 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осот городній 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Паслін чорний 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фіалка польова 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Триреберник 

непахучий 
3,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Березка польова 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

Мишій сизий 32,0 5,0 0,0 0,0 0,0 34,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

Всього 121,0 18,0 7,0 27,0 20,0 129,0 15,0 9,0 35,0 26,0 

Теф., % – 85,1 94,2 77,7 83,5 -6,6 87,6 92,6 71,1 78,5 

Примітка: * – л/га, ** – шт./м,2 Теф. – технічна ефективність. 
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Додаток В 4 

Видовий склад сходів бур’янів у посівах пшениці озимої за різних способів основного обробітку ґрунту, шт./м2 

2013-2016 рр. 

Примітка: А – осінь, Б – весна. 

Біологічна 

група 
Видовий склад 

Оранка 20–22 см (контроль) Плоскорізне розпушення 20–22 см 

2013 2014 2015 2016 середнє 2013 2014 2015 2016 середнє 

А Б А Б А Б А Б А Б А Б А Б А Б 

Зимуючі 

Centaurea cyans L. 3,0 0 0 1,0 2,0 0 1,7 0,3 2,0 0 0 1,0 3,0 0 1,7 0,3 

Erigeron canadensis L. 0 5,0 0 4,5 0,0 9,0 0,0 6,2 15,0 0 0 6,0 16,0 7,0 10,3 4,3 

Viola arvensis Murr. 6,0 0 0 7,0 2,0 3,0 2,7 3,3 8,0 0 0 4,0 3,0 0 3,7 1,3 

Matrіcaria inodora L. 3,0 0 0 2,0 1,0 0 1,3 0,7 3,0 0 0 1,0 2,0 0 1,7 0,3 

Veronica arvensis L. 3,0 10,0 0 0 0 7,0 1,0 5,7 16,0 4,0 0 0 8,0 0 8,0 1,3 

Capsella bursa-    

pastoris L. 
4,0 11,0 0 3,0 0 5,0 1,3 6,3 27,0 6,0 0 10,0 10,0 0 12,3 5,3 

Озимі Аpera spica-venti L. 3,0 1,0 0 1,5 2,0 1,0 1,7 1,2 3,0 0 0 1,0 2,0 0 1,7 0,3 

Ярі 

Setaria viridis L. 0 6,0 0 2,0 0 7,0 0 5,0 0 23,0 0 5,0 0 18,0 0 15,3 

Chenopodium album L. 0 12,0 0 6,0 0 9,0 0 9,0 0 25,0 0 10,0 0 12,0 0 15,7 

Anagallis arvensis L. 0 8,0 0 0 0 7,0 0 5,0 0 12,0 0 4,0 0 11,0 0 9,0 

Solanum nigrum L. 0 6,0 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stellaria media L. 0 38,0 0 0 0 0 0 12,7 0 87,0 0 0 0 12,0 0 33,0 

Polygonum aviculare L. 0 6,0 0 0 0 0 0 2,0 0 7,0 0 2,0 0 0 0 3,0 

Cerastium arvense L. 0 12,0 0 0 0 2,0 0 4,7 0 28,0 0 0 0 13,0 0 13,7 

Polygonum persicaria L. 0 2,0 0 1,0 0 2,0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багато-

річні 
Cirsium arvense L. 0 2,0 0 4,0 0 1,0 0 2,3 0 5,0 0 4,0 0 0 0 3,0 

Всього 22,0 119,0 0,0 32,0 7,0 53,0 9,7 68,0 74,0 197,0 0,0 48,0 44,0 73,0 39,3 106,0 
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Додаток Д1 

Вміст основних елементів живлення рослин в зерні та побічній продукції 

сої за різних способів основного обробітку та застосування гербіциду 

Пікадор, РК 2014–2016 рр. 

Спосіб 

обробітку 

ґрунту 

Строк 

внесення 

гербіциду 

Доза 

гербіциду, 

л/га 

Вміст основних 

елементів в 

зерні, % 

Вміст основних 

елементів у 

побічній 

продукції, % 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Оранка на  

20–22 см 

(контроль) 

без гербіциду (контроль) 6,78 1,25 1,67 0,31 0,27 1,37 

ВВСН 0 
0,75 6,54 1,24 1,69 0,74 0,21 1,10 

1,00 6,52 1,23 1,70 0,44 0,12 0,96 

ВВСН 12-15 
0,75 6,85 1,21 1,81 0,43 0,09 0,98 

1,00 6,75 1,18 1,65 0,43 0,11 0,79 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

без гербіциду (контроль) 6,75 1,24 1,59 0,17 0,06 0,61 

ВВСН 0 
0,75 6,58 1,22 1,82 0,41 0,06 0,71 

1,00 6,48 1,20 1,68 0,66 0,13 1,33 

ВВСН 12-15 
0,75 6,89 1,25 1,66 0,55 0,19 1,32 

1,00 6,82 1,26 1,71 0,64 0,17 1,17 
Примітка: ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12-15 – стадія 1–3 листків у культури. 

. 
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Додаток Д2 

Винос основних елементів живлення з урожаєм та побічною продукцією сої 

за різних способів основного обробітку та застосування гербіциду 

Пікадор, РК 2014-2016 рр. 

Спосіб 

обробітку 

ґрунту 

Строк 

внесення 

гербіциду 

Доза 

гербіциду, 

л/га 

Винос з 

урожаєм, кг/га 

Винос з побічною 

продукцією, кг/га 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

без гербіциду (контроль) 35 6,4 8,6 6,17 2,21 15,48 

ВВСН 0 
0,75 108 20,5 27,9 15,60 6,60 38,10 

1,00 128 24,1 33,3 20,53 6,09 62,12 

ВВСН 12-15 
0,75 67 11,9 17,7 11,41 2,48 23,18 

1,00 86 15,1 21,1 12,05 6,08 32,99 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

без гербіциду (контроль) 44 8,1 10,4 3,55 1,71 13,63 

ВВСН 0 
0,75 126 23,3 34,8 23,32 9,05 54,46 

1,00 149 27,7 38,6 23,73 7,14 81,27 

ВВСН 12-15 
0,75 76 13,8 18,3 15,70 3,50 36,00 

1,00 90 16,6 22,4 14,40 5,47 40,22 
Примітка: ВВСН 0 – стадія культури досходів, ВВСН 12-15 – стадія 1–3 листків у культури. 
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Додаток Д3 

Вміст основних елементів живлення в зерні та побічній продукції пшениці 

озимої за різних способів основного обробітку та застосування гербіциду 

Пік 75 WG, 2014–2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Доза 

гербіциду, 

кг/га 

С
тр

о
к
 в

н
ес

ен
н

я
 

ге
р
б

іц
и

д
у
 

Вміст основних 

елементів в зерні, 

% 

Вміст основних 

елементів у 

побічній 

продукції, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

без гербіцидів 

(контроль) ВВСН 

11-13 

1,89 0,85 0,64 0,56 0,25 1,64 

0,015 1,94 0,84 0,62 0,74 0,43 1,52 

0,020 2,05 0,84 0,58 0,53 0,18 1,48 

0,015 ВВСН 

21-23 

1,86 0,82 0,61 0,92 0,18 1,47 

0,020 1,88 0,85 0,59 0,76 0,20 1,46 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

без гербіцидів 

(контроль) ВВСН 

11-13 

1,89 0,84 0,64 0,52 0,40 1,55 

0,015 1,94 0,86 0,63 0,32 0,30 1,48 

0,020 1,96 0,87 0,57 0,55 0,18 1,48 

0,015 ВВСН 

21-23 

1,83 0,84 0,58 0,69 0,13 1,56 

0,020 1,90 0,86 0,61 0,98 0,40 1,46 
Примітка: ВВСН 11-13 – стадія 1-3 листків у культури, ВВСН 21-23 – стадія весняне кущення. 
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Додаток Д4 

Винос основних елементів з урожаєм пшениці озимої за різних способів 

основного обробітку та застосування гербіциду Пік 75 WG, 2014–2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітоку 

ґрунту 

Доза 

гербіциду, 

кг/га 

С
тр

о
к
 в

н
ес

ен
н

я
 

ге
р
б

іц
и

д
у
 Винос з урожаєм, 

кг/га  

Винос з 

побічною 

продукцією, 

кг/га 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

без гербіцидів 

(контроль) ВВСН 

11-13 

92,6 41,7 31,1 38,6 17,3 113,2 

0,015 114,7 49,6 36,3 39,2 22,8 80,6 

0,020 124,9 51,2 35,1 23,3 7,9 65,1 

0,015 ВВСН 

21-23 

98,7 43,5 32,3 58,9 11,5 94,1 

0,020 111,1 50,2 34,8 45,6 12,0 87,6 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

без гербіцидів 

(контроль) ВВСН 

11-13 

90,6 40,1 30,7 25,0 19,2 74,4 

0,015 110,5 49,0 35,6 17,6 16,5 81,4 

0,020 117,3 51,9 33,9 31,9 10,4 85,8 

0,015 ВВСН 

21-23 

93,6 42,8 29,6 44,9 8,5 101,4 

0,020 104,5 47,3 33,6 61,7 25,2 92,0 
Примітка: ВВСН 11-13 – стадія 1–3 листків у культури, ВВСН 21-23 – стадія весняне 

кущення. 
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Додаток Е1 

Вплив гербіцидів на структуру стебла пшениці озимої за 2017 р. 

 

  

Сорт 

Захист 

від 

бур’янів 

Довжина міжвузлів, см 
Довжина 

колоса, 

см 

Висота 

рослини, 

см 1 2 3 4 5 

Осяйна 

0 3,8 10,2 18,8 25,5 33,8 7,9 100 

1 2,6 8,2 13,4 20,5 30 7,6 83,3 

2 6,3 10,1 13,6 21,7 34,8 7,8 96,3 

Мережка 

0 5,4 11,0 16,4 27,5 36,8 7,6 104,7 

1 5,8 12,2 18,4 28,9 33,9 7,7 107,9 

2 6,1 10,9 17,2 26,9 34,8 8,0 105,9 

Ефектна 

0 4,2 6,8 9,2 16,0 33,8 7,9 77,9 

1 2,9 5,9 10,4 18,4 35,0 8,1 81,7 

2 5,1 9,1 10,7 14,0 30,7 8,4 80 

КС–29 

(лютесценс 231-

13) 

0 5,4 11,0 16,6 24,5 41,3 8,7 107,5 

1 4,6 10,5 15,4 25,5 40,1 8,2 105,3 

2 5,7 11,2 15,9 25,3 38,5 8,7 107,3 

КС–51 

(еритроспермум 

264–13) 

0 6,2 14,0 19,9 28,5 34,8 9,0 112,4 

1 5,5 13,5 18,6 28,7 40,5 10,5 118,3 

2 6,1 13,0 17,2 29,5 41,0 10,4 119,2 

Щільноколоса 

0 7,2 14,0 21,8 24,6 31,5 3,2 102,3 

1 7,2 13,5 18,8 21,5 33,0 3,4 98,4 

2 6,9 11,8 20,2 23,6 31,7 3,5 99,7 

Красуня 

Поліська 

0 6,4 12,2 13,0 14,2 39,2 8,5 93,5 

1 4,0 8,2 10,3 15,6 38,0 9,2 86,3 

2 6,0 8,3 11,0 17,9 40,7 9,0 94,9 

Колорит 

0 5,2 9,1 14,0 24,8 40,5 8,2 101,8 

1 4,5 7,8 12,8 22,0 34,1 8,1 90,3 

2 5,0 9,2 15,0 24,5 40,0 8,4 104,1 

КС–33 

(еритроспермум 

242–13) 

0 7,9 11,1 13,0 24,8 37,0 9,4 103,2 

1 4,5 10,6 13,6 25,1 39,1 9,6 103,5 

2 5,9 12,7 14,0 25,6 38,5 9,0 107,7 

Пирятинка 

0 6,2 11,8 16,2 24,8 38,5 7,1 104,6 

1 3,8 12,1 17,6 26,2 38,8 8,0 107,5 

2 5,4 11,0 16,5 26,0 38,1 8,1 107,1 

Мокоша 

0 6,1 12,2 18,2 25,1 40,8 8,3 110,7 

1 5,5 11,2 18,0 21,0 42,8 8,0 107,5 

2 6,5 11,5 15,5 22,9 40,5 8,2 107,1 

Sx   0,22 0,34 0,56 0,68 0,58 0,28 1,82 
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Додаток Е2 

Вплив гербіцидів на структуру стебла пшениці озимої за 2018 р. 

Сорт 

Захист 

від 

бур’янів 

Довжина міжвузлів, см Довжина 

колоса, 

см 

Висота 

рослини, 

см 
1 2 3 4 5 

Осяйна 

0 4 10,4 18,5 25,7 34,7 8 101,3 

1 2,9 8,4 13,9 21 30,3 7,7 84,2 

2 6,5 10,3 13,9 22,9 34,1 7,7 95,4 

Мережка 

0 5,6 11,1 16,2 28,5 36,3 7,5 105,2 

1 6 12,4 18,2 29,6 33,5 7,9 107,6 

2 6,3 10,8 17,4 26,7 34,2 8,1 103,5 

Ефектна 

0 4,3 6,6 9,3 15,8 33,5 8 77,5 

1 2,8 5,7 10,6 18,6 35,7 8,2 81,6 

2 5,2 9,3 10,9 14,3 31,1 8,5 79,3 

КС–29 

(лютесценс 

231-13) 

0 5,7 11,1 16,8 25 41,5 8,9 109 

1 4,8 10,8 15,6 26,2 39,7 8,4 105,5 

2 5,9 11,5 15,8 25,1 38,2 8,9 105,4 

КС–51 

(еритроспермум 

264–13) 

0 6,4 14,2 20,1 29,2 33,2 9,2 112,3 

1 5,7 13,9 18,9 29,4 40,8 10,7 119,4 

2 6,3 13,3 17,5 30,5 41,4 10,6 119,6 

Щільноколоса 

0 7 14,6 22,5 25,1 31,3 3,6 104,1 

1 7,1 13,7 18,5 22,3 33,4 3,6 98,6 

2 6,8 12 21,5 24,7 32 3,7 100,7 

Красуня 

Поліська 

0 6,5 12,5 13,3 14,4 39,6 8,6 94,9 

1 4,1 8,4 10,1 16,1 37,4 9,4 85,5 

2 6,3 8,5 11,5 18,3 41,1 9,1 94,8 

Колорит 

0 5,4 9,3 14,5 25,2 41,2 8,4 104 

1 4,7 8 13 21,6 34,8 8,3 90,4 

2 5,1 9,4 15,1 25,2 39,8 8,7 103,3 

КС–33 

(еритроспермум 

242–13) 

0 8 11,3 13,1 25 37,4 9,6 104,4 

1 4,7 10,8 13,8 25,4 38,8 9,9 103,4 

2 6 13 14,2 25,5 38,3 9,2 106,2 

Пирятинка 

0 6,4 12,5 16 24,9 38,6 7,2 105,6 

1 3,9 12,3 17,1 26,6 39,3 8,1 107,3 

2 5,5 11,3 16,7 26,3 37,9 8,2 105,9 

Мокоша 

0 6,2 12,5 18 25 41 8,5 111,2 

1 5,6 11,7 18,4 22,5 43,1 8,5 109,8 

2 6,6 12 15,9 23,6 41,9 8,1 108,1 

Sx    0,20 0,40 0,60 0,70 0,60 0,30 1,80 
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Додаток Е3 

Вплив гербіцидів на структуру стебла пшениці озимої за 2019 р. 

Сорт 

Захист 

від 

бур’янів 

Довжина міжвузлів, см Довжина 

колоса, 

см 

Висота 

рослини, 

см 
1 2 3 4 5 

Осяйна 

0 4,2 10,6 17,5 25,3 33,9 8 99,5 

1 3 8,6 14 21,3 30,5 7,7 85,1 

2 6,6 10,5 13,8 22,6 33,7 7,7 94,9 

Мережка 

0 5,8 11 16,1 28,4 36 7,5 104,8 

1 6,2 12 18 29,3 33,1 7,9 106,5 

2 6,5 11 17,6 26,9 34,2 8,1 104,3 

Ефектна 

0 4,1 6,8 9,5 15,9 33,7 8 78 

1 3 5,5 10,8 18,1 35,9 8,2 81,5 

2 5 9,5 10,7 14,1 30,8 8,5 78,6 

КС–29 

(лютесценс 231-

13) 

0 5,5 11,3 16,4 25,2 40,8 8,9 108,1 

1 4,5 11 15,4 26 37,2 8,4 102,5 

2 5,7 11,7 15,9 25,3 38,1 8,9 105,6 

КС–51 

(еритроспермум 

264–13) 

0 6,2 13,9 20,2 29,4 32,9 9,2 111,8 

1 5,5 13,5 19 28,9 41,3 10,7 118,9 

2 6,1 13 17,3 30,3 41,8 10,6 119,1 

Щільноколоса 

0 7,2 14,2 22 24,9 30,9 3,6 102,8 

1 7 13,5 18,4 22,5 33,6 3,6 98,6 

2 6,6 12,2 22 25 32,4 3,7 101,9 

Красуня 

Поліська 

0 6,3 11,9 13 14,6 40 8,6 94,4 

1 4,3 8 10 16,3 37,5 9,4 85,5 

2 6 8,3 11,7 17,9 40,9 9,1 93,9 

Колорит 

0 5,2 9,5 14,7 25,4 41 8,4 104,2 

1 4,5 8,2 13,2 22 35 8,3 91,2 

2 5 9,2 15,3 25,4 39,9 8,7 103,5 

КС–33 

(еритроспермум 

242–13) 

0 7,8 11 13,3 24,8 37,6 9,6 104,1 

1 5,3 10,5 14 25,2 39 9,9 103,9 

2 6,2 13,1 14,4 25,3 38,2 9,2 106,4 

Пирятинка 

0 6,5 12,2 16,2 25 38,4 7,2 105,5 

1 4,2 12 16,9 26,4 39,1 8,1 106,7 

2 5,3 11,1 16,8 25,9 40 8,2 107,3 

Мокоша 

0 6 12,2 17,8 24,9 40,7 8,5 110,1 

1 5,4 11,3 18,2 22,7 42,5 8,5 108,6 

2 6,4 11,5 16,1 23,3 42 8,1 107,4 

Sx    0,25 0,42 0,61 0,64 0,55 0,32 1,89 
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Додаток Ж1 

Вплив гербіцидів на продуктивність колоса пшениці озимої за 2017 р. 

Варіант Маса 

зерна з 

колоса, г 

Маса 

1000 

зерен, г 
сорт 

захист від 

бур’янів 

Осяйна 

0 1,36 52,8 

1 1,82 53,7 

2 1,40 53,8 

Мережка 

0 1,10 48,4 

1 1,32 48,8 

2 1,68 49,8 

Ефектна 

0 1,42 46,2 

1 1,28 47,8 

2 1,76 45,6 

КС-29 (лютесценс 231-13) 

0 1,48 48,1 

1 1,59 48,8 

2 1,20 48,5 

КС-51 (еритроспермум 264-13) 

0 1,51 57,7 

1 1,95 62,5 

2 1,78 54,8 

Щільноколоса 

0 1,05 27,8 

1 1,12 27,5 

2 1,39 28,5 

Красуня Поліська 

0 1,39 46,5 

1 1,65 49,9 

2 1,45 47,5 

Колорит 

0 0,99 36,2 

1 1,39 43,5 

2 1,25 40,6 

КС-33 (еритроспермум 242-13) 

0 1,65 49,3 

1 1,82 51,2 

2 1,15 50,5 

Пирятинка 

0 1,21 45,5 

1 1,32 51,5 

2 1,48 52,8 

Мокоша 

0 1,59 52,5 

1 1,65 57,2 

2 1,89 57,5 

Sx    0,15 1,46 
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Додаток Ж2 

Вплив гербіцидів на продуктивність колоса пшениці озимої за 2018 р. 

Варіант 
Маса зерна з 

колоса, г 

Маса 1000 

зерен, г сорт 
захист від 

бур’янів 

Осяйна 

0 1,41 53,0 

1 1,96 54,0 

2 1,43 54,6 

Мережка 

0 1,25 48,6 

1 1,42 49,0 

2 1,80 50,0 

Ефектна 

0 1,52 46,0 

1 1,50 48,0 

2 1,86 46,8 

КС-29 (лютесценс 231-13) 

0 1,58 48,0 

1 1,65 48,6 

2 1,19 48,4 

КС-51 (еритроспермум 264-

13) 

0 1,48 58,0 

1 2,03 63,0 

2 1,65 55,5 

Щільноколоса 

0 0,91 27,6 

1 1,07 28,0 

2 1,44 28,9 

Красуня Поліська 

0 1,46 47,0 

1 1,72 50,2 

2 1,51 48,6 

Колорит 

0 1,05 36,0 

1 1,42 42,8 

2 1,31 40,4 

КС-33 (еритроспермум 242-

13) 

0 1,71 49,0 

1 1,91 51,0 

2 2,02 51,0 

Пирятинка 

0 1,19 46,0 

1 1,30 52,0 

2 1,55 53,6 

Мокоша 

0 1,65 53,0 

1 1,77 57,4 

2 1,96 59,0 

Sx    0,10 1,40 
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Додаток Ж3 

Вплив гербіцидів на продуктивність колоса пшениці озимої за 2019 р. 

Варіант 
Маса зерна з 

колоса, г 

Маса 1000 

зерен, г сорт 
захист від 

бур’янів 

Осяйна 

0 1,45 53,0 

1 2,02 54,0 

2 1,56 54,6 

Мережка 

0 1,32 48,6 

1 1,45 49,0 

2 1,76 50,0 

Ефектна 

0 1,48 46,0 

1 1,53 48,0 

2 1,82 46,8 

КС-29 (лютесценс 231-13) 

0 1,55 48,0 

1 1,63 48,6 

2 1,22 48,4 

КС-51 (еритроспермум 264-

13) 

0 1,51 58,0 

1 2,00 63,0 

2 1,62 55,5 

Щільноколоса 

0 0,98 27,6 

1 1,05 28,0 

2 1,43 28,9 

Красуня Поліська 

0 1,40 47,0 

1 1,69 50,2 

2 1,49 48,6 

Колорит 

0 1,08 36,0 

1 1,45 42,8 

2 1,35 40,4 

КС-33 (еритроспермум 242-

13) 

0 1,65 49,0 

1 1,89 51,0 

2 2,00 51,0 

Пирятинка 

0 1,15 46,0 

1 1,25 52,0 

2 1,65 53,6 

Мокоша 

0 1,63 53,0 

1 1,69 57,4 

2 1,90 59,0 

Sx    0,19 1,51 
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Додаток З 

Вплив гербіцидів на урожайність пшениці озимої за 2017–2019 рр. 

Варіант Урожайність, т/га 

сорт 

захист 

від 

бур’янів 

2017 2018 2019 

середнє 

за 2017-

2019 рр. 

Осяйна 

0 6,00 6,30 6,25 6,18 

1 8,50 8,80 8,86 8,72 

2 6,50 6,90 6,75 6,72 

Мережка 

0 6,50 7,00 6,89 6,80 

1 7,15 7,60 7,50 7,42 

2 9,25 9,60 9,45 9,43 

Ефектна 

0 6,32 6,90 6,84 6,69 

1 6,89 7,20 7,00 7,03 

2 8,32 8,70 8,56 8,53 

КС-29 (лютесценс 231-13) 

0 9,35 9,70 9,90 9,65 

1 9,90 10,60 10,20 10,2 

2 9,60 10,40 9,90 10,0 

КС-51 (еритроспермум 

264-13) 

0 6,32 6,70 6,85 6,62 

1 8,65 9,10 8,90 8,88 

2 8,16 8,50 8,40 8,35 

Щільноколоса 

0 6,16 6,50 6,65 6,44 

1 7,82 8,20 8,35 8,12 

2 10,60 12,00 11,50 11,4 

Красуня Поліська 

0 6,96 7,40 7,22 7,19 

1 6,78 7,20 7,50 7,16 

2 8,42 8,70 8,56 8,56 

Колорит 

0 7,95 8,40 8,25 8,20 

1 8,14 8,60 8,74 8,49 

2 8,86 9,40 9,55 9,27 

КС-33 (еритроспермум 

242-13) 

0 8,65 9,10 8,90 8,88 

1 9,80 10,90 10,65 10,5 

2 9,65 10,60 10,40 10,2 

Пирятинка 

0 8,20 8,60 8,80 8,53 

1 8,64 9,20 9,35 9,06 

2 11,20 12,50 12,10 11,9 

Мокоша 

0 9,40 10,00 10,25 9,88 

1 11,20 12,50 11,80 11,8 

2 9,95 10,60 10,85 10,5 
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Додаток И 

Якісний склад зерна сої за впливу способів основного обробітку ґрунту та гербіцидів, 2014-2016 рр. 

Спосіб 

основного 

обробітку 

ґрунту 

Фон строк 

внесення 

гербіциду 

Ф
о

н
 д

о
за

 

ге
р
б

іц
и

д
у
 

Вміст 

білка, 

% 

Валовий збір 

білка, т/га 

С
ер

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6

 р
р

. 

 ±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

Вміст 

олії, 

% 

Валовий збір 

олії, т/га 

С
ер

ед
н

є 
за

 

2
0
1
4

–
2
0

1
6

 р
р

. 

 ±
 д

о
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

  0 42,4 0,42 0,06 0,17 0,22 - 19,6 0,20 0,03 0,08 0,10 - 

досходово 
1 40,9 0,84 0,25 0,93 0,67 0,46 20,9 0,43 0,13 0,48 0,34 0,24 

2 40,8 1,02 0,29 1,08 0,80 0,58 21,0 0,53 0,15 0,56 0,41 0,31 

післясходово 
1 42,8 0,63 0,21 0,42 0,42 0,20 20,0 0,29 0,10 0,20 0,19 0,09 

2 42,2 0,78 0,24 0,60 0,54 0,32 20,3 0,38 0,11 0,29 0,26 0,16 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

  0 42,2 0,57 0,07 0,19 0,28 0,06 20,2 0,27 0,03 0,09 0,13 0,03 

досходово 
1 41,2 1,19 0,22 0,95 0,79 0,57 21,4 0,62 0,11 0,49 0,41 0,31 

2 40,5 1,28 0,27 1,25 0,93 0,71 21,1 0,67 0,14 0,65 0,49 0,38 

післясходово 
1 43,1 0,85 0,20 0,37 0,47 0,26 20,5 0,40 0,10 0,18 0,23 0,12 

2 42,7 0,93 0,22 0,53 0,56 0,34 20,6 0,45 0,11 0,26 0,27 0,17 

Примітка: 0 – без гербіцидів (контроль), 1 – Пікадор, РК (0,75 л/га), 2 – Пікадор, РК (1,0 л/га) 
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Додаток К 

Енергетична ефективність вирощування культур сівозміни залежно від 

різних систем основного обробітку та гербіцидів 

Основний 

обробіток 

ґрунту  

Строк 

внесення 

гербіциду 

Д
о

за
  

ге
р
б

іц
и

д
у
 

Енерговитрати 

на 1 га посіву, 

ГДж 

Енергоємність 

урожаю, 

ГДж/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності, 

(Кее) 

Соя 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

В 

0 16,55 10,3 0,62 

1* 17,20 32,9 1,91 

2* 17,30 41,1 2,38 

Г 
1* 17,17 20,6 1,20 

2* 17,27 26,7 1,55 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

В 

0 16,57 14,4 0,87 

1* 17,22 39,1 2,27 

2* 17,33 47,3 2,73 

Г 
1* 17,18 22,6 1,32 

2* 17,28 26,7 1,55 

Пшениця озима 

Оранка на 

20–22 см 

(контроль) 

А 

0 26,11 93,7 3,59 

1 26,48 112,9 4,26 

2 26,51 116,7 4,40 

Б 
1 26,50 101,4 3,83 

2 26,51 112,9 4,26 

Плоскорізне 

розпушення 

на 20–22 см 

А 

0 26,11 91,8 3,52 

1 26,50 109,0 4,11 

2 26,51 114,8 4,33 

Б 
1 26,48 97,6 3,69 

2 26,50 105,2 3,97 

Примітка: А – осінь, Б – весна, В – досходово, Г – післясходово, .0 – без гербіциду (контроль), 

1 –Пік (15 г/га) , 2 – Пік (20г/га), 1* – Пікадор, РК (0,75 л/га), 2* – Пікадор, РК (1,0 л/га) 
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