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Установлено, что при обеих системах земледелия, наиболее высокая эффективность 
действия почвенных гербицидов и, соответственно, наименьший уровень засоренности 
посевов культуры, были отмечены при применении их баковой смеси в период до появления 
всходов.  
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ШКОДОЧИННІСТЬ ПРОБЛЕМНИХ ВИДІВ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ БУРЯКІВ 

ЦУКРОВИХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Наведено результати досліджень щодо шкодочинності бур’янів залежно від ступенів 
їх рясності та участі в бур’яновій синузії у посівах буряків цукрових Правобережного 
Лісостепу України. 

Ключові слова: буряки цукрові, види, бур’яни, посіви, шкодочинність, шкідливість, 
шкода, урожайність, агрофітоценоз 

 
Вступ. Буряки цукрові – визнаний рекордсмен біологічної продуктивності серед 

сільськогосподарських рослин помірного кліматичного поясу планети. Лише буряки здатні 
за сприятливих умов вегетації синтезувати до 28 т/га сухих речовин за вегетаційний період і 
максимально акумулювати в них енергію сонячного світла у формі вуглеводів – цукрів [7]. 

Буряки цукрові в Україні є єдиною сировиною для промислового виробництва цукру 
[11]. Тенденції світового розвитку енергетики ще більше роблять вирощування буряків 
цукрових актуальним не лише як промислової бази виробництва цукру, а і фактично 
невичерпного джерела біоенергетичної сировини для виробництва біоетанолу [7]. 

Основні площі (близько 80%) бурякосіяння розташовані в Лісостеповій зоні на 
чорноземних ґрунтах. Ґрунтові і кліматичні умови даної зони України найсприятливіші для 
вирощування цієї культури і розкриття потенційних можливостей буряків цукрових [11]. 

Одночасно буряки цукрові є найбільш вибагливою і чутливою до умов вегетації 
культурою. Особливо гостро реагують рослини буряків цукрових на масову присутність у 
посівах рослин бур’янів, які здатні знижувати врожайність коренеплодів до 90% і більше [7]. 
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Бур'яни є конкурентами сільськогосподарських рослин у використанні факторів 
життя, тому наявність їх у культурних агрофітоценозах недопустима. Вони дуже 
пристосовані до умов середовища, мають високу конкурентоспроможність у посівах. Шкода, 
яку завдають культурним рослинам бур'яни, дуже велика. За даними Міжнародної організації 
з продовольства і сільського господарства (FAO), втрати сільськогосподарської продукції від 
бур'янів та інших шкідливих організмів в усьому світі оцінюються в 75 млрд. дол. за рік, що 
становить третю частину потенційно можливого збору врожаю [4]. 

За даними В.О. Єщенка, середньорічні світові втрати від бур’янів урожаю буряків 
цукрових становлять 37% [5]. За розрахунками ймовірні втрати від бур’янів в Україні 
сягають 15 млн. т буряків цукрових та відповідної кількості інших видів продукції 
рослинництва на загальну суму за нинішніми цінами до 30 млрд. гривень [9]. 

С.В. Бегей підрахував, що осот рожевий за середньої засміченості (5-6 рослин на 1 м2) 
на кожному гектарі поглинає з грунту таку кількість поживних речовин, якої достатньо для 
створення 31,8 ц зерна пшениці озимої або 200 ц коренеплодів буряків цукрових. Для 
вирощування такого врожаю необхідно внести у грунт понад 11 ц/га мінеральних добрив [2]. 

За даними О.О. Іващенка у зоні Лісостепу України бур’яни за 80 днів від початку 
вегетації здатні виносити з грунту в середньому: азоту – 160-200 кг/га, фосфору – 55-90 кг/га, 
калію – 170-250 кг/га. Такої кількості доступних сполук азоту достатньо, щоб виростити 4,5 
т/га зерна пшениці озимої або 39 т/га коренеплодів буряків цукрових. Відповідно за рахунок 
сполук фосфору та калію – 4-5 т/га зерна та 35-36 т/га коренеплодів [6]. 

За дослідженнями В. К. Слободяника, на ступінь шкідливості бур’янів впливав термін 
їх одночасної вегетації з культурою. Забур’яненiсть посівів цукрових буряків протягом 
перших 30 днів призводила до зниження врожаю коренеплодів на 2,9 т/га; 50 днів – на 
13 т/га; 80 днів – 19 т/га; 140 днів – 24,4 т/га [10]. 

Метою досліджень було встановити величину шкодочинності бур’янів, тобто втрату 
врожаю, обумовлену одиницею забур’яненості (ц/га на 1 шт./м2), залежно від ступенів їх 
постійної протягом вегетації рясності в посівах буряків цукрових Правобережного Лісостепу 
України. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводили в умовах стаціонарного 
досліду кафедри землеробства та гербології на Агрономічній дослідній станції НУБіП 
України, с. Пшеничне Васильківського району Київської області, впродовж 2012-2013 рр. 
Ґрунтовий покрив дослідної ділянки  чорнозем типовий малогумусний 
середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту становить 4 %, рН – 6,8, ємність 
вбирання  32,5 мг-екв/100 г ґрунту.  

Чергування культур у польовій зерно-просапній сівозміні відповідає зональним 
умовам Лісостепу: багаторічні трави – пшениця озима – буряки цукрові – кукурудза на силос 
– пшениця озима – кукурудза на зерно – горох – пшениця озима – буряки цукрові – ячмінь з 
підсівом люцерни. 

Для визначення шкодочинності бур’янів було закладено однофакторний польовий 
дослід у посівах буряків цукрових за біологічної системи землеробства.  

Схема досліду передбачає такі варіанти в чотирьохкратній повторності: 
1. Контроль 1 (без бур’янів) 
2. Контроль 2 (без прополювання) 
3. Рясність 10 шт./м2 
4. Рясність 25 шт./м2 
5. Рясність 50 шт./м2 
6. Рясність 100 шт./м2 
Ступені рясності бур’янів ботанічної структури для визначення їхньої шкодочинності 

створювали за таким алгоритмом:  
1) На кожній пробній ділянці формують однакову кількість культурних рослин 

упродовж вегетації. 
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цукрових за ступеня забур’яненості 10 шт./м². Це досягається за рахунок формування 
більшої вегетативної маси ніж у інших видів бур’янів. 

Висновки. Установлена сильна обернена кореляційна залежність рясності бур’янів та 
їх маси з їх шкодочинністю і урожайністю коренеплодів буряків цукрових. Визначена 
шкодочинність найбільш проблемних видів бур’янів у посівах буряків цукрових залежно від 
їх рясності та участі у бур’яновій синузії. Ця інформація, отримана у багаторічних 
спостереженнях, може слугувати для конкретизації модуля шкодочинності бур’янового 
угрупування певної рясності з відповідною ботанічною структурою. 
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Аннотация 

Танчик С.П., Петренко И.М. 
Вредоносность проблемных видов сорняков в посевах сахарной  свеклы 

Правобережной Лесостепи Украины 
Приведены результаты исследований по вредоносности сорняков в зависимости от 

степени их обильности и участия в сорной синузии в посевах сахарной свеклы 
Правобережной Лесостепи Украины. 
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Annotation 

Tanchyk S., Petrenko I. 
Harmfulness of problematic weed species in sugar beet crops in the Right-Bank Forest-

steppe of Ukraine 
The results of research on the harmfulness of weeds depending on the level of its profusion 

and participation in weeds formation in sugar beet crop in The Right-Bank Forest-steppe of 
Ukraine. 
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