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ВСТУП 
 

Бур’яни споконвіку були і залишаються серйозним чинником, який ви-

кликає значні втрати рослинницької продукції. В сучасних умовах, коли пра-

цівники аграрного сектору економіки озброєні ефективними заходами конт-

ролювання бур’янів, зокрема новітніми гербіцидами, втрати урожаю сільсь-

когосподарських культур сягають в середньому 10–12 %. В останні роки в 

зв’язку з корінними змінами в системах землеробства в Україні, а також гло-

бальним потеплінням клімату планети, відбулись значні зміни у видовому 

складі сегетальних бур’янів. Це спонукає вносити певні корективи в захисті 

сільськогосподарських культур від цієї групи шкідливих організмів. 

Економічно і екологічно обґрунтована система контролювання бур’янів 

у конкретних умовах окремих господарств можлива лише за щорічного гер-

бологічного моніторингу полів. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

України разом з Харківським національним аграрним університетом 

ім. В.В. Докучаєва розробив методику гербологічного моніторингу, яка най-

більш адаптована до умов господарств. Запропонований гербологічний моні-

торинг складається з трьох складових частин: 

- основне обстеження посівів; 

- визначення потенційної забур’яненості ґрунту полів; 

- оперативне обстеження посівів. 

Працівники сільськогосподарських підприємств часто відчувають не-

стачу компактних простих атласів бур’янів, які, зокрема, вкрай необхідні, при 

основному обстеженні посівів на забур’яненість. В різні роки були видані ка-

пітальні атласи і альбоми бур’янів (Фисюнов, 1984; Веселовський та ін., 

1988). Але вони за давністю років стали не доступні для багатьох агрономів. 

Періодично загальновідомі зарубіжні фірми-виробники гербіцидів пропону-

ють свої атласи бур’янів рослин. Але вони не завжди достатньо адаптовані 

для практичних працівників сільськогосподарської галузі нашої країни. Крім 

того, вони часто перевантажені видами, які рідко зустрічаються або зовсім 

відсутні на полях України. 

Ці причини спонукали авторів «Атласу основних бур’янів північно-

східної України» підготувати вказану працю. В ній стисло наведені результа-

ти п’ятирічних обстежень посівів декількох господарств Харківської області. 

Приведені дані дають можливість співставити видовий склад сучасних 

бур’янів з тими, які були в кінці минулого сторіччя. Крім того, приведена ме-

тодика гербологічного моніторингу полів. Основна частина атласу присвяче-

на ілюстрації основних бур’янів регіону. Щиро сподіваємось, що запропоно-

вана книга, буде корисною для працівників сільського господарства, науков-

ців, викладачів і студентів навчальних закладів. 
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1 ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ БУР’ЯНІВ В УМОВАХ 

ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ 

Упродовж останніх 10–12 тисячоліть людської цивілізації, коли людина 

стала займатись землеробством, відбулись значні зміни в синантропному 

компоненті флори Землі. Поряд з еволюцією якісного складу культурних рос-

лин, поліпшення їх генофонду паралельно відбулись суттєві зміни і в небажа-

ному елементі агроценозів – бур’яновій рослинності. Більш-менш детально ці 

зміни можливо прослідкувати за науковими публікаціями, які торкнулись кі-

нця ХІХ – початку ХХІ сторіччя (Лещенко, 1914; Целик, 1928; Никитин, 1979; 

Кравченко, 2000; Зуза, 2009). 

На початку цього періоду для України в землекористуванні були харак-

терними такі риси: 

1) велику питому вагу в структурі посівних площ займали ранні ярі зер-

нові, а низьку – просапні культури; 

2) сівозміни мали коротку ротацію, найбільш типовою була трипільна:

пар (переліг), озимі, ярі; 

3) обмежені можливості для інтенсивного обробітку ґрунту;

4) використання для підтримання ґрунтової родючості виключно орга-

нічних добрив. 

Індустріалізація народного господарства і колективізація на селі внесли 

ряд позитивних змін у веденні сільського господарства. Це удосконалення 

сівозмін, впровадження механізації в технології вирощування сільськогоспо-

дарських культур, поліпшення насінництва. В другій половині минулого сто-

ліття з’явилась можливість широкого використання мінеральних добрив, а 

згодом впровадження систем хімічного захисту культур від шкідливих орга-

нізмів, зокрема бур’янів. Ці нововведення забезпечили різке зростання уро-

жайності сільськогосподарських культур та зменшення забур’яненості полів. 

Відбулись суттєві зміни у видовому складі бур’янів (Цибульщак, 1996; 

Конопля, Курдюкова, 2006; Шевченко, 2007). Ціла низка видів зникла з полів, 

зокрема кукіль звичайний (Agrostemma githago L.), а також втратили минулу 

шкідливість – наземка велика (Polycnemum majus A. Braun), червець одноріч-

ний (Scleranthus annuus L.), види курая (Salsola). Натомість набули поширен-

ня інші бур’яни. Дослідження Інституту степової зони НААН засвідчили, що 

за останні роки різко скоротилась кількість щириці білої (Amaranthus albus L.) 

і в той же час її замінили щириці звичайна (A. retroflexus L.) і жминдовидна 

(A. blitoides S. Wats.). Змінилась структура злакових однорічних бур’янів: 

значно зменшилась кількість мишію сизого (Setaria glauсa (L.) Beauv.) і зрос-

ла чисельність плоскухи звичайної (Echinochloa crusgalli (L.) Roem et Schult.) 

(Шевченко, 2007). Простежується в умовах України і ближнього зарубіжжя 

зростання в бур’янових угрупуваннях видів з родин тонконогових (Небытов, 

Коломейченко,2002; Немченко и др., 2006; Зуза, 2010; Шпанев, Байбакова, 

2014). При цьому йде мова не тільки про просовидні бур’яни, але й озимі ви-

ди (Ушкаренко, Голобородько, 2009; Шуляковская, Балеста, 2012). 

Особливу занепокоєність викликає стрімке зростання чисельності амб-

розії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.) за останні 20–30 років. Потрібен 
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аналіз причин, які сприяли експансії цього карантинного виду на території 

України. Починають поширюватись на полях також інші проблемні бур’яни, 

зокрема ваточник сирійський (Asclepias syriaca L.) (Шевчук, Сторчоус, 2007). 

На початку XXІ сторіччя відбулись значні зміни в сегетальній рослин-

ності порівняно з останньою четвертю минулого сторіччя, коли мало місце 

масове впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогоспо-

дарських культур. У пройдені двадцять років відбулись суттєві перетворення 

в аграрному секторі економіки України: 

1) різко змінилась структура посівних площ в бік зростання посівів со-

няшника і зернових культур, продукція яких у великих обсягах йшла на екс-

порт; 

2) в той же час мали місце скорочення посівних площ під кормовими 

культурами і цукровими буряками, що пов’язано із зменшенням рентабельно-

сті виробництва продукції тваринництва і цукрової сировини; 

3) диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію і засоби вироб-

ництва при відсутності серйозних дотацій з боку держави значно погіршило 

економічний стан господарств, що призвело до суттєвого спрощення техно-

логії виробництва рослинницької продукції, зменшення обсягів внесення на 

поля добрив. 

Крім того, відбувається наростання глобального потепління клімату 

планети, яке найбільш відчутне в умовах помірних зон Землі. Аналіз багато-

річних метеорологічних спостережень засвідчив, що середньорічна темпера-

тура повітря на околицях Харкова за період 1910–1980 рр. становила 7,1 
о
С. У 

подальшому вона зросла в середньому за 1981–2000 рр. до 8,1 
о
С, а за 2001–

2013 рр. – до 9,1 
о
С. Це також вплинуло певним чином на трансформацію ви-

дового складу сегетальної рослинності в регіоні. 
Дослідження проводили протягом 5 років (2011–2015 рр.) в 6 господар-

ствах Харківської області. Щорічно обстежували поля ДП ДГ «Елітне» (Хар-
ківський район) і ДП ДГ «Червона хвиля» (Великобурлуцький район) Інсти-
туту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Також, цю роботу виконували на 
дослідних ділянках і насінницьких полях Інституту рослинництва 
ім. В. Я. Юр’єва НААН і Харківського національного аграрного університету 
ім. В. В. Докучаєва (2014–2015 рр.), які розташовані в Харківському районі. 
Ці пункти представляли лісостепову зону області. З 2012 р. дослідженнями 
були також охоплені господарства, які знаходяться в степовій зоні: СТОВ 
«Україна Нова» (2012 р., Балаклійський район); СТОВ «Картамиш» (2013 р., 
Первомайський район); фермерське господарство «Хлібороб» (2014 р., Пер-
вомайський район); ПСП «Фрунзе» (2015 р., Зачепилівський район). У ціло-
му, за п’ять років було обстежено 1207 полів і ділянок. Обстеження проводи-
ли у відповідності з методикою, яка була запропонована нами в 1976 р. і ап-
робована в багатьох господарствах Харківської, Донецької і Курської облас-
тей. Основне обстеження є складовою частиною гербологічного моніторингу 
і його виконували, насамперед, в кінці червня–на початку липня. Для кожного 
поля був передбачений окремий бланк, в який заносили кожен вид бур’яну, 
який зустрічався обстежувачу в процесі виконання даної роботи. Після про-
ходження поля по діагоналі всі бур’яни ділили на три групи: домінуючі, суб-
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домінуючі і супутні (асектатори). Домінантна роль кожного виду бур’яну 
окомірно оцінювалась, виходячи з його участі у формуванні загальної маси 
сегетального угрупування в конкретному полі. Домінуючими вважались ті 
види, маса яких перевищувала 10 % загальної маси всіх бур’янів, субдоміну-
ючими – відповідно 3–10 %. Суть методики викладена в останній нашій нау-
ковій розробці «Гербологічний моніторинг полів сільськогосподарських під-
приємств» (Зуза, Гутянський, 2012). 

За матеріалами основного обстеження посівів всі види бур’янів діли-
лись на п’ять категорій поширеності згідно табл. 1. 

Таблиця 1 – Критерії для визначення поширеності бур’янів 

Бал пошире-
ності 

Група поши-
реності 

% зустрічання 
виду бур’яну на 

полях 

% домінування бур’янів 
за масою в сегетальному 

угрупуванні 

І дуже широко 76–100 понад 50 
ІІ широко 51–75 31–50 

ІІІ помірно 26–50 11–30 

ІV мало 1–25 до 10 
V дуже мало до 1 0 

Обстеження показали, що бур’яни були представлені 44 родинами. 
Найбільшою кількістю бур’янів була представлена родина айстрових (48 ви-
дів). Друге, третє і четверте місця займали відповідно родини капустяних (24 
види), глухокропивні (21 вид) і тонконогові (17 видів). У цілому, на полях бу-
ло виявлено 249 бур’янів, 19 засмічувачів та 10 дерев і кущів. Основні 
бур’яни займали 9 % від загального видового складу. Мало і дуже мало по-
ширені види бур’янових рослин становили відповідно 26 % і 66 %. 

В табл. 2 узагальнені результати наших п’ятирічних досліджень, де по-
казані бур’яни, які віднесені від дуже широко до помірно поширених видів на 
полях північно-східної України. В категорії дуже широко поширених бур’янів 
залишились п’ять видів: мишій сизий, плоскуха звичайна, щириця звичайна, 
лобода біла і осот рожевий. Відійшли до широко поширених бур’янів такі ви-
ди, як чистець однорічний, фалопія березковидна і березка польова, які 25–30 
років тому назад займали нижню позицію в списку дуже широко поширених 
видів. Внаслідок змін клімату в бік потепління ще нижче опустились, до по-
мірно поширених бур’янів, такі види, як гірчиця польова, гірчак розлогий, 
осот жовтий польовий. 

Зате стрімко заполонив поля карантинний бур’ян амброзія полинолиста, 
який в минулому був дуже мало поширеним бур’яном у посівах, а в сучасних 
умовах став широко поширеним видом на полях. Підвищення температурного 
режиму зміцнило позиції мишію зеленого в посівах польових культур. Не-
сподіванкою стало зростання присутності в посівах здичавілого проса посів-
ного. Частіше стали в посівах також зустрічатись інші теплолюбні бур’яни 
(паслін чорний, нетреба звичайна, калачики занедбані). В той же час послаби-
ли свої позиції ранні ярі (жабрій звичайний, рутка лікарська) і зимуючі (ро-
машка непахуча, талабан польовий, грицики звичайні та інші), які за своїм 
генезисом є бореальними рослинами. 
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Таблиця 2 – Основні бур’яни Харківської області 

Види бур’янів 

Частка зустрічання і 

домінування бур’янів 

у сегетальному угру-

пуванні, % полів 

Група по-

ширеності 

бур’янів в 

д с а ∑ 

2
0
1
1
–
2
0
1
5
 р

р
. 

1
9
8
0
–
1
9
9
3
 р

р
. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ярі пізні 

Мишій сизий (Setaria glauсa (L.) Beauv.) 17 28 43 88 І І 

Плоскуха звичайна (Echinochloa crusgalli 

(L.) Roem et Schult.) 
18 20 41 79 І І 

Мишій зелений (Setaria viridis (L.) Beauv.) 2 4 20 26 ІІІ ІV 

Просо смітне (Panicum miliaceum var. ru-

derale Kitag.) 
5 7 23 35 ІІІ V 

Щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) 9 16 49 74 І І 

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisi-

folia L.) 
4 6 35 55 ІІ V 

Паслін чорний (Solanum nigrum L.) 2 4 25 31 ІІІ ІV 

Нетреба звичайна (Xanthium strumarium L.) 2 5 22 29 ІІІ ІV 

Циклахена нетреболиста (Сyclachaena 

xanthiifolia (Nutt.) Fresen) 
 2 24 26 ІІІ ІІІ 

Калачики занедбані (Malva negleсta Wallr.)  1 25 26 ІІІ ІV 

Осот городній (Sonchus oleraceus L.)  1 16 17 ІV ІІІ 

Ярі ранні 

Лобода біла (Chenopodium album L.) 9 18 54 81 І І 

Чистець однорічний (Stachys annua L.) 2 11 50 63 ІІ І 

Фалопія березковидна (Fallopia convolvu-

lus (L.) A. Love) 
5 15 45 66 ІІ І 

Гірчак розлогий (Polygonum lapathifolium L.) 2 8 38 48 ІІІ І 

Гірчиця польова (Sinaрis arvensis L.) 1 3 29 33 ІІІ І 

Спориш звичайний (Polygonum aviculare L.)  2 31 33 ІІІ ІV 

Жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.)  1 14 15 ІV ІІІ 

Рутка лікарська (Fumaria officinalis L.)  2 16 18 ІV ІІІ 

Зимуючі 

Латук компасний (Lactuca serriola 

Torner.) 
1 4 39 44 ІІІ ІV 

Сокирки польові (Delphinium consolida L.) 3 4 25 32 ІІІ ІІІ 

Куколиця біла (Melandrium album (Mill.) 

Garcke) 
 2 32 34 ІІІ ІІІ 

Фіалка польова (Viola arvensis Murr.) 1 5 27 33 ІІІ ІІІ 

Талабан польовий (Thlaspi arvense L.)  2 27 29 ІІІ ІІ 
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Кінець таблиці  2 

1 2 3 4 5 6 7 

Підмаренник чіпкий (Galium aparine L.) 2 18 20 ІV ІІІ 

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik) 
1 1 16 18 ІV ІІІ 

Сухоребрик льозеліїв (Sisymbrium Loeselii L.) 2 11 13 ІV ІІІ 

Ромашка непахуча (Matricaria perforata 

Merat.) 
1 19 20 ІV ІІІ 

Липучка звичайна (Lappula squarrosa 

(Retz.) Dumort.) 
9 9 ІV ІІІ 

Дворічні 

Будяк акантовидний (Carduus acanthoides L.) 16 16 ІV ІІІ 

Буркун жовтий (Melilotus officinalis (L.) 

Pall.) 
10 10 ІV ІІІ 

Резеда жовта (Reseda lutea L.) 1 11 12 ІV ІІІ 

Кореневищні 

Пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) 

Nevski) 
1 2 16 19 ІV ІV 

Чина бульбиста (Lathyrus tuborosus L.) 2 9 11 ІV ІV 

Коренепаросткові 

Осот рожевий (Cirsium arvense (L.) Scop.) 15 20 41 76 І І 

Березка польова (Convolvulus arvensis L.) 6 62 68 ІІ І 

Осот жовтий польовий (Sonchus arvensis L.) 1 4 29 34 ІІІ І 

Молочай прутовидний (Euphorbia virgata 

Waldst et Kit) 
3 6 30 39 ІІІ ІІ 

Кореневостержневі 

Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale 

Wigg.) 
1 11 12 ІV ІІІ 

Засмічувачі 

Соняшник однорічний (Helianthus annua L.) 3 5 26 34 ІІІ V 
Примітка.  д – домінуючі види; с – субдомінуючі види; а – асектатори (супут-

ні види); ∑ – зустрічання виду (сума д, с, а). 

Спостерігались певні відмінності у видовому складі бур’янів між лісос-
теповими і степовими районами північно-східної України (табл. 3). Різна по-
ширеність окремих бур’янів обумовлена, в першу чергу, неоднаковими вимо-
гами рослин  до стану зволоженості територій. В степовій зоні краще почу-
вають себе коренепаросткові види, в яких більш глибока коренева система: 
молочай прутовидний, молокан татарський, льонок звичайний і різак звичай-
ний. Особливо це було помітно відносно молочаю прутовидного, який раніше 
звичайно займав четверту позицію серед коренепаросткових бур’янів після 
осоту рожевого, березки польової і осоту жовтого польового. Але в останні 
роки він по домінантній ролі в степовій зоні часто зрівнювався з осотом ро-
жевим. 
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Таблиця 3 – Відмінності видового складу бур’янів за зонами північно-східної 
України 

Види бур’янів, які переважають у зоні 

Лісостеп Степ 

паслін чорний 
щириця звичайна 
гірчак розлогий 

жабрій звичайний 
фіалка польова 

осот жовтий польовий 

мишій сизий 
просо посівне 

амброзія полинолиста 
мачок рогатий 

молочай прутовидний 
молокан татарський 
льонок звичайний 
різак звичайний 

 
В останні роки дещо збіднився видовий склад бур’янів внаслідок різко-

го скорочення посівних площ багаторічних трав, в яких знаходили екологічну 
нішу, ціла низка дворічних, кореневостержневих і кореневищних видів. Такий 
помірно поширений кореневостержневий вид кульбаба лікарська став мало 
поширеним. А такі мало поширені бур’яни в минулому, як буркун білий (Mel-
ilotus albus Dest.), татарник колючий (Onopordum acanthium L.), дивина зви-
чайна (Verbascum thapsus L.), козельці великі (Tragopogon major L.), смілка 
широколиста (Oberna behen L.), звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.), 
перстач прямий (Potentilla erecta L.), перстач гусячий (Potentilla anserina L.), 
родовик лікарський (Sanguisorba officinalis L.), шавлія кільчаста (Salvia vertic-
illata L.), волошка скабіозовидна (Centaurea scabiosa L.), лядвенець рогатий 
(Lotus corniculanus L.), в останні роки перейшли в категорію дуже мало по-
ширених. 

Крім потепління клімату, збільшенню кількості нетреби звичайної 
сприяло зростання посівних площ соняшника. В посівах цієї технічної куль-
тури захист від бур’янів проводиться переважно за допомогою ґрунтових гер-
біцидів. Але внаслідок дуже великих розмірів насіння нетреби звичайної, ґру-
нтові гербіциди недостатньо ефективно контролювали цей вид, що призводи-
ло до накопичення цього бур’яну на полях. 

Соняшник, який в минулому дуже рідко зустрічався в посівах інших 
культур, став серйозною проблемою на полях, де він був попередником. За 
своєю шкідливістю він перевершував звичайні бур’яни і за поширеністю він 
увійшов до категорії помірно поширених видів сегетального угрупування. 

У зв’язку з потеплінням клімату на території північно-східної України 

з’явились декілька адвентивних бур’янів. В 2011 р. на полі насінницького по-

сіву кукурудзи, розташованого в межах ДП ДГ «Елітне», вперше були вияв-

лені поодинокі рослини канатника Теофраста (Abutilon theophrasti Med.) і гі-

біскус трійчатий (Hibiscus trionum L.). В подальшому вони зустрічались на 

інших полях. Зроблено було припущення, що вони проникли на поля разом 

насіннєвим матеріалом кукурудзи, вірогідно завезеного з південних областей 

нашої країни. 

В 90-ті роки минулого століття в межах ДП ДГ «Елітне» у посівах бага-

торічних трав дуже рідко зустрічався стенактіс однорічний (Stenactis annua 
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Nees.). На теперішній час цей вид заполонив на Харківщині рудеральні місце-

зростання. На орних землях він перейшов з категорії дуже мало розповсю-

джених бур’янів до мало розповсюджених бур’янів. 

В останні роки до проблемних бур’янів часто відносять ваточник сирій-

ський (Asclepias syriaca L.). Як показали наші обстеження цей вид фіксується 

на полях всіх господарств поодинокими рослинами чи невеликими місцинами 

за показника зустрічання 3 %. Наші спостереження засвідчили, що виявлений 

на окремих полях ваточник сирійський не завжди на них закріплюється і це 

дає підстави вважати, що цей вид не швидко стане в зоні достатньо пошире-

ним бур’яном. 

2 ГЕРБОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ПОЛІВ 

2.1 Основне обстеження посівів 

Основне обстеження посівів на забур’яненість є головним етапом гер-

бологічного моніторингу орних земель. Воно повинно проводитись щорічно 

на всіх посівах сільськогосподарських культур. Матеріали основного обсте-

ження дають змогу: 

1) скласти план заходів захисту від бур’янами в період основного обро-

бітку ґрунту; 

2) за потреби зробити уточнення в розміщенні культур на полях сіво-

зміни на наступний рік; 

3) скласти прогноз забур’яненості полів у наступному році й на його

основі розробити план заходів захисту посівів від бур’янів; 

4) сформувати необхідний асортимент гербіцидів;

5) зробити аналіз ефективності заходів захисту від бур’янами, які були

проведені в поточному році. 

З міркувань низької трудомісткості, придатності матеріалів обстеження 

для прогнозування та точності відображення зв’язку між забур’яненістю й 

втратами врожаю кращим мірилом рівня забур’яненості посіву буде питома 

частка бур’янів у загальній масі культурних і бур’янових рослин. Для цього 

запропонована відповідна шкала рівнів забур’яненості (табл. 4). 

Таблиця 4 – Шкала рівнів забур’яненості 

Бал  

забур’яненості 

Рівень  

забур’яненості 

Питома частка бур’янів у загальній масі 

агрофітоценозу (%) 

1 дуже слабкий до 1 

2 слабкий 1–5 

3 середній 6–15 

4 сильний 16–45 

5 дуже сильний більше 45 

Крім кількісної оцінки забур’яненості посіву при основному обстеженні 

повинна бути і якісна оцінка. На кожному полі залежно від культури і еколо-

гічних умов конкретного року звичайно зустрічаються десятки видів бур’янів. 
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Але для розробки заходів захисту від них необхідно орієнтуватись не на 

окремі види бур’янів, а на сукупність домінуючих їх представників. 

Сукупність видів бур’янів з певними біологічними властивостями та 

чутливістю до гербіцидів, для яких необхідні відповідні заходи захисту, скла-

дають тип забур’яненості. Виходячи з видового складу бур’янів, який прита-

манний зоні можна виділити п’ять простих типів забур’яненості: 

1) злаковооднорічний (ярі пізні бур’яни з родини тонконогових); 

2) дводольномалорічний (ярі, зимуючі, озимі і дворічні бур’яни з класу 

дводольних); 

3) коренепаростковий (коренепаросткові і деякі кореневищеві бур’яни з 

класу дводольних); 

4) кореневостержневий (кульбаба лікарська та інші кореневостержневі ви-

ди); 

5) пирійний (пирій повзучий). 

Прості типи забур’яненості звичайно зустрічаються лише на третій частині 

полів. В більшості випадків переважають складні типи, які складаються з 2–3 

простих. Злаковооднорічний, дводольномалорічний і коренепаростковий типи та 

їх комбінації складають приблизно 98 % всіх типів забур’яненості, характерних 

для зони. При визначенні складного типу забур’яненості в його назві на перше 

місце ставлять ту групу, яка найбільше представлена в загальній масі бур’янів, а 

на друге чи третє – групи бур’янів у відповідності з їх участю в сегетальному 

угрупуванні. Наприклад, на одному полі тип забур’яненості може бути злаковоо-

днорічно-дводольномалорічним, а на іншому дводольномалорічно-

злаковооднорічним. Якщо взяти до уваги, що в переважній більшості випадків в 

умовах північно-східної частини Лівобережної України доводиться мати справу із 

злаковооднорічним, дводольномалорічним, коренепаростковим простими типами 

забур’яненості, то теоретично загальне число двохчленних і трьохчленних (на-

приклад, коренепаросткові-дводольномалорічно-злаковооднорічний тип) склад-

них типів забур’яненості може бути 12. 

Основне обстеження посівів культур суцільного посіву й низькорослих 

просапних культур краще проводити перед їх збиранням, а високорослих 

просапних культур — після закінчення робіт з догляду за посівами. Кращим 

періодом для обстеження посівів більшості сільськогосподарських культур є 

третя декада червня–друга декада липня. В цей період практично зійшли всі 

бур’яни, насіння яких вийшло із стану спокою, повністю проявилась дія вне-

сених гербіцидів, а в агрономів господарств, зважаючи на те, що ще не розпо-

чались жнива, є певний вільний час. 

При обстеженні планують маршрут так, щоб проходячи кожне поле по 

діагоналі, не робити холостих проходів. Залежно від розміру поля або його 

частини, якщо тут висіяно дві чи більше культур, в 10-30 місцях окомірно ви-

значають рівень забур’яненості за вищезгаданою шкалою. Спочатку, до на-

буття необхідних навичок, можна проводити зважування маси культури і 

бур’янів за допомогою кишенькових ваг. В міру проходження по полю запи-

сують всі бур’яни, які зустрічають. Для зручності аналізу видового складу 

бур’янів на полі доцільно при записі всі види розділити на три групи та окре-

мо їх записувати: 1) ярі; 2) зимуючі, озимі і дворічні; 3) багаторічні. 
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Закінчивши обстеження поля, всі бур’яни відразу ж ділять на три групи: 

домінуючі, субдомінуючі та інші. До перших відносять ті види, маса яких серед 

всіх бур’янів становить понад 10 %, других – коливається в межах 3–10 %. Біля 

записів тих бур’янів, які віднесені до домінуючих, ставлять букву «д», субдомі-

нуючих – «с». 

Виходячи з того, які бур’яни займають домінуюче (д) чи субдомінуюче (с) 

положення за масою, визначають тип забур’яненості поля. Вказуючи складний 

тип забур’яненості, на перше місце в назві ставиться та група бур’янів, яка пере-

важає над іншими. Одночасно, при обстеженні, виходячи з очікуваного рівня 

врожайності, відмічається стан посіву (відмінний, добрий, задовільний, поганий, 

дуже поганий). Вказується також зріджений чи полеглий посів, чи мають місце 

ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Середній бал забур’яненості 

поля може бути підрахованим у приміщенні після закінчення обстеження. 

Всі записи роблять в попередньо заготовлених бланках-відомостях. 

Приклад заповнення бланка результатів обстеження поля на забур’яненість 

приводиться нижче в табл. 5. Відомості обстеження полів на забур’яненість, 

поряд з іншою агрономічною документацією, повинні зберігатись протягом 

багатьох років. Це потрібно для того, щоб, складаючи прогноз забур’яненості, 

можна використати інформацію за декілька років. 

Таблиця 5 – Відомість основного обстеження поля на забур’яненість 

Господарство    Елітне Дата обстеження    03. 07. 2003 р. 

Поле IV   сівозміна   кормова Площа    34,0 га 

Культура   яра пшениця Попередник    кормовий буряк 

Бал 

забур’яненості 
Види бур’янів 

1 д Куряче просо Підмаренник чіпкий с Берізка польова 

1 д Мишій сизий Куколиця біла с Осот рожевий 

3 с Лобода біла Синяк звичайний   Осот жовтий 

2 с Гірчиця польова Липучка звичайна   Молочай лозний 

3   Рутка лікарська Смілка вильчата   Рогоза жовта 

4 Чистець однорічний  Льонок звичайний 

1 Щириця звичайна   Полин звичайний 

2 Чорнощир звичайний 

2 Гірчак розлогий 

середнє 2,1 

Внесені гербіциди        Ларен, 10 г/га в фазі кущіння 

Тип забур’яненості       злаковооднорічно-дводольномалорічно- 

     коренепаростковий 

Рівень забур’яненості   середній 

Стан посіву                    добрий 

За матеріалами обстеження можна виготовити карту забур’яненості по-

лів. Для більшої наочності тип забур’яненості позначають певною розфарбов-

кою, а рівень забур’яненості – штриховкою. Але карта забур’яненості вміщує 
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мало інформації, й тому основним документом для прогнозування та скла-

дання плану заходів захисту від бур’янами служать первинні відомості об-

стеження полів на забур’яненість. Ці відомості повинні зберігатись тривалий 

час і служити матеріалом для аналізу ефективності системи контролювання 

бур’янів у господарстві протягом багатьох років. 

 

2.2 Прогнозування забур’яненості посівів за матеріалами основного 

обстеження 

Задача основного обстеження полів на забур’яненість полягає в скла-

данні прогнозу їх прояву в наступному році. При складанні прогнозу врахо-

вуються чотири основні фактори: 

1) рівень забур’яненості та видовий склад бур’янів на полі в поперед-

ньому, а ще краще за декілька попередніх років; 

2) біологічні й технологічні особливості культури, яка буде висіватись 

на даному полі в наступному році; 

3) комплекс прийомів обробітку ґрунту, проведений на полі в період 

основної підготовки ґрунту; 

4) метеорологічні умови восени, взимку, навесні взагалі й особливо в 

періоди, які передують часу сівби на конкретному полі. 

Кількість сходів бур’янів значною мірою залежить від потенційної за-

бур’яненості ґрунту, але можливості формування біомаси, а значить, і прояв 

бур’янами шкідливості визначаються в основному біологічними і технологічними 

особливостями культури, специфікою її реагування на конкретний вид бур’яну. 

Навіть великі запаси насіння в ґрунті з різним ступенем вірогідності реалізуються 

в фактичну забур’яненість, яка виражається в біомасі бур’янів у посівах конкрет-

них сільськогосподарських культур (рис. 1). Для отримання більш точного про-

гнозу забур’яненості слід користуватись не тільки даними основного обстеження 

минулого року, але й брати до уваги матеріали ряду попередніх років по конкрет-

ному полю. 

Відмова від проведення лущіння або запізнення з ним у період основної пі-

дготовки ґрунту може збільшити кількість пожнивних, тобто, основних ярих, і 

коренепаросткових бур’янів. Не глибока оранка та безполицевий обробіток ґрун-

ту сприяють збільшенню забур’яненості коренепаростковими та іншими багато-

річними видами. 

Спрощення системи зяблевої підготовки ґрунту посилює забур’яненість 

полів, особливо у роки з вологою погодою в кінці літа–початку осені. Суха по-

года в серпні та тривала дощова й тепла погода в першій половині вересня ство-

рюють сприятливі умови для появи масових сходів зимуючих бур’янів у посівах 

озимини. Раннє настання весни, тепла, помірно волога погода в допосівний пе-

ріод сприяють очищенню полів від значної частини бур’янів. За пізньої, сухої та 

холодної весни, навпаки, основна кількість бур’янів сходить уже після сівби. 

Оскільки в конкретний період неможливо передбачити характер погоди 

на тривалий час, за складання прогнозу забур’яненості можливі деякі помилки. 

Тому на початку вегетації культур і під час догляду за посівами залежно від 

фактичної забур’яненості в систему заходів захисту від бур’янами вносять не-

обхідні корективи. 
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Для проведення всебічного аналізу ефективності заходів з контролювання 

бур’янів за тривалий час необхідно вивчення стану забур’яненості на конкретному 

полі за відповідні роки. Цього потребує і більш точний прогноз забур’яненості 

конкретного поля. Приклад динаміки змін гербологічної ситуації на одному полі 

впродовж чотирьох років показаний в табл. 6, де приведений фрагмент  матеріалів 

основного обстеження одного з полів дослідного господарства Інституту рослин-

ництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 

Таблиця 6 – Динаміка стану забур’яненості посівів у полі ІV першої польової 

сівозміни ДП ДГ «Елітне» (Харківський район Харківської області) 

Рік 2007 2008 

Культура Соя Пшениця яра 

1 2 3 

Види бур’янів д мишій сизий с мишій сизий 

д плоскуха звичайна с плоскуха звичайна 

д щириця звичайна 

   лобода біла 

   фалопія березковидна с фалопія березковидна 

   гірчиця польова с гірчиця польова 

с чистець однорічний с чистець однорічний 

   жабрій звичайний  с жабрій звичайний  

   паслін чорний 

   галінсога дрібноквіткова 

   спориш 

   редька дика 

   куколиця біла    куколиця біла 

   латук компасний 

   підмаренник чіпкий 

   скерда покрівельна 

   фіалка польова с фіалка польова 

   осот рожевий    осот рожевий 

   осот жовтий    осот жовтий 

  березка польова    березка польова 

   льонок звичайний 

   чистець болотяний 

   пирій повзучий 

   резеда жовта 

   спаржа лікарська 

   подорожник великий 

Використаний гербі-

цид 

Серп Гранстар 

Тип забур’яненості  злаковооднорічно-

дводольномалорічний 

дводольномалорічно-

злаковооднорічний 

Рівень забур’яненості слабкий слабкий 
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Продовження таблиці  6 

1 2 3 

Рік 2009 2010 

Культура Горох Пшениця озима 

Види бур’янів с мишій сизий    мишій сизий 

   плоскуха звичайна    плоскуха звичайна 

с щириця звичайна    щириця звичайна 

с лобода біла    лобода біла 

с фалопія березковидна 

с гірчиця польова    гірчиця польова 

д чистець однорічний    чистець однорічний 

с жабрій звичайний     жабрій звичайний  

   паслін чорний    паслін чорний 

   галінсога дрібноквіткова 

с редька дика 

   гірчак розлогий 

   рутка лікарська    рутка лікарська 

   амброзія полинолиста 

   соняшник    молочай городній 

   люцерна хмелевидна 

   куколиця біла    куколиця біла 

   латук компасний 

   підмаренник чіпкий    підмаренник чіпкий 

   скерда покрівельна 

   фіалка польова 

   сокирки польові 

   грицики звичайні 

   талабан польовий 

   ромашка непахуча 

   злинка канадська 

   смілка вильчата 

   будяк акантовидний 

   дескурайнія Софії 

с осот рожевий с осот рожевий 

д осот жовтий    осот жовтий 

   березка польова с березка польова 

   льонок звичайний 

   чистець болотний 

   пирій повзучий 

   резеда жовта    резеда жовта 

   молочай лозний    молочай лозний 

   щавель кучерявий    щавель кучерявий 

   подорожник великий 

   полин гіркий 
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Кінець таблиці  6 

1 2 3 

Використаний гербіцид Фюзілад Гранстар 

Тип забур’яненості  дводольномалорічно-

коренепаростковий 

коренепаростково-

дводольномалорічно-

злаковооднорічний 

Рівень забур’яненості середній слабкий 

 

2.3 Визначення потенційної забур’яненості ґрунту 

Дуже часто за використання гербіцидів ґрунтової дії, які застосовують в 

допосівний чи досходовий періоди, коли на поверхні ґрунту ще немає навіть 

сходів бур’янів, можливо припустити дві помилки: 

1) використані гербіциди, які не відповідають видовому складу бур’янів 

на полі й тому не забезпечують ефективної дії у прирості врожаю; 

2) поле має слабку забур’яненість і не потребує внесення гербіцидів. 

Звичайно цього можливо уникнути користуючись прогнозом, який бу-

дується на матеріалах основного обстеження посівів на забур’яненість. Крім 

цього для одержання більш точної інформації про кількість та видовий склад 

бур’янів, поряд з матеріалами основного обстеження, бажано мати дані про 

потенційну забур’яненість ґрунту. Оскільки визначення запасів насіння 

бур’янів доволі трудомістка операція, вона проводиться тільки на тих полях, 

де можливе внесення ґрунтових гербіцидів навесні в допосівний чи досходо-

вий періоди. 

Відбір зразків ґрунту проводять восени після завершення основного об-

робітку ґрунту або рано навесні, коли можна вийти в поле. 

Насіння основної маси бур’янів здатне відтворити потомство в шарі 

ґрунту з глибиною не більше 10 см, тому лише до цієї глибини за допомогою 

бура або лопати й відбирається шар ґрунту. За використання бура кількість 

точок відбору має становити не менше 30–50, а лопати – 15–25. Точки відбо-

ру повинні розташовуватися рівномірно по діагоналі поля. Для виділення на-

сіння бур’янів за використання бура залишається весь ґрунт, а лопати – від-

бирається середній 2-х кілограмовий зразок (приблизно), а за невеликої маси 

ґрунт залишають весь. Відмивання насіння бур’янів із ґрунту проводять на 

ситах з діаметром отворів 0,25 мм або через щільну капронову тканину. 

З відмитого залишку зразка виділяють фізично ціле насіння бур’янів. Видо-

вий склад бур’янів можна визначити, користуючись книгою В.Н. Доброхотова 

«Семена сорных растений», вид. 1961 р., чи іншими посібниками. Перерахунок 

виділеного з ґрунту насіння проводять за такими формулами: 

а) за відбору ґрунтовим буром 

 
 

 

(2.1) 

 

де  М – кількість насіння бур’янів у шарі 0–10 см з площі 1м
2
, шт.; 

m – кількість насіння в зразку, шт.; 

nS

10000m
M
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n – кількість точок відбору на полі, шт.; 

S – площа перетину бура (см
2
), яка визначається за формулою: 

4

14,3 2d
S




     (2.2)
 

де  d – діаметр стакана бура, см; 

 

б) за відбору лопатою 

 

(2.3) 

 
 

 де М, m мають ті ж значення, що і в попередній формулі; 

  122 – вага 10-сантиметрового шару ґрунту з 1 м
2
 (об’ємна маса 

ґрунту 1,06 г/см
3
 за вологості 15 %), кг; 

  N – маса середнього зразка ґрунту (може складати 2,0 кг або іншу 

величину), кг. 

Слід також мати на увазі, що залежно від об’ємної маси і вологості маса 

10-сантиметрового шару ґрунту з площі 1 м
2
 може мати інше значення ніж 

122 кг. 

Із загальної кількості насіння бур’янів, яка знаходиться у верхньому 10-

сантиметровому шарі ґрунту, за один сезон дає сходи тільки їх частина. Ос-

новна кількість насіння знаходиться в стані спокою або гине у фазі пророст-

ків. Значна частина насіння, будучи фізично цілим, втрачає свою життєздат-

ність. За результатами багаторічних спостережень у посівах різних культур 

насіння злакових і дводольних бур’янів дають різну кількість сходів (табл. 7). 

 

Таблиця 7 – Співвідношення потенційної та фактичної забур’яненості посівів 

Культура 

Частина насіння бур’янів у шарі ґрунту 0-10 см,  

яка формує вегетуючі рослини, % 

злакових дводольних 

Ячмінь 41 12 

Горох 43 20 

Цукрові буряки 32 5 

Соняшник 23 5 

Кукурудза 31 7 

Соя 13 2 

Просо 11 3 

 

При вирішенні питання щодо застосування в допосівний (досходо-

вий) період гербіцидів необхідно насіння бур’янів, що знаходиться в ґрунті, 

поділити на три групи: злакові, дводольні малорічні, стійкі до гербіцидів із 

групи динітроанілінів і похідних хлорацетанілідів (види з родин капустяних, 

айстрових і пасльонових) і дводольні малорічні, які належать до інших родин. 

Виходячи з кількості та видового складу бур’янів, вирішується питання вибо-

ру технології вирощування культури (гербіцидна, безгербіцидна) і відповід-

N

122m
M
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ного гербіцидного препарату. Результати визначення потенційної за-

бур’яненості ґрунту та прогноз очікуваної кількості бур’янів оформлюються у 

відповідну відомість (табл. 8). 

 

Таблиця 8 – Результати визначення потенційної забур’яненості насінням 

бур’янів верхнього 10-сантиметрового шару ґрунту 

 

Господарство           Елітне   Дата визначення      07. 04. 2005 р. 

Поле                ІІ       Сівозміна              ІІ польова            Площа         50,1 га 

Культура в 2004 р. пшениця озима  Запланована культура на 2005 р.   соя 

Маса ґрунтового зразка    3,35 кг 

 

Вид бур’янів 
Кількість насіння 

в пробі, шт. 

Кількість насіння 

на м
2
, шт. 

Злакові просовидні 188 6847 

Гірчак розлогий 210 7648 

Гірчак березковидний 3 109 

Лобода біла 22 801 

Щириця розлога 12 437 

Гірчиця польова 8 291 

Чистець однорічний 2 73 

Березка польова 3 109 

Паслін чорний 2 73 

Інші 4 146 

РАЗОМ:                                                   16534 

 

 Прогнозована кількість бур’янів у посіві, шт./м
2 

злакових просовидних              890 

дводольних малорічних            194 

з них стійких до хлорацетанілідів і динітроанілідів           162 

Рекомендації боротьби з бур’янами: 

внести гербіцид Серп – 1,0 л/га в період вегетації 

 

Вирішення питання вибору технології вирощування культури (безгербіци-

дна, гербіцидна з визначенням конкретного препарату) може бути полегшене за-

вдяки використанню формули: 

Ф = М × К × а1 × а2 × а3….аn, 

де  Ф – фактична забур’яненість – кінцева кількість бур’янів, яка за-

лишається після проведення комплексу заходів захисту від них, шт./м
2
; 

 М – запаси насіння бур’янів у шарі ґрунту 0–10 см, шт./м
2
; 

 К – частка насіння бур’янів у шарі ґрунту 0–10 см, здатних сфор-

мувати вегетуючі рослини (визначають виходячи з даних таблиці 7); 

 а1, а2, а3….аn – вірогідність виживання бур’янів після проведення 

заходів захисту від них (в частках від одиниці). 

Вірогідність виживання бур’янів є величиною протилежною від ефектив-
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ності заходів захисту від них, які виконують. Наприклад, якщо після проведення 

певного  заходу гине 70 % (0,7) бур’янів, то частка уцілілих бур’янів становитиме 

1 – 0,7 = 0,3. 

Приклад. За даними відбору зразків ґрунту в шарі 0–10 см було 200 шт./м
2
 

насіння злакових бур’янів. Згідно досліджень науково-дослідних установ ефекти-

вність (% загибелі) механічних прийомів захисту від бур’янів у посівах кукурудзи 

на зерно наступна: 

досходове боронування     30 % 

післясходове боронування     40 % 

І міжрядний обробіток з прополочними борінками     60 % 

ІІ міжрядний обробіток з обгортанням     50 % 

Фактична забур’яненість після проведення всього комплексу робіт механі-

чних прийомів захисту від бур’янів повинна становити: 

Ф = 200 × 0,31 × 0,7 × 0,6 × 0,4 × 0,5 = 5 шт./м
2
 

За такої прогнозованої кінцевої забур’яненості можна з впевненістю ві-

дмовитись від застосування ґрунтових гербіцидів і планувати вирощування 

кукурудзи на зерно за безгербіцидною технологією. У випадку помилки в 

оцінці гербологічної ситуації, коли оперативне обстеження, проведене в фазі 

3–5 листків покаже можливе істотне зниження врожаю зерна культури від 

бур’янів, поліпшити стан посіву необхідно за допомогою використання після-

сходових гербіцидів. 

 

2.4 Оперативне обстеження полів на забур’яненість 
Метою оперативного обстеження полів на забур’яненість є визначення до-

цільності застосування післясходових гербіцидів, ручних прополювань або про-

ведення інших спеціальних заходів догляду за посівами. Цю роботу виконують на 

початку вегетації культурних рослин. 

За критерій рівня забур’яненості при оперативному обстеженні, як і при 

основному, береться питома частка бур’янів у загальній масі культурних і 

бур’янових рослин. Цей показник дає змогу в декілька разів точніше визначи-

ти можливі втрати врожаю від бур’янів, ніж в тому випадку, коли за показник 

забур’яненості брати кількість бур’янів. 

Згідно з дослідженнями Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НА-

АН втрати врожаю (% до незабур’яненого фону) приблизно дорівнюють се-

редній за період вегетації питомій частці бур’янів (%) у загальній масі куль-

турних і бур’янових рослин. Не ризикуючи сильно помилитись у визначенні 

можливих втрат продуктивності рослин внаслідок бур’янів, недобір урожаю 

можливо спрогнозувати, знаючи початкове та кінцеве значення питомої част-

ки цього компоненту в загальній масі агрофітоценозу,  

використовуючи формулу: 

(2.4) 

 
 

де  П – втрати врожаю (% до незабур’яненого посіву); 

 Вн – початкове значення питомої частки бур’янів (% загальної маси 

агрофітоценозу), визначене перед початком проведення заходів із зниження за-

бур’яненості; 

2

BкBн
П
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Вк – значення питомої частки бур’янів у кінці вегетації даної культури. 

Не вдаючись до деталей перетворень цієї формули був розроблений 

спрощений її варіант: 

П = сВн     (2.5) 
де П і Вн  мають ті ж значення, що і в попередній формулі; 

 с – агрофітодинамічний коефіцієнт. 

Величини агрофітодинамічних коефіцієнтів для конкретних культур 

були визначені за матеріалами багаторічних досліджень Інституту рослинни-

цтва ім. В.Я. Юрєва НААН (табл. 9). 

 

Таблиця 9 – Значення агрофітодинамічних коефіцієнтів с і найбільш типові 

строки внесення післясходових гербіцидів 

Культура 
Значення коефіцієнта 

с 

Фаза розвитку культури, за якої 

вносять післясходові гербіциди 

Пшениця озима 1,0 кущіння 

Пшениця яра 1,0 кущіння 

Ячмінь ярий 0,7 кущіння 

Просо 0,9 від фази 1–3 листків до кущіння 

Кукурудза 0,9 3–5 листків 

Горох 0,8 5–6 листків 

Соя 0,8 1–3 справжніх листків 

Соняшник 0,4 2–4 пар листків 

 

За оперативного, як і основного обстеження, по більшій діагоналі 

поля робиться прохід і при цьому записують всі види виявлених бур’янів з 

поміткою ступеня їх домінування в посіві. Одночасно з цим, залежно від 

розміру поля, в 10–15 місцях виривають рослинні проби. Проби 

об’єднуються з одночасним поділом рослин на групи: культура, дводольні 

малорічні, злакові однорічні, коренепаросткові та інші і потім окремо 

зважують. Залежно від конкретної гербологічної ситуації дводольні мало-

річні бур’яни в посіві озимини можуть бути поділені на зимуючі з корот-

ким, середнім та тривалим вегетаційним періодом та ярі. Після цього об-

числюють дольову участь (в %) кожної групи рослин в формуванні зага-

льної маси агрофітоценозу. 

Відбір рослинних проб проводять всередині дротяних рамок, розміри 

яких залежать від ширини міжрядь у посіві. Так, у посівах культур суціль-

ного висіву вони мають становити – 0,15–0,3 м
2
, а в посівах просапних ку-

льтур – 0,5 м
2
. Для культур суцільного висіву форми рамки можуть бути 

0,3×0,5 м або 0,3×1,0 м. Для просапних культур з шириною міжрядь 70 см – 

0,7×0,71 м, а 0,45 см – 0,45×1,1 м. У посівах просапних культур оперативне 

обстеження слід проводити після першого міжрядного обробітку. Якщо йо-

го не було зроблено, в рослинну пробу відбираються бур’яни лише в межах 

захисної зони рядка. Результати оперативного обстеження  кожного поля 

заносяться в окремі попередньо підготовлені бланки (табл. 10). 
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Таблиця 10 – Відомість оперативного обстеження посіву на забур'яненість 

 

Господарство   СТОВ «Україна Нова»    Дата обстеження    27. 06. 2012 р. 

№ поля   ІІІ       сівозміна   І польова                Площа поля     97 га 

Культура        кукурудза                                     Попередник     кукурудза 

Види бур’янів 

д          злакові просовидні                             д          осот рожевий 

с          гірчак розлогий                                   с          осот жовтий 

 с          гірчак березковидний                         с          берізка польова 

 с          щириця звичайна                                с          чина бульбоносна 

             лобода біла                                                      кульбаба лікарська 

                      гірчиця польова                                              резеда жовта 

                      дескурайнія Софії 

Група рослин Маса, г Вн, % 
Очікувані втрати  

врожаю (П), % 

Кукурудза 114 32 61 

Бур’яни: злакові просовидні 75 21  

               дводольні малорічні 45 13  

               дводольні багаторічні 120 34  

Всього 354 100  

 Кількість проб                                15 

 Загальна площа відбору проб         7,5 м
2 

 Маса об’єднаної проби                354 г 

 Рекомендації з захисту від бур’янів: 

застосувати бакову суміш гербіцидів Тітус, 30 г/га з 2,4-ДА (60 %), 1 л/га у 

фазі 3–5 листків у кукурудзи. 

 

2.5 Розрахунки економічних показників ефективності заходів із ко-

нтролювання бур’янів 
Визначивши питому частку бур’янів у загальній масі агрофітоценозу 

можливо спрогнозувати втрати врожаю, які у вартісному відношенні роблять 

доцільними застосування тих чи інших гербіцидів і розрахувати економічну 

ефективність застосування запланованих гербіцидів. Розрахунок умовно чис-

того прибутку проводять за формулою: 

Д = НЦ – З      (2.6) 

де  Д – умовно чистий прибуток, грн./га; 

  Н – додатково одержаний врожай (приріст) від застосування гер-

біцидів з гектара, ц/га; 

  Ц – ціна 1 т (ц) продукції, грн.; 

 З – додаткові витрати, пов’язані із заходами боротьби з бур’янами, 

грн./га. 

Рентабельність застосування гербіцидів розраховується за формулою: 

 

Р = 
.
 
Д

 .
 
×

 
100%                                    (2.7)

 

З 
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де  Р – рівень рентабельності; 

  Д і З мають ті ж значення, що і в попередній формулі. 

Додатково одержаний урожай від застосування гербіцидів у натураль-

ному показнику визначається на основі попередньої формули 2.5, де втрати 

урожаю були показані у %: 

%100%100

ЕП
УН 

     (2.8)
 

де  Н – додатково одержаний урожай з 1 га, т/га; 

  У – урожайність на чистому від бур’янів полі, т/га; 

  П – втрати урожаю від бур’янів, %; 

  Е – біологічна ефективність гербіциду, %. 

На прикладі результатів оперативного обстеження посіву кукурудзи на 

забур’яненість наведених в табл. 10 показаний порядок розрахунку можливо-

го умовно чистого прибутку і рентабельність запланованого контролювання 

бур’янів. 

 

Вихідні дані: 

1) вартість гербіцидів [Зг] 

Тітусу 630 $ за 1 кг, Амінки 3,18 $ за 1 л 

2) курс 1 $ = 25 грн. 

3) запланована врожайність кукурудзи на зерно [У] – 5,4 т/га 

4) біржова ціна 1 т зерна кукурудзи [Ц] – 3500 грн. 

5) витрати на внесення гербіцидів [Зв] – 150 грн./га 

6) витрати на збирання 1 га кукурудзи на зерно за врожайності 5,0 т/га 

[Зз] – 1000 грн. 

7) біологічна ефективність бакової суміші Тітусу з Амінкою [Е] – 95 % 

 

Розрахунок економічної ефективності застосування гербіцидів: 

1) розмір додаткового врожаю від застосування гербіцидів з 1 га [Н] 

а) запланований врожай [У] – 5,4 т/га 

б) очікувані втрати врожаю [П] с – 61 % (див. табл. 10) 

в) біологічна ефективність гербіцидів [Е] – 95 % 

г) додатково отриманий (збережений) урожай від застосування ге-

рбіцидів [Н], т/га 

Н = 5,4 т/га × 
. 61% 

× 
. 95% 

= 3,14 т/га 
100% 100% 

    

2) Вартість додаткового врожаю [НЦ] грн./га 

 

3,14 т/га × 3500 грн./га = 10990 грн./га 

 

3) Витрати пов’язані із застосуванням гербіцидів [З] 

а) вартість гектарної норми внесення гербіцидів [Зг] 
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Тітусу 630 $ × 25 грн. (за 1 $) × 30 г / 1000 г = 472,5 грн. 

Амінки 3,18 $ × 25 грн. (за 1 $) × 1 л = 79,5 грн. 

Σ = 472,5 грн. + 79,5 грн. = 552 грн. 

 

б) витрати на внесення гербіцидів [Зв] – 150 грн./га 

в) витрати на збирання, транспортування і очистку додаткового 

врожаю [Зз] 

 

В = 3,14 т/га × 
1000 грн./га 

= 628 грн./га 
5 т/га 

 

г) загальні витрати [В] 

 

В = 552 грн./га + 150 грн./га + 628 грн./га = 1330 грн./га 

 

4) Умовно чистий прибуток від застосування гербіцидів з 1 га [Д] 

 

10990 грн./га – 1330 грн./га = 9660 грн./га 

 

5) Рівень рентабельності застосування гербіцидів, % 

 

Р = 
9660 грн./га × 100% 

= 726% 
1330 грн./га 
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3 ОСНОВНІ БУР’ЯНИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ ЗА 

РОДИНАМИ 

 

3.1 Хвощові 

 

Хвощ польовий 

Хвощ полевой 

Equisetum arvense L. 

Родина: хвощові (Equisetaceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні, луки 
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3.2 Тонконогові 
 

Бромус житній 

Костер ржаной 

Bromus secalinus L. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна група: озимі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Мишій зелений 

Щетинник зеленый 

Setaria viridis (L.) Beauv. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Мишій сизий 

Щетинник сизый 

Setaria glauca (L.) Beauv. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетальні 
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Овес пустий (вівсюг звичайний) 

Овес пустой (овсюг обыкновенный) 

Avena fatua L. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Очерет звичайний (Очерет південний) 

Тростник обыкновенный (южный) 

Phragmites communis Trin. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: лугово-сегетальне, рудеральні 
 

 

 

 



 

 32 

Пирій повзучий 

Пырей ползучий 

Elytrigia repens (L.) Nevski 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Плоскуха звичайна 

Куриное просо (ежовник обыкновенный) 

Echinochloa crusgalli (L.) Roem et Schult. 

Родина: тонконогові (Poaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетальні 
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Просо смітне 

Просо сорнополевое 

Panicum miliaceum var. ruderale Kitag. 

Родина: тонконогові, Poaceae 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетальні 
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3.3 Жовтецеві 

 

Жовтець їдкий 

Лютик едкий 

Ranunculus acris L. 

Родина: жовтецеві (Ranunculaceae) 

Агробіологічна група: гронокореневі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: лугово-рудеральні 
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Сокирки польові 

Живокость полевая 

Delphinium consolida L. 

Родина: жовтецеві (Ranunculaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.4 Макові 

 

Чистотіл великий 

Чистотел большой 

Chelidonium majus L. 

Родина: макові (Rapaveraceae) 

Агробіологічна група: коренестержневі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудеральні 
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3.5 Руткові 

 

Рутка лікарська 

Дымянка аптечная 

Fumaria officinalis L. 

Родина: руткові (Fumariaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.6 Коноплеві 

 

Конопля смітна 

Конопля сорная 

Cannabis ruderalis Janisch. 

Родина: коноплеві (Cannabaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.7 Портулакові 

 

Портулак городній 

Портулак огородній 

Portulaca oleraceae L. 

Родина: портулакові (Portulacaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетальні 
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3.8 Гвоздикові 

 

Зірочник середній (мокрець) 

Звездчатка средняя 

Stellaria media (L.) Vill. 

Родина: гвоздикові (Caryophyllaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Куколиця біла 

Дрема белая 

Melandrium album (Mill.) Garcke 

Родина: гвоздикові (Caryophyllaceae) 

Група: дворічні факультативні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Смілка вилчаста 

Смолевка вильчатая 

Silene dichotoma Ehrh. 

Родина: гвоздикові (Caryophyllaceae) 

Група: дворічні факультативні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Смілка звичайна 

Смолевка-хлопушка 

Oberna behen (L.) Jkonn. 

Родина: гвоздикові (Caryophyllaceae) 

Група: дворічні факультативні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.9 Щирицеві 

 

Щириця біла 

Щирица белая 

Amaranthus albus L. 

Родина: щирицеві (Amaranthaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Щириця жминдовидна 

Щирица жминдовидная 

Amaranthus blitoides S. Watsоn 

Родина: щирицеві (Amaranthaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Щириця звичайна (розлога, загнута) 

Щирица запрокинутая 

Amaranthus retroflexus L. 

Родина: щирицеві (Amaranthaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.10 Лободові 

 

Лобода біла 

Марь белая 

Chenopodium album L. 

Родина: лободові (Chenopodiaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.11 Гречкові  

 

Гірчак звичайний, пташиний (спориш) 

Горец птичий (спорыш) 

Polygonum aviculare L. 

Родина: гречкові (Polygonaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Гірчак земноводний 

Горец земноводный 

Polygonum amphibium L. 

Родина: гречкові (Polygonaceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: V 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Гірчак розлогий 

Горец развесистый 

Polygonum lapathifolium L. 

Родина: гречкові (Polygonaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Фалопія березковидна (гірчак березковидний) 

Горец вьюнковый 

Fallopia convolvulus (L.) A. Love 

Родина: гречкові (Polygonaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 

 

 

 

 

 



 

 53 

Щавель кучерявий 

Щавель курчавый 

Rumex crispus L. 

Родина: гречкові (Polygonaceae) 

Агробіологічна група: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.12 Капустяні 

 
Гірчиця польова 

Горчица полевая 

Sinapis arvensis L. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Грицики звичайні 

Пастушья сумка  

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Кардарія крупковидна 

Кардария крупковидная 

Cardaria draba (L.) Desv. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудеральні 
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Кучерявець Софії 

Дескурайния Софии 

Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prantl. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Неслея волотиста 

Круглец метельчатый 

Neslia paniculata (L.) Desv. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Рижій дрібноплідний 

Рыжик мелкоплодный 

Camelina microcarpa Andrz. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: озимі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Свербига східна 

Свербига восточная 

Bunias orientalis L. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні, пасовищні 
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Сухоребрик Лозеля 

Гулявник Лѐзеля 

Sisymbrium Loeselii L. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Талабан польовий 

Ярутка полевая 

Thlaspi arvense L. 

Родина: капустяні (Brassicaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.13 Резедові 

 

Резеда жовта 

Резеда желтая 

Reseda lutea L. 

Родина: резедові (Resedaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.14 Мальвові 

 

Абутилон (канатник) Теофраста 

Абутилон (канатник) Теофраста 

Abutilon theophrasti L. 

Родина: мальвові (Malvaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: V 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Гібіскус трійчастий 

Гибискус тройчатый 

Hibiscus trionum L. 

Родина: мальвові (Malvaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: V 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Калачики занедбані 

Просвирник пренебреженный 

Malva neglecta Wallr. 

Родина: мальвові (Malvaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.15 Молочайні 

 

Молочай лозний 

Молочай прутовидний 

Euphorbia virgata Waldst et Kit 

Родина: молочайні (Euphorbiaceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.16 Розові 

 

Перстач гусячий 

Лапчатка гусиная 

Potentilla reptans L. 

Родина: розові (Rosaceae) 

Агробіологічна група: повзучі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: лугові 
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3.17 Бобові 

 

Буркун лікарський (жовтий) 

Донник лекарственный (желтый) 

Melilotus officinalis L. Pall 

Родина: бобові (Fabaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Люцерна хмелевидна 

Люцерна хмелевидная 

Medicago lupulina L. 

Родина: бобові (Fabaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Чина бульбиста 

Чина клубненосная 

Lathyrus tuberosus L. 

Родина: бобові (Fabaceae) 

Агробіологічна група: бульбові 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.18 Фіалкові 

 

Фіалка польова 

Фиалка полевая 

Viola arvensis Murr. 

Родина: фіалкові (Violaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.19 Онагрові 

 

Енотера дворічна 

Ослинник двулетний 

Oenothera biennis L. 

Родина: онагрові (Onagraceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудеральні, пасовищні 
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3.20 Селерові 

 

Морква дика 

Морковь дикая 

Daucus carota L. 

Родина: селерові (Apiaceae) 

Агробіологічна група: дворічні факультативні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Різак звичайний 

Резак обыкновенный 

Falcaria vulgaris Bernh. 

Родина: селерові (Apiaceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.21 Ластовневі 

 

Ваточник сирійський 

Ваточник сирийский 

Asclepias syriaca L. 

Родина: ластівневі (Asclepiadoideae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: V 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.22 Маренові 

 

Підмаренник чіпкий 

Подмаренник цепкий 

Galium aparine L. 

Родина: маренові (Rubiaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.23 Березкові 

 

Березка польова 

Вьюнок полевой 

Convolvulus arvensis L. 

Родина: березкові (Convolvulaceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.24 Повитицеві 

Повитиця польова 

Повилика полевая 

Cuscuta campestris Yuncker. 

Родина: повитицеві (Cuscutaceae) 

Агробіологічна група: паразити стеблеві 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.25 Шорстколисті 

Буглосоїдес польовий 

Буглосоидес полевой 

Buglossoides arvensis (L.) Johnst. 

Родина: шорстколисті (Boraginaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Кривоцвіт польовий 

Кривоцвет полевой 

Lycopsis arvensis L. 

Родина: шорстколисті (Boraginaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Липучка звичайна 

Липучка ежевидная 

Lappula squarrosa (Retz) Dumort 

Родина: шорстколисті (Boraginaceae) 

Агробіологічна група: дворічні факультативні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Синяк звичайний 

Синяк обыкновенный 

Echium vulgare L. 

Родина: шорстколисті (Boraginaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні, пасовищні 
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Чорнокорінь лікарський 

Чернокорень лекарственный 

Cynoglossum officinale L. 

Родина: шорстколисті (Boraginaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудеральні-сегетальні, спеціалізований бур’ян ес-

парцету 
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3.26 Пасльонові  

 

Блекота чорна 

Белена черная 

Hyoscyamus niger L. 

Родина: пасльонові (Solanaceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Дурман звичайний 

Дурман обыкновенный 

Datura stramonium L. 

Родина: пасльонові (Solanaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Паслін чорний 

Паслен черный 

Solanum nigrum L. 

Родина: пасльонові (Solanaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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3.27 Ранникові 

 

Льонок звичайний 

Льнянка обыкновенная 

Lanaria vulgaris Mill. 

Родина: ранникові (Scrophulariaceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.28 Вовчкові 

 

Вовчок соняшниковий 

Заразиха подсолнечная 

Orobanche cumana Wallr. 

Родина: вовчкові (Orobanchaceae) 

Агробіологічна група: кореневі паразити 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: посіви соняшника 
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3.29 Подорожникові 

 

Подорожник великий 

Подорожник большой 

Plantago major L. 

Родина: подорожникові (Plantaginaceae) 

Агробіологічна група: коренемичкуваті 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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3.30 Глухокропивні 

 

Глуха кропива стеблообгортна 

Яснотка стеблеобъемлющая 

Lamium amplexicaule L. 

Родина: глухокропивні (Lamiaceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 

 

 

 

 



 

 92 

Жабрій звичайний 

Пикульник обыкновенный 

Galeopsis tetrahit L. 

Родина: глухокропивні (Lamiaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Чистець болотний 

Чистец болотный 

Stachys palustris L. 

Родина: глухокропивні (Lamiaceae) 

Агробіологічна група: бульбові 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Чистець однорічний 

Чистец однолетний  

Stachys annua L. 

Родина: глухокропивні (Lamiaceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Шавлія кільчаста 

Шалфей мутовчатый 

Salvia verticillata L. 

Родина: глухокропивні (Lamiaceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: пасовищно-рудеральні 
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 3.31 Айсторові 

 

Амброзія полинолиста 

Амброзия полыннолистная 

Ambrosia artemisiifolia L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Будяк акантовидний 

Чертополох колючий 

Carduus acanthoides (L.) Pall. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні, пасовищні 
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Волошка синя 

Василек синий 

Centaurea cyanus L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: V 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Волошка скабіозовидна 

Василек скабиозовый 

Centaurea scabiosa L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-пасовищні 
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Галінсога дрібноквіткова 

Галінсога мелкоцветная 

Galinsoga parviflora Cav. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Горлюха ястребинкова 

Горькуша ястребинкова 

Picris hieracioides L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Деревій звичайний 

Тысячелистник обыкновенный 

Achillea millefolium L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-пасовищні 
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Жовтозілля весняне 

Крестовник весенний 

Senecio vernalis Waldst et Kit 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Злинка канадська 

Мелколепестник канадский 

Erigeron canadensis L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Кульбаба лікарська 

Одуванчик лекарственный 

Taraxacum officinale Wigg. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: І 

Місце зростання: рудерально-сегетальні, на полях головним чином, 

посіви багаторічних трав 
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Латук компасний 

Латук компасный 

Lactuca serriola L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Лопух великий 

Лопух большой 

Lappa major Gaerth 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудеральні 
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Мати-й-мачуха (підбіл) звичайна 

Мать-и-мачеха обыкновенная 

Tussilago farfara L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-лугово-сегетальні 
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Молокан татарський 

Молокан татарский 

Lactuca tatarica (L.) С. А. Мey 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Нетреба звичайна 

Дурнишник обыкновенный 

Xanthium strumarium L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі пізні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні, пасовища 
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Осот жовтий польовий 

Осот желтый 

Sonchus arvensis L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Осот рожевий (польовий) 

Бодяк полевой 

Cirsium arvense (L.) Scop. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: коренепаросткові 

Група поширеності: І 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Пижмо звичайне 

Пижма обыкновенная 

Tanacetum vulgare L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: пасовищно-рудеральні 
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Полин гіркий 

Полынь горькая 

Artemisia absinthium L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні, пасовищні 
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Полин звичайний 

Полынь обыкновенная 

Artemisia vulgaris L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневищні 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Ромашка (триреберник) непахуча 

Ромашка (триреберник) непахучая 

Matricaria perforata Merat. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Скереда покрівельна 

Скерда кровельная 

Crepis tectorum L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: сегетально-рудеральні 
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Стенактіс однорічний 

Стенактис однолетний 

Stenactic annua Nees 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: зимуючі 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудеральні 
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Татарник колючий 

Татарник колючий 

Onopordum acanthium L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: дворічні справжні 

Група поширеності: ІV 

Місце зростання: рудерально-пасовищні 
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Цикорій дикий 

Цикорий обыкновенный 

Cichorium intybus L. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна група: кореневостержневі (стержнекореневі) 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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Чорнощир нетреболистий 

Циклахена дурнишниколистная 

Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen. 

Родина: айстрові (Asteraceae) 

Агробіологічна підгрупа: ярі ранні 

Група поширеності: ІІІ 

Місце зростання: рудерально-сегетальні 
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