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Постановка проблеми. Забур’яненість посівів 

ячменю озимого є одним з обмежувальних факто- 
рів отримання високого урожаю зерна. Бур’яни, як 
правило, формують значну надземну масу, тому 
затінюють і пригнічують рослини ячменю, в ре- 
зультаті чого у них зменшується асиміляційна 
поверхня листя, послаблюються фотосинтез та 
процеси створення органічної речовини, що веде 
до сповільнення їх розвитку. Основний обробіток 
ґрунту та система удобрення це головні компонен- 
ти технології вирощування які посідають вагоме 
місце в ролі контролювання забур’яненості посівів 
та підвищенні культури землеробства. Проводять 
його з урахуванням розвитку ерозійних процесів, 
попередників, погодних умов, а також характеру та 
рівня потенційної забур’яненості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Протягом  останніх десятиріч через кризові явища 
у сільськогосподарському виробництві має місце 
порушення сівозмін і погіршення культури земле- 
робства, в зв'язку з цим помітно зростає потенцій- 
на засміченість орного шару ґрунтів вегетативними 
органами розмноження і насінням бур'янових рос- 
лин [1]. Як відомо, чистим вважається ґрунт (куль- 
турний стан), в орному шарі якого є менше ніж 1 
тис./га коренів багаторічних і 10 млн шт./га схожого 
насіння однорічних бур’янів [2, 3]. 

Через надмірну потенційну засміченість ґрунту 
в посівах ячменю озимого за вегетаційний період 
може з’явитися на 1 м² до 1,5–2,0 тис. сходів одно- 
річних і 15–30 паростків або пагонів багаторічних 
коренепаросткових бур’янів. Так як ячмінь нале- 
жить до групи рослин з середньою конкурентною 
здатністю порівняно з бур’янами, контролювання 
забур’яненості посівів відіграє важливу роль у 
забезпеченні належних умов для росту і розвитку 
рослин ячменю та формування ним високої проду- 
ктивності [4]. 

Загальновідома важлива роль у регулюванні кі- 
лькості бур’янів в агроценозах механічного обробі- 
тку ґрунту. Наукові дослідження і практика дають 

підставу вважати, що основний обробіток ґрунту є 
найбільш ефективним заходом контролю рівня 
присутності бур’янів у агрофітоценозах. У сумар- 
ному проти бур’яновому ефекті системи обробітку 
ґрунту питомий внесок основного обробітку стано- 
вить близько 60% [6]. 

Однак серед науковців відсутня спільна думка 
щодо ефективності того чи іншого способу основ- 
ного обробітку. вчених [7] вважає, що заміна по- 
лицевого обробітку безполицевим або мілким (до 
10 см) зменшує потенційну забур’яненість посівів 
культурних рослин. Значна частина вчених на 
основі досліджень дійшли висновку, що застосу- 
вання систем безполицевого та мілкого чи поверх- 
невого обробітків порівняно з полицевим та комбі- 
нованим призводять до підвищення потенційної 
забур’яненості ґрунту насінням бур’янів, за- 
бур’яненості посівів та втрат врожаю [8],. 

Оптимальне чергування способів полицевого і 
безполицевого обробітків ґрунту на різну глибину 
допомагає успішно боротися з бур’янами [9]. Висо- 
ку протибур’янову ефективність забезпечує комбі- 
нована система обробітку, що полягає в проведен- 
ні оранки один раз на 4-5 років та безполицевих і 
мілких обробітків під інші культури [10]. Особливої 
небезпечності бур’яни набувають в умовах мінімі- 
зації обробітку ґрунту [11]. Тому експериментальне 
дослідження дії мінімізованого та нульового обро- 
бітку в сівозмінах на зрошуваних землях має пер- 
шочергове значення для формування високих та 
сталих врожаїв ячменю озимого. 

Мета дослідження. Дослідити вплив різних си- 

стем основного обробітку, удобрення та сидерації 
на забур’яненість посівів ячменю озимого в сіво- 
зміні та подальший вплив даних показників на 
продуктивність культури на зрошуваних землях 
півдня України. Завдання дослідження полягало у 
визначені впливу різних систем основного обробіт- 
ку, удобрення та сидерації на процеси формування 
забур’яненості посівів та подальший їх вплив на 
продуктивність ячменю озимого. 
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Сторінка молодого вченого 
 

 

Матеріали та методи дослідження. Дослі- 

дження проводились протягом 2016-2019 рр. на 
дослідних полях Асканійської державної сільсько- 
господарської дослідної станції Інституту зрошува- 
ного землеробства НААН України, яка розташова- 
на в зоні дії Каховської зрошувальної системи в 
чотирипільній зерно-просапній сівозміні з наступ- 
ним чергуванням культур: кукурудза на зерно, 
ячмінь озимий, соя, пшениця озима, та відповідно 
до вимог загальновизнаних методик і методичних 
рекомендацій проведення досліджень. 

Фактор А (система основного обробітку ґрунту): 
1. Диференційована система основного обро- 

бітку ґрунту (контроль), яка передбачає оранку від 20-
22 до 28-30 см під просапні культури та дискове 
розпушування на 12-14 см під озимі зернові; 

2. Безполицева мілка одноглибинна система 
основного обробітку ґрунту, яка передбачає диско- 
вий обробіток під озимі зернові та чизельне розпу- 
шування під просапні культури на 12-14 см; 

3. Система безполицевого різноглибинного 
обробітку, яка передбачає чизельний обробіток на 
28-30 см під просапні культури та на 23-25 см під 
озимі зернові культури; 

4. Нульова система основного обробітку з сі- 
вбою спеціальними сівалками в попередньо необ- 
роблений ґрунт. 

Дослідження проводились на фоні органо- 
мінеральних систем удобрення з різними дозами 
внесення мінеральних добрив (Фактор В): 

1. Органо-мінеральна система удобрення з 

внесенням N90P40 + післяжнивні рештки та вико- 
ристанням сидеральної культури; 

2. Органо-мінеральна система удобрення з 

внесенням N105P40 + післяжнивні рештки та вико- 
ристанням сидеральної культури; 

3. Органо-мінеральна система удобрення з 

внесенням N120P40+ післяжнивні рештки та викори- 
станням сидеральної культури. 

4. Органо-мінеральна система удобрення з 

внесенням N120P40+ післяжнивні рештки 
Ґрунт дослідного поля темно-каштановий сере- 

дньо-суглинковий з низькою забезпеченістю нітра- 
тами та середньою – рухомим фосфором і обмін- 
ним калієм. Режим зрошення забезпечував підт- 
римання передполивного порогу зволоження під 
посівами культур сівозміни на рівні 70% НВ в шарі 
ґрунту 0–50 см. 

Під час експерименту використовували польо- 
вий, кількісно-ваговий, візуальний, лабораторний, 
розрахунково-порівняльний, математично- 
статистичний методи та загальновизнані в Україні 
методики і методичні рекомендацій [12]. 

Результати досліджень свідчать, що в серед- 
ньому по фактору А застосування дискового 
обробітку на 12-14 см на фоні диференційованої 
системи в сівозміні та чизельного обробітку на 23-
25 см в системі різноглибинного безполице- вого 
обробітку сформувало забур’яненість посі- вів 
ячменю озимого на одному рівні 19  та  20 шт/м

2
 з 

масою бур’янів 9,3 та 9,7 г/м
2
 відповідно. За 

одноглибинного мілкого (12-14см) безполице- вого 
розпушування протягом ротації сівозміни 
відзначається підвищення забур’яненості посівів 
до 28 шт/м

2
, або на 47,3% та збільшення маси 

бур’янів до 42,2  г/м
2
, або в 4,54 рази    порівняно  

з контролем. Найбільшою забур’яненість посівів 
ячменю озимого 42 шт/м

2
 була за нульового 

обробітку ґрунту з масою вегетативних органів 
102,6   г/м

2
,    що    фактично    більше    в    2,21 та 

в 11,0 разів порівняно з контролем відповідно 
(табл.1.). 

 

Таблиця 1 – Забур'яненість посівів ячменю озимого за різних систем основного обробітку ґрунту 
та удобрення за 2016-2019 рр. 

 

 

 
Система основного 

обробітку ґрунту 
(А) 

Доза добрив (В) 

 

N90P40 +сидерат 
N105P40 

+сидерат 

N120P40 
+сидерат 

 

N120P40 
В середньому 
по фактору А 

 

шт/м
2
 

 

г/м
2
 

 

шт/м
2
 

 

г/м
2
 

 

шт/м
2
 

 

г/м
2
 

 

шт/м
2
 

 

г/м
2
 

 

шт/м
2
 

 

г/м
2
 

Диференціована 8 2,4 14 6,6 20 9,6 33 18,7 19 9,3 

Мілка одноглибинна 3 25,7 31 32,3 25 13,0 51 97,6 28 42,2 

Різноглибинна без- 
полицева 

8 2,5 22 8,1 27 10,4 21 17,6 20 9,7 

Нульова 29 132,6 39 79,5 35 60,4 66 137,9 42 102,6 

В середньому по 
фактору В 

12 40,8 27 31,6 27 23,4 43 68,0 
  

 

НІР05(А)=1,1 шт/м
2
 ;1,2 г/м

2
 

 

НІР05(В)= 1,6 шт/м
2
;1,7 г/м

2
 

 

Також необхідно відзначити вплив систем удоб- 
рення на забур’яненість посівів ячменю озимого, так 
за системи удобрення N90P40 +післяжнивні рештки 
+сидерат  в середньому по фактору В забур’яненість 
склала 12 шт/м

2
 з вегетативною масою 40,8 г/м

2
. За 

дози N105P40 +післяжнивні рештки+ сидерат відзнача- 

ється зростання кількості бур’янів до 27 шт/м
2
 з 

масою 31,6 г/м
2
, що більше в 2,25 рази. Підвищення 

дози добрив N120P40 + сидерат + післяжнивні рештки 
забур’яненість посівів не підвищилась і складала 27 
шт/м

2
 при 23,4 г/м

2
 вегетативної маси. Водночас 

результати досліджень свідчать, що відмова від 
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застосування сидерату (гірчиці сарептської) призвела 
до підвищення забур’яненості посівів до 43 шт/м

2
 або 

на 59,2%, а вегетативна маса зросла в 2,9 рази з 
показником 68 г/м

2
. 

Відповідно до показників забур’яненості сфор- 
мувалась і продуктивність посівів. В середньому по 

фактору А за дискового обробітку на 12-14 см в 
системі диференційованого обробітку та чизельно- 
го обробітку на 23-25 см в системі різноглибинного 
безполицевого обробітку сформувався однаковий 
рівень урожайності – 5,94 та 6,10 т/га відповідно 
(табл.2). 

 

Таблиця 2 – Врожайність ячменю озимого і за різних систем основного обробітку ґрунту, 
удобрення та сидерації за 2016-2019 рр. 

 

 
Система основного обробіт- 

ку ґрунту (А) 

Доза добрив (В) 

N90P40 
+сидерат 

N105P40 
+сидерат 

N120P40 
+сидерат 

N120P40 
В середньо- 
му по факто- 

ру А 

Диференційована 5,76 5,97 6,33 5,69 5,94 

Мілка одноглибинна 5,84 6,02 6,50 6,17 6,13 

Різноглибинна безполицева 5,98 6,14 6,54 5,74 6,10 

Нульовий обробіток 4,98 5,16 5,41 5,12 5,17 

В середньому по фактору В 5,64 5,82 6,20 5,68  

НІР05(А)=0,22 т/га НІР05(В)= 0,28 т/га 
 

Застосування дискового обробітку на 12-14 см  
в системі мілкого одноглибинного обробітку приз- 
вело до збільшення врожайності до 6,13 т/га, або 
на 3,1% порівняно з контролем. Найменша продук- 
тивність в досліді відзначилась за нульового обро- 
бітку ґрунту 5,17 т/га, що менше на 14,9% порівня- 
но з контролем 

Водночас слід відзначити вплив системи удоб- 
рення на врожайність ячменю озимого. За системи 
N90P40 +сидерат+післяжнивні рештки врожайність в 
середньому по фактору В складала 5,64 т/га. За 
системи з підвищеною дозою азоту (N105 P40 
+сидерат+післяжнивні рештки) істотного підвищен- 
ня рівня урожайності не відзначено, водночас 
збільшення дози азотного добрива до N120 на фоні 
P40 +сидерат+післяжнивні рештки сприяло істотно- 
му зростанню урожайності до 6,20 т/га, або на 
9,9% порівняно з контролем. 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що 
використання сидеральної культури в системах 
удобрення в сівозміні сприяє підвищенню урожай- 
ності ячменю озимого. Так, в середньому по фак- 
тору В на фоні N120 P40 +сидерат+післяжнивні реш- 

тки, застосування сидеральної культури сприяло 
формуванню урожайності зерна на рівні 6,20т/га, 
проти 5,68т/га у варіанті без сидерату (N120 P40 
+післяжнивні  рештки),  тобто  більше  на  0,52  т/га 
або на 9,1% порівняно з контролем. 
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