
ZBIÓR

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI

Kraków 



2

 

U.D.C. 004+62+54+66+082
B.B.C. 94
Z 40

Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Druk i oprawa:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji:  00-728  Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4  lok.103 
e-mail: info@conferenc.pl 

Zbiór artykułów naukowych.
Z 40  Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-
Praktycznej " Inżynieria i technologia. Współczesne tendencje w nauce i edukacji "  
(30.10.2016 - 31.10.2016)  - Warszawa: Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 
2016. - 48 str.
ISBN:  978-83-65608-19-2

                  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez zgody autora 
jest zakazane. Wszelkie prawa do materiałów konferencji należą do ich autorów. Pisownia 
oryginalna jest zachowana. Wszelkie prawa do materiałów w formie elektronicznej 
opublikowanych w zbiorach   należą Sp. z o.o. «Diamond trading tour». Obowiązkowym jest  
odniesienie do zbioru.

nakład: 50 egz.
                        "Diamond trading tour" ©          Warszawa  2016 

ISBN: 978-83-65608-19-2



 Komitet

3

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Virtual Training Centre "Pedagog of the 21st Сentury"
Global Management Journal

KOMITET ORGANIZACYJNY:

W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, profesor, Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Polska;
A. Murza, (Zastępca Przewodniczącego), MBA, Ukraina;
А. Горохов, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет, Россия;
А. Kasprzyk, Dr, PWSZ im. prof. S.Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska;
А. Malovychko, dr, EU Business University, Berlin – London – Paris - Poznań, EU;
L. Nechaeva, PhD, Instytut PNPU im. K.D. Ushinskogo, Ukraina;
М. Ордынская, профессор, Южный федеральный университет, Россия;
S. Seregina, independent trainer and consultant, Netherlands;
A. Tsimayeu, PhD, associate Professor, Belarusian State Agricultural Academy, Belarus;
J. Turłukowski, dr, Uniwersytet Warszawski, Polska.

KOMITET NAUKOWY:

W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, profesor, Akademia im. Jana 
Długosza w Częstochowie, Polska;
C. Беленцов, д.п.н., профессор, Юго-Западный государственный университет, 
Россия;
Z. Čekerevac, Dr., full professor, "Union - Nikola Tesla" University Belgrade, Serbia;
Р. Латыпов, д.т.н., профессор, Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ), Россия;
И. Лемешевский, д.э.н., профессор, Белорусский государственный университет, 
Беларусь;
J. Rotko, dr. hab, profesor, Instytut Nauk Prawnych PAN, Polska;
T. Szulc, dr. hab, profesor, Uniwersytet Łódzki, Polska;
Е. Чекунова, д.п.н., профессор, Южно-Российский институт-филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы.



6

 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Агрономия.
Гаврилюк Ю. В.

кандидат с.-г. наук
Гаврилюк О. В.

магістрант 
Луганський національний 

університет  
ім. Т. Шевченка

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУР’ЯНІВ

Ключові слова: бур’яни, біологія, стійкість, пристосованість

Бур’яни характеризуються різноманітними біологічними особливостями 
та екологічною стійкістю, які дозволяють їм стабільно утримуватися в польових 
угрупованнях, незважаючи на інтенсивні заходи знищення та науково обґрунтовані 
технології вирощування культурних рослин [1].

Забезпечується це в першу чергу здатністю проникати до складу 
агрофітоценозів протягом тривалого періоду, щоб уникнути згубної дії агротехнічних 
заходів. [2].

Якщо в культурних рослин насіння зберігає схожість до 10  років, то в 
більшості бур’янів, які потрапили в ґрунт, воно буває життєздатним протягом 
десятка років [3]. Так, насіння Sonchus arvensis L. зберігає в ґрунті життєздатність не 
менше 20 років, Stelaria media L. – 30, Capsella bursa pastoris (L.) Medic – 35, Chenopo-
dium album L. – 38, Ambrosia artemisifolia L. та Amarаnthus retro�exus L. – 40, Convol-
vulus arvensis L., Brassica nigra (L.) Koch – 50 [3].

Більша частина бур’янів невимоглива до родючості ґрунтів, добре переносить 
підвишену кислотність і лужність грунтів й поширена як на легких, так і на важких 
ґрунтах з високим заляганням ґрунтових вод (63,8%). Значна частина рослин (33,9%) 
траплялася тільки на родючих ґрунтах з високим вмістом органічної речовини й 
лише 2,3% видів вимагали строго визначених умов зростання [4].

Для проростання насіння більшості видів бур’янів необхідно води менше, 
ніж культурним рослинам, а поглинання її з ґрунту йде інтенсивніше. Так, при 
проростанні, наприклад Equisetum arvense L., вологість орного шару ґрунту може 
бути 2  – 7%. Тому чим нижча вологозабезпеченість ґрунту, тим більш негативний 
вплив даного виду на культурні рослини [5].

Разом з тим бур’яни поглинають з ґрунту в 9  – 12  разів більше азоту, ніж 
культурні рослини, у 8 –10 разів більше фосфору, у 3 – 7 разів більше калію [5].

Азот, особливо в нітратній формі підвищує польову схожість насіння Avena 
fatua, Setaria viridis P. Beauv., S. Glauca P. Beauv, �laspi arvense, Capsella bursa pasto-
ris (L.) Medic., Elytrigia repens (L.) Nevski, Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. та 
сприяє швидкому наростанню їх вегетативної маси [6].

Проте найбільш широкому й швидкому поширенню бур’янів сприяє 
надзвичайно висока насіннєва продуктивність. Якщо одна польова культурна 
рослина утворює до 2 тисяч штук зерен, то бур’яни значно більше [7].
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Наприклад, Sonchus arvensis L. утворює до 19 тис. насінин, Amarаnthus ret-
ro�exus L. – 500 тис., Sisymbrium loeselii L. – 700 тис., Verbascum austriacum Schott ex 
Roem. – 400 тис., Raphanus raphanistrum L. – 120 тис. [7, 8].

Багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни здатні утворювати 
нові рослини від кореневих відрізків, які з’являються при механічному їх знищенні 
й розвивають на своїх підземних частинах десятки й сотні мільйонів живих бруньок, 
які теж дають паростки, тоді як зернових колосових культур висівають не більше 5 – 
7 млн., а просапних – до 100 тис. шт./га [7, 9].

До тогож насіння таких бур’янів, як люцерна маленька (Medicago minima (L.) 
Bartalini), гірчак березковидний (Poligonum convolvulus L.) тощо, короткочасно може 
витримувати як високі, до 1000 C, так і низькі, до – 50 С температури [7].

Багато видів бур’янів на відміну від культурних рослин забезпечують кращі 
сходи при механічному травмуванні насіння [7, 9].

Висока насіннєва продуктивність бур’янів спричиняє до значного засмічення 
ґрунту насінням бур’янів [10].

В умовах північного Степу України у ґрунтах сільськогосподарських угідь, 
які інтенсивно обробляються, максимальний запас насіння бур’янів у нараховується 
104,3 – 189,7 тис. шт./м2 [11].

Застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту за інтенсивного 
землеробства обов’язкові, але застосування добрив супроводжується посиленням 
забур’яненості посівів як просапних культур, так і рядкового та вузькорядного посіву 
[12]. При внесенні достатньої кількості добрив у посушливі роки забур’яненість 
посівів видами (Chenopodium L.) зменшується, а у вологі роки зростає [13].

Доведено, що застосування високих норм азотних добрив стимулює розвиток 
нітрофілів: видів Chenopodium, Amaranthaceae. Виносячи з ґрунту велику кількість 
поживних речовин, особливо азоту та калію, бур’яни викликають негативний баланс 
елементів живлення в ґрунті [12,13].

Якщо в культурних рослин насіння зберігає схожість до 10  років, то в 
більшості бур’янів, які потрапили в ґрунт, воно буває життєздатним протягом 
десятка років [3,14]. Так, насіння Sonchus arvensis L. зберігає в ґрунті життєздатність 
не менше 20 років, Stelaria media L. – 30, Capsella bursa pastoris (L.) Medic – 35, Cheno-
podium album L. – 38, Ambrosia artemisifolia L. та Amarаnthus retro�exus L. – 40, Con-
volvulus arvensis L., Brassica nigra (L.) Koch – 50 [15].

Більша частина бур’янів невимоглива до родючості ґрунтів, добре переносить 
підвишену кислотність і лужність ґрунтів й поширена як на легких, так і на важких 
ґрунтах з високим заляганням ґрунтових вод (63,8%). Значна частина рослин (33,9%) 
траплялася тільки на родючих ґрунтах з високим вмістом органічної речовини й 
лише 2,3% видів вимагали строго визначених умов зростання [4].

Для багатьох культурних рослин характерні спеціалізовані бур’яни: для 
проса – це Setaria viridis (L.) P.Beauv, Echinochloa crusgalli (L.) P.Beauv; для вівса – Av-
ena fatua L.; для озимої пшениці  – Bromus secalinus L., Apera spica venti (L.) Beauv., 
Rhinanthus apterus (Fr.) Ostenf [105].

Разом з тим бур’яни поглинають з ґрунту в 9  – 12  разів більше азоту, ніж 
культурні рослини, у 8 –10 разів більше фосфору, у 3 – 7 разів більше калію [16, 17].

Азот, особливо в нітратній формі підвищує польову схожість насіння Avena 
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fatua, Setaria viridis P. Beauv., S. Glauca P. Beauv, �laspi arvense, Capsella bursa pasto-
ris (L.) Medic., Elytrigia repens (L.) Nevski, Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. та 
сприяє швидкому наростанню їх вегетативної маси [6].

Проте найбільш широкому й швидкому поширенню бур’янів сприяє 
надзвичайно висока насіннєва продуктивність. Якщо одна польова культурна 
рослина утворює до 2 тисяч штук зерен, то бур’яни значно більше [7,8].

Наприклад, Sonchus arvensis L. утворює до 19 тис. насінин, Amarаnthus ret-
ro�exus L. – 500 тис., Sisymbrium loeselii L. – 700 тис., Verbascum austriacum Schott ex 
Roem. – 400 тис., Raphanus raphanistrum L. – 120 тис. [7, 9].

Багаторічні кореневищні та коренепаросткові бур’яни здатні утворювати 
нові рослини від кореневих відрізків, які з’являються при механічному їх знищенні 
й розвивають на своїх підземних частинах десятки й сотні мільйонів живих бруньок, 
які теж дають паростки [7].

Застосування мінеральних добрив, хімічних засобів захисту за інтенсивного 
землеробства обов’язкові, але застосування добрив супроводжується посиленням 
забур’яненості посівів як просапних культур, так і рядкового та вузькорядного посіву 
[12]. При внесенні достатньої кількості добрив у посушливі роки забур’яненість по-
сівів видами (Chenopodium L.) зменшується, а у вологі роки зростає.

Доведено, що застосування високих норм азотних добрив стимулює розвиток 
нітрофілів: видів Chenopodium, Amaranthaceae. Виносячи з ґрунту велику кількість 
поживних речовин, особливо азоту та калію, бур’яни викликають негативний баланс 
елементів живлення в ґрунті [13].

Отже, бур’яни за своїми потенційно-біологічними властивостям мають 
набагато вищі життєві показники, ніж культурні рослини, а відсутність та 
розбіжність точних даних щодо біології найбільш поширених бур’янів в умовах 
північного Степу України унеможливлює науково обґрунтований підхід до 
контролю забур’яненості посівів і виникає необхідність більш детального їх 
вивчення.
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