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МІЖВИДОВА КОНКУРЕНЦІЯ В АВТОТРОФНОМУ БЛОЦІ  

«ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ – БУР’ЯНИ» 

 

Проаналізовано особливості конкурентних взаємовідносин між рослина-

ми тритикале озимого та бур’янами за показниками їх біологічної про-

дуктивності. Показано, що посіви середньорослих сортів тритикале          

АД 256, Августо, Славетне, Ягуар є більш конкурентоспроможні віднос-

но бур’янів й визначають не лише їхню чисельність, а й нагромадження 

ними сухої маси порівняно з сортами тритикале короткостеблового типу.  

Ключові слова: тритикале озиме, бур’яни, конкуренція, продуктивність. 

 

Проанализированы особенности конкурентных взаимоотношений между 

растениями тритикале озимого и сорняками по показателям их биоло-

гической продуктивности. Показано, что посевы среднерослых сортов 

тритикале АД 256, Августо, Славэтнэ, Ягуар более конкурентоспособны 

относительно сорняков и определяют не только их численность, но и на-

копления ими сухой массы по сравнению с сортами тритикале коротко-

стебельного типа. 

Ключевые слова: тритикале озимое, сорняки, конкуренция, производи-

тельность. 

 

The made analysis about the characteristics of competitive interactions 

between plants of winter triticale and weeds in terms of their biological 

productivity. Crops of triticale with an average height varieties AD 256, 

Augusto, Slavetne, Jaguar competitive compared with weeds in comparison 

with the varieties with short culms. 

Keywords: triticale winter, weeds, competition, productivity. 

 

Вступ. Конкурентні взаємодії між рослинами складають основу системної 
організації будь-якого рослинного співтовариства. Уперше поняття «конку-

ренція» стосовно рослинного співтовариства було запропоновано Клемент-

сом [1], на початку минулого століття і визначалося, як взаємодія рослин між 

собою за ресурси навколишнього природного середовища. Спостереження за 

реакцією рослин на загущення, різний режим водопостачання, живлення, до-

зволили сформулювати концепцію конкурентних взаємодій в рослинному 

співтоваристві [2-5]. Конкуренція стабілізує щільність фітоценозу і його це-
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нотичну замкнутість, оскільки є інтегральним механізмом саморегуляції з не-

гативним зворотним зв’язком. Вивчення взаємовідносин між рослинами від-

бувалося шляхом інтенсивного експериментального аналізу отриманих даних 

із залученням різноманіття видів. В результаті чого показано, що фітоценоз 

сформований багатовидовим співтовариством, для життєдіяльності якого по-

трібний подібний комплекс ресурсів середовища, й здатний викликати реду-

кцію комплексу речовинно-енергетичних ресурсів, за які відбувається конку-

ренція [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Забур’яненість посівів сільськогосподарсь-

ких культур – є одним із найвагоміших факторів, які стримують зростання 

виробництва продукції рослинництва. Крім зменшення врожайності й погір-

шення якості продукції культурних рослин, бур’яни виснажують ґрунт на 

поживні речовини, вологу, призводять до поширення збудників хвороб, шкі-
дників тощо [6, 7]. Знищити бур’яни неможливо, оскільки це постійні супут-

ники культурних рослин, але знизити чисельність та конкурентну спромож-

ність до мінімуму – можливо. Отже, стратегія для успішної боротьби з 

бур’янами багато в чому буде залежати від урахування їхнього видового 

складу, біологічних особливостей у разі вирощування тієї чи іншої сільсько-

господарської культури. 

Не дивлячись на те, що вивченню конкурентних взаємодій в рослинному 

співтоваристві присвячена низка робіт, нині залишаються актуальними пи-

тання, що стосуються аналізу суті впливу культурних і сегетальних агрофіто-

ценозів один на одного за різних екологічних факторів. 

Метою та завданням досліджень було проаналізувати особливості кон-

курентних взаємовідносин між рослинами тритикале озимого та бур’янами за 

показниками їх біологічної продуктивності. 
Методика досліджень. Дослідження проводили на дослідному полі 

ННДЦ Білоцерківського НАУ впродовж 2008–2011 рр. Ґрунт дослідних діля-

нок – чорнозем типовий. Фенологічні спостереження, оцінку ступеня стійко-

сті посівів тритикале озимого до вилягання, зимостійкість, ураженість хворо-

бами проводили за «Методикою державного сортовипробування сільськогос-

подарських культур» [8]. Нагромадження сирої та сухої речовини визначали 

в основні етапи органогенезу шляхом відбору проб у двох несуміжних повто-

реннях з 1 м2
 з двох суміжних рядків. Облік щільності посівів рослин трити-

кале, їх рівень витривалості за зимово-весняний період проводили на постій-

них ділянках (площа 2 м2
 на варіант). Морфологічні дослідження виконували 

за методикою Серебрякова [9] та Куперман [10], аналіз структури урожаю – 

за методикою Майсуряна [11]. Математично-статистичну обробку даних 

здійснювали за Доспєховим [12] та в середовищі пакету Statistica-5.5 та 

Excel-2003. 

Попередник тритикале озимого – вико-вівсяна сумішка на зелений корм, 

горох на зерно. В ході проведення досліду дотримувались рекомендованої 
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для умов Лісостепу технології вирощування тритикале озимого. Аналізи що-

до чисельності та видового складу бур’янів проводили за модифікованими 

методами А.Ф. Ченкіна, В.А. Захаренка та методикою А.І. Мальцева [13-15], 

щорічно встановлюючи облікові рамки в посівах тритикале під час виходу в 

трубку на 40 облікових ділянках площею 10 м2
 кожна.  

Результати досліджень. Найменшу чисельність бур’янів у посівах трити-

кале відмічено в 2008 р. та 2011 р., у зв’язку з посушливими умовами весня-

но-літнього періоду. В результаті чого зимуючі бур’яни були майже відсутні, 
зрідженим був склад ярих бур’янів. В 2009 р. та 2010 р. у посівах тритикале 

озимого, переважно сортів короткостеблового типу, зафіксовано зростання 

чисельності видового різноманіття бур’янів. Серед найпоширеніших пред-

ставників сегетальної рослинності в посівах тритикале озимого сортів Вівате 

Носівський та ДАУ 5 були: лобода біла (Chenopodium album L.) – 16%, щири-

ця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) – 12%, пирій повзучий (Elytrigia 

repens (L.) Nevski) – 12%, кудрявець Софії (Descurainia sophia L.) – 11 %, ми-

шій сизий (Setaria glauca L.) – 10%, куряче просо (Echinochloa crus-galli L.) – 

9%, грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs (L.) Medіk.) – 8%, триреберник 

не пахучий (Tripleurospermum inodorum L.) – 8%, берізка польова 

(Convolvulus агvensis L.) – 6%, гірчак березкоподібний (Polygonum convolvulus 

L.) – 5%, жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.) – 5%, інші – 1%/облікову ді-
лянку. Показано, що бур’яни визначають рівень урожайності тритикале ози-

мого. Зокрема, урожайність зерна на контролі, де не проводили видове про-

полювання, складала 4,4 (Вівате Носівський) та 3,9 т/га (ДАУ 5), порівняно з 

варіантами, де проводили прополювання – 5,5 та 4,2 т/га (р ≥ 0,05), відповід-

но. Посіви середньорослих сортів тритикале АД 256, Августо, Славетне, Ягу-

ар виявилися більш конкурентоспроможними відносно бур’янів й визначали 

не лише їхню чисельність, а й нагромадження сухої маси, порівняно з сорта-

ми короткостеблового типу тритикале та пшениці м’якої озимої (рис. 1). 

Восени 2008 р. за умов підвищеної вологості та температури повітря чи-

сельність бур’янів сягала високих показників. Зростання забур’яненості від-

мічено й за ранніх строків сівби, тоді як їх зміщення на третю декаду вересня 

зменшує ймовірність засмічення посівів тритикале. Зростання чисельності 
бур’янів навесні багато в чому залежало від стану посівів тритикале після пе-

резимівлі. Незадовільні умови перезимівлі тритикале озимого, зокрема за сі-
вби в першу та другу декаду жовтня, забезпечували формування продуктив-

ного фітоценозу бур’янів. Представники сегетальної рослинності, маючи бі-
льшу площу живлення, пригнічували розвиток короткостеблових сортів три-

тикале та пшениці м’якої озимої, формували високий стеблостій та потужну 

сиру масу. В результаті чого до збирання озимих культур деякі представники 

з родини складноцвіті, лободові, амарантові, тонконогові як за висотою, так і 
за масою одного екземпляру не поступалися значенням даних показників ро-

слин тритикале та пшениці.  
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Рис. 1. Показники, які характеризують стан автотрофного блоку  

«тритикале озиме – бур’яни» (ННДЦ БНАУ, середнє за 2008–2011 рр.) 

 

В середньому за 2008–2011 рр. в посівах тритикале озимого загальна чи-

сельність бур’янів складала 10–40 шт./м2
, пшениці м’якої озимої – 35–

48,5 шт./м2
, залежно від сорту. Співвідношення багаторічних та однорічних 

бур’янів за щільністю стеблостою для сортів АД 256, Славетне, Августо, 

Ягуар характеризувалося такими показниками 10,4% проти 89,6%, для сортів 

ДАУ 5, Вівате Носівський – 2,9% проти 97,1%. Найбільш поширеними серед 

багаторічних бур’янів були берізка польова (Convolvulus аrvensis L.) та пирій 

кореневищний (Elytrigia repens (L.) Nevski). Варіювання чисельності остан-

нього залежало від умов року, сорту, умов розвитку посівів тритикале озимо-

го. Для усіх вибірок тритикале та пирію, впродовж усього періоду вегетації, 
зв'язок між показниками сирої маси рослин та відстані розміщення один біля 

одного достовірний (р ≤ 0,05) і слугує доказом наявності між особинами кон-

курентних взаємодій. Зі збільшенням відстані між особинами тритикале та 

пирію відмічене зростання значення біометричних параметрів рослин конк-

ретної вибірки в 1,5 рази. В результаті міжвидової конкурентної взаємодії 
втрати за масою для сорту Вівате Носівський складали 20%, сорту Славетне – 

5,5% від максимально можливої. Напруженість конкурентних взаємодій зро-

стає впродовж періоду вегетації пирію й сягає свого піку до моменту форму-

вання репродуктивної сфери тритикале, що пов’язано з ростом, нагрома-

дженням пластичних речовин та інтенсивністю споживання ресурсів середо-

вища рослинами пирію. Характер зміни значень відносної швидкості росту 

рослин тритикале та пирію свідчить про напруженість конкурентних стосун-

ків між ними. Чим різкіше диференціація між рослинами за показниками від-
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носної швидкості росту, тим більш напруженіші конкурентні стосунки. Отже, 

в умовах міжвидової взаємодії між рослинами тритикале та пирію, була ви-

явлена закономірність, що свідчить про практично однаковий ріст рослин 

двох видів. До моменту формування генеративної сфери, середня величина 

відносної швидкості росту рослин тритикале за показники висоти складали 

0,42 см/см / тиждень, у рослин пирію цей показник також був у межах 

0,42 см/см / тиждень.  

Однорічні бур’яни у посівах тритикале озимого мали різні життєві форми 

– зимуючі, ярі ранні, пізні ярі, факультативні. Групу зимуючих представляли 

підмаренник чіпкий (Galium aparine L.), латук дикий (Lactuca virosa L.), фіал-

ка польова (Viola arvensis Murr.), талабан польовий (Thlaspi arvense L.) та ін., 

зокрема переважна чисельність яких відмічена восени за ранніх строків сівби 

тритикале (5-10 вересня). Але такий характер прояву може бути й оберненим, 

оскільки залежить від факторів зволоження ґрунту та температури повітря. 

Пік розвитку зимуючих бур’янів відмічено у фазу трубкування тритикале 

озимого, але під час цвітіння чисельність бур’янів дещо зменшується, у разі 
достигання культурної рослини – інтенсивно знижується, у зв’язку з закін-

ченням їхньої вегетації. Найкраще розвивається у посівах короткостеблових 

сортів тритикале берізка польова та гірчак березкоподібний, основна маса 

яких сконцентрована у середньому ярусі культурних посівів. 

В посівах тритикале озимого ярі бур’яни розподілялися на ранні та пізні, 
щільність яких, в більшості випадків, визначали сортовий склад основної ку-

льтури, температурний режим повітря та атмосферні опади. У посівах сортів 

ДАУ 5 та Вівате Носівський безумовну перевагу мали ранні ярі бур’яни – ло-

бода біла (Chenopodium album L.), підмаренник чіпкий та гірчак березкоподі-
бний, які з’являлися в 1-й–2-й декаді травня, а до збирання тритикале щіль-

ність їх знижувалася. Пізні ярі – мишій сизий (Setaria glauca L.), щириця зви-

чайна (Amaranthus retroflexus L.), куряче просо (Echinochloa crus-galli L.), ро-

звивалися в нижньому ярусі під час виходу в трубку та колосіння озимої ку-

льтури.  

До факультативних бур’янистих рослин, що входять до складу сегеталь-

ної рослинності та формують стеблостій у посівах тритикале як восени, так і 
навесні, належить  куколиця біла (Melandrium album Mill.). 

Отже, результати аналізу даних за 2008–2011 рр. щодо забур’яненості по-

сівів озимих культур за окомірно-кількісною методикою А.І. Мальцева [15] 

показали, що пшеницю м’яку озиму сорту Білоцерківська напівкарликова ві-
днесено до сильнозабур’янених, сорти тритикале озимого ДАУ 5 та Вівате 

Носівський – середньозабур’янених, Славетне, АД 256, Ягуар та Августо – 

слабозабур’янених. Спостереження за сезонною динамікою забур’яненості 
посівів тритикале озимого показали, що домінуючими бур’янами є зимуючі 
(25%) та ярі ранні (43%) види. Зростання чисельності бур’янів пов’язано з 

появою пізніх ярих та багаторічних представників сегетальної рослинності.  
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В середньому за багаторічними показниками показано, що шкодочинність 

бур’янів у посівах тритикале озимого має строкатий характер й визначається 

низкою екологічних факторів. Якщо в 2009 р. та 2011 р. чисельність бур’янів 

у посівах тритикале озимого ДАУ 5 та Славетне складала 18 і 28 та 8 і 
12 шт./м2

, то в 2008 р. та 2010 р. – 37 і 46 та 15 і 18 шт./м2
 відповідно.  

До збирання урожаю пшениці м’якої озимої та тритикале озимого було 

встановлено, що сорти тритикале озимого Славетне, Ягуар, АД 256 здатні 
пригнічувати бур’яни. Аргументами, які підтверджували цю здатність були 

показники вегетативної та генеративної маси тритикале: щільність стеблос-

тою у фазах колосіння та повної стиглості, кількість та маса зерен із головно-

го колосу, маса 1000 зерен та урожайність зерна (рис. 2).  
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Рис. 2. Продуктивність тритикале озимого залежно від  

конкурентного впливу бур’янів 

 

Отже, хліборобську діяльність треба орієнтувати на дешеві й екологічно 

чисті агротехнічні та біологічні заходи боротьби з бур’янами. Практика бага-

тьох господарств свідчить про можливість високоефективної боротьби з           

бур’янами без застосування гербіцидів. Але це неможливо без високої куль-

тури землеробства. 

За результатами досліджень показано, що за полицевого обробітку ґрунту 

(за 1,5 місяця до сівби) та наступного поверхневого рихлення після гороху на 

зерно та вико-вівсяну сумішку зменшується чисельність дводольних та одно-

дольних бур’янів, порівняно з безполицевим обробітком у 1,5–2,5 рази       

(рис. 3). 
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Отже, рослини сортів тритикале озимого Славетне, Августо, Ягуар є ви-

соко конкурентними щодо бур’янів, гальмують їхній розвиток на початкових 

етапах порівняно сортами ДАУ 5, Вівате Носівський, які за низької культури 

землеробства, ранніх чи пізніх строків сівби, відхилень від рекомендованої 
норми висіву є середньо- та слабоконкурентними відносно бур’янів, зокрема 

до зимуючих та ранніх ярих. 

Це вимагає дотримання належних вимог до агротехнологій вирощування 

тритикале з метою підвищення як рівня конкурентоспроможності цих сортів 

відносно злісних бур’янів озимого клину, так і показників урожайності та 

якості зерна.  

Висновки. Встановлено, що в умовах північно-східної частини Право-

бережного Лісостепу України на чорноземах типових серед конкурентоспро-

можних бур’янів у посівах короткостеблових сортів тритикале озимого Віва-

те Носівський та ДАУ 5, які визначають рівень урожайності зерна культур-

них посівів та належать до тієї чи іншої біологічної групи є: лобода біла 

(Chenopodium album L.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), пирій 

повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), мишій сизий (Setaria glauca L.), куряче 

просо (Echinochloa crus-galli L.), берізка польова (Convolvulus агvensis L.), гі-
рчак березкоподібний (Polygonum convolvulus L.) та інші. Показано, що уро-
жайність зерна тритикале озимого на варіанті, де не проводили видове про-
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□ – полицевий обробіток ґрунту, попередник горох; □ – полицевий обробіток, попередник 

вико-овес; □ – безполицевий обробіток, попередник горох 

Рис. 3. Щільність сегетальної рослинності у посівах тритикале озимого залежно  

від сорту, попередника та способу обробітку ґрунту після нього  

(ННДЦ БНАУ, середнє 2008–2011 рр.) 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування 

129 

полювання, складала 4,4 (Вівате Носівський) та 3,9 т/га (ДАУ 5) порівняно з 

варіантами, де проводили прополювання, – 5,5 та 4,2 т/га (р ≥ 0,05) відповід-

но. Встановлено, що посіви середньорослих сортів тритикале озимого            

АД 256, Августо, Славетне, Ягуар є більш конкурентними відносно бур’янів 

й здатні регулювати не лише чисельність останніх, а й рівень нагромадження 

ними сухої маси порівняно з сортами тритикале короткостеблового типу. 

Показано, що напруженість конкурентних взаємодій у системі «тритикале 

озиме – бур’яни» зростає впродовж періоду вегетації бур’янів й досягає свого 

піку до моменту формування репродуктивної сфери тритикале, що пов’язано 

з ростом, нагромадженням пластичних речовин та інтенсивністю споживання 

ресурсів середовища сегетальною рослинністю. Чим чіткіша диференціація 

між показниками відносної швидкості росту культурної та сегетальної рос-

линності, тим напруженіші конкурентні стосунки. З’ясовано, що за полице-

вого обробітку ґрунту після гороху на зерно та вико-вівсяну сумішку змен-

шується чисельність дводольних та однодольних бур’янів порівняно з безпо-

лицевим обробітком у 1,5-2,5 рази. 
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