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ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ ДЕЯКИХ БУР’ЯНІВ
В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ
Анотація. Дослідження сучасного стану популяцій бур'янів в агроценозах має велике
значення для прогнозування подальшого їх розвитку і впливу на врожайність, якість і
продуктивність сільськогосподарських культур. На початку формування агрофітоценозу пшениці
ярої найбільш чисельною групою бур’янового компоненту були популяції ярих малолітніх бур’янів.
Вони не складали конкуренції культурним рослинам, закінчували свій життєвий цикл раніше, тому не
мали істотного впливу на формування врожаю культури.
Ключові слова: популяції бур’янів, малолітні бур’яни, багаторічні бур’яни, чисельність
популяції, агрофітоценоз.

Постановка проблеми. Популяційні дослідження є необхідною частиною моніторингу
популяцій, тобто системи визначення перебування популяції зараз і перспективи її розвитку….
Мета досліджень. У зв'язку з цим нами в умовах північно-центральної помірно посушливої
підзони північної Степової зони України проводився моніторинг стану популяцій найбільш
поширених бур'янів у посівах сільськогосподарських культур.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились протягом 2010-2013 рр. ……
Результати досліджень. Було встановлено, ……….
Таблиця 1 – Видовий склад популяцій бур’янових рослин агрофітоценозу пшениці ярої на
початку літа, 2010-2011 рр.
№ з/п
1.

Рис. 1 – Видовий склад бур’янів
Висновки. Таким чином, …..
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Довженко И. М. ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ СОРНЯКОВ В
АГРОФИТОЦЕНОЗАХ ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ.
Исследования современного состояния популяций сорняков в агроценозах имеет большое
значение для прогнозирования дальнейшего их развития и влияния на урожайность, качество и
продуктивность сельскохозяйственных культур. В начале формирования агрофитоценоза пшеницы
яровой наиболее многочисленной группой сорного компонента были популяции яровых малолетних
сорняков. Они не составляли конкуренции культурным растениям, заканчивали свой жизненный
цикл раньше, поэтому не оказывали существенного влияния на формирование урожая основной
культуры.
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Dovzenko I. M. DYNAMICS OF POPULATION SOME WEED IN AGROPHYTOCENOSES
OF SPRING WHEAT.
Investigations of the current state of weed populations in agrocenoses is important to predict further
their development and impact on productivity, quality and productivity of agricultural crops. Populations of
spring annual weeds were the most numerous group weed part in the early formation agrophytocenosis of a
spring wheat. They do not compete with crop plants, finished their life cycle before, so had no significant
effect on the formation harvest of main culture.
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