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Ярий ячмінь - цінна продовольча, кормова, технічна, 
скоростигла культура, яка краще за інші ярі зернові витримує 
повітряну посуху, забезпечуючи добрі й сталі врожаї. Але заважає 
високій урожайності фактор забур'янення посівів. Безгербіцидні 
технології вирощування зернових все ширше впроваджуються на 
полях Вінниччини з метою зменшення пестицидного навантаження на 
ґрунт. 

Порівняно із іншими зерновими культурами ярий ячмінь 
характеризується відносно нижчою конкурентною здатністю до 
бур'янів через низькорослість рослин. Тому метою наших досліджень 
було встановлення параметрів регулювання забур'яненості за рахунок 
зміни норми висіву та строку сівби ярого ячменю. 

Ярий ячмінь відноситься до ранніх ярих культур, що і диктує 
строки сівби. Але враховуючи тип забур'яненості території, де 
вирощується ця культура, можна змістити строки сівби, щоб запобігти 
формуванню стійкого бур'янового ценозу із ярих ранніх бур'янів. Для 
проростання насіння ячменю потрібно 45-50 % води від його сухої 
маси, що значно менше, ніж для насіння пшениці й вівса. Проте слід 
враховувати, що в ячменю на початку вегетації недостатньо 
розвивається коренева система і рослини погано витримують весняну 
посуху, тому не можна затримуватись із сівбою, бо це може зумовити 
недружне проростання зерна і зріджені сходи. У зв'язку з цим ячмінь 
треба сіяти в перші дні весняних польових робіт у достатньо вологий 
ґрунт. 

Тому в наших дослідженнях вивчався вплив строків та способів 
сівби на забур'яненість ярого ячменю. Вирощувався сорт Вінницький 
28. Він краще, порівняно з іншими, пристосований до мінливих 
погодних умов центральної частини правобережного Лісостепу 
України. Повторність дослідів - триразова, облікова площа - 25 м2. 
Технологія вирощування культури - загальноприйнята. 

Змішаний тип забур'яненості дослідної ділянки є типовим для 
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