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АГРОТЕХНІЧНІ МЕТОДИ 

БОРОТЬБИ З АМБРОЗІЄЮ





Найбільш пристосовується до нових

умов життя виявилася амброзія

полинолиста та саме вона є основним

загарбником нових просторів.

Поріг шкодочинності амброзії

становить 1-2 рослини на кв. м площі.

Амброзія полинолиста розмножується тільки 

насінням.

. Невеликі рослини продукують 50-3000 

насінин, а великі 30-40 тис.насінин, які 

зберігають схожість від 5 до 40 років. Тому, всі 

заходи мають бути направлені на 
недопущення утворення насіння, повторного 

засмічення та зниження його запасів в ґрунті



Амброзія є конкурентом сільськогосподарськи
культур за вологу, світло, поживні речовини та
життєвий простір.

амброзія споживає з 1 гектара до 2000 т води, що
відповідає 200 мм опадів, виносить з ґрунту
поживні речовини в кількості: 135 кг азоту, 40 кг
фосфору і 150 кг калію.

Унаслідок надмірного висушування та виснаження
ґрунту значно знижується урожайність
сільськогосподарських культур, а саме: сої на 60%,
соняшника, картоплі, зернових та овочевих культур
– 40%, кукурудзи – 35%, ріпаку – 30%, цукрових
буряків – 18%



Вирішальне значення для очищення полів від амброзії 

полинолистої мають агротехнічні методи боротьби:

 правильне чергування культур у сівозміні, обробка

ґрунту, догляд за посівами, спрямований на зниження

запасів насіння бур’яну в ґрунті й запобігання

повторного засмічення як ґрунту, так і врожаю

сільськогосподарських культур.

На землях дуже засмічених амброзією, кращим 

заходом по очищенню ґрунту від запасів насіння є 

використання чистого пару, де за правильного 

обробітку засміченість бур’яном знижується на 70—

80%.
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Агротехнічні заходи:

дотримання чергування культур у сівозміні;

на засмічених полях висівати переважно озимі 

культури (пшениця, ячмінь, жито, тритікале) 

суцільного посіву з підвищеною нормою висіву на 10-

15%;

на полях, які звільняються наприкінці липня – на 

початку серпня та йдуть під ярі культури, 

використовувати напівпаровий обробіток ґрунту;

протягом двох тижнів після збирання зернових культур 

суцільного посіву необхідно провести лущення стерні 

на глибину 8-10 см;



Незріле насіння амброзії у фазі молочної 

воскової стиглості здатне дозрівати та в подальшому проростати. 

Чим глибше насіння амброзії  перебуває в ґрунті, 

тим воно довше залишається життєздатним. 



Незріле насіння амброзії у фазі молочної 

воскової стиглості здатне дозрівати та в подальшому проростати. 

Чим глибше насіння амброзії  перебуває в ґрунті, тим воно довше залишається 
життєздатним. 

Оранка на зяб і глибока оранка



засмічені амброзією полинолистою на 60-80% поля 

необхідно відвести під чистий пар, а якщо немає 

можливості відвести під пар – проводити беззмінний посів 

озимих культур на протязі 2-3 років з попереднім на-

півпаровим обробітком грунту;

просапні культури висівати після двох культивацій на 

глибину 10-12 см;

висівати просапні культури після знищення масових сходів 

амброзії полинолистої, наприкінці їх оптимального строку 

висіву;

в комплекс заходів по догляду за культурами включити 

післясходове боронування ярих зернових та досходове і 

післясходове боронування просапних культур.



для посіву використовувати ретельно очищений 

від насіння бур’янів насіннєвий матеріал;

при збиранні зернових культур проводити 

однофазний (прямий) спосіб комбайнування;

транспортувати і використовувати засмічені 

насінням амброзії товарне зерно та зерновідходи 

суворо дотримуючись карантинних правил;

не розміщувати насіннєві посіви на полях, 

забур’янених амброзією;

знищувати виявлені навколо полів рослини 

амброзії до їх цвітіння; .



на залишених полях, що повністю заростають: 

скошувати рослини амброзії полинолистої до 

цвітіння, обробляти поля гербіцидами суцільної дії, 

проводити 3-х разове лущення або дискування 

(вздовж та впоперек поля) та культивації;

ретельно очищати від залишків соломи, полови, 

зерна і ґрунту авто- і зерноочисні машини, 

трактори, комбайни і іншу сільськогосподарську 

техніку після її використання для збирання врожаю 

на забруднених амброзією полинолистою полях;



НОВА РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ДЛЯ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА АПК ЧЕРКАСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ















ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


