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ABSTRACT: The study presents data on the occurrence frequency of 19 species of 
weeds. The degree of weediness of cultivated plants by these species in the soils of 
various soil-agricultural complexes is described. The relationship species-habitat is 
discussed.
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1. WSTĘP

W opracowaniu przedstawiono część wyników badań, prowadzonych 
w latach 1975-1985 na terenie województwa skierniewickiego, dotyczących 
stanu i stopnia zachwaszczenia roślin uprawnych przez wybrane gatunki 
chwastów.

W czasie badań terenowych wykonano, powszechnie stosowaną w Polsce 
metodą B r a u n - B l a n q u e t a  (1964), 1342 zdjęcia fitosocjologiczne. Do 
niniejszego opracowania wykorzystano z tych obserwacji tylko dane odnoszące 
się do 19 spośród 57 rejonizowanych gatunków chwastów, a mianowicie: 
skrzypu leśnego (Equisetum silvaticum), szarłatu szorstkiego (Amaranthus 
retroflexus), maku piaskowego (Popaver argemone), maku wątpliwego (P. 
dubium), wyki drobnokwiatowej ( Vicia hirsuta), wyki czteronasiennej (V. 
tetrasperma), wyki kosmatej (V. villosa), wyki siewnej (V. sativa), wyki 
wąskolistnej (V. angustifolia), poziewnika polnego (Glaeopsis ladanum), pozie- 
wnika szorstkiego (G. tetrahit), poziewnika dwudzielnego (G. bifida), żółtlicy 
drobnokwiatowej (Galinsoga parviflora), żółtlicy owłosionej (G. quadriradiata), 
rumianka bezpromieniowego (Matricaria discoidea), mietlicy białej (Agrostis 
alba), mietlicy rozłogowej (A. stolonifera), mietlicy pospolitej (A. vulgaris) 
i kłosówki miękkiej (Holcus mollis).

Wyniki badań przedstawiono graficznie (rys. 1-19).
Metodykę badań, ustaloną przez Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów 

IUNG we Wrocławiu ( K o r n i k  i in. 1985, R o l a  1974, 1977, 1985, R o l a ,  
K u ź n i e w s k i  1977) -  krajowego koordynatora tematu dotyczącego rejoni
zacji chwastów polnych -  przedstawiono w pracach W a r c h o l i ń s k i e j  
(1987, 1992). Charakterystykę gleb zamieszczono również w tych pracach.



2. WYNIKI BADAŃ

2.1. SKRZYP LEŚNY -  EQUISETVM SILYATICUM  (RYS. 1)

Skrzyp leśny notowany był dość rzadko. Gatunek ten nie zagraża uprawom 
zbóż i ziemniaków na terenie województwa skierniewickiego (IV i V stopień 
zachwaszczenia). Jego obecność stwierdzono na najuboższych glebach 6, 
7 i 9 kompleksu.

2.2. SZARŁAT SZORSTKI -  AMARANTHUS RETROFLEXUS (RYS. 2)

Szarłat szorstki notowano dość często i w znacznym nasileniu (III stopień 
zachwaszczenia) wśród kukurydzy i roślin okopowych na żyznych glebach 
4 i 8 kompleksu. W mniejszym stopniu (IV stopień zachwaszczenia) gatunek 
ten zachwaszczał wymienione rośliny uprawiane na glebach 5 kompleksu. 
Rzadko i sporadycznie stwierdzano szarłat szorstki wśród roślin okopowych 
na glebach 2, 6 i 9 kompleksu (V stopień zachwaszczenia).

2.3. MAK PIASKOWY -  PAPAVER ARGEMONE (RYS. 3)

Mak piaskowy stwierdzono wśród łanów żyta ozimego na glebach 5, 
6 i 7 kompleksu. Żyto ozime uprawiane na glebach 7 kompleksu było 
zachwaszczone przez mak polny w stopniu średnim (III). W mniejszym 
nasileniu (IV i V stopień zachwaszczenia) gatunek ten występował na glebach 
6 i 5 kompleksu.

2.4. MAK WĄTPLIWY -  PAPA VER DUBIUM (RYS. 4)

Mak wątpliwy występował w małym nasileniu wśród zbóż ozimych na 
glebach 5 kompleksu (IV stopień zachwaszczenia). Częściej notowano ten 
gatunek w łanach żyta ozimego na glebach 6 kompleksu (III stopień 
zachwaszczenia). Sporadycznie spotykano mak wątpliwy w zbożach ozimych 
na glebach 4 i 7 kompleksu (V stopień zagrożenia).
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Rys. 1. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz ziem
niaków przez skrzyp leśny (Equise- 
tum silvaticum) na obszarze woje

wództwa skierniewickiego 
A. Stopień zachwaszczenia roślin 
uprawnych: I -  bardzo duże,
II -  duże, HI -  średnie,
IV -  małe, V -  sporadyczne, 
VI -  brak zachwaszczenia. B. In
ne maki: 1 — lasy, 2  -  użytki zie
lone. Kompleksy glebowo-rolni- 
cze: 2 -  pszenny dobry, 4 -  żytni 
bardzo dobry, 5 -  żytni dobry,
6  -  żytni słaby, 7 -  żytnio-łubi- 
nowy, 8  -  zbożowo-pastewny mo
cny, 9 -  zbożowo-pastewny słaby

Fig. 1. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and pota
toes by Equisetum silvaticum in the 

Skierniewice Voivodeship 
A. Degree of weediness of cul
tivated plants: I -  very high,
II -  high, III -  moderate,
IV -  low, V -  sporadic, VI -  no 
weediness. B. Other symbols:
1 -  forests, 2 -  meadows and pa
stures. Soil-agricultural complexes:
2 -  good wheat, 4 -  very good 
rye, 5 -  rye good, 6  -  rye weak,
7 -  rye-lupin, 8  -  cereal-fodder 

strong, 9 -  cereal-fodder weak
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Rys. 2. Stopień zachwaszczenia ku
kurydzy, buraków i ziemniaków 
przez szarłat szorstki (Amaranthus 
retroflexus) na obszarze wojewódz
twa skierniewickiego. Objaśnienia 

zob. rys. 1

Fig. 2. Degree of weediness of 
maize, beets and potatoes by Ama
ranthus retroflexus in the Skiernie
wice Voivodeship. Explanations as

in Fig. 1 NJ10km
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Rys. 3. Stopień zachwaszczenia 
zbóż ozimych przez mak piaskowy 
(Papaver argemone) na obszarze 
województwa skierniewickiego. 

Objaśnienia zob. rys.l
Fig. 3. Degree of weediness of 
winter cereals by Papaver argemo
ne in the Skierniewice Voivodes- 

hip. Explanations as in Fig.l
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Rys. 4. Stopień zachwaszczenia 
zbóż ozimych przez mak wątpliwy 
{Papaver dubium) na obszarze wo
jewództwa skierniewickiego. Obja

śnienia zob. rys. 1

Fig. 4. Degree of weediness of 
winter cereals by Papaver dubium 
in the Skierniewice Voivodeship. 

Explanations as in Fig. 1 N)o
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Rys. 5. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych waz rzepa
ku przez wykę dróbnokwiatową 
(Vicia hirsuta) na obszarze woje
wództwa skierniewickiego. Objaś

nienia zob. rys. 1

Fig. 5. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and rape 
by Vicia hirsuta in the Skierniewice 
Voivodeship. Explanations as in 

Fig.l



2.5. WYKA DROBNOKWIATOWA -  VICIA HIRSUTA (RYS. 5)

Wyka drobnokwiatowa należy do pospolitych gatunków chwastów na 
obszarze województwa skierniewickiego. Nie notowano tego gatunku jedy
nie na najuboższych, suchych glebach 7 kompleksu. W najwyższym stopniu 
(I stopień zachwaszczenia) zagrażała ona uprawom zbóż jarych i ozimych 
oraz rzepaku na glebach zasobnych 4 i 8 kompleksu. Z dużym nasileniem 
(II stopień zachwaszczenia) występowała również wyka drobnokwiato
wa wśród tych roślin na glebach 2 kompleksu. Znaczny był jej udział w ła
nach żyta ozimego na glebach 5 kompleksu (III stopień zachwaszczenia). 
W mniejszym stopniu (IV) gatunek ten zachwaszczał żyto ozime i owies 
uprawiane na glebach 9 kompleksu. Sporadycznie stwierdzono wykę drobno- 
kwiatową wśród żyta ozimego na ubogich glebach 6 kompleksu (V stopień 
zachwaszczenia).

2.6. WYKA CZTERONASIENNA -  VICIA TETRASPERMA (RYS. 6 )

Wyka czteronasienna należy do częstych gatunków chwastów na obszarze 
województwa skierniewickiego. Gatunek ten zachwaszczał zboża jare, zboża 
ozime oraz rzepak na glebach 2, 4, 5, 6, 8 i 9 kompleksu. Wysoki był stopień 
zachwaszczenia (I, II) powyższych grup roślin przez wykę czteronasienną 
uprawianych na rozległych obszarach najżyźniejszych gleb 2, 4 i 8 kompleksu. 
Na glebach 5 kompleksu zachwaszczenie zbóż jarych i ozimych przez ten 
gatunek było małe (IV stopień), a na glebach 6 i 9 kompleksu tylko 
sporadyczne (V stopień zachwaszczenia).

2.7. WYKA KOSMATA -  VICIA VILLOSA (RYS. 7)

Wyka kosmata ze średnim nasileniem (III stopień zachwaszczenia) wy
stępowała wśród upraw zbóż jarych i ozimych oraz rzepaku na glebach 
4 kompleksu. Rzadziej notowano wykę kosmatą w tych roślinach uprawianych 
na glebach 2, 5 i 8 kompleksu (IV stopień zachwaszczenia). Wyraźnie spada 
udział tego gatunku w zachwaszczeniu badanych grup roślin uprawnych na 
glebach 6 i 9 kompleksu (V stopień zachwaszczenia).



Rys. 6 . Stopień zachwaszczenia 
zfcóż jarych i ozimych oraz rzepa
ku przez wykę czteronasienną (Vi
da tetrasperma) na obszarze woje
wództwa skierniewickiego. Objaś

nienia zob. rys. 1

Fig. 6 . Degree of weediness of 
spring and winter cereals and rape 
by Vicia tetrasperma in the Skier
niewice Voivodeship. Explanations 

as in Fig. 1
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Rys. 7. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz rzepa
ku przez wykę kosmatą (Vida vil- 
losa) na obszarze województwa 
skierniewickiego. Objaśnienia zob. 

rys. 1

Fig. 7. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and rape 
by Vicia viliosa in the Skierniewice 
Voivodeshjp. Explanations as in 

Fig. 1
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Rys. <8 . Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz rzapa- 
ku przez wykę siewną (Vicia saliva) 
na obszarze województwa skiernie
wickiego. Objaśnienia zob. rys. 1
Fig. 8 . Degree of weediness of 
spring and winter cereals and rape 
by Vicia saliva in the Skierniewice 
Voivodeship. Explanations as in 

Fig. 1
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Rys. 9. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz rzapa- 
ku przez wykę wąskolistną (Vicia 
angustifolia) na obszarze wojewó
dztwa skierniewickiego. Objaśnie

nia zob. rys. 1

Fig. 9. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and rape 
by Vicia angustifolia in the Skier
niewice Voivodeship. Explanations 

as in Fig. 1 Ul
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Rys. 10. Stopień zachwaszczenia 
zbóż ozimych przez poziewnik po
lny (Galeopsis ladanum) na obsza
rze województwa skierniewickiego. 

Objaśnienia zob. rys. 1

Fig. 10. Degree of weediness of 
winter cereals by Galeopsis lada
num in the Skierniewice Voivodes- 

hip. Explanations as in Fig. 1
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2.8. WYKA SIEWNA -  VICIA SATIVA (RYS. 8 )

Wyka siewna notowana była dość rzadko. Gatunek ten w małym stopniu 
(IV) zachwaszczał zboża jare i ozime oraz rzepak uprawiane na glebach
4 i 8 kompleksu. Sporadycznie (V stopień zachwaszczenia) stwierdzano wykę 
siewną wśród tych roślin na glebach 2, 5 i 9 kompleksu.

2.9. WYKA WĄSKOLISTNA -  VICIA ANGUSTIFOLIA (RYS. 9)

Wykę wąskolistną stwierdzano najczęściej wśród łanów żyta ozimego na 
glebach 6 kompleksu (III stopień zachwaszczenia). W mniejszym stopniu 
gatunek ten zagrażał badanym roślinom uprawnym na glebach 5, 7, 9 kom
pleksu (IV stopień zachwaszczenia). Sporadycznie notowano wykę wąskolistną 
w zbożach jarych i ozimych na glebach 4 i 8 kompleksu.

2.10. POZIEWNIK POLNY -  GALEOPSIS LADANUM  (RYS. 10)

Poziewnik polny stwierdzono jedynie wśród łanów żyta ozimego na 
glebach 6 i 7 kompleksu. Żyto ozime uprawiane na glebach 7 kompleksu było 
zachwaszczone przez ten gatunek w stopniu małym (IV). Sporadycznie 
notowano poziewnik polny w życie ozimym uprawianym na glebach 6 kom
pleksu (V stopień zachwaszczenia).

2.11. POZIEWNIK SZORSTKI -  GALEOPSIS TETRAHIT (RYS. 11)

Poziewnika szorstkiego nie stwierdzono tylko na najuboższych, suchych 
glebach 7 kompleksu. Z bardzo dużym i dużym nasileniem gatunek ten 
występował wśród badanych roślin uprawnych na żyznych glebach 4 i 2 kom
pleksu (I i II stopień zachwaszczenia). Znaczny był także udział tego gatunku 
w zbożach jarych i ziemniakach uprawianych na glebach 5 kompleksu (III 
stopień zachwaszczenia). Rzadziej notowano poziewnik szorstki w roślinach 
uprawnych na glebach 8 kompleksu (IV stopień zachwaszczenia). Wyraźnie 
spada udział tego gatunku w zachwaszczeniu roślin uprawianych na glebach
6 i 9 kompleksu (V stopień zachwaszczenia).
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Rys. 11. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych, rzepaku, kukurydzy, 
buraków i ziemniaków przez po- 
ziewnik szorstki (Galeopsis tetra- 
hit) na obszarze województwa 
skierniewickiego. Objaśnienia zob. 

rys. 1

Fig. 11. Degree of weediness of 
spring cereals, rape, maize, beets 
and potatoes by Galeopsis tetrahit 
in the Skierniewice Voivodeship.

Explanations as in Fig. 1
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Rys. 12. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych, rzepaku, kukurydzy, 
buraków i ziemniaków przez po- 
ziewnik dwudzielny (Galeopsis bifi
da) na obszarze województwa skie
rniewickiego. Objaśnienia zob. rys.

1
Fig. 12. Degree of weediness of 
spring cereals, rape, maize, beets 
and potatoes by Galeopsis bifida in 
the Skierniewice Voivodeship. Ex

planations as in Fig.1 u>o
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Rys. 13. Stopień zachwaszczenia 
kukurydzy, buraków i ziemniaków 
przez żółtlicę drobnokwiatową 
(Galinsoga pan/iflora) na obszarze 
województwa skierniewickiego.

Objaśnienia zob. rys. 1

Fig. 13. Degree of weediness of 
maize, beets and potatoes by Ga
linsoga parriflora in the Skierniewi
ce Voivodeship. Explanations as in 

Fig. 1
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Rys. 14. Stopień zachwaszczenia 
kukurydzy, buraków i ziemniaków 
przez żółtlioę owłosioną (Galinsoga 
quadriradiata) na obszarze woje
wództwa skierniewickiego. Objaś

nienia zob. rys. 1

Fig. 14. Degree of weediness of 
maize, beets and potatoes by Ga
linsoga quadriradiata in the Skier
niewice Voivodeship. Explanations 

as in Fig. 1
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Rys. IS. Stopień zachwaszczenia 
wszystkich badanych roślin upraw
nych przez rumianek bezpromie- 
niowy (Matricaria discoidea) na 
obszarze województwa skierniewi
ckiego. Objaśnienia zob. rys. 1

Fig. 15. Degree of weediness of all 
the investigated cultivated plants 
by Matricaria discoidea in the Skie
rniewice Voivode ship. Explana

tions as in Fig. 1



2.12. POZIEWNIK DWUDZIELNY -  GALEOPSIS BIFIDA (RYS. 12)

Poziewnik dwudzielny należy do częstych gatunków chwastów na terenie 
województwa skierniewickiego. Gatunek ten zachwaszczał w wysokim stopniu 
(I-III) analizowane rośliny uprawne -  zboża jare, rzepak, kukurydzę i rośliny 
okopowe -  na glebach 4, 5 i 8 kompleksu. W mniejszym nasileniu (IV stopień 
zachwaszczenia) poziewnik dwudzielny występował na glebach 2, 6 i 9 kom
pleksu.

2.13. ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA -  GALINSOGA PARYIFLORA (RYS. 13)

Żółtlicy drobnokwiatowej nie stwierdzono tylko na najuboższych glebach
7 kompleksu. Z dużym i średnim nasileniem gatunek ten występował wśród 
badanyh roślin uprawnych na glebach 4 i 2 kompleksu (II i III stopień 
zachwaszczenia). Rzadziej notowano żółtlicę drobnokwiatową w tych roś
linach uprawianych na glebach 5 i 8 kompleksu (IV stopień zachwaszczenia). 
Sporadycznie spotykano ją w łanach owsa i ziemniaków na glebach 6 i 9 kom
pleksu (V stopień zachwaszczenia).

2.14. ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA -  GALINSOGA QUADRIRADIATA (RYS. 14)

Żółtlica owłosiona w średnim stopniu (III) zachwaszczała badane rośliny 
uprawne jedynie na glebach 4 kompleksu. Na glebach 2 i 8 kompleksu jej 
udział był mały (IV stopień zachwaszczenia). Sporadycznie notowano żółtlicę 
owłosioną w łanach ziemniaków na glebach 5 kompleksu (V stopień zachwasz
czenia).

2.15. RUMIANEK BEZPROMIENIOWY -  MATRICARIA DISCOIDEA (RYS. 15)

Rumianek bezpromieniowy zachwaszczał wszystkie badane rośliny upraw
ne na glebach 2, 4, 5, 8 i 9 kompleksu. Wysoki był stopień zachwaszczenia (II 
i III) przez rumianek bezpromieniowy roślin uprawianych na rozległych 
obszarach gleb 2, 4 i 8 kompleksu. Na mniej żyznych glebach 5 i 9 kompleksu 
jego udział wyraźnie maleje (IV i V stopień zachwaszczenia).



Rys. 16. Stopień zachwaszczenia 
zbóż ozimych i ziemniaków przez 
mietlicę białawą (Agrostis alba) na 
obszarze województwa skierniewi

ckiego. Objaśnienia zob. rys.l

Fig. 16. Degree of weediness of 
winter cereals and potatoes by Ag
rostis alba in the Skierniewice Voi- 
vodeship. Explanations as in Fig. 1.



Rys. 17. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz ziem
niaków przez mietlicę rozłogową 
(Agrostis stoi oni/era) na obszarze 
województwa skierniewickiego. 

Objaśnienia zob. rys.l
Fig. 17. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and pota
toes by Agrostis stolonifera in the 
Skierniewice Voivodeship. Expla

nations as in Fig. 1
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Rys. 18. Stopień zachwaszczenia 
zbóż ozimych przez mietlicę po
spolitą (Agrostis vulgaris) na ob
szarze województwa skierniewic

kiego. Objaśnienia zob. rys.l

Fig. 18. Degree of weediness of 
winter cereals by Agrostis vulgaris 
in the Skierniewice Voivodeship. 

Explanations as in Fig. 1
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Rys. 19. Stopień zachwaszczenia 
zbóż jarych i ozimych oraz ziem
niaków przez kłosówkę miękką 
(Holcus mollis) na obszarze woje
wództwa skierniewickiego. Objaś

nienia zob. rys. 1

Fig. 19. Degree of weediness of 
spring and winter cereals and pota
toes by Holcus mollis in the Skier
niewice Voivodeship. Explanations 

as in Fig. 1 4*.
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2.16. MIETLICA BIAŁAWA -  AGROSTIS ALBA (RYS. 16)

Mietlicę białawą notowano w łanach żyta ozimego i ziemniaków na 
glebach 5, 6, 7 i 9 kompleksu. Wysoki był stopień zachwaszczenia (II i III) tych 
roślin przez mietlicę białawą uprawianych na glebach 6 i 7 kompleksu. 
Sporadycznie stwierdzano ten gatunek na glebach 5 i 9 kompleksu (V stopień 
zachwaszczenia).

2.17. MIETLICA ROZŁOGOWA -  AGROSTIS STOLONIFERA (RYS. 17)

Mietlica rozłogowa obficie i z dużą częstotliwością występowała wśród 
zbóż jarych i ozimych oraz ziemniaków na glebach 9 kompleksu (II stopień 
zachwaszczenia). Sporadycznie notowano ten gatunek na glebach 5 i 6 kom
pleksu (V stopień zachwaszczenia).

2.18. MIETLICA POSPOLITA -  AGROSTIS VULGARIS (RYS. 18)

Mietlica pospolita notowana była rzadko na polach uprawnych. Jej 
występowanie związane jest z najuboższymi glebami 6 i 7 kompleksu. Niski był 
udział mietlicy pospolitej w łanach żyta ozimego (IV i V stopień zachwaszcze
nia).

2.19. KŁOSÓWKA MIĘKKA -  HOLCUS MOLLIS (RYS. 19)

Kłosówka miękka obficie i z dużą częstotliwością występowała wśród 
owsa, żyta ozimego i ziemniaków na glebach 9 kompleksu (II stopień 
zachwaszczenia). Sporadycznie notowano natomiast ten gatunek w łanach żyta 
ozimego i ziemniaków na glebach 6 kompleksu (V stopień zachwaszczenia).

3. ZESTAWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI

1. D o najbardziej pospolitych gatunków chwastów występujących w I, II 
i III stopniu zachwaszczenia na kompleksach glebowych o największym 
zasięgu obszarowym (2 i 4 kompleks) należały: wyka drobnokwiatowa, wyka



czteronasienna, poziewnik szorstki, żółtlica drobnokwiatowa i rumianek 
bezpromieniowy (rys. 5, 6, 11, 13 i 15).

2. Na glebach 5 kompleksu zagrożenie dla roślin uprawnych (II i III 
stopień zachwaszczenia) stanowiły: wyka drobnokwiatowa, poziewnik szorstki 
i poziewnik dwudzielny (rys. 5, 11 i 12).

3. Największe zagrożenie (II i III stopień zachwaszczenia) dla roślin 
uprawnych na glebach 6 i 7 kompleksu stanowiła mietlica biaława (rys. 16), 
a na glebach 9 kompleksu (II stopień zachwaszczenia) mietlica rozłogowa 
i kłosówka miękka (rys. 17 i 19).

4. Przy opracowaniu kompleksowych metod zwalczania chwastów należy 
szczególną uwagę zwrócić na następujące gatunki: wykę drobnokwiatową, 
wykę czteronasienną, poziewnik szorstki, poziewnik dwudzielny, rumianek 
bezpromieniowy, mietlicę białawą, mietlicę rozłogową i kłosówkę miękką.
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5. SUMMARY

The study presents results of investigations carried out on the weediness of fields with 
cultivated plants in the Skierniewice Voivodeship in 1975-1985.

On the basis of 1342 analyses of weediness, carried out in soils of various complexes, the 
degree of weediness of cultivated plants by 19 regionalized weed species has been determined (Figs. 
1-19).

The most common weed species occurring with degrees of weediness I, II and III in the soils of 
complexes 2 and 4 were: Vicia hirsuta, V. tetrasperma, Galeopsis tetrahit. Galinsoga parviflora, 
Matricaria discoidea (Figs. 5, 6 , 11, 13 and 15).
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In the soils of complex 5 cultivated plants were endangered (degree of weediness II and III) by: 
Vicia hirsuta, Galeopsis tetrahit, G. bifida (Figs. 5, 11 and 12).

The most dangerous (degree of weediness II and III) for the cultivated plants in the soils of 
complexes 6  and 7 was Agrosiis alba (Fig. 16), and in the soils of complex 9 (degree of weediness 
II) Agrosiis stolonifera and Holcus mollis (Figs. 17 and 19).

The degree of endangerment of cultivated plants is related to habitat conditions and level of 
agricultural education.
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