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СЕКЦІЯ «АГРОНОМІЯ» 

ПШЕНИЦЯ  СПЕЛЬТА  –  АЛЬТЕРНАТИВА  ЗВИЧАЙНІЙ ПШЕНИЦІ 

 

 Ковальов В.Б. д. с.-г.н., професор 

Трембіцька О.І., канд. с.г. наук, 

Петухов Ю.Л. аспірант 

У статті представлені попередні результати якісних показників пшениці 

спельти в порівнянні з пшеницею м’якою.  З'ясовано, що пшениця спельта може 

стати альтернативним джерелом корисних високоякісних продуктів 

харчування в умовах України та  альтернативою  пшениці м'якої. 

Ключові слова: спельта, глютен, клейковина, білок, пшениця. 

 

Постановка проблеми. Пшеницю люди споживають тисячі років, зерно 

цієї культури дає більш як 20 % загального споживаного протеїну [1, 2]. 

  Однак, нещодавно роль білків пшениці в організмі людини почали 

ретельно досліджувати, вона стала предметом запеклої публічної дискусії 

фахівців різних профілів через неповноту інформації довкола цього питання.  

Прибічники «gluten-free» дієти, або харчування без глютену, вважають 

пшеницю «досконалою хронічною отрутою». Цей погляд обґрунтував відомий 

американський кардіолог Вільям Дейвіс [3]. 

 Прихильники протилежного погляду – як правило це виробники пшениці 

м,якої та твердої – стверджують, що білок – клейковина «не така вже й шкідлива» 

[4]. Згідно з результатами досліджень, частота патологічного несприйняття 

пшеничного білку глютену у клейковині, що виявляється у вигляді тяжкої 

спадкової хвороби целіакії, за останні пів століття зросла в кілька разів [5]. 

Глютен є не лише в зерні рослин роду Triticum, а і в  інших, зокрема, в ячмені, 

житі, вівсі, просі та інших, які містять в своєму складі клейковину і мають вплив 

на організм людини. Тому, незважаючи на те, що найбільш поширеними, 

смачними і якісними є хлібобулочні вироби саме із зерна пшениці м’якої і 

твердої, зниження імунореактивності продуктів харчування за рахунок 

використання древніх видів пшениць є досить актуальним. Зокрема, 

пшеницяспельта є однією з найбільш близькою до пшениці м’якої за 

хлібопекарськими властивостями і є генетично схожою (обидва види 

гексаплоїдні), при цьому зберігає всі поживні якості древніх видів пшениць. 

Більшість робіт з досліджень пшениці спельти проводяться в напрямку 

виробництва круп, проте основну частину продуктів харчування із зерна 

пшениці спельти все ж повинні  складати  хлібобулочні вироби. Саме тому ми 

розглядаємо пшеницю спельту в  цьому напрямку. 

Матеріали і методика досліджень. Для досліджень було взято зерно 

пшениці спельти озимої сорту Зоря України та Європа, вирощене за загально 

прийнятою для зони Полісся агротехнікою вирощування. Проводили визначення 

основних технологічних показників якості згідно методик державних стандартів 

у лабораторії кафедри технології зберігання та  переробки продукції 

рослинництва та лабораторії ДП «Полтавастандарт-метрологія».  
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Зерно обмолочували на лабораторному млині МЛУ-1, який не відділяє 

ендосперм від насіннєвих оболонок і тому борошно було одноразового помелу. 

Визначення вмісту білка проводили за методом К’єльдаля. 

Методика випікання хліба. В теплій воді 160-200 мл розчиняли цукор, 

подрібнені дріжджі та третину борошна. Тримали в теплому місці 5-7 хвилин до 

активації дріжджів. Після підйому додавали решту борошна, оцет, сіль і все 

ретельно замісити. Тісто клали в форми на 1 годину на розстоювання. Випікали 

хліб протягом 50 хвилин. Весь процес займає 2,5 год. Режим температури у 

камері розігріву - 300˚С протягом 20-30 хв. Після встановлення форм в камеру - 

280˚С протягом 20 хв, далі 20 хв 260˚С, заключні 10 хв – 220˚С.  

 Визначені хлібопекарські якості борошна із зерна пшениціспельти у 

порівняні із зерном м’якої пшениці. 

Результати досліджень. За результатами досліджень у 2018 роців умовах 

Брусилівського району на бідних піщаних ґрунтах було підтверджено, що 

пшениця спельта в порівнянні з сучасними сортами м’якої пшениці містить на 

12–21% більше білка, багата рослинними харчовими волокнами та 

високоякісними жирами. 

Таблиця 1 

Вміст білка та клейковини у зерні залежно від сорту 

Сорт Вміст білка Вміст клейковини 

Дарунок Поділля 

(контроль) 
11,2 19,44 

Зоря України 18,2 36,28 

Європа 14,5 27,8 

Найвищий вміст клейковини був виявлений у пшениціспельті сорту Зоря 

України – 36,3% що на 16,8 % вище від пшениці м’якої сорту Дарунок Поділля, 

яка в умовах Брусилівського району (за останні 3 роки) за інтенсивної технології 

вирощування належала до 1-3 класів навіть на відносно слабких ґрунтах. Навіть 

більше – такий високий вміст клейковини не притаманний навіть для сильних 

пшениць. Сорт Європа мав значно менший вміст клейковини – 27,8%, що на 8 % 

більше від контролю. 

В ході дослідження проводили випікання хліба з борошна досліджуваних 

сортів і отримані буханці за зовнішнім виглядом (колір, форма) відповідали 

результатам по вмісту клейковини. 

Хліб з борошна пшениціспельти сорту Зоря України мав правильну опуклу 

форму і колір, тоді як з борошна пшениці Дарунок Поділля тісто не трималось 

форми, мало рвану увігнуту поверхню і блідий з сірим відтінком колір. Хліб з 

борошна пшениціспельти сорту Європа в порівнянні з хлібом з борошна 

пшениціспельти сорту Зоря України мав дещо гірший зовнішній вигляд – 

напівовальна з мілкими тріщинами поверхня світло-коричневого кольору. 

Результати органолептичного аналізу відображені в таблицях 2 і 3. 
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Таблиця 2 

Попередні результати оцінки якості хліба з досліджуваних сортів за 

зовнішнім виглядом 

Сорт 
Зовнішній вигляд 

Поверхня Форма Забарвлення скоринки 

Дарунок 

Поділля 
1 Рвана 1 Увігнута 2 

Бліде з сірим  

відтінком 

Зоря 

України 
4 Рівна 5 Куполоподібна 4 Світлокоричневе 

Європа 2 
З мілкими 

тріщинами 
3 Напівовальна 4 Світлокоричневе 

Таблиця 3 

Попередні результати оцінки якості хліба з досліджуваних сортів за 

зовнішнім виглядом 

Сорт Пористість Еластичність 
Забарвлення 

м’якуша 

Дарунок 

Поділля 
2 

Крупна, 

рівномірна, 

товстостінна 

4 

Мало еластичне,  

добре відновлює  

форму 

Темне 

Зоря 

України 
2 

Крупна, 

рівномірна, 

товстостінна 

4 

Добре відновлює  

форму, менш  

еластичний 

Темне 

Європа 2 

Крупна, 

рівномірна, 

товстостінна 

3 

Добре відновлює  

форму, менш  

еластичний 

Брудно-жовте 

Оцінка зовнішнього вигляду хліба з борошна сорту Дарунок Поділля 

становить 11 балів, Зоря України – 20, Європа – 16 балів.  

Слід відзначити, що при випіканні хліба використовувалось борошно з 

виходом 95% оскільки одноразовий обмолот проводився з допомогою МЛУ-1, 

борошно з якого не відділяється від насіннєвих оболонок, тоді як методика 

визначення балів розрахована на вихід борошна 70% без насіннєвих оболонок. 

Як видно з таблиць 2-3 оцінка повністю відповідає вмісту клейковини в 

зерні. Так, на контролі вміст клейковини становив 19,4% і відповідно і оцінка 

хліба найнижча – 11 балів. Сорт Зоря України з найвищим вмістом клейковини 

36,3% отримав найвищу оцінку хліба - 20 з 25 можливих балів. 

Слід зазначити, що Пшеницюспельту цінують не лише за високі якісні 

показники, а й за відмінні смакові властивості. Вона використовується у 

хлібопекарстві, виготовленні круп, макаронів і в дитячому харчуванні. 

Висновки. 

За ідентичних умов вирощування м’яка пшениця сорту Дарунок Поділля 

має значно гірші показники за вмістом білка та клейковини в порівнянні з 

досліджуваними сортами пшениціспельти. 
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Хліб випечений з пшениціспельти сорту Зоря України має кращий 

зовнішній вигляд, правильну форму і більш виражені смакові властивості. 

Сорт пшениціспельти Європа, який є результатом схрещування спельти з 

м’якою пшеницею значно поступався якісним показникам пшениці спельті сорту 

Зоря України. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ПРОСА ЗВИЧАЙНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

Мойсієнко В. В., д. с-г. н., професор;  

Назарчук О. П., гол. агроном ТОВ "КСАНТ - 2" Малинського району 

Житомирської області  

Постановка проблеми. Просо звичайне (Panicum miliaceum L.) – 

найважливіша круп’яна культура, яка належить до групи зернових хлібів. З його 

зерна виготовляють високопоживну крупу – пшоно, яке містить 12% білка, 3,5% 

жиру та має високі смакові якості. Зерно також містить велику кількість 

крохмалю, тому використовується для виробництва спирту. У непереробленому 

вигляді просо застосовують як дуже цінний корм для тварин. Відходи, які 

отримують під час переробки проса на крупу (мучіль, лушпиння), також є цінним 

кормом. Солома та полова за своїми якостями наближаються до лучного сіна 

(0,41 к. од.). Сіно краще від сіна з вівса, сорго, кукурудзи чи тимофіївки, а за 

якістю зеленої маси воно переважає кукурудзу та сорго. Просо широко 

застосовують як страхову культуру на випадок пересівів загиблих озимих та 

ранніх ярих, що особливо важливо для поточного року. Використовують його 

також для післяжнивних посівів на зелений корм. Воно менше, ніж інші 

культури, страждає від хвороб та шкідників, стійке до вилягання. Можливість 

пізніх строків сівби дає змогу рослинам продуктивно використати літні опади. 

Просо доцільно висівати післяжнивно. У науково–виробничих дослідах просо, 

посіяне після зібраного на зерно озимого ячменю в першій половині липня, 

забезпечило врожай зеленої маси 110–150 ц/га. Просо – гарний попередник у 

сівозміні. Рослини добре пристосовуються до різного ґрунту і кліматичних умов, 
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мають короткий період вегетації, і потребують мало води. Необхідність у воді у 

проса, мабуть, найменша серед усіх зернових. Тому недооцінка значення 

вирощування його помилкова [1, 2, 3, 4]. 

Аналізуючи залежність врожайності проса від кількості опадів, можна 

констатувати, що в Україні умови для формування врожайності зерна 

поліпшуються із збільшенням кількості опадів за період вихід в трубку-

дозрівання. За середнього рівня агротехніки культури врожайність зерна 0,6-0,8 

т/га господарства отримують в роки, коли за період вихід в трубку-дозрівання 

випадає близько 20 мм опадів. Вища врожайність (1,0–1,5 т /га) була за кількості 

опадів 40-60 мм. Оптимальні умови для формування врожайності зерна бувають, 

якщо випадає 100-120 мм опадів. На утворення одиниці сухої речовини просо 

витрачає менше води, ніж інші зернові культури. Це свідчить тільки про 

економнішу витрату ним вологи та здатність проса рости в посушливих районах. 

У східних і південно-східних районах України, де період вихід у трубку-

дозрівання зазвичай проходить за середньої температури повітря вище 20 °С, 

урожай зерна значно залежить від забезпеченості посівів вологою, яка 

визначається кількістю опадів. Вивчення залежності врожаю зерна від кількості 

опадів за різнівідрізки вегетаційного періоду дозволило зробити висновки, що 

опади, які випали до настання фази кущення, вельми слабко впливають на 

формування врожаю зерна. Виразніше проявляється залежність від опадів, які 

випали за період кущення-дозрівання [5, 6]. 

Кількість опадів у першій половині вегетації рослин проса має суттєвий 

вплив на формування величини урожаю та його елементів, тоді як випадання їх 

після проходження фази викидання волоті не є фактором для зміни жодного з 

цих показників. У посушливий рік кількість опадів значно впливає на 

озерненість і продуктивність волоті та масу 1000 насінин, чого не 

спостерігається у інші роки. Найбільший позитивний сукупний вплив сума 

температур і опадів за повний вегетаційний період мали на урожайність, висоту 

рослини, кількість вузлів, кількість гілочок 1 порядку, продуктивність рослини, 

продуктивність і озерненість волоті [7]. 

Для отримання в умовах півдня України без зрошення врожайності зерна 

проса посівного на рівні 5,3 т/га, умовним виходом білка 7,95 ц/га, найнижчим 

коефіцієнтом водоспоживання – 607 м3/т, найвищим чистим прибутком і рівнем 

рентабельності 70 % науковці рекомендують вирощувати сорт Таврійське, 

вносити мінеральні добрива у розрахунку на рівень урожаю 4-5 т/га, висівати 

його впродовж ІІІ декади квітня-І декади травня, після стійкого прогрівання 

ґрунту на глибині 10 см до 10–12° С. Цей сорт, порівняно з сортами 

Костянтинівське та Східне, мав вищу довжину однієї волоті (відповідно на 2,4 і 

4,1 см), масу та озерненість волоті (відповідно на 0,7–0,9 г і 61–65 шт.), масу 1000 

зерен (на 0,6 і 0,9 г). Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на 

розвиток усіх елементів продуктивності проса: довжина волоті збільшувалася на 

43–81 %, маса волоті на 31–75 %, кількість зерна у волоті на 20–45 %, маса 1000 

зерен – на 10–20 % порівняно з неудобреним фоном  [8, 9]. 

За даними А. В. Бєлєніхіної найвищу врожайність проса формували сорти: 

Харківське 57 і Вітрило, на рівні 3,42 – 3,43 т/га відповідно. Найбільшу 
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врожайність на сівозмінному фоні (без внесення добрив) в середньому за роки 

дослідження формував сорт Харківське 57 на рівні 3,03 т/га при рядковому 

способі сівби. Внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60 на фоні післядії 30 

т/га гною сприяв збільшенню врожаю зерна проса в середньому по сортах на 

0,59-0,70 т/га відносно неудобреного контролю. При цьому кращим виявився 

рядковий спосіб сівби [10]. 

У дослідах Р.А. Вожегової, А.М. Коваленка, О.Л. Чекамової просо сорту 

Денвікське було більш посухостійке, ніж сорту Ювілейне. Застосування 

мікробного препарату азотофіксувальних бактерій Діазофіт сприяло  

підвищенню врожайності проса на 0,13 т/га, в той час як інші препарати не 

вплинули на її рівень [11]. 

В умовах Правобережного Лісостепу України найвищий рівень 

врожайності формував сорт Омріяне на варіантах з інокуляцію насіння 

препаратом Хетомік – 3,49 (хімічний); 3,32 (мульчування плівкою; 2,96 

(механічний); 2,79 (мульчування тирсою; 2,79 (мульчування відпрацьованою 

грибницею) та 2,45 т/га (без захисту від бур’янів). За умов інокуляції насіння 

препаратом Гумісол Плюс показники врожайності на контрольних варіантах (без 

підживлення) становили 2,86–2,99 т/га, тоді як за підживлення посівів Гумісолом 

Плюс (на II, III, VIII етапах органогенезу.) підвищувало їх на 27,3–30,8% [12]. 

Найефективніше капіталовкладення в технологію насінницьких посівів 

проса забезпечує внесення повного мінерального добрива нормою N60P60K60 у 

поєднанні з сівбою не пізніше другої декади травня звичайним рядковим 

способом і нормою висіву 3,5 млн шт. схожих насінин/га. За необхідності 

перенесення строків сівби на пізніші терміни більшу прибутковість забезпечує 

широкорядна сівба з нормою висіву на рівні 2,0–2,5 млн шт. схожих насінин/га. 

Використання роздільного обмолоту насінницьких посівів за настання стиглості 

у 65–70 % на сіння у волоті з тривалістю підсушування валків не довше шести 

діб дозволить одержати максимальний сукупний прибуток за два покоління. 

Прямий обмолот доцільний лише за перестою посівів з вмістом до 85–90 % 

зрілого насіння у волоті, з подальшим його використанням на продовольчі і 

кормові цілі [6]. 

Внесення фосфорних і калійних добрив здатне забезпечити одержання 32,4 

ц/га зерна. Приріст від внесення Р60К60 порівняно з абсолютним контролем 

становив 3,9 ц/га. Одноразове внесення азоту під культуру (навесні під першу 

культивацію) у дозах 45, 60 і 90 кг/га призводило до зростання урожайності проса 

до 36,3, 39,6 і 41,1 ц/га зерна відповідно [13]. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження з просом звичайним 

проводились нами впродовж 2017–2018 рр. в умовах господарства ТОВ "КСАНТ 

– 2" Житомирської області, Малинського району,  с. Устинівка. Ґрунти дослідних 

ділянок дерново-підзолисті супіщані з вмістом гумусу 1,2 %, рН сольове – 5,3;  

легкогідролізованого азоту  68 мг/кг ґрунту; рухомих форм фосфору  – 35  мг/кг 

та обмінного калію – 49 мг/кг ґрунту. Схема польового досліду включала 

наступні варіанти: Фактор А – сорти проса: Київське 96 та Вітрило; Фактор В – 

попередники – чистий пар, гречка, просо. 
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Основний обробіток ґрунту  (дискування) проводили з осені на глибину 12–

15 см. Ранньовесняний обробіток включав обов'язкове закриття вологи 

(боронування) та культивацію на глибину  8–10 см. Передпосівна культивація  

проводилась на глибину 4-6 см. Добрива вносили локально одночасно з посівом 

50 кг/га фізичної ваги нітроамофоски (16:16:16), а під культивацію 50 кг/га 

фізичної ваги карбаміду. Сівбу проводили рядковим способом при температурі 

ґрунту 12–15 0С на глибині 10 см. Норма висіву 40 кг/га (4,0 млн шт/га), глибина 

загортання насіння 3–4 см. Після сівби вносили ґрунтовий  гербіцид Примекстра 

голд; під час вегетації проводили дворазове обприскування посівів баковими 

сумішами: перше – у фазі кущення (гербіцид Пріма + сульфат магнію 5 кг/га  + 

карбамід 7 кг/га), друге – у період викидання волоті (фунгіцид Абакус + 

мікродобриво Інтермаг + карбамід 3 кг/га). Збирання проводили прямим 

комбайнуванням при побурінні більшої частини волоті. 

Нашими дослідженнями встановлено, що більш продуктивним сортом 

проса виявився сорт Вітрило, який забезпечив у середньому за два роки 

найбільшу урожайність зерна – 3,0 т/га. В агроекологічних умовах 2018 р. цей 

показник склав 3,5 т/га (табл. 1). 

  Таблиця 1  

Урожайність та якість зерна сортів проса залежно від попередника в 

умовах ТОВ "КСАНТ - 2", 2017–2018 рр. 

Сорти 

(фактор А) 

Попередник 

(фактор В) 

Урожайність, т/га Маса 1000 насінин, г 

2017р.* 2018р. 2017р. 2018 р. 

Київське 96 

(еліта) 

чистий пар 2,5 3,3 8,0 9,0 

гречка 2,5 3,0 8,0 8,0 

просо 2,5 2,8 7,0 7,5 

Вітрило 

(еліта) 

чистий пар 2,5 3,5 8,0 9,0 

гречка 2,5 3,3 8,0 9,0 

просо 2,5 2,8 7,0 7,0 

Примітка: 2017 р.* – середня урожайність проса в господарстві незалежно 

від попередника 

Середня урожайність проса в умовах ТОВ "КСАНТ-2" у 2017 р.  незалежно 

від попередника становила 2,5 т/га. Однак, слід відмітити, що просо це культура, 

яка вибаглива до попередника.  При розміщенні даної культури після чистого 

пару просо має найкращі результати навіть за різних типів ґрунту та вмісту 

поживних речовин у ньому (3,3 та 3,5 т/га). Це можна пояснити тим, що за період 

пару в ґрунті накопичується певна кількість вологи, якої вистачає для 

вегетаційного періоду проса.  Також  гарним попередником для проса виступає 

гречка (3,0 та 3,3 т/га зерна), адже вона залишає в ґрунті після себе значну 

кількість легкодоступного фосфору, який в свою чергу дуже важливий для проса 

на ранніх фазах вегетації культури, особливо для розвитку кореневої системи  та 

гарних сходів. Нами виявлено, що за інтенсивного розвитку кореневої системи 

рослин проса спостерігалось потужне кущення та найбільша густота рослин. За 

вирощування проса як монокультури у обох сортів значно знижувалася 

урожайність (2,8 т/га) та зменшувалася маса 1000 насінин (з 8,0–9,0 до 7,0 г) 

порівняно з попередниками чистого пару і гречки. 
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Висновки. Агроекологічні умови Полісся цілком сприятливі для 

формування врожайності зерна проса, однак вони значно поліпшуються із 

збільшенням кількості опадів за період вихід в трубку-дозрівання. Вибір кращого 

попередника (чистий пар, гречка) забезпечує підвищення урожайності зерна на 

0,5–0,7 т/га. Найбільш адаптивним і продуктивним у цих умовах виявився сорт 

Вітрило. 
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ВПЛИВ ПOЗАКOРЕНЕВOГO ПІДЖИВЛЕННЯ НА УРOЖАЙНІСТЬ 

ЛЮПИНУ ВУЗЬКOЛИСТOГO В УМOВАХ ПOЛІССЯ  

Кoтельницька Г. М., аспірант кафедри технoлoгії 

 перерoбки та зберігання прoдукції рoслинництва 

Саюк O. А., к.с-г.н., дoцент кафедри технoлoгії 

 перерoбки та зберігання прoдукції рoслиннництва 

 

Пoстанoвка прoблеми. Наразі oсoбливу увагу серед зернoбoбoвих культур 

заслугoвує люпин вузькoлистий, щo має важливе нарoднoгoспoдарське 

значення, завдяки дoстатньo ширoкoму застoсуванню у кoрмoвирoбництві, 

харчoвій і перерoбній прoмислoвoсті та інших галузях нарoднoгo гoспoдарства. 

На жаль, oбсяги вирoщування люпину вузькoлистoгo наразі не відпoвідають 

пoтребам сільськoгoспoдарськoгo вирoбництва, щo мoжна пoяснити віднoснo 

низькoю і нестійкoю урoжайністю зерна [1]. 

Рівень урoжайнoсті люпину вузькoлистoгo значнo залежить від таких 

елементів технoлoгії вирoщування, як сoрт, удoбрення і передпoсівне 

oбрoбляння насіння [2]. Зі збільшенням oб’ємів застoсування мінеральних дoбрив 

не завжди збільшується прoдуктивність агрoфітoценoзів. При цьoму, виникає 

прoтиріччя між величинoю врoжаю та йoгo якістю, а такoж висoкoю стійкістю 

рoслин дo несприятливих умoв вирoщування. Важливим завданням залишається 

підвищення ефективнoсті мінеральних дoбрив, їх oкупнoсті прирoстoм врoжаю, 

кoефіцієнтoм викoристання елементів живлення та зменшенням їх втрат. Oсoбливo 

це актуальнo для люпину вузькoлистoгo, в якoгo за висoкoгo рівня спoживання 

пoживних речoвин відмічається слабка чуйність на застoсування фoсфoрних і 

калійних дoбрив [3, 4]. 

У зв’язку з цим, завданням наших дoсліджень булo дoслідити 

прoдуктивність люпину вузькoлистoгo залежнo від oснoвнoгo удoбрення та 

пoзакoреневoгo підживлення в умoвах Пoлісся. 

Виклад oснoвнoгo матеріалу. Дoслідження прoвoдили прoтягoм 2016–

2018 рр. на дернoвo-середньoпідзoлистих супіщаних ґрунтах в умoвах 

дoсліднoгo пoля Інституту сільськoгo гoспoдарства Пoлісся НААН України. 

Ґрунт дoсліднoї ділянки характеризується такими пoказниками: гумусу (за 

Тюріним і Кoнoнoвoю) – 1,1 %, азoту, щo легкo гідрoлізується (за Кoрнфілдoм) 

– 62,2 мг/кг ґрунту, рухoмих фoрм фoсфoру (за Кірсанoвим) – 20,5 мг/кг ґрунту, 

oбміннoгo калію (за Кірсанoвим) – 12,9 мг/кг ґрунту, рНсoл – 5,7.  

Схема пoльoвoгo дoсліду включає фактoри: 

Фактoр А – oснoвне удoбрення:1. Кoнтрoль (без дoбрив); 2. N30P60K60 

(Аміачна селітра, гр., 50 кг + Амoфoс, гр., 115 кг + Калій хлoристий, гр., 100 кг/га) 

– базoва; 3. N30P60K60 (Вапнякoвo-аміачна селітра, гр., 70 кг + Амoфoс, гр., 100 кг 

+ Екoплант, гр., 200 кг/га); 4. N30P60K60 (Арві, гр., 300 кг/га). 

Фактoр В – пoзакoреневе підживлення: 1. Кoнтрoль (oбрoбка вoдoю); 2. 

Кристалoн N3P11K38 (кoричневий), кр., 3,0 кг/га; 3. Гуміфілд, в.г., 0,04 кг/га; 4. 

Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га; 5. Кристалoн N3P11K38 (кoричневий), кр., 3,0 кг + 

Гуміфілд,  в.г., 0,04 кг + Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га. 
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Пoсівна плoща дoсліднoї ділянки 12,00×3,00=36,00 м2, oблікoва 10,00× 2,25 

= 22,50 м2. Пoвтoрність дoсліду триразoва, рoзміщення варіантів систематичне. 

Технoлoгія вирoщування люпину вузькoлистoгo сoрту Перемoжець 

загальнoприйнята для зoни Пoлісся. Пoзакoреневе підживлення люпину 

вузькoлистoгo макрo- й мікрoелементами прoвoдили у фазі бутoнізації. 

Прoтягoм вегетаційнoгo періoду прoвoдили регулярні фенoлoгічні 

спoстереження, oбліки та аналізи згіднo із загальнoприйнятими метoдиками. 

Oблік урoжаю зерна люпину вузькoлистoгo прoвoдили пoділянoчнo шляхoм 

збирання та зважування зерна. Статистичну oбрoбку oтриманих 

експериментальних даних прoвoдили метoдoм дисперсійнoгo аналізу за 

дoпoмoгoю прикладних кoмп’ютерних прoграм. 

Аналіз результатів дoсліджень свідчить, щo урoжайність зерна люпину 

вузькoлистoгo на дернoвo-підзoлистoму супіщанoму ґрунті в середньoму за три 

рoки станoвить 1,16–2,19 т/га залежнo від системи удoбрення (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прoдуктивність люпину вузькoлистoгo сoрту Перемoжець 

залежнo від пoзакoреневoгo підживлення в умoвах Пoлісся  

(середнє за 2016–2018 рр.) 
1. Кoнтрoль (без дoбрив); 2. N30P60K60 (Аміачна селітра, гр., 50 кг + Амoфoс, гр., 115 кг 

+ Калій хлoристий, гр., 100 кг/га) – базoва; 3. N30P60K60 (Вапнякoвo-аміачна селітра, гр., 70 кг 
+ Амoфoс, гр., 100 кг + Екoплант, гр., 200 кг/га); 4. N30P60K60 (Арві, гр., 300 кг/га). 

Урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo на кoнтрoльних ділянках 

залежнo від пoзакoреневoгo підживлення станoвить 1,16–1,59 т/га. Пoзакoреневе 

підживлення рoслин у періoд вегетації у фазі бутoнізації сприяє підвищенню 

урoжайнoсті зерна люпину вузькoлистoгo. Застoсування Кристалoну, кр., 3,0 

кг/га та Сульфату магнію, гр., 2,5 кг/га шляхoм oбприскування рoслин у періoд 

вегетації підвищує на 0,10–0,25 т/га урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo 

пoрівнянo з кoнтрoлем. Пoзакoреневе підживлення пoсівів люпину 

вузькoлистoгo Гуміфілдoм, в.г. підвищує урoжайність зерна на 0,31 т/га абo 27 % 

пoрівнянo з кoнтрoлем. Найвищий приріст врoжаю зерна (0,43 т/га абo 37 %) 

oтриманo за кoмплекснoгo застoсування Кристалoну, кр., Сульфату магнію, гр. 

та Гуміфілду, в.г.  



 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 17 

Застoсування базoвoї системи удoбрення забезпечує підвищення 

урoжайнoсті зерна люпину вузькoлистoгo на 0,12–0,26 т/га пoрівнянo з 

кoнтрoлем. Пoзакoреневе підживлення люпину вузькoлистoгo за базoвoї системи 

удoбрення Кристалoнoм, кр., Сульфатoм магнію, гр. та Гуміфілдoм, в.г. збільшує 

урoжайність зерна на 0,19–0,45 т/га пoрівнянo з кoнтрoлем. Кoмплексне 

застoсування вищезазначених дoбрив у фазі бутoнізації забезпечує підвищення 

на 44 % урoжайнoсті зерна пoрівнянo з кoнтрoлем. 

При застoсуванні вапнякoвo-аміачнoї селітри, гр. з нoрмoю витрати (70 

кг/га), Амoфoсу, гр. (100 кг/га) та  Екoпланту, гр. (200 кг/га) в oснoвне удoбрення 

урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo підвищується на 0,23–0,34 т/га. 

Пoзакoреневе підживлення дoбривами підвищує на 0,12–0,54 т/га урoжайність 

зерна люпину вузькoлистoгo. 

У середньoму за рoки прoведення дoсліджень найвищий рівень реалізації 

пoтенціалу прoдуктивнoсті люпину вузькoлистoгo сoрту Перемoжець 

забезпечила система удoбрення, щo передбачає внесення мінеральнoгo дoбрива 

Арві, гр. з нoрмoю 300 кг/га (N30Р60К60). Пoзакoреневе підживлення 

Кристалoнoм, кр. з нoрмoю витрати 3,0 кг/га у фазі бутoнізації підвищує на 0,19 

т/га абo 13 % урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo.  

Застoсування Гуміфілду, в.г. (0,04 кг/га) та Сульфату магнію, гр. (2,5 кг/га) 

шляхoм oбприскування рoслин у періoд вегетації підвищує на 0,38–0,54 т/га (26–

37%) урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo пoрівнянo з кoнтрoлем.  

Найвищу урoжайність зерна люпину вузькoлистoгo сoрту Перемoжець (2,19 

т/га) oтриманo за внесення в oснoвне удoбрення мінеральнoгo дoбрива Арві, гр. 

з нoрмoю 300 кг/га та кoмплекснoгo пoзакoреневoгo підживлення Кристалoнoм, 

кр., Сульфатoм магнію, гр. та Гуміфілдoм, в.г. Приріст врoжаю станoвить 0,60 

т/га пoрівнянo з варіантoм без внесення мінеральних дoбрив. 

Виснoвки. Таким чинoм встанoвленo, щo найвищу урoжайність зерна 

люпину вузькoлистoгo сoрту Перемoжець в середньoму за три рoки дoсліджень 

(2,19 т/га) oтриманo за кoмплекснoгo пoзакoреневoгo підживлення пoсівів 

Кристалoнoм, кр., Сульфатoм магнію, гр. та Гуміфілдoм, в.г. на фoні oснoвнoгo 

удoбрення N30Р60К60, щo передбачає внесення мінеральнoгo дoбрива Арві з 

нoрмoю 300 кг/га. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ                                                                      

ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

Кузьменко С. А., магістрант 

Мойсієнко В. В., д. с-г. н., професор  

 

Постановка проблеми. У світовому землеробстві проблема виробництва 

білка вважається першочерговою і це характерно як для минулого, так і початку 

нинішнього віку. Тому пошук джерел одержання та ефективного використання 

високобілкових рослинних ресурсів є актуальним для всього людства, і в тому 

числі для населення України. Первинним джерелом білків є рослина. А найбільш 

цінною за білковим складом серед всіх культивованих культур є соя (Glycine 

hispida Moench). Досить важливо, що вона за один вегетаційний період дає два 

врожаї – білка (38-42%) та олії (18-23%). Соя забезпечує понад 1,2 тони білка з 1 

га посіву. Білок її добре засвоюється і добре розчиняється у воді. За вмістом 

незамінних амінокислот він багатший за зерно злакових культур. Саме тому 

собівартість соєвого білка нижча в 12–16 раз, ніж з хлібних злаків і ще більше 

ніж дріжджів, рибного борошна.  Сою використовують у тваринництві по-

різному – це борошно, соєвий шрот, олія, зелений корм, сінаж, силос, солома 

тощо [1, 2, 3]. Відомо, що соя, як і інші бобові культури, здатна за допомогою 

бульбочкових бактерій фіксувати азот повітря, причому, вона фіксує його 

більше, ніж інші однорічні бобові культури, але менше, ніж багаторічні бобові 

трави. Соєві бульбочкові бактерії, що живуть на коріннях її рослин, відсутні в 

більшості типів ґрунтів. Академік  Бабич А.О. відмічає, що за  нормальних умов 

на одній рослині утворюється в середньому від 21 до 80 бульбочок і більше. На 

коренях сої вони формуються,  в основному, в орному шарі (0–15 см), на 

головному корені та бокових коріннях. Фіксація азоту бульбочковими 

бактеріями і надходження його в рослину найбільш інтенсивно відбувається у 

фазі цвітіння, формування і росту бобів при температурі повітря 24-280С і 

відносній вологості 40-60% [1].  

На сьогоднішній день сортові ресурси сої в Україні складаються на 80% із 

сортів вітчизняної селекції і на 20% сортів зарубіжної селекції, що дає широкий 

спектр підбору сортів з урахуванням зони вирощування. За скоростиглістю 

виділяють наступні групи сортів сої: ультраранні з вегетаційним періодом до 85 

днів та нормою висіву 750–850 тис. шт./га; ранньостиглі – відповідно 86–105 днів 

та 650–750 тис. шт./га; середньо ранньостиглі – 106–125днів та 550–650 тис. 

шт./га; середньостиглі – 126–135 днів та 450–550 тис. шт./га.  

Виклад основного матеріалу.  Польові виробничі досліди з вивчення 

продуктивності та якості корму  та насіння з різних сортів сої залежно від 

способів сівби проводились нами впродовж 2016–2018 рр. в умовах ДПДГ 

«Рихальське»  Ємільчинського району Житомирської області. Ґрунти дослідних 

ділянок дерново-підзолисті,   рН-5,6, вміст  рухомого фосфору 12,1 мг на 100 г 

ґрунту, калію 9,3 мг  на 100 г ґрунту, вміст гумусу – 1,4 %. Система обробітку 

ґрунту під посіви сої загальноприйнята для  зони  Полісся. 

Польові досліди закладались з чотирма сортами сої: Київська 27 (контроль), 

Київська 98, Чернятка і Устя  за різних способів посіву: 1.звичайний рядковий 
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(15 см); 2. широкорядний (45 см). Облікова площа ділянки – 25 м2. Повторність 

– триразова.  

На основі проведених досліджень в агроекологічних умовах ДПДГ 

«Рихальське»  Ємільчинського району Житомирської області встановлено 

високу продуктивність різних сортів сої на зелений корм та насіння. Виявлено, 

що урожайність сої  значною мірою залежить від сортових особливостей та 

способів сівби. Вегетативна маса сої формується по мірі росту рослин. Найбільш 

сприятлива фаза збирання сої на зелений корм – бобоутворення. У цей період 

незалежно від сортів та ширини міжрядь  одержано 17,4–19,4 т/га зеленої маси. 

Кращим за продуктивністю виявився сорт Київська 98 – 18,8-19,4 т/га, що на 0,6–

0,7 т/га більше, ніж у сорту Київська 27, який прийнято за контроль (табл. 1). 

Таблиця 1 

Урожайність зеленої маси та насіння сої залежно  від сортових 

особливостей та  способів сівби, т/га 

Сорт Урожайність за роками, т/га 

зеленої маси насіння 

2016 2017 2018 середнє 2017 2018 середнє 

Рядковий (15 см) 

Київська 27 

(контроль) 

18,6 18,2 19,0 18,6 2,06 1,98 2,02 

Київська 98 19,4 19,1 19,7 19,4 2,42 2,36 2,39 

Чернятка 18,2 17,8 18,6 18,2 2,27 2,23 2,25 

Устя 17,7 17,5 17,9 17,7 2,24 2,18 2,21 

Широкорядний (45 см) 

Київська 27 

(контроль) 

17,9 18,5 18,2 18,2 2,14 2,12 2,13 

Київська 98 18,3 19,6 18,5 18,8 2,52 2,48 2,50 

Чернятка 17,8 18,2 17,4 17,8 2,47 2,35 2,41 

Устя 17,2 18,4 16,6 17,4 2,38 2,26 2,32 

  НІР05, т/га 0,24 0,21 0,31  0,02 0,05  

 

Найбільш оптимальним для формування вегетативної маси виявився 

звичайний рядковий спосіб сівби (15 см) порівняно з широкорядним (45 см). 

Близьким до контрольного варіанту за врожайністю зеленої маси є сорт сої 

Чернятка – 17,8 т/га (широкорядний спосіб сівби) і 18,2 т/га (рядковий). 

Найменш урожайним за всіма варіантами досліду виявився сорт Устя, але в 

той же час, за різними даними наукових досліджень, рослини цього сорту 

характеризуються більшою облистяністю та листостебельним співвідношенням 

(1,4 : 1). Формування урожаю зеленої маси різних сортів сої підтверджується 

даними росту рослин у період вегетації. Так, висота травостою у фазі молочно-

воскової стиглості зерна становила для сорту Київська 27 – 82,6-86,7 см; 

Київська 98 – 91,6-96,3 см; Чернятка –73,8-78,2 см і Устя – 72,4-77,1 см.  При 

цьому висота рослин була більшою за сівби сої звичайним рядковим способом 

на 15 см. Рівень прикріплення нижніх бобів у всіх сортів був вищим на варіантах 

з міжряддям 15 см, оскільки в загущених посівах збільшується інтенсивність 
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росту рослин в початковий період вегетації, що веде до збільшення величини 

першого міжвузля. 

Середня урожайність насіння сої у дослідах коливалася за варіантами від 

2,02 до 2,50 т/га. Більш урожайними були сорти за широкорядного способу сівби 

на 45 см. Так, урожайність насіння сорту Київська 98 становила 2,5, Чернятка – 

2,47, Устя – 2,32 т/га. Розрахунки свідчать, що сучасний сорт сої Київська 98 

забезпечує максимальний вихід кормових одиниць та перетравного протеїну з 1 

га, які відповідно становлять за рядкової сівби 42,0 та 7,06 ц/га, що перевищує 

контрольний сорт. Сорт Чернятка був менш продуктивним і збір кормових 

одиниць за рядкового посіву становив 39,4 і широкорядного – 38,7 ц/га. У сорту 

Устя ці показники відповідно складають 36,2 і 35,6 ц/га.  

У всіх сортів за  звичайного рядкового способу сівби збільшувався збір 

сирого і перетравного протеїну порівняно із широкорядним способом. Це 

обумовлено тим, що при збільшенні площі живлення зростає інтенсивність 

синтезу та накопичення білків в зеленій масі рослин. Результати досліджень 

свідчать також про залежність енергетичної ефективності зелених кормів від 

особливостей сорту та способу сівби. Слід відмітити, що соя є високо 

енергетичним кормом. Так, у зеленій масі міститься незалежно від варіантів 

досліду 66,8-78,8 тис. МДж енергії з гектара. Забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном у всіх сортів сої висока і значно перевищує інші кормові 

культури. Так, у сортів Київська 27 і 98 вміст перетравного протеїну в одній 

кормовій одиниці становить 161,3–171,4 г; у сорту Чернятка – 170,5–175,1 г; і 

найбільше його у сорту Устя – 182,0-184,3 г.  

Отже, в агроекологічних умовах Житомирщинина дерново-підзолистих 

ґрунтах за рахунок добору ранньостиглих сортів сої можна одержувати до 20,0 

т/га зеленої маси та 2,5 ц/га насіння.  
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ВПЛИВ ВИСОТИ ОКУЛІРУВАННЯ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИ ДЕРЕВ 

ЯБЛУНІ 

Пелехатий В.М., к.с.-г.н., доцент кафедри рослинництва 

Кримовський В.І., магістрант спеціальності 

«Садівництво та виноградарство» 

 

Постановка проблеми. Розвиток світового та вітчизняного садівництва 

показує, що найефективнішим типом промислового саду на сучасному етапі є 

інтенсивний сад на слаборослих підщепах, який характеризується високою 

продуктивністю за екологічно чистих та ресурсоощадних технологій. 

Інтенсифікація садівництва України ґрунтується на використанні саджанців на 

слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах, запровадженні нових 

високопродуктивних сортів і постійному вдосконаленні заходів агротехніки. 

Основою раннього (на 2-3 рік) вступу яблуні в плодоношення є підщепа М9 і 

садіння дерев з підвищеним (на 15-20 см) розташуванням місця окулірування. [2-

4]. 

Метою наших досліджень була оптимiзaцiя тeхнологiї вирощувaння плодiв 

яблунi у нaсaджeннях iнтeнсивного типу зa рaхунок рeгулювaння висоти 

окулiрувaння сaджaнцiв у плодовому розсaднику. Як свідчать проведені раніше 

дослідження, висота окулірування значно впливає на ростові процеси дерев 

яблуні в саду. Так, дослідження Є.В. Россохи показали, що технологічно 

найбільш вигідною є окуліровка клонових підщеп Д 3017, Д 3038, Д 1161, 54-118 

і Д 1904 товщиною не менше 9 мм на висоті від 15 до 25 см. Окулірування підщеп 

на висоті 25-35 см забезпечує одержання кронованих однорічок та слаборослість 

і скороплідність дерев в саду. В РУП «Інститут плодівництва» НАН Білорусі 

проводили дослідження з оцінки впливу окулірування на більшій висоті на ріст і 

плодоношення дерев яблуні, і як показали результати, застосування даного 

прийому істотно впливає на їх ростові процеси [1]. 

Проте, питання впливу висоти окулірування підщеп культурними сортами 

яблуні у розсаднику на ріст та плодоношення дерев у саду недостатньо 

розроблені й висвітлені вітчизняними та закордонними дослідниками. 

Виклад основного матеріалу. Дослiджeння проводилися в 2016-2018 рр. в 

Iнститутi помологiї iм.  Симирeнкa в зонi Лiсостeпу Укрaїни нa дeрново-

сeрeдньопiдзолистих ґрунтaх (Городищенський район Черкаської області). 

Досліджували зимові сорти яблуні – Айдаред, Флоріна, Скіфське золото на 

карликовій підщепі 62-396. Сaд посaджeний у 2011 р. Крону у дерев формували 

за типом «стрункe вeрeтeно». Така система формування є добре вивченою і 

наразі широко використовується в насадженнях інтенсивного типу.Схема 

досліду передбачала різну висоту окулірування підщепи при вирощуванні 

саджанців – 20 та 30 см від рівня грунту. Потім такими саджанцями закладався 

сад. 

Пiд чaс вивчeння особливостeй росту дeрeв ми розглядaли тaкi покaзники, 

як дiaмeтр штaмбу, об’єм крони, сумaрний прирiст однорiчних пaгонiв, сeрeдню 

довжину пaгону. 
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Потовщeння штaмбу дeрeв – один iз покaзникiв рeaкцiї плодових дeрeв нa 

умови, що створюються рiзними aгротeхнiчними зaходaми. Дiaмeтр штaмбу 

бaгaтьмa дослiдникaми ввaжaється одним iз головних покaзникiв, який чiтко 

вiддзeркaлює вплив сорто-пiдщeпного комбiнувaння тa схeми сaдiння нa 

хaрaктeр росту плодового дeрeвa.Зa отримaними дaними нaйбiльшим дiaмeтром 

штaмбу хaрaктeризувaлися дeрeвa сорту Флорiнa при окуліруванні на висоту 20 

см. При висотi окулiрувaння 30 см у дeрeв усiх дослiджувaних сортiв (Aйдaрeд, 

Флорiнa i Скiфськe золото) спостeрiгaється тeндeнцiя до стриманішого 

потовщення штамбу, нiж при висотi окулiрувaння 20 см. Найбільший приріст 

штамбу був відмічений у 2018 р. на деревах сорту Скiфськe золото при 

окуліруванні на 20 см – 1,3 см, а найменший – 2016 р. та 2017 р. у сортів Айдаред 

та Флоріна, відповідно, за окулірування на 20 та 30 см. 

Вeгeтaтивний рiст дeрeв хaрaктeризується тaкож i тaкими покaзникaми як 

сумaрнa довжинa пaгонiв тa сeрeдня довжинa однорiчних пaгонiв.Зa 

рeзультaтaми дослiджeнь, нaйбiльш сильний рiст однорiчних пaгонiв у 2016 роцi 

– у дeрeв сорту Скiфськe золото (14,4 м). У 2017 р. сумарна довжина річних 

пагонів була 18,1 м на деревах сорту Флоріна при окуліруванні на 20 см, а у 2018 

р. – у цьому ж варіанті – 20,3 м. Усeрeднено зa дослiджувaнi роки цeй покaзник 

був вищим у варіантах з окуліруванням на висоті 20 см.  

Нaймeншим покaзником сили росту однорiчних пaгонiв вирiзнявся сорт 

Aйдaрeд, у порiвняннi з двомa попeрeднiми сортaми. Коли ж порiвнювaти 

прирости сортiв по висотi окулiрувaння, то сумaрнa довжинa пaгонiв при висотi 

окулiрувaння 30 см у дeрeв усiх дослiджувaних сортiв були слaбшими, нiж при 

висотi окулiрувaння 20 см. Нa основi цих дaних чiтко вирiзняється, що при 

збiльшeннi висоти окулiрувaння змeншується рiст дeрeв сортiв Aйдaрeд,  

Флорiнa i Скiфськe золото, щeплeних нa пiдщeпi 62-396. 

Одним з вaжливих покaзникiв, що хaрaктeризує рiст є сeрeдня довжинa 

однорiчного пaгонa. В iнтeнсивних нaсaджeннях нa слaбкорослих пiдщeпaх 

(клонових) при формуванні веретеноподібних крон оптимaльною ввaжaється 

довжинa однорiчного пaгонa 20-50 см. Дaнa довжинa сприяє тому, що крони 

дeрeв нe зaгущуються, i тaкi пaгони утворюють оптимaльний листовий aпaрaт, 

що позитивно впливaє нa вeгeтaтивний рiст дeрeвa. У ходi провeдeних 

дослiджeнь встaновлeно, що нaйбiльший прирiст однорiчних пaгонiв 

спостeрiгaвся у дeрeв сорту Скiфськe золото. Нaймeншою довжиною однорiчних 

пaгонiв вирiзнявся сорт Aйдaрeд, у порiвняннi з двомa попeрeднiми сортaми. 

Порiвнюючи сeрeдню довжину пaгонiв у вaрiaнтaх iз рiзною висотою 

окулiрувaння можнa вiдмiтити, що у всiх дослiджувaних сортiв при висотi 

окулiрувaння 30 см сeрeдня довжинa пaгонiв дeщо мeншa, нiж при висотi 20 см. 

Усереднені покaзники по сортaх за роки досліджень знaходяться в оптимaльних 

мeжaх. Отжe, прирости однорiчних пaгонiв досягли нeобхiдного рiвня, що в свою 

чeргу зaбeзпeчило позитивний рeзультaт при формувaннi мaйбутнього врожaю.  

Вaжливим покaзником aсимiляцiйної здaтностi дeрeв яблунi є проeкцiя 

крони. Нaйбiльшим покaзником освоєння площi живлeння виыдзначаэться сорт 

Флорiнa при висотi окулiрувaння 20 см, нaймeншим – Aйдaрeд при висотi 

окулiрувaння 30 см. Порiвнюючи дaнi рeзультaтiв дослiджeнь, можна зробити 



 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 23 

висновок, що покaзник проeкцiї крони при висотi окулiрувaння 30 см є дeщо 

мeншим, нiж при висотi окулiрувaння 20 см. 

Висновки. У цiлому, вeгeтaтивний рiст дeрeв у вaрiaнтaх дослiду зaлeжaв 

пeрeвaжно вiд бiологiчної сили росту сортiв. Висотa окулiрувaння дaлa 

можливiсть впливaти нa силу росту дослiджувaних дeрeв, iз збiльшeнням висоти 

окулiрувaння вeличинa ростових покaзникiв дeрeв дeщо змeншувaлaсь. 
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АДАПТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР ДО 
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Постановка проблеми. В умовах України, зокрема на Житомирщині в 

приміській та автомагістральних зонах у межах присадибних ділянок, дачних 

господарств, сільськогосподарських підприємств досить поширеним є 

вирощування плодових та ягідних культур. Це закономірно ставить питання 

щодо екологічної якості продукції, адже забруднені важкими металами плоди 

можутьстановити загрозу здоров’ю населення. 

Забруднення плодів зазвичай пов’язують з нерегламентованим 

розміщенням насаджень. Випадки понаднормового накопиченняважких металів 

у продукції найчастіше виявляють на ділянках найбільш наближених до 

автошляхів, зокрема на присадибних ділянках та лісосмугах [1].  

У вирішенні цієї проблеми значного досвіду досягла Фінляндія, де в 

законодавчому порядку затверджені норми, що регламентують розміщення 

культур уздовж автошляхів. Відстань, на якій дозволено вирощувати продукцію, 

залежить від інтенсивності руху транспортних засобів на автошляхах. Зокрема, 

насадження суниці при русі автомашин у кількості 3,5 тис/добудозволено 

розміщувати на відстані 25 м від автошляху, при кількості автомашин близької 

до 10 тис/добу відстань рекомендується збільшити до 50 м [2]. 

В Україні господарське використання земель прилеглих до автошляхів 

регламентується положеннями ДСП 173-96 та ДБН В.2.3-4-2000 відповідно до 

яких, проектування та будівництво автомобільних доріг загальної мережі І-ІІІ 
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категорій має здійснюватись в обхід населених пунктів, а тому норми 

розміщення сільськогосподарських культур, в т.ч. плодових, на присадибних 

ділянках, що межують з автошляхами не розроблені. Натомість норми щодо 

розміщення садових товариств гарантуютьбезпечну відстань, яка складає 50 або 

100 м від бровкиземляного полотна доріг, рекомендується встановлювати  

залежно від категорії автошляху, тобто його технічної характеристики – 

кількості смуг руху, споруд на них, тощо [3, 4]. До того ж, вимоги цих правил 

розроблені на принципах єдиного нормативного підходу для різних видів 

культур, що є їх основним недоліком. За таких умов досить складно оцінити 

реальнуекологічну ситуацію. 

Одним з найбільш ефективних шляхів у вирішенні проблеми отримання 

екологічно безпечної продукції в умовах техногенного забруднення, поряд з 

регламентами розміщення культур, є використання адаптивного потенціалу 

культур з урахуванням їх стійкості до забруднення [5]. Адаптивні можливості 

рослинного організму до дії важких металів головним чином обумовлені 

видовими та сортовими особливостями культур, що визначається їх генотипом. 

Тому, метою наших досліджень було вивчення видових та сортових 

особливостей найбільш поширених плодових культур щодо накопичення важких 

металів за умов аерального забруднення, що має місце у примагістральних зонах. 

Дослідження проводили у плодоносних насадженнях суниці садової, 

смородини чорної та яблуні домашньої в умовах присадибних ділянок, 

прилеглихдо автомагістралі Київ-Чоп. Відбір та підготовку зразків виконували з 

дотриманням методичних рекомендацій. Визначення вмісту важких металів (Cu, 

Pb, Cd, Zn) у плодовій продукції проводили атомно-абсорбційним методом на 

спектрофотометрі С-115М. При визначенні рівнів забруднення плодів важкими 

металами користувались установленими нормами ГДК. 

Виклад основного матеріалу. Рослинний організм функціонуючи в 

аномальних умовах, здатен підтримувати екологічну рівновагуактивізувавши 

потенціал адаптивного механізму, однак протистояти впливу дестабілізуючих 

факторів, може лише в межах чітко визначеного діапазону [6]. Необхідно 

враховувати, що толерантна кількість елементів, яка не викликатиме негативних 

екологічних наслідків, буде змінюватись залежно від виду культури, її сорту та 

ступеня забруднення грунту. До параметрів, від мінливості яких певною мірою 

залежить рівень накопичення важких металів рослинами в примагістральній 

зоні, варто віднести грунтово-кліматичні умови місцевості татехнічні показники 

автошляху. 

Дослідження динаміки екологічного стану насаджень суниці, дозволили 

проаналізувати адаптивну реакцію рослин на дію важких металів в 

автомагістральній зоні, за одночасного кореневого та позакореневого їх 

надходження. За результатами даних вмісту в плодах та грунтовому покриві 

насаджень, нами запропонованехарактерне для автомагістральних зон 

групування плодових культур за ступенем їх чутливості до накопичення важких 

металів.При вирощуванні в автомагістральній зоні суниці садові, смородина 

чорна та яблуня домашня відрізнялись здатністю до вбиранняважких металів, 

проте виявляли однакову стійкість до них, а відповідно їх можна віднести до 
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групи культур чутливих до кадмію, відносно чутливих до свинцю, толерантних 

до міді та цинку. 

На підставі проведеної екологічної оцінки, насадження суниці садової не 

рекомендується розміщувати на відстані ближче 100 м від полотна 

автомагістралі, смородини чорної та яблуні домашньої (сорти Донешта, Слава 

переможцям, Кальвіль сніговий) – 200 м. 

Вважаємо за доцільне включати в програму екологічного моніторингу 

вивченнязазначених параметрів, проводити аналіз та систематизацію отриманих 

даних, що дозволить не лише встановити рівні забруднення продукції, а й 

визначити перелік найбільш критичних видів і сортів культур у межах окремої 

місцевості та регіону  в цілому. Такий підхід дозволить прогнозувати ситуацію та 

усувати негативні наслідки. 

Висновки. 1. Суниця садова, смородина чорна та яблуня домашня при 

вирощуванні в автомагістральній зоні виявляють високу чутливість до 

накопичення кадмію, відносну чутливість до свинцю, стійкість до міді та цинку. 

2. У межах примагістральних зон, з метою запобігання забруднення плодів 

свинцем і кадмієм, насадження суниці садовоїдоцільно розміщувати не ближче 

100 м, смородини чорної та яблуні домашньої літніх, осінніх і зимових сортів – 

не ближче 200 м від полотна автошляху. 

Список літературних джерел 

1. Ивонин В.И. Лесные полосы и загрязнение тяжелыми металлами 

придорожных агроэкосистем. Агролесомелиорация водосборов : монография. – 

Новочеркасск, 1993. С. 133–148. 

2. Копылов В.И. Земляника. Симферополь: ПолиПРЕС. – 2007. –364 с. 

3. ДБН В.2.3–4–2000. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. 

Державні будівельні норми України: затв. наказом держ. комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 07.04.2000 р. за № 66, чинні від 

01.07.2000. 

4. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. 

Затв. наказом МОЗ України  від 19.06.1996 р. № 173 (зі змінами згідно наказу 

МОЗ № 362 (z 0908-07) від 02.07.2007 р.); зареєст. Мінюст. України 24.07.1996 

р. за № 379/1404. 

5. Кашин В. И., Попеско И. Б. Проблема техногенного загрязнения в 

Садоводство и виноградарство. 1997. № 3. С. 2–4. 

6. Алексеев Ю.В. Тяжёлые металлы в почвах и растениях. 

Ленинград:Агропромиздат, 1987. 142 с. 

 

 

 

 



 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 26 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТРАТІВ 

ДЛЯ ПІДГОРТАННЯ У МАТОЧНИКУ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП 

ЯБЛУНІ 

Пелехата Н. П., к.с.-г.н., ст. викладач кафедри рослинництва 

Буньковський Д. Р., магістрант спеціальності 

«Садівництво та виноградарство» 

 

Постановка проблеми. Загальновідомо, що закладати насадження яблуні 

у більшості випадків доцільно лише на слаборослих вегетативно розмножуваних 

підщепах, оскільки саме такі підщепи забезпечують скороплідність і високу 

продуктивність насаджень. Крім того, за деревами компактного розміру зручно 

доглядати. 

На даний час існує достатньо високопродуктивних в саду клонових підщеп. 

Одна з них – середньоросла 54-118 російської селекції, що рекомендована для 

вирощування в Україні в зонах Лісостепу і Полісся. Важливим завданням є 

підвищення продуктивності маточника клонових підщеп з метою отримання 

більшої кількості якісних відсадків, які є основою майбутнього 

високоврожайного саду. Одним з прийомів підвищення продуктивності 

маточника є використання різних субстратів для підгортання. 

Традиційно для підгортання ростучих відсадків використовують вологу 

землю. Але проведені в останні роки дослідження свідчать, що є й кращі 

субстрати для підгортання. Так, при використанні в якості субстратів для 

підгортання землі (контроль), піску, тирси, торфу, перегною кращими виявилися 

тирса і торф [1, 2, 5]. Інколи ці субстрати застосовують для першого підгортання, 

а для подальших використовують грунт [4]. Кращі корені на відсадках 

утворюються при застосуванні тирси, компостованої протягом 1–2 років [4]. 

Виклад основного матеріалу.Дослідження проводили в ботанічному саду 

Житомирського національного агроекологічного університету 

(м. Житомир).Рельєф ділянки під насадженнями – невеликий схил південної 

експозиції, підгрунтові води знаходяться на глибині близько 3 м.Грунт – 

чорнозем неглибокий малогумусний, крупнопилуватий, середньосуглинковий, 

вилугуваний. Гумусу у верхньому орному шарі (0–40 см) – 4,3 %, рухомого 

фосфору (Р2О5) – 16,7, обмінного калію (К2О) – 5,6 мг на 100 ггрунту. рН водне 

– 7,1. Маточник клонової підщепи закладено у квітні 2016 року. Схема садіння 

відсадків: 1,4 х 0,25 м. 

Для підгортання відсадків використовували субстрати: земля (контроль); 

напівперепріла соснова тирса; низинний торф; лушпиння соняшнику як 

відпрацьований субстрат після вирощування грибів (гливи). Хімічний склад 

субстратів наведено в таблиці1. Як бачимо, 2–3-річна напівперепріла соснова 

тирса та низинний торф мали кислу реакцію (рН 5,0–5,2). Натомість грибний 

субстрат був слаболужним(рН 5,0–5,2). Найбільше мікроелементів містилося в 

торфі – загального азоту 2,75 %, загального калію 1,25, загального фосфору – 

1,03 %. Грибний субстрат містив невелику кількість азоту та  калію  –  0,70 – 

0,84  %. В тирсі містилося небагато загального азоту (0,41 %), фосфор і калій 

були відсутні. 
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При обробці даних й підрахунків користувались методикою економічної та 

енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і 

результатів технологічних досліджень у садівництві [3]. 

Субстрати впливали на діаметр умовної кореневої шийки відсадків 

підщепи,при цьомунайбільшою товщиною відзначалися відсадки за підгортання 

їх тирсою. Висота відсадків не залежала від субстрату, що використовувався, і 

складала 137–143 см.Бічні розгалуження мали 10–15 % відсадків незалежно від 

субстрату для підгортання. 

Кількість коренів на одному відсадку прямо корелювала з балом 

укорінення. Найбільше коренів мали відсадки, підгорнуті тирсою (5,6) і 

відпрацьованим грибним субстратом (5,3 штуки), найменше – грунтом (4,1) і 

торфом (4,3 штуки). 

Вихід стандартних відсадків (сума 1-го та 2-го сорту) найвищим був за 

підгортання відсадків тирсою та відпрацьованим грибним субстратом: у 

перерахунку на 1 га 61–63 тис. штук (табл. 1). У контролі – за підгортання 

грунтом – вихід стандартних відсадків склав лише 46 тис. штук за 2 роки 

досліджень. 

Таблиця 1 

Економічна ефективність використання субстратів для 

підгортання відсадків 

Показники 
Варіант 

грунт 

(контроль) 
тирса торф 

грибний 

субстрат 

Вихід стандартних 

відсадків з 1 га, тис. 

штук 

45,71 62,86 57,14 61,00 

Вартість продукції, тис. 

грн./га 
86,85 119,43 108,57 115,90 

Собівартість 1 тис. 

стандартних відсадків, 

грн. 

1646 1392 1780 1658 

Виробничі витрати, тис. 

грн./га 
75,24 87,50 101,71 101,14 

Прибуток, тис. грн./га 11,61 31,93 6,86 14,76 

Рентабельність, % 15,4 36,5 6,7 14,6 

 

Собівартість 1 тис. стандартних відсадків була найнижчою у варіанті з 

використанням соснової тирси 1392 грн, що у поєднанні з найвищим прибутком 

серед усіх варіантів досліду (31,9 тис. грн з 1 га) дозволило отримати найвищий 

рівень рентабельності – 36,5 %. У інших варіантах рентабельність коливалася від 

7 % за підгортання торфом до 15 % за підгортання землею й відпрацьованим 

після вирощування гливи субстартом 
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Висновки. Використання для підгортання ростучих відсадків клонової 

підщепи яблуні 54-118 органічних субстратів було економічно виправданим 

лише для напівперепрілої соснової тирси, дозволивши збільшити рентабельність 

більше ніж удвічі порівняно з контролем (підгортання землею) – з 15 до 37 %.  
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РІСТ ТА ВКОРІНЕННЯ ВІДСАДКІВ СЛАБОРОСЛИХ ПІДЩЕП 

ГРУШІ У МАТОЧНИКУ 

Пелехата Н.П., к.с.-г.н., ст. викладач кафедри рослинництва 

Сидорчук М.В., магістрант спеціальності 

«Садівництво та виноградарство» 

 

Постановка проблеми. Груша – досить цінна плодова культура. Після 

яблуні вона займає друге місце в структурі плодово-ягідних насаджень України. 

Наявність великої кількості сортів різних строків достигання дозволяє мати 

свіжі плоди протягом 8–10 місяців, а при зберіганні їх у холодильниках чи в РГС 

– протягом року. Плоди груші мають цінні споживчі, а також лікувальні 

властивості та широко використовуються в народній медицині для підтримки 

нормального функціонування організму, профілактики і лікування 

різноманітних недуг [17, 19]. 

В наш час основою промислової культури груші в сприятливих 

кліматичних зонах в країнах з розвиненим садівництвом є використання в якості 

підщеп середньо- та слаборослих клонових форм айви, які на на 1–3 роки 

прискорюють вступ у плодоношення сортів груші та забезпечують одержання 

більш ранніх і високих врожаїв, послаблюють наростання об'ємів 

крон.Недоліком айви як підщеп є недостатня сумісність або несумісність з 

багатьма сортами, досить низька морозо- і посухостійкість; дерева на цих 

підщепах нерідко нахиляються, а тому для них потрібні опори [19, 20]. Проте 

очевидні переваги айвових підщеп з лихвою компенсують їх недоліки. 
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Найбільш поширеною айвовою підщепою в Україні, як і в світі, є айва А 

(Анжерська, МА). Все більшого розповсюдження набуває форма ВА-29. 

Перспективними є такі форми, як айва Адамса, айва С, айва Sydo, а також 

підщепи серії ІС селекції Інституту садівництва НААН [20]. 

На першому етапі важливо вивчити продуктивність нових слаборослих 

підщеп для груші в маточнику вертикальних відсадків, де отримується базовий 

матеріал для подальшого вирощування саджанців. 

Виклад основного матеріалу. Місце проведення досліджень – ботанічний 

сад Житомирського національного агроекологічного університету 

(Корольовський район м. Житомира).Рельєф ділянки під маточником рівнинний, 

підґрунтові води знаходяться на глибині близько 5 м. Грунт – чорнозем 

неглибокий малогумусний, крупнопилуватий, легкосуглинковий, вилугуваний. 

Досліди закладено згідно методики вивчення підщеп плодових культур в 

Україні [24]. Маточник закладено у квітні 2014 року стандартними однорічними 

відсадками за схемою 1,5 х 0,3 м. Вивчали перспективні айвові підщепи для 

груші західноєвропейського походження. За контроль взято районовану підщепу 

айва А (МА). 

Збережуваність кущів клонових підщеп груші в колекційному маточнику 

на п’ятий рік після садіння була стовідсотковою. Відростання пагонів на 

маточних кущах у всіх досліджуваних форм розпочалося одночасно – у 2-й 

декаді травня. Закінчення апікального росту відсадків у контрольної та 

досліджуваних підщеп завершилося у 3-й декаді вересня – 1-й декаді жовтня. 

Визрівання пагонів – важливий етап підготовки рослини до зими. У 

досліджуваних нами підщеп визрівання тканин пагонів відсадків завершилося у 

1–2-й декаді вересня, одночасно з контрольною підщепою айвою А. Листопад у 

маточних рослин клонових підщеп розпочався у 1–2-й декаді жовтня. Таким 

чином, рослини усіх підщеп нормально підготувалися до перезимівлі. 

Найбільш активним апікальним ростом в середньому за 2 роки досліджень 

відзначалися відсадки клонових підщеп – контрольної МА  та ВА-29 і айва Сідо 

– 77–81 см. Відсадки інших досліджуваних підщеп були дещо коротшими. Але 

більш важливим показником, ніж довжина, є товщина умовної кореневої шийки 

відсадків. За даним показником досліджувані підщепи не поступалися 

контрольній або неістотно переважали її – товщина їх коливалася в межах 6,4–

7,0 мм. 

Надзвичайно важливим показником в маточнику клонових підщеп груші є 

укорінення відсадків. Оцінюється укорінення у балах – від 0 до 5. Добре 

вкорінення відсадків у досліджуваних роках продемонстрували підщепи айва 

ВА-29 і айва С – 4,2–4,3 бала. Неістотно поступилися їм контрольна підщепа МА 

та айва Сідо (3,7–4,0 бала). Дещо гірше вкорінювались відсадки айви Адамс – на 

3,6 бала. Середня та сумарна довжина коренів у відсадків прямо корелювала з 

балом їх укорінення. 

Важливим показником технологічності клонових підщеп груші в 

маточнику є наявність або відсутність розгалужень на відсадках. Наявність 

розгалужень є досить небажаною, тому що їх доводиться видаляти до або після 

відділення відсадків, що збільшує витрати праці при вирощуванні підщеп. У 
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нашому досліді зафіксовано бічні розгалуження на всіх досліджуваних 

підщепах. Ступінь галуження коливався від 1,6 у айви Адамс до 2,0 у айви ВА-

29. 

Висновки.За показниками росту та вкорінення відсадків підщепи, що 

вивчалися, знаходились на рівні контрольної підщепи айва А, що дозволяє 

рекомендувати їх для вирощування в маточниках вертикальних відсадків. 
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СПОЖИВЧА ЯКІСТЬ ЯГІД НОВИХ СОРТІВ РЕМОНТАНТНОЇ 

МАЛИНИ 

  Пелехата Н.П., к.с.-г.н., ст. викладач каф. рослинництва 

Кучер А.М., магістрант спеціальності 

«Садівництво та виноградарство» 

 

Постановка проблеми. Малина – цінна ягідна культура. Вона 

відзначається високими смаковим якостями, ароматом і зовнішньою 

привабливістю плодів, має значні лікувальні властивості [2]. В ягодах малини в 

значній кількості містяться ефірні олії, що пригнічують розвиток гноєтворних 

бактерій при простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів,саліцинова 

кислота має властивості антибіотика і має жарознижувальнудію.Фолієва 

кислота (вітамін В9), яка міститься в ягодах,підсилює кровотворення, запобігає 

недокрів'ю та лейкемії. З інших плодів він міститься лише у вишні і винограді. 

В ягодах малини високий вміст заліза та міді – гематогенних елементів. 

Поєднання гематогенних елементів з фолієвою кислотою визначає високу 

корисність вживання малини при недокрів'ї. 

Окреме місце посідають сорти ремонтантної малини, промислові 

насадження якої в світі і в Україні постійно збільшуються. Причина цього – 

скороплідність культури (промисловий урожай отримують вже наступного після 

садіння року), відносна нескладність технології вирощування, менша 

уражуваність хворобами та пошкоджуваність шкідниками [1]. За врожайністю 

сорти ремонтантної малини не поступається передлітніми, а інколи й 

переважають їх. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили уВерхівнянській 

філія Житомирського агротехнічного коледжу (с. Верхівня Ружинського району 

Житомирської області).Рельєф ділянки під насадженнями рівнинний, 



 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 31 

підґрунтові води знаходяться на глибині близько 6 м. Грунт – чорнозем типовий 

малогумусний легкосуглинковий на лесі. Вміст гумусу у верхньому орному шарі 

– до 4,3 %, у нижніх горизонтах – 1,1–2,0 %; рН сольове – 6,8; Р2О5 – 4,6–15,5 мг, 

К2О – 14,1–19,4 мг на 100 ггрунту. 

Вивчали сорти ремонтантної малини, отримані на кафедрі садівництва ім. 

В. Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (автор – П. З. Шеренговий) [3, 4]. 

Насадження закладено навесні 2016 року. Варіанти (сорти) розміщено 

методом рендомізації з трьома повтореннями по 15 рослин у кожному. Схема 

садіння 3,0 х 0,5 м. У подальшому формували смуги ряду, ширина яких складала 

50–60 см. Насадження використовували лише для отримання осіннього врожаю 

ягід. 

2017-й рік був першим роком плодоношення плантації, і тому врожайність 

малини була помірною – 21,0–23,4 т/га. Наступного, 2018-го року урожайність 

насаджень збільшилася – від 30,9 т/га в контролі (Бабине літо) до 35,1т/га у 

Осіннього сяйва. Сумарний урожай за 2 роки досліджень найбільшим виявився 

у сорту Осіннє сяйво – 58,4 т/га, або на 14% більше, ніж у контролі. Істотно 

вищим був також сумарний урожай у сорту Космічна – 56,3 т/га, або на 10% 

більше за контроль. 

Крім урожайності, важливими є також товарні якості плодів, особливо за 

вирощування для ринку десертного споживання. Адже потенційний покупець 

«купує» спочатку очима, а потім оцінює десертні якості ягід. Тому ягоди малини 

для споживання у свіжому вигляді повинні бути одночасно і привабливими, і 

смачними. 

Забарвлення ягід досліджуваних сортів було червоним – від світлого до 

темного (табл. 1).Найкрупнішими виявилися ягоди у сортів Осіннє сяйво та 

Княгиня – середня маса відповідно 3,8 та 3,5 г. Досить великими були ягоди у 

сорту Космічна – 3,3 г. Маса ягід контрольного сорту Бабине літо в середньому 

склала 2,7 г. 

Важливим показником є щільність ягід, від якої залежить їх 

транспортабельність. Ягоди усіх досліджуваних сортів малини були досить 

щільними. Проте перевагу й тут мали сорти Осіннє сяйво і Княгиня, щільність 

ягід у яких оцінювалась у 3,5–3,8 бала. Дегустаційна оцінка ягід усіх 

досліджуваних сортів була однаково високою з деякою перевагою у сортів 

Осіннє сяйво (4,3 бала) та Космічна (4,0 бала). 
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Таблиця 1 

Показники товарності ягід ремонтантної малини, 

 середнє за 2 роки 

 

Сорт 

 

Колір ягід 

Середня 

маса ягід, 

г 

Щільність 

ягід, бал 

Дегустаційна 

оцінка, бал 

Бабине літо 

(контроль) 
червоний 2,7 3,7 3,6 

Княгиня темно-червоні 3,5 4,2 3,8 

Космічна світло-червоні 3,3 4,0 4,0 

Осіння світло-червоні 3,1 4,0 3,6 

Осіннє сяйво червоні 3,8 4,1 4,3 

 

Висновки. Досліджувані сорти ремонтантної малини кафедри садівництва 

ім. В. Л. Симиренка Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (автор – П. З. Шеренговий) мають високі 

показники товарності, переважаючи за більшістю показників контрольний сорт 

Бабине літо. За комплексом показників товарності (середня маса і щільність ягід, 

дегустаційна оцінка) найкращими були сорти Осіннє сяйво, Княгиня, Космічна. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА 

ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ КАРТОПЛІ ЗА УМОВ ОРГАНІЧНОЇ 

(СИДЕРАТИ 12 Т/ГА) СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 

Поліщук В. О. асистент кафедри грунтознавства та  землеробства 

     Журавель С. В. к.с.-г.н., доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

Кравчук М. М., к.с.-г.н., доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

 

Постановка проблеми. Картоплю справедливо називають другим хлібом. 

Цінність її зумовлюється універсальним використанням як продовольчої, 

технічної і кормової культури. Картопля є незамінною сировинною для багатьох 

галузей промисловості, зокрема для виробництва крохмалю, спирту, глюкози. 

Сучасний стан картоплярства, як галузі в Україні перебуває в достатньо 

складному положенні, зокрема це пов’язано з тим, що промислове вирощування 

картоплі в господарствах різних форм власності складає лише 18 % від загальної 

кількості, а решта 82 % врожаю вирощуються в приватному секторі, де не завжди 

дотримуються оптимальних технологічних аспектів. Все це в тій чи іншій мірі 

відбивається на рівні урожаю і якісних показниках вирощеної продукції. Одним 

з технологічних рішень вирішення даної проблеми, як засвідчують ряд 

науковців, є застосування біологічних препаратів та мікродобрив, які не лише 

сприяють покращенню засвоєння елементів живлення із ґрунту та добрив, але й 

посилюють інтенсивність розвитку кореневої системи та столоноутворення, 

прискорюють ріст і розвиток рослин, скорочують строки дозрівання, що в 

кінцевому результаті призводить до підвищення врожайності, покращення 

якості вирощеної продукції, підвищення стійкості при механічному збиранні і 

зберіганні врожаю [3]. 

Найбільш ефективним є використання даних препаратів за несприятливих 

погодно-кліматичних умов, що складаються у період вегетації, найбільш яскраво 

це проявилося в зоні Полісся впродовж 2015-2016 років. При цьому позакореневе 

внесення мікродобрив позитивно впливало на урожайність та 

якістьбульбкартоплі, а отримані нами результати підтверджуються і рядом 

численних експериментальних досліджень проведених іншими науковцями в 

різних ґрунтово-кліматичнихумовах [2]. 

В зв’язку з цим, нами на базі науково-дослідного стаціонару в 

короткоротаційній сівозміні був закладений дослід по вивченню впливу органо-

мінеральної системи удобрення в поєднанні з мікродобривами та біопрепаратами 

на формування бульб різних фракцій. 

Мета досліджень. Проаналізувати вплив мікродобрив та біопрепаратів за 

умов органічної (сидерати 12 т/га) системи удобрення на динаміку виходу бульб 

різних фракцій. 

Методика досліджень. Польові дослідження проводили у 2014-2016 рр. на 

дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету 

с. В. Горбаша Черняхівського району Житомирської області в органічній 

п’ятипільній короткоротаційній сівозміні. Ґрунти дослідної ділянки ясно-сірі 

лісові, сформовані на лесовидних породах, які підстелені водно-льодовиковими 
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відкладами з глибини 1,0-1,5 м, що характеризуються низьким вмістом гумусу, 

слабо-кислою реакцією ґрунту та низькою забезпеченістю основними 

елементами живлення. Повторність досліду триразова, площа посівної ділянки 

130 м2 (4,7х27,6); площа облікової ділянки 110 м2 (4х27,6); ширина захисної 

смуги 2 м; ширина коридорів між полями сівозміни 2 м. Дослід закладали за 

методикою Д. А. Доспехова [1], фенологічні спостереження проводили за О. І. 

Зінченком [4], збирання врожаю було поділянкове. Позакореневе підживлення 

картоплі біологічними препаратами та мікродобривами проводили у період 

сходів до початку бутонізації дворазово. Дослід закладали на фоні органічної  

(сидерати 12 т/га) системи удобрення. 

Схема досліду: 

1. Мочевин К №1 

2. Мочевин К № 2 

3. Органік Д2М 

4. Гуматкалію 

5. Контроль (обробка водою) 

Результати досліджень. Нами були проведені дослідження та 

проаналізовані їх результати за 2014-2016 роки, при цьому варто відмітити, що 

два з трьох років, зокрема 2015 та 2016, характеризувалися низькою 

забезпеченістю вологи та високими температурними режимами під час вегетації, 

тобто були не типовими для зони Полісся, а отже вирощування 

сільськогосподарських культур в тому числі картоплі потребувало певних 

технологічних рішень, зокрема за таких умов, внесення твердих мінеральних  та 

органічних добрив не мали належного ефекту, щодо своєчасної забезпеченості 

рослин елементами живлення внаслідок низької вологоємності ґрунту. Тому 

одним з ефективних аспектів покращення стану рослин (виведення їх зі стану 

стресу), а також забезпечення легкодоступними формами елементами живлення 

на нашу думку стало застосування мікродобрив та біопрепаратів, за умов 

позакореневого підживлення, яке було проведено двічі протягом вегетації 

культури. 

Отримані середньозважені показники за три роки досліджень засвідчили, 

що найнижчу урожайність нами було отримано за використання Мочевину 

К № 1 вона склала 36,6 т/га. Стосоно перерозподілу в розрізі фракцій (рис. 1) 

тенденція була дещо іншою. Найвищі показники по товарній фракції були 

зафіксовані за умов використання Мочевину К № 2 та Органік Д2Мі відповідно 

склали 52,6 % та 42,3 %. Щодо насіннєвої картоплі найвищий показник був 

зафіксований за умов Гумату та контрольного варіанту 53,9 % та 50,6 % 

відповідно. 

Що стосується дрібної картоплі то найбільша їх кількість була сформована 

при використанні Органік Д2Мі склала 15 % та Мочевину К №1 – 13,8,0 %. В 

цілому ж, проаналізувавши динаміку перерозподілу бульб по фракціях можна 

відмітити, що найкращі показники по товарних бульбах зафіксовані за умов 

використання Мочевину К № 2 та Органік Д2М. Найнижчий показник 

спостерігався за умов використання Гумату. 
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Рис. 1. Розподіл бульб картоплі по фракціях в залежності від впливу різних 

видів органо-мінеральних добрив 

(середньозважений показник за 2014-2016 рр.) 

 

Висновок. Проаналізовані нами результати засвідчили, що за умов 

органічної (сидерати 12 т/га) системи удобрення з точки зору ефективності та 

стабільності в розрізі років по загальній урожайності найбільш ефективними є 

такі препарати, як Мочевин К №1 та, що стосується отримання товарної 

продукції, кращі показники зафіксовані за умов використання Мочевину К № 2 

та Органік Д2М. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД  

СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

Бей М. О., магістрант 

Мойсієнко В. В., д. с-г. н., професор  

  

Постановка проблеми. Для збільшення і стабілізації виробництва зерна в 

Україні значну увагу слід приділяти підвищенню врожайності провідних ярих 

культур, в тому числі і ячменю, оскільки ця культура за посівними площами  та 

валовими зборами посідає друге місце після озимої пшениці. Сучасні сорти 

ячменю завдяки значним зусиллям селекціонерів, рослинників та землеробів, 

здатні забезпечувати високу врожайність, через що дана культура посідає вагоме 

місце в структурі зернових. Зерно ячменю широко використовується для 

продовольчих, фуражних і пивоварних цілей. Незважаючи на те, що Україна є 

світовим лідером з експорту ячменю, обсяги торгівлі цим зерном на зовнішніх 

ринках є незначними та передбачають його внутрішнє споживання. Якщо світова 

торгівля пшеницею становить 20% загального виробництва, то ячменем – лише 

12%, відтак при вирощуванні цього зерна господарникам потрібно зменшувати 

виробничі витрати та підвищувати врожайність культури [1, 2].  

Ярий ячмінь вирощують в Україні як продовольчу, кормову і технічну 

культуру. Насамперед, він є однією з цінних зернофуражних культур. Зерно 

ячменю, в якому міститься у середньому 12,2 % білка, 77,2 % вуглеводів, 2,4 % 

жиру, до 3 % зольних елементів, є високопоживним кормом (в 1 кг міститься 1,2 

корм. од. і 100 г перетравного протеїну). Важливо, що білок є повноцінним за 

амінокислотним складом, а за вмістом таких амінокислот, як лізин і триптофан, 

він переважає білок зерна всіх інших злакових культур [3]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що для повного розкриття 

генетичного потенціалу окремих сортів слід використовувати лише  

рекомендовані для певної зони сорти. В Україні районовані такі сорти ярого 

ячменю вітчизняної та зарубіжної селекції: Абава, Адаит, Андрієнн, Бенер, 

Галатея, Гона, Гостинець, Дніпровський 257, Екзотик, Звершення, Карат, 

Миронівський 92, Надія, Незалежний, Одеський 151, Порун, Подолян, Рось, 

Роланд, Терен, Харківський 112, Носівський 9, Вакула, Цезар та ін. [4, 5, 6]. 

У зв'язку з цим основним завданням наших наукових досліджень було 

встановлення продуктивності і якості ячменю ярого залежно від сортових 

особливостей в умовах ТОВ «Левківське» Житомирського району Житомирської  

області. 

Виклад основного матеріалу. Польові виробничі досліди проводились 

нами впродовж 2017–2018 рр. в умовах дерново-підзолистих   легкосуглинкових 

ґрунтів,  на  водно-льодовикових відкладах, рН сольової витяжки 5,9;  вміст  

рухомого фосфору 9,4 мг на 100 г ґрунту, калію 7,3 мг  на 100 г ґрунту, вміст 

гумусу – 1,2 %.   

Досліди закладались з наступними сортами ячменю ярого: Носівський 9 та 

Цезар. Облікова площа ділянки – 0,1 га. Повторність – триразова.  
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Сорт Носівський 9 виведений на Чернігівській обласній 

сільськогосподарській станції 1979 р. Різновидність нутанс. Стебло середньої 

висоти – 67-89 см. Колос дворядний, остистий, солом’яно-жовтий, середньої 

довжини (8-10 см), середньої щільності ( на 4 см колоскового стрижня припадає 

10-12 члеників). Колоскові луски вузькі, ланцетоподібні, колосковий стрижень і 

колоскові луски мають незначне опушення. Остюки довгі, в 1,5 раза 

перевищують колос за довжиною, не грубі, зазублені, притиснуті  до колосу, під 

час достигання часто опадають. Зернівка еліптична, укорочена, бочкоподібна, 

світло-жовта, середня. Маса 1000 насінин – 45-48 г. Квіткові луски тонкі, дрібно 

зморшкуваті, нервація гладенька. Перехід квіткової луски в остюк поступовий, 

основна щетинка волосиста.  

Середньостиглий. Проти вилягання порівняно стійкий. Посухостійкість 

середня. Середньостійкий проти летючої і твердої сажки, гельмінтоспоріозу та 

шведської мухи. Урожайний. Характеризується стабільною продуктивністю. 

Максимальні врожаї на сортодільницях становлять 58-63 ц/га. 

Сорт Цезар. Оригінатор: Миронівський інститут пшениці імені В. М. 

Ремесла УААН, у Держреєстрі з 1998 р. Різновидність нутанс. Лист проміжний, 

світло-зелений. Добре кущиться (продуктивний стеблостій – 650-800 шт. /м2). 

Вушка середні. Язичок звичайний. Колос дворядний, трохи звужений до 

верхівки, циліндричної форми, середньої довжини (8-11 см) та щільності, 

напівпрямий, з відсутнім або дуже слабким восковим нальотом, солом’яно-

жовтий. Ості довгі, зазублені, солом’яно-жовті, паралельні колосу. Зернівка 

світло-жовта, середня, видовжено-еліптична, плівчаста, тонко зморшкувата. 

Волоски основної щетинки довгі. Алейроновий шар зернівки слабко 

забарвлений. Високоврожайний, максимальний урожай – 89,7 ц/га одержано у 

конкурсному сортовипробуванні.  Посухостійкий. Середньоранній, 

вегетаційний період – 76-90 днів. Середньорослий – висота рослин від 72 до 89 

см. Стійкий до обсипання, вилягання та до ураження сітчастим 

гельмінтоспоріозом (7-8 балів), смугастим гельмінтоспоріозом (7-8 балів), 

борошнистої роси і летючої сажки (7 балів). Якість зерна висока: вміст білка – 

9,9-10,5 %, екстрактивність – 77,9-78,3%,  крохмалю – 62,0%, плівчастість – 

8,7%, вихід крупи – 50%, вирівняність зерна – 96,5%. Маса 1000 зерен – 48,6–

54,4 г. 

На основі проведених польових досліджень у ТОВ «Левківське» 

Житомирського району Житомирської області встановлено високу 

продуктивність ячменю ярого на зерно. Урожайність зерна в умовах дерново-

підзолистих ґрунтів Полісся складала незалежно від сортів 3,59-3,90 т/га. 

Максимальний врожай одержаний при посіві сорту Цезар – 3,9 т/га (табл. 1).  

Нами встановлена не лише висока продуктивність ячменю ярого різних 

сортів, а й якість корму з них. Найбільший вихід поживних речовин одержаний 

у сорту ячменю ярого Цезар. Відповідно у рослин цього сорту більше сирого 

протеїну, обмінної енергії, кормових одиниць. Так, вихід кормових одиниць 

становив – 4,68 т/га (сорт Цезар) і 4,31 т/га (сорт Носівський 9). Збір сирого 

протеїну  у сорту Носівський 9 складав 0,38 т/га, у сорту Цезар відповідно – 0,41 
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т/га, що на 0,03 т/га більше. Забезпеченість кормової одиниці сирим протеїном у 

обох сортів становила 87,5-87,6 г.  Вихід обмінної енергії з 1 га у сорту 

Носівський 9 становив 40,6 тис. МДж, у сорту Цезар – 44,1 тис. МДж.  

Таблиця 1 

Урожайність та якість зерна ячменю ярого залежно від сортових 

особливостей, 2017-2018 рр. 
 

Сорт 

Вихід з 1 га, т Вихід обмінної 

енергії з 

1га, тис. МДж 

Забезпеченість 

кормової одиниці 

сирим протеїном, г 
зерна кормових 

одиниць 

сирого 

протеїну 

Носівський 9 3,59 4,31 0,38 40,6 87,5 

Цезар 3,90 4,68 0,41 44,1 87,6 

НІР, 05     0,21 

 
Фенологічні спостереження показують, що кількість рослин на 1м2 на 

початку вегетації становила у посівах сорту Носівський 9 – 314,3 шт./м2, а сорту 
Цезар – 334,8 шт./м2.  Перед збиранням цей показник становив відповідно 237,6 
та 252,2 шт./м2. Найбільша кількість продуктивних стебел (з колосом) 
спостерігалася у сорту Цезар і становила 398,2 шт./м2, що на 24,3 шт./м2 більше, 
ніж у стандартного сорту Носівський 9. Продуктивна кущистість рослин ячменю 
ярого становила незалежно від сорту 1,57-1,58, а загальна кущистість сорту 
Носівський становила 1,81 та сорту Цезар відповідно 1,75. 

Рослини сорту Цезар мали найбільшу довжину колоса – 6,9 см, що на 0,2 см 
більше порівняно із стандартним сортом. У сорту Цезар була також більша 
озерненість колосу – 19,2 зерен, маса зерна становила 0,98 г, а у сорту Носівський 
9 – 0,96 г. Зміна структурних елементів врожаю знайшла своє відображення на 
масі зерні з 1м2, яка у сорту Цезар становила 390,2 г/м2, а сорту Носівський 9 – 
359,0 г. 

Отже, з метою одержання до 4 т/га зерна ячменю ярого, збору понад 45 ц/га 
кормових одиниць та 4 ц сирого протеїну доцільно використовувати у 
господарствах інтенсивні сорти типу Цезар. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ ПРИ 

ВЕДЕННІ ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЗОНІ ПОЛІССЯ 

Цуман Н. В., к. с.-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства  

 

В умовах обмеженого ресурсного забезпечення сільського господарства в 

цілому, зростає потреба в науково-обґрунтованих енергозберігаючих 

технологіях, що збагачують ґрунт органічною речовиною та біологічним азотом, 

поліпшують фітосанітарний стан посівів і фізико-біохімічні властивості ґрунту, 

зберігаючи його від ерозії. 

Сучасні засоби інтенсифікації, на жаль, не дозволяють усунути причини 

біологічного порядку в грунтах, тому вони стають головними чинниками в 

отриманні продуктивності урожаю, при цьому фітосанітарна роль сівозміни 

зростає. Беззмінне внесення лише мінеральних добрив викликає швидке 

засмічення полів так званими спеціалізованими бур'янами, що добре 

пристосовані до  технології обробки даної культури і від них важко позбутися за 

допомогою лише хімічних заходів боротьби. 

Раціональне використання осушених мілких торфовищ і торфово-глейових 

ґрунтів передбачає вирощування на них культур, які можуть забезпечити 

максимальний збір високоякісної продукції при мінімальних затратах праці та 

матеріальних засобів і збереженні на високому рівні родючості ґрунтів [1, 2]. 

Сільськогосподарські культури за їх здатністю нагромаджувати рослинні 

рештки можна розподілити на три основні групи: багаторічні трави (бобові, 

злакові та їх сумішки), які нагромаджують найбільше кореневих і післяукісних 

решток -50-80 ц/га і більше сухої маси, що в 1,3-1,5 рази більше від сформованого 

врожаю; озимі жито й пшениця, які залишають рослинних решток 40-50 ц/га, що 

дорівнює врожаю або дещо менше від нього; ярі культури, які нагромаджують 

порівняно мало решток, - 20-40 ц/га і менше. 

Дослідна ділянка, на якійми проводилися дослідження, розміщена на полях 

науково-дослідного інституту сільського господарства Полісся с. Грозине 

Коростенського району [3]. 

На дослідній ділянці застосовувались загальноприйняті для зони Полісся 

України агротехніка вирощування сільськогосподарських культур.  

Багаторічні трави підсівали з нормою 4 млн. конюшини і 2 млн. шт. схожого 

насіння тимофіївки лучної в перерахунку на 100% посівну придатність. 

Для посіву використали сорт конюшини лучної Носівська-5 і тимофіївку 

лучну сорт Сарненська-35.  

Агрохімічні властивості ґрунту в стаціонарному і тимчасовому дослідах по 

роках відрізняються не суттєво і є типовими для зони. 

Отже, характерними особливостями ґрунтового покриву зони Полісся є 

такі: 

- висока мозаїчність і комплексність; 

- домінування поверхнево оглеєних, заболочених і болотних ґрунтів; 

- висока контрастність зміни окисно-відновного потенціалу по профілю 

ґрунтів і в часовому вимірі; 
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- низький вміст гумусу й органо-мінеральних насичених кальцієм колоїдів; 

- низька здатність забезпечувати рослини поживними речовинами; 

- високий рівень екологічноївразливості, піддатливості деградаційним 

процесам і виснаженню. 

Названі особливості зумовлюють необхідність запровадження комплексу 

прийомів меліоративного й екологічного землеробства в технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур. Реалізація ресурсо ощадних 

технологій виробництва продукції рослинництва та використання земельного 

фонду в сучасних ринкових умовах господарювання є дуже актуальною 

проблемою, яка посідає в агропромисловому виробництві провідне місце [5]. 

Наші фенологічні спостереження в досліді почалися з початком відростання 

рослин  припали на 9 березня. 

З даних таблиці випливає, що перед збиранням І укосу висота рослин  

конюшини в середньому по варіантах складала:на 50 % і більше від загальної 

маси за три укоси [4]. 

Облік врожаю зеленої маси конюшини показує, що з кожним наступним 

укосом врожай зеленої маси і сухої речовини зменшувався у два і більше разів в 

порівнянні з першим. Це пов’язано з використанням із ґрунту поживних речовин, 

особливо азоту, вологи, які потрібні для розвитку рослин. Дані таблиці 3.1.2 є 

достовірними та підтвердженні статистичними даними. 

За І укіс фракція конюшини коливалась в межах від 29,0 до 83,2%; 

тимофіївки – від 15,9 до 55,2%, фракція бур’янів становила від 0,9 до 15,8%. 

У ІІ укосі фракція конюшини була в межах від 58,8 до 89,5%, тимофіївки – 

від 8,4 до 25,2%, бур’янів від 4,6 до 16,0% 

У І укосі в хімічному складі зеленої маси конюшини міститься більше 

клітковини і менше протеїну ніж у ІІІ укосі. Зменшення клітковини у ІІІ укосі 

відбулося за рахунок накопичення протеїну, жиру, а також дещо підвищився вміт 

кальцію і фосфору за рахунок збільшення листків в структурі врожаю. 

Враховуючи отримані дані бачимо, що мінеральні добрива підвищують 

продуктивність травосумішки, проте збільшують собівартість вирощеної 

продукції за рахунок додаткових витрат на мінеральні добрива. Тому цілком 

можливо забезпечити високий врожай за рахунок органічних добрив, внесених 

під попередник. 

Висновки. 1. Більшість господарств є неприбутковими і отримують 

величезні збитки через занепад важливої галузі сільського господарства -

тваринництва. 

 3. Вирощування конюшини лучної в сумішці з тимофіївкою  в кормовій 

сівозміні, в якій забезпечується три укоси, рівень продуктивності можливо 

довести до 777 ц/га. зеленої маси, 116,3 ц/га. сухої речовини. 
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 2. Збільшення виробництва багаторічних трав на деградованих грунтах для 

використання в зоні Полісся та підвищення економічної ефективності 

господарств можна досягти за рахунок таких стратегічних напрямків як: 

технічний, технологічний, агрохімічний та організаційно –економічний.  

 3. В кормовій сівозміні, яку ми пропонуємо із сумішки конюшини та 

тимофіївки, мінеральні добрива застосовувати економічно не доцільно, так як, 

прибавки врожаїв не забезпечили окупність витрат на торфових осушених 

грунтах. Однак, важливим елементом наших досліджень є те, що урожайність 

наступної в  сівозміні культури формується за тим поживним елементом (азотом, 

фосфором чи калієм), який знаходиться ґрунті. Від попередньої кутури 

(попередника). 

Пропозиції виробництву: Для покращення родючості грунту необхідно 

проводити слідуючі заходи: запровадити правильні сівозміни і ефективно 

використовувати земельні ресурси; вирощувати нові високоврожайні сорти 

багаторічних трав і забезпечити таким чином розвиток високопродуктивних 

пород тварин; організувати високоефективне кормовиробництво з врахуванням 

екологічних аспектів; відмовитися від виснажливих для грунту економічних 

культур та розширення прибуткових видів виробництва, які погіршують 

екологічні вимоги. 

 Прийняття до уваги цих та ще багато інших пропозицій для фермерів, 

на нашу думку, значно покращить сільськогосподарську діяльність господарств 

в зоні Полісся, зменшить деградацію осушених мілких торфовищ через високий 

рівень розораності і виведе з тривалої економічної кризи через розширення та 

відновлення тваринництва. 
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КОМПОСТУВАННЯ ЙОГО РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ  

 

Ковальчук М. Р., магістрант 

Журавель С. В. к.с.-г. наук, доцент кафедри грунтознавства та 

землеробства 

Поліщук В. О., асистент кафедри грунтознавства та землеробства 

Карпов О. В., аспірант 

 

Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції, що на сьогоднішній час 

набувають популяризації і в Україні, передбачають тенденцію до оптимізації 

застосування мінеральних добрив та хімічних речовин і збалансованого 

тенденційного використаннярослинних решток, соломи, сидератів, органічних 

відходів та гною. При цьому ефективність розкладу та мінералізації їх зростає 

при компостуванні. Позитивний вплив компостів виявляється не лише в тому, 

що вони сприяють накопиченню в ґрунті гумусу, а й поліпшують його фізико-

хімічні властивості шляхом збільшення запасів поживних речовин, сприяють 

зниженню кислотності, покращують агрегатний склад. При компостуванні 

органічних відходів відбувається біотермічнеїх знезараження (компост 

самозігрівається до 60 0 С, а іноді і вище), що призводить до загибелі 

хвороботворнихмікроорганізмів. При компостуваннікомпоненти змішують і 

витримують протягом 6-8 місяців поки їх вміст не перетвориться на одноманітну 

розсипчасту масу, тобто компостна речовина «дозріє» та може бути використана 

для удобрення сільськогосподарських рослин [1]. 

Виклад основного матеріалу. Відомий учений-ґрунтознавець, професор 

М.К. Шикула, свого часу зауважив, що компост – це «пожива» для ґрунту,  адже 

при внесенні 1 кг компосту в грунт потрапляє до 8 кг ґрунтових бактерій, а це в 

свою чергу є додатковим резервом, який сприятиме відновленню 

родючостіорного шару ґрунту та підвищенню вмісту гумусу в ньому. 

Професійно-науково обґрунтоване компостування дає змогу ефективно 

утилізувати будь-які рослинні рештки, відходи тваринництва, як від ВРХ, так і 

від птахівництва, також можна компостувати й міські відходи: опале листя, суху 

траву, солому, гілки кущів та дерев. 

При цьому відмічається, що економічний ефект від застосування компостів 

та гною приблизно однаковий, але ефективність різна: якщо з гною в ґрунт 

надходить лише органічно розкладена речовина, яка містить азот, фосфор та 

калій у певних кількостях, то з компостом, окрім легкодоступних мікро- та 

макроелементів рослини і ґрунт отримують ще й якісну органічну складову, в 

якості дітритної фракції, гумусу та корисних мікроорганізмів. 

Виділяють три способи компостування: 

- холодний, або щільний; 

- гарячий, або рихлий; 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
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- комбінований (гарячо-холодний). 

Всі вони мають певні свої переваги та недоліки в залежності від 

поставлених завдань та бажаного ефекту вибирають той спосіб, який матиме 

найкращий еколого-економічний ефект. 

При цьому варто відмітити, що виділяють одно компонентні та багато 

компонентні компости, тобто при приготуванні використовують один компонент 

наприклад гній чи солому, або ж декілька компонентів в різних  співвідношеннях 

та комбінаціях. 

На сьогоднішній час світова практика засвідчує ефективність застосування 

при приготуванні компостів ще й допоміжних речовин, таких як глина, пісок, 

вапнякові матеріали, сирі добрива (каїніт, сильвініт, фосфорит, апатит і т. д.), які 

збалансовують компостну масу за якісним показником.  

Висновок. В умовах зниження використання гною в якості органічної 

сировини, зважаючи на сучасну тенденцію, що склалася в тваринництві, і 

переорієнтації ряду сільськогосподарських підприємств на вирощування лише 

рослинницької продукції, найбільш дієвим  з екологічної та економічної точки 

зору є впровадження та застосування різних еколого-безпечних технологій 

компостування органічних відходів. 

При цьому особливо ефективні вони при застосуванні природних 

допоміжних речовин (глина, вапнякові матеріали, мінерали природного 

походження), та живої мікробіоти у вигляді вільноживучих чи культурних 

штамів мікроорганізмів і вермикультури.  
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Вступ. На сьогоднішній день різко зростає попит на тваринницьку 

продукцію, що потребує забезпечення тварин якісними і недорогими кормами. 

Лише багаторічні трави не в змозі повністю забезпечити надходження кормового 

білка. Тому одним із шляхів вирішення цієї проблеми є висівання на зерно 

однорічних культур [3].  

Люпин кормовий – сама високобілкова культура серед однорічних 

кормових трав, яка має цінні біологічні особливості. За якістю білок люпину 

наближається до білка сої і значно вище вівса і кукурудзи [5].  Він має цілий 

комплекс властивостей, які дають змогу розглядати його основою 
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ресурсозберігаючої системи землеробства. Процес фотосинтезу і мінерального 

живлення у рослинах люпину проходить нормально також за відносно низької 

температури повітря і ґрунту [1]. 

Навіть за існуючого рівня врожайності люпин є найвигіднішою культурою 

за виходом кормового білка з гектара, який може становити 10–15  ц/га із зерном 

та 15–20 ц /га – із зеленою масою. За здатністю фіксації атмосферного азоту він 

займає третє місце після люцерни і конюшини, накопичує в біомасі до 80–220 

кг/га симбіотичного азоту і може залишати в ґрунті після збирання врожаю до 

150 кг/га азоту для наступних культур сівозміни [4]. 

Причиною, що стримує збільшення посівних площ люпину, є хвороби і для 

вирішення проблеми захисту його необхідно створити та впровадити у 

виробництво стійкі до хвороб сорти. За їх відсутності необхідною є розробка 

ефективного, екологічно безпечного захисту рослин [2]. 

Методика та результати досліджень. Дослідження проводились в 

ботанічному саду ЖНАЕУ. Площа облікової ділянки 5 м2. Повторність – 

шестиразова. Добрива  носились у вигляді нітроамофоски (N18P18K18). люпину – 

1 млн шт/га. Скошували зелену масу під час цвітіння люпину. 

Фактор А: 1) без інокуляції; 2). інокуляція насіння; Фактор В: варіанти з 

удобренням: 1) без добрив (контроль); 2). N60P60K60; N60P60K60 + Rost-концентрат 

(N7P7K7 + мікроелементи); 

Позакореневе підживлення проводили у фазах сходів, утворення розетки та 

початок бутонізації. Норма внесення – 3 л/га. Інокуляцію насіння проводили 

препаратом "БіоМаг для бобових". 

Результати досліджень. Нами виявлено, що проведення інокуляції 

позитивно впливає на вихід урожаю. Так, на ділянках без інокульованого насіння 

урожайність зеленої маси склала 26,8 т/га на контрольних ділянках та 37,5-41,3 

т/га – на удобрених (табл. 1). 

Таблиця 1 

Урожайність зеленої маси, висота та густота люпину вузьколистого 

залежно від елементів технології вирощування 

Культура Інокуляція Удобрення 
Урожайність, 

т/га 

Висота, 

см 

Густота, 

шт./м2 

Люпин 

синій 

без 

інокуляції 

без добрив 

(контроль) 
26,8 56 82 

N60P60K60 37,5 61 90 

N60P60K60 + 

Rost-концентрат 
41,3 64 93 

інокуляція 

без добрив 

(контроль) 
32,1 60 89 

N60P60K60 40,2 69 96 

N60P60K60 + 

Rost-концентрат 
44,9 72 97 
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На ділянках без внесення добрив урожайність коливалася в межах 26,8-32,1 

т/га. За внесення N60P60K60 вихід урожаю склав 37,5-40,2 т/га, що більше на 25,2-

39,9 %. 

Найбільшу урожайність відмічено на варіанті удобрення N60P60K60 +  

Rost-концентрат при проведенні інокуляції насіння – 44,9 т/га що на 18,1 

т/га відповідно більше порівняно з ділянками без внесення добрив та без 

проведення передпосівної інокуляції. 

Встановлено, що внесення добрив та проведення інокуляції впливало на 

висоту і густоту рослин. Так, на контролі без інокуляції насіння висота рослин 

люпину синього склала 56 см, а на варіанті з інокулбованим насінням – на 4 см 

більше.  

Найбільші показники висоти рослин відмічені за варіанту удобрення 

N60P60K60 + Rost-концентрат разом з передпосівною інокуляцією насіння – 72 см, 

що на 17,7 % більше ніж на ділянках без внесення добрив та інокуляції насіння. 

Висновки. 

1. Найбільшу урожайність відмічено на варіанті удобрення N60P60K60 + Rost-

концентрат при проведенні інокуляції насіння – 4,02 т/га у люпину синього та 

4,39 т/га у бобів кормових. 

2. Проведення інокуляції насіння збільшує урожайність зеленої маси 

люпину синього на 8,7-19,7 %. 
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ПРОГРАМУВАННЯ ДІЙСНО МОЖЛИВОГО ВРОЖАЮ ЗА 

ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ТОВ 

«АГРАРНИЙ ФОНД ТЕРЕЩЕНКА» ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Гордієнко К.О., магістрант 

 

 Середньорічна сума опадів по області за період з 1991 по 2000 роки 

становить 645 мм. Основна кількість опадів припадає на теплий період року [1]. 

 

Таблиця 1 

Сума опадів за вегетаційний період ярих культур*, мм 

 

Опади Багаторічні За останні 1991-2000 р.р. 

за рік за вегетаційний 

період 

за рік за вегетаційний 

період 

По області 556 377 645 402 

Житомир 557 363 619 403 

 Примітка. За даними О.М.Маринич, 1962.252с. 

 

 Отже за десятиріччя зустрічаються два перезволожених та два посушливих 

роки. Але за період вегетації спостерігаються відхилення, так на початку 

вегетації (квітень-травень) кількість опадів майже втричі нижче норми (1986, 

1989, 1993, 1999 роки), а загальна сума за вегетаційний період близька до 

середньої за рахунок опадів серпня-вересня.  Тому врожай в такі роки 

формується в умовах посухи. 

 Тому північно-західний район включає Олевський, Овруцький, 

Лугинський, Ємільчинський, Новоград-Волинський  адміністративні райони. Це  

менш теплий та більш зволожений регіон.   

 До південно-східного району віднесено Народицький, Коростенський, 

Малинський, Володар-Волинський, Баранівський, Пулинський, Черняхівський, 

Житомирський, Коростенський, Романівський адміністративні райони. Це менш 

зволожені та більш теплі регіони. . 

 Гібриди: Гармоніум та П9175 відносяться до середньостиглих  за ФАР 301- 

400 ( період вегетації сходи – повна стиглість коливається в межах 115-120 днів, 

сума активних температур 2600 % та сума ефективних температур понад 100С 

становить 11700С. 

 Розрахунки дійсно можливої врожайності гібридів середньостиглих 

сортотипів Гармоніум та П9175 показують, що за період вегетації 115-120 днів 

надходить 402 мм вологи опадів, а з урахуванням гранулометричного складу 

легкосуглинкових грунтів, їх коефіцієнт засвоєння становить 0,75, тобто 

кількість продуктивної вологи опадів – 322 мм або 3210 тонн, враховуючі запаси 

вологи в метровому шарі грунту перед сівбою - 200 мм. Таким чином дійсно 

можливий урожай сухої маси кукурудзи - 26 т/га. 
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 Перерахунок на базисну вологість зерна 14% показав, що дійсно можливий 

врожай в зоні достатнього зволоження коливається в межах 14,5 т/га. 

 Розрахунки врожайності на основі структури качанів і густоти рослин 

перед збиранням даного рівня програмованої врожайності показані у таблиці 2. 

   

Таблиця 2 

Структура гібридів кукурудзи в умовах ТОВ „Аграрний фонд 

Терещенка” за 2018 рік 

Гібрид Висота 

рослин, 

см 

Густота, 

тис.шт.га 

Довжина 

качанів, 

см 

Маса 

зерна 

качана, 

г 

Біологічна 

врожайність, 

т/га 

Маса 

1000 

шт. 

зерен, г 

Гармоніум 2,56 63 24,3 196 12,36 360 

П9175 2,43 72,4 23,9 176 12,75 330 

 

 Таким чином фактично отриманий врожай зерна в умовах господарства 

достатньо високий і коливається в межах 12,36-12,75 т/га, що на 2,14-1,75 т/га 

менше за дійсно можливий врожай за вологозабезпеченості.  

 На отримання додатково можливого урожаю 1,75-2,14 тонн необхідно 

довнести мінеральних добрив за норми:   N-43,7, Р-19,2 та К-45,5 кг/га. 

 Програмована врожайність за вологозабезпеченості - це не рекордна 

врожайність, яку можна одержати в окремі сприятливі за гідротермічним 

коефіцієнтом. Добре розвинута коренева система кукурудзи дає можливість 

використовувати вологу з постійно зволожених шарів грунту нижче 200 см. 
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СЕКЦІЯ «ЗАХИСТ РОСЛИН» 

 

СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ІНТЕГРОВАНОГО ЕКОЛОГІЧНО-

БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД ШКІДЛИВИХ 

ОРГАНІЗМІВ АГРОЦЕНОЗУ ПРИ ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛІННІ 

КЛІМАТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Дереча О. А., к.б.н.,професор кафедри захисту рослин, 

Грицюк Н. В., к.с-г.н., ст. викладач кафедри захисту рослин; 

Бакалова А. В., к.с-г.н., доцент кафедри захисту рослин; 

Усатий В. В., магістрант, 

Мельник Б.М. студент 4-го курсу спеціальності  

«Захист і карантин рослин»  

 

Економічна і енергетична кризи у більшості господарств призвели до 

погіршення фінансово-економічного стану та зміни виробничої діяльності 

господарств, а саме порушення сівозмін, використання спрощеної агротехніки, 

особливо розширення безполицевої системи основного обробітку ґрунту. У 

зв’язку з відсутністю коштів для придбання необхідних засобів захисту рослин, 

добрив, необхідної техніки та інших ресурсів, і під впливом погіршення 

екологічних та агрометероелогічних чинників у господарствах всіх форм 

власності Полісся України істотно погіршився фітосанітарний стан 

агрофітоценозів зернових культур, особливо пшениці озимої. 

Об’єктивними причинами значного розвитку шкідливих організмів 

агрофітоценозів сільськогосподарських культур в т.ч. зернових, є глобальне 

потепління клімату. У результаті якого погіршилися умови довкілля – 

підвищення температури повітря, інтенсивне використання зон гірських порід, 

як наслідок випадання кислих дощів і т.д. Значне потепління клімату інтенсивно 

впливає на біологічний розвиток всіх організмів у т.ч. шкідливих – бур’яни, 

шкідники і збудники хвороб та ін. При цьому, основним фактором, який 

інтенсивно впливає на розвиток культурних агроценозів і визначає проведення 

захисних заходів є час відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) озимих рослин. 

Від стану посівів в осінній період залежить урожайність озимої пшениці. 

Чим краще розвинуті рослини, тим вони більш стійкіші до несприятливих умов 

довкілля (посуха, низькі температури) і формують вищий урожай. Погіршання 

фітосанітарного стану агрофітоценозів зернових культур, який обмежує 

отримання стабільних урожаїв зерна в наших землях є висока засміченість 

посівів, ураження рослин чисельними збудниками хвороб, пошкодження 

шкідниками, які щорічно знижують урожайність до 30–40 % [1]. 

Глобальне потепління, що призвело до раннього відновлення весняної 

вегетації пшениці озимої за даними українських вчених за ранньої весни і 

раннього ЧВВВ пшениці озимої, рослини довше кущаться, формують 

високорослі рослини з пониженою стійкістю до несприятливих умов 

середовища, і як правило, інтенсивно уражаються збудниками хвороб, 
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пошкоджуються шкідниками при високій забур’яненості посівів [2, 3]. Завдяки 

тривалій осінній вегетації, яка продовжується на 30–40 днів довше, ніж зазвичай, 

рослини в задовільному стані розкущуються и мають 2–3 пагони і вузлові корені 

мають високий потенціал продуктивності [1].  

Багаторічні дані свідчать, що високий урожай зерна пшениці озимої 

формується коли ЧВВВ починається у середні строки (27–30 березня). А тому, 

для одержання високого врожаю зерна пшениці озимої потрібно насамперед 

створити посіви з відновленою структурою стеблостою, надземною біомасою, 

здоровими фотосинтезуючими апаратами і кореневою системою. 

При ранньому ЧВВВ з 5 по 25 березня в сонячному спектрі переважають 

червоні (довгохвилеві) промені, формуються великоклітинні високорослі 

рослини з пониженою стійкістю до вилягання і несприятливими умовами 

середовища, а при пізнішому з великим вмістом синіх (короткохвильових 

променів) формуються  мікрокліматичні низькорослі рослини з підвищеною 

стійкістю проти вегетативних строків [3]. ЧВВВ озимих культур є одним із 

шкідливих факторів. Який визначає структурний габітус озимих рослин, їх 

стійкість до вилягання і несприятливим умовах середовища, і майбутню 

зернівку, продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої [2, 3]. 

Кінцева продуктивність агроценозів пшениці озимої формується не 

стартовими умовами на початку вегетації рослин (характер і якість сонячної 

радіації), а тривалістю вегетації від її відновленнями до колосіння. Чим довший 

цей стан, тим повніше використовується кореневою системою пшениці 

постійного атмосферного живлення. 

В.Д. Медянець першим із вчених агрономів вдалось ідентифікувати фактор, 

який зумовлює різницю врожайності зерна озимої пшениці 20–30 % і більше. Це 

є існування екологічного фактору часу відновлення весняної вегетації зимуючих 

рослин [3]. 

За проведеним нами моніторингом в агроценозі пшениці озимої за останні 

роки найбільш домінували такі шкідники: цикадки – 5,9 екз./росл., злакові мухи 

– 10,0 екз./росл., злакові попелиці – 14–16 екз./росл., клоп шкідлива черепашка – 

0,2 дорослі жуки, 0,1 личинки екз./росл. Серед хвороб найбільш поширеними 

були борошниста роса 10 %, септоріоз – 16 %, бура листкова іржа – 4 %,  тверда 

сажка – 1 %, летюча сажка – 2 % [4]. 

За останні роки надто загострилася проблема регулювання рівня 

бур’янового компоненту в агроценозах пшениці озимої. Бур’яни є активними 

конкурентами з культурними рослинами за поживні речовини, воду, світло, крім 

того бур’яни є резерваторами інфекційних хвороб, сприяють розмноженню 

різних шкідників, що значно знижує продуктивність рослин та погіршує якість 

урожаю. При цьому залежно від видового складу бур’янів і тривалості 

конкуренції культури з бур’янами втрати врожаю зернових культуро досягла від 

25 до 40%, а інколи і більше [5,6]. 

У посівах пшениці озимої найбільш поширеними бур’янами були волошка 

синя – 2,8, осот рожевий – 2,5 гірчиця польова – 3,1, грицики звичайні – 2,9 , 

лобода біла – 3,4, метлюг звичайний – 3,5, редька дика – 3,2, фіалка польова – 
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3,5, щириця звичайна – 3,6, пирій повзучий – 3,6, хвощ польовий – 3,2 шт./м2. За 

останні роки в агроценозах Полісся України ступінь забур’яненість посівів 

зернових культур коливалася від 6 до 31 %. Домінуюче місце бур’янових 

угрупувань займають види з високою насіннєвою продуктивністю, а саме 

щириця біла, мишій сизий плодючість цих бур’янів сягає 15 тис насінин з однієї 

рослини. 

У зв’язку із значним станом забур’яненості посівів, виникла необхідність 

подальшого контролю бур’янів у посівах пшениці озимої, здатних ефективніше 

знищувати або пригнічувати найбільш домінуючі бур’яни, які можуть проникати 

до середнього та верхнього ярусів стеблостою. Це пов’язано переважно з їх 

біомасою, будовою кореневої системи і стебел бур’янів. Найефективнішим 

заходом контролю різних видів бур’янів в посівах пшениці озимої є застосування 

різноглибинного обробітку грунту, обприскування посівів восени. 

Висновки. Отже, при формуванні агроценозу та одержання високого 

врожаю пшениці озимої, весь агротехнічний комплекс повинен бути 

направлений на створення добре розвинених і захищених від шкідливих 

організмів у період від появи сходів до формування зерна. При цьому, велике 

значення має інтегрований захист рослин від бур’янів, хвороб та шкідників з 

проведення фітоекспертизи насіння та комплексною обробкою насіння, посівів 

на VI-VI етапах органогенезу баковими сумішами з препаратів дозволених до 

використання з урахуванням суттєвих змін гідротермічних факторів довкілля. 
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(ROBINIA PSEUDOACACIA L.) В УРБОФІТОЦЕНОЗАХ М. ЖИТОМИРА 
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Постановка проблеми. Міль-строкатка білоакацієва Parectopa robiniella 

Clemens, 1863 (Lepidoptera: Gracillariidae) – адвентивний вид північно-

американського походження і є одним із небезпечних шкідників робінії 

звичайної (Robinia pseudoacacia L.) в урбофітоценозах м. Житомира. В Європі 

шкідника вперше було виявлено у 1970 р. в Італії: околиці аеропорту м. Мілана 

[11]. Фітофаг поширений  в Австрії, Білорусії, Болгарії, Італії, Литві, Македонії, 

Німеччині, Польщі, Румунії, Росії Угорщині, Хорватії, Франції, Чехії 

[3, 7, 10, 11]. 

За трофічними зв’язками з кормовими рослинами міль-строкатка є олігофаг. 

Пошкоджує лише рослини із роду Robinia L. (Fabaceae). До цього роду 

відноситься біля 20 видів листопадних дерев і кущів із Північної Америки [9]. 

Поширеними в Україні є робінія звичайна або біла акація – Robinia pseudoacacia 

L. та робінія клейка – R. viscose Vent. Найбільш поширеним є перший вид. Робінія 

звичайна світлолюбна, посухостійка, не вибаглива до родючості ґрунту рослина. 

Характеризується міцною важкою деревиною, яка стійка до біологічних 

руйнувань [5]. Ця рослина і її сорти широко використовуються в озелененні м. 

Житомира та багатьох міст України. На Житомирщині в лісовому господарстві 

робінія звичайна вирощується на площі понад 1337 га [2]. До останнього часу 

робінія звичайна вважалась однією з найбільш стійких порід, що 

використовуються для озеленення населених пунктів. Але на цій породі вже 

зареєстровано лише із членистоногих: звичайного павутинного кліща – 

Tetranychus urticae C. L. Koch , попелицю – Aphis craccivora (Коch), акацієву 

несправжню щитівку – Eulecanium corni Bouche [4], білоакацієвого мінера – 

Macrosaccus robiniella Сlemens, міль-строкатку білоакацієву – Parectopa 

robiniella Clemens, білоакацієвого пильщика – Nematus (Pteronidea) tibialis 

Newman [10, 11] та білоакацієву листову галицю – Obolodiplosis robiniae 

(Haldeman) [1]. Серед наведених шкідливих організмів особливу увагу 

привертають молі-строкатки (Gracillariidae) у зв’язку із стрімким поширенням 

каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka & Dimic), що завдає 

великої шкоди гіркокаштану звичайному (Aesculus hippocastanum L.) [8]. В 

Ботанічному саду Житомирського національного агроекологічного університету 

і в урбофітоценозах м. Житомира нами виявлено вперше на робінії звичайній 

міль-строкатку білоакацієву паректопа – Parectopa robiniella Clemens.  

Матеріали зібрані під час обстеження листя Robinia pseudoacacia L. у різних 

районах м. Житомира у травні – жовтні 2018 року: Ботанічний сад  (ЖНАЕУ), 
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50°25'20,43''N, 28°69'68,78''E; корпус лісотехнічного ф-ту, 50°24'80,85''N, 

28°67'47,82''E; плодовий сад (ветеринарний ф-т), 50°25'52,65''N,  28°70'26,30''E.   

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що міль-строкатка 

білоакацієва паректопа – Parectopa robiniella Clemens після перезимівлі перші 

пошкодження листків наносить на початку червня. Невеликі за площею міни 

зареєстровані нами 08.06.2018 р. З часом міни стають досить великими і можуть 

займати майже всю поверхню листка. Відомо [8], що за пошкодження понад 70 % 

поверхні листкової пластинки будь-якої рослини, листок втрачає асиміляційні 

властивості і рослина скидає таке листя. 

Міль-строкатка білоакацієва паректопа найбільш сильно пошкоджує листя 

нижнього ярусу рослин. Так, із обліку пошкодження міллю-строкаткою листків, 

проведені в кінці вегетації рослин випливає, що заселення листя цієї породи 

нижнього ярусу становило 83,9 %, середнього – 14,9 % і верхнього – 1,2 %. Отже, 

Parectopa robiniella можна віднести до типових ксерофілів. 

Як відмічає С. О. Трибель [8] будь-який адвентивний вид, що потрапив на 

нову територію, має значні переваги порівняно з аборигенними видами завдяки 

відсутності спеціалізованих ентомофагів та патогенів. Це забезпечує йому 

вищий рівень виживання і сприяє реалізації його потенціальної здатності до 

розмноження. Тому, пошуки природних (біотичних) чинників регулювання 

щільності адвентивних видів є надзвичайно важливим етапом розробки 

інтегрованого захисту рослин від таких фітофагів. В мінах молі нами було 

виявлено декілька екземплярів паразита Minotetrastichus frontalis Nees. 

(Eulophidae). Цей ентомофаг живиться на багатьох видах молей-строкаток [6]. 

Висновки.  

1. Міль-строкатка білоакацієва Parectopa robiniella – адвентивний вид 

північноамериканського походження і є одним із небезпечних шкідників робінії 

звичайної (Robinia pseudoacacia L.) в урбофітоценозах м. Житомира. 

2. Найбільш сильно міль-строкатка білоакацієва паректопа пошкоджує 

листя нижнього ярусу рослин. – 83,9 %, середнього – 14,9 % і верхнього – 1,2 %. 

Parectopa robiniella можна віднести до типових ксерофілів. 

3. В мінах молі виявлено паразита Minotetrastichus frontalis Nees. 

(Eulophidae).  
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ШКІДЛИВІ ОРГАНІЗМИ В АГРОЦЕНОЗАХ ЖИТА ОЗИМОГО  

В ПОЛІССІ УКРАЇНИ 
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Бойчук А. І., Вашкевич А. В., магістранти 

 

Постановка проблеми. Зернова галузь в Україні завжди була і залишається 

провідною в аграрній сфері. Рівень розвитку виробництва зерна є одним із 

найважливіших показників стану економіки країни. Він безпосередньо впливає 

на матеріальний добробут населення, виступає об’єктом зовнішньої торгівлі та 

визначальним фактором у продовольчій безпеці країни. Зерно є цінним і 

незамінним кормом у тваринницькій галузі, сировиною для виготовлення 

спирту, медичних препаратів, крохмалю, паперу та інших цінних видів 

продукції, тому потреби в зерні постійно зростають [1–3]. 

Жито озиме є однією з основних зернових культур України. Лімітуючим 

фактором, що призводить до недобору врожаю зерна жита озимого та 

погіршення його якості є поширення та розвиток грибних хвороб, пошкодження 

рослин комахами та виснаження бур’янами. 

Питання вивчення видового складу шкідливих організмів у агроценозах 

жита озимого є актуальним, оскільки забезпечує можливість аграріям визначати 

напрям подальших екологічно безпечних захисних заходів, що сприяє 
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збільшенню урожайності культури, підвищенню якості зерна та зменшення рівня 

біологічного забруднення агроекосистем шкідливими об’єктами. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження з вивчення видового 

складу шкідливих організмів жита озимого проводили впродовж 2016–2018 рр. 

в органічній сівозміні (вико-вівсяна суміш – жито озиме – кормові боби – гірчиця 

біла – спельта озима – гречка) в умовах дослідного поля Житомирського 

національного агроекологічного університету (Черняхівський район, 

Житомирської обл.). Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий легкосуглинковий. 

Метеорологічні умови в роки проведення досліджень істотно різнилися за 

температурним режимом й вологозабезпеченістювпродовж вегетації жита 

озимого. 

Обліки та спостереження за розвитком хвороб, чисельності фітофагів 

здійснювали за загально-прийнятими методиками фітопатологічних та 

ентомологічних досліджень [4]. Ступінь забур’яненості визначали за шкалою 

О. І. Мальцевої [5]. 

Відзначимо, що нестабільна екологічна ситуація в період вегетації рослин, 

порушення технології вирощування, недотримання сівозмін, висока насиченість 

посівів зерновими культурами, несвоєчасна обробка ґрунту, відсутність 

перехідного насіннєвого фонду, неякісне протруювання насіння і багато іншого 

провокує значне поширеннязбудників хворобгрибної етіології. 

Втрати валового збору зерна від хвороб щорічно становлять 20–30 %, а в 

епіфітотійні роки –до 50 % і більше [6]. 

За результатами проведених лабораторних та польових досліджень у 

Поліссі України встановлено, що найбільш розповсюдженими та шкідливими 

збудниками хвороб жита озимого є гриби, які викликають буру листкову іржу 

(Puccinia recondita Dietel & Holw.), септоріоз (((Septoria tritici Desm. (телеоморфа 

Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schröt), Stagonospora nodorum (Berk.) E. 

Castell. & Germano (телеоморфа Phaeosphaeria nodorum (E. Müll.) Hedjar.)), 

борошнисту росу (Blumeria graminis (DC.), кореневі гнилі ((Bipolaris sorokiniana 
(Sacc.) Shoemaker, Fusarium oxysporum Schltdl., Rhizoctonia cerealis Hoeven) 
тощо. 

Досліджено, що основну частку в структурі мікозів культури в Поліссі 

склали: Puccinia recondite Dietel & Holw. (33,6 %), Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoemaker (25,8 %) та гриби роду Fusarium spp. (18,0 %). 

Менша частка Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer. (16,1 %) та 

Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano (6,5 %). 

Поширення грибних хвороб в агроценозі варіювала в межах від 29,7 до 

68,5 %. Найбільше розповсюдженими булибура листова іржа (68,5 %), звичайна 

коренева гниль (60,4 %) та септоріоз (42,5 %), а найменше – борошниста роса 

(29,7 %) іфузаріозна коренева гниль (35,6 %). 

Основними факторами, які впливають на врожайність жита озимого є 

продуктивність сортів, ґрунтово-кліматичні умови регіону, рівень агротехніки і 

ефективність захисних заходів посівів від хвороб і шкідників. 
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Втрати врожаю жита озимоготільки від одних спеціалізованих шкідників 

можуть досягати 10–23 % [7]. Тому надзвичайно актуальним є вивчення 

поширення популяцій комах-фітофагів у в агроценозах жита озимого. 

Заселеність агроценозів шкідниками варіювала від 5,4 до 21,6 %. Найбільше 

заселено посівів було смугастою хлібною блішкою (21,6 %) та шведською мухою 

(15,9 %), а найменш – цикадками (8,5 %). 

Найсильніше пошкоджені рослини були попелицями (16,3 %) та смугастою 

хлібною блішкою (10,0 %), а найменше – шведською мухою 2,1 %). 

У зв’язку з екологічними і економічними проблемами сучасного аграрного 

виробництва і переходом до адаптивно-ландшафтної системи землеробства, що 

передбачає менш інтенсивний механічнийобробіток ґрунту, ускладнюється 

задача з контролю засміченості полів на безпечному для врожаю рівні. 

Тому саме ця задача вважається однією з першочергових для вирішення, 

оскількибур’яни є агресивними конкурентами культурних рослин в споживанні 

і без того незначнихзапасів ґрунтової вологи, що стаєголовним лімітуючим 

фактором зменшення врожайності зерна. 

Встановлено, що в Поліссі найпоширенішими видами бур’янів у посівах 

жита озимого є: волошка синя (Centaurea cyanus (All.) Dost.), триреберник 

непахучий (Tripleurospermum maritimum L.),мишій сизий (Setariag lauca L.), 

лобода біла (Chenopodium album L.), мак дикий (Papaverrhoeas L.), зірочник 

середній (Stellaria media (L.) Vill.), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.), 

осот польовий (Cirsiumarvense L.). 

Найбільш численними видами були: волошка синя (32 %), триреберник 

непахучий (16 %), мишій сизий (15 %) та лобода біла (12 %). Найменшу частку 

склали осот польовий (4 %) та щириця звичайна (5 %). 

Висновки. Кліматичні зміни викликають у агроекосистемах істотні 

порушення процесів саморегуляції в агроценозах жита озимого, в результаті 

збільшується чисельність шкідливих організмів та порушується екологічна 

рівновага, як наслідок спостерігаються значні втрати врожаю зерна. 

Основною передумовою підвищення продуктивності та якості зернової 

продукції жита озимого, а також зниження рівня біологічного забруднення 

агроекосистемшкідливими організмами є розробка та удосконалення екологічно 

безпечних систем захисту, які ґрунтуються на раціональному поєднанні 

організаційно-господарського, агротехнічного, імунологічного, біологічного, 

фітонцидного, хімічного та інших методів із урахуванням ЕПШ та технологій 

вирощування. 
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Постановка проблеми. Спельта є однією з найдавніших зернових культур 

у рослинницькому арсеналі людства. За часів Римської імперії вона мала велике 

значення як у Європі, так і в Середній Азії. Згодом її посіви зменшилися, проте 

в останні десятиріччя увага до цієї культури значно зросла. Спельту вирощують 

у Німеччині, Італії, Франції, Чехії, Угорщині, Словаччині, Польщі [1]. У 

Сполучені Штати Америки вона потрапила наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя 

[2]. На території України спельту культивували ще за часів неоліту [3]. 

Triticum spelta L. (пшениця спельта) є гексаплоїдним видом пшениці. Цією 

культурою цікавляться насамперед селекціонери, оскільки вона має низку 

корисних ознак: адаптивність до несприятливих умов середовища, високий вміст 

білка (до 25 %) та клейковини в білку (до 40 %), стійкість до надлишкового 

зволоження, цінність для дієтичного харчування [4], хороші харчові та кормові 

якості [5]. Зерно спельти може використовуватися як альтернативна сировина 

для виробництва спирту [6]. 

Пшениця спельта здатна рости на бідних ґрунтах, вона холодостійка й 

досить зимостійка, стійка до надмірного зволоження, має підвищену кущистість 

та менше уражується збудниками хвороб [7]. 
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Відомо, що спельта уражується збудниками бурої листкової іржі, 

борошнистої роси [8, 9], хоча ряд науковців [4] стверджує, що спельта володіє 

стійкістю до ураження збудниками грибних хвороб. 

Метою наших досліджень було встановити видовий склад мікозів спельти 

озимої залежно від кліматичних умов та технологічних елементів вирощування 

в умовах Полісся, з метою забезпечення високих врожаїв культури. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили упродовж 2017–

2018 рр. в умовах дослідного поляЖитомирського національного 

агроекологічного університету. Спостереження та обліки ураження рослин 

проводили за методикою В. П. Омелюти [10]. 

Метеорологічні умови в роки проведення досліджень істотно різнилися за 

температурним режимом й вологозабезпеченістю, що дозволило достовірно 

оцінити ступінь ураження рослинспельти озимоїзбудниками хвороб. Період 

осінньої вегетації характеризувався теплою погодою, однак недостатньою 

вологозабезпеченістю. Березень 2017 р. був аномально жарким, однак квітень і 

травень холодними. У червні–серпні відмічено підвищення температури повітря 

та відсутність опадів. Вересень 2017 р. був теплим та вологим. Зима 2017–

2018 рр. виявилася аномально теплою. Відсутністю опадів та підвищеними 

температурами повітря характеризувався квітень і червень. Жаркі дні червня-

серпня 2018 р. змінювалися холодними, дощові періоди – засухою. У третій 

декаді липня опадів випало 117 мм (303 % норми). 

У результаті обліків в польових умовах та фітопатологічних аналізів в 

лабораторії встановлено, що найбільш поширеними хворобами спельти є 

борошниста роса (збудник — Blumeria graminis (DC.) f. sp. tritici Speer), бура 

листкова іржа (Puccinia recondita Dietel & Holw.), септоріоз листя 

(Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter і Phaeosphaeria nodorum (Mueller) 

Hedja) та кореневі гнилі (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker, Fusarium 

oxysporum Schltdl., Rhizoctonia cerealis E.P. Hoeven). Незначного поширення в 

агроценозах культури набули снігова пліснява (Microdochium nivale (Fr.) Samuels 

& IC Halleti) та niренофороз (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler). 

Досліджено, що мікози є причиною недобору врожаю спельти, хоча, 

порівняно із пшеницею, вона менше схильна до ураження патогенами. 
На спельті за роки досліджень найбільшу частку серед збудників хвороб 

мали такі: септоріоз листя (Mycosphaerella graminicola) – 47,0 %, борошниста 

роса (Blumeria graminis) – 28,0 %, бура листкова іржа (Puccinia recondita) – 

16,0 % та піренофороз (Pyrenophora tritici-repentis) – 5 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Співвідношення хвороб листя спельти озимої, 2017–2018 рр. 

 

Максимальний розвиток септоріозу (17,5 %) на спельті озимій відзначали у 

2017 р. Інтенсивний розвиток хвороби починався з фази початку виходу в трубку, 

зростаючи до періоду молочної стиглості зерна. 

З’ясовано, що значний вплив на розвиток септорізу листя та борошнистої 

роси спельти на 31 і 39-ому етапах має ураженість рослин на попередніх етапах 

та кількості опадів.  

Посіви спельти озимої за роки досліджень уражувалися збудником 

борошнистої роси до 10,8 %. Хвороба розвивалася, починаючи з весняного 

кущіння (4,9 %) і до молочної стиглості. 

На низькому рівні (до 5,4 %) спельта озима уражувалася збудником бурої 

іржі. Сприятливі для інфікування рослин погодні умови (підвищена температура 

та вологість повітря) складалися в період наливу зерна – молочної стиглості. 

Унаслідок цього хвороба не набувала масового характеру. 

Висновки. Комплекс хвороб спельтиозимоїв умовах. Полісся 

характеризується домінуванням септоріозулистя та борошнистої роси. Їх питома 

частка серед мікозівлистя становить відповідно 47 і 28%. Однак,стійкість 

спельти до хвороб позбавляє необхідності застосовувати на ній хімічні засоби 

захисту або, принаймні, зменшує кількість обробок. Адже для одержання 

високих урожаїв, підвищення ефективності виробництва та покращення якості 

зерна надзвичайно велике значення в технології вирощування має захист 

посівів зернових культур від шкідливих організмів. 
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Постановка проблеми. Зернове господарство України є стратегічною й 

ефективною галуззю народного господарства. Зерно й вироблені з нього 

продукти завжди були ліквідними, оскільки вони становлять основу 

продовольчої бази та безпеки держави [1–3]. 

Важлива роль у збільшенні виробництва зерна й підвищенні його якості, 

поряд із традиційними зерновими культурами, належить тритикале [2, 4]. 

Тритикале за низкою ключових ознак, зокрема врожайністю та харчовою 

цінністю, перевищує обидві батьківські форми, а за стійкістю до несприятливих 

погодних умов, здатністю адаптуватися до ґрунтів із низькою родючістю та 

ураження збудниками хвороб значно перевищує пшеницю й не поступається 

житу. Наразі тритикале – культура з високим потенціалом використання в різних 

галузях народного господарства в широкому діапазоні умов вирощування. За 
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даними ФАО, площа посівів тритикале у світі постійно зростає. Якщо в 1988 р. 

культуру висівали на 1 млн га, то у 2007 р. її площі у світовому масштабі зросли 

до 5,6 млн га. Найбільші площі посівів сконцентровані на території Польщі – 1,2 

млн га, а решта – в інших провідних аграрних країнах планети: у Німеччині – 404 

тис. га, Франції – 331 тис. га, Білорусії – 500 тис. га. В Україні площа посіву 

культури складає 200 тис. га, із них 80 тис. га – під ярими формами[5, 6].У 2008 р. 

світовий обсяг виробництва зерна тритикале склав близько 14 млн т із середньою 

врожайністю 1,5–6,5 т/га [7]. 

Тритикале поєднує в собі кращі ознаки і властивості вихідних батьківських 

форм пшениці й жита: високий потенціал урожайності зерна й зеленої маси, 

посилені адаптивні властивості (підвищена зимостійкість, посухостійкість, 

невибагливість до ґрунтів), більший уміст білка й лізину в зерні та основних 

поживних речовин у зеленій масі [3, 6, 7]. 

Тритикале – це високоврожайна та прибуткова культура. Однак, в останні 

роки, основним лімітуючим фактором зниження урожайності є поширення у 

агроценозах збудників хвороб грибної етіології, що супроводжує культуру 

впродовж усього періоду вегетації здійснює негативний вплив на ріст і розвиток 

рослин та призводить до зрідження посівів. 

Тому, метою наших досліджень було вивчення видового складу збудників 

хвороб тритикале озимого, особливостей їх розвитку залежно від кліматичних 

умов у Поліссі України. 

Виклад основного матеріалу. Полові дослідження проводили упродовж 

2017–2018 рр. в умовах дослідного поляЖитомирського національного 

агроекологічного університету шляхом обстеження посівів культури. 

Обліки хвороб тритикале озимого здійснювали за методикою 

фітопатологічних досліджень: систематичних візуальних обстежень, методом 

відбору рослинних проб та облікових ділянок [8]. 

Погодні умов 2017–2018 рр. вирізнялися нерівномірністю температурного 

режиму і кількості опадів упродовж усієї вегетації культури, що сприяло 

одержанню достовірних розвитку мікозів у агроценозах тритикале озимого. 

На основі проведених досліджень встановлено видовий склад збудників 

грибних хвороб листя тритикале: борошниста роса (Blumeria graminis (DC.) f. sp. 

tritici Speer.), бура іржа (Puccinia recondita Dietel & Holw.), септоріоз листя 

(Septoria tritici Desm. (телеоморфа Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schröt), 

Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano (телеоморфа Phaeosphaeria 

nodorum (E. Müll.) Hedjar.), снігова плісень (Monographella nivalis (Schaffnit) 

E. Müll.), піренофороз (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler), темно-бура 

плямистість (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker), аскохітоз (Ascochyta 

graminicola Sacc.), фузаріозний опік – (Fusarium spp.). 

Встановлено, що домінували у структурі мікозів тритикале озимого 

септоріоз листя, борошниста роса і бура іржа, які становили 33, 23 та 19 % 

відповідно (рис. 1). Менша частка становила снігової плісняви та піренефорозу 

(13 і 8 % відповідно), решта 4% – інші хвороби. 
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Рис. 1. Співвідношення хвороб листя тритикале озимого, 2017–2018 рр. 

 

Встановлено, що септоріоз мав два типи прояву, які відповідали 

ураженню рослин різними патогенами – Septoria tritici та Stagonospora nodorum. 

У першому випадку – Septoria tritici – плями були видовженої форми, на 

яких навіть неозброєним оком було помітно велику кількість пікнід. Колір 

плям варіював від світло- до темно-жовтого. Плями другого типу, які 

відповідали ураженню грибом St. nodorum, мали лінзоподібну форму. 

Максимальний розвиток септоріозу (17,9 % у фазу молочної стиглості) 

відзначено у 2018 р. 

Починаючи з другої половини травня – початку червня почала інтенсивно 

розвиватися борошниста роса.Збудник уражав листя, листкові піхви і стебла. 

Проявлялася у вигляді білого павутинного нальоту, який поступово ставав сірим, 

а з часом бурів.Розвиток борошнистої роси на 71 етапі росту рослин варіював в 

межах від 9,9 % (2017 р.) до 15,3 % (2018 р.). 

Меншою мірою рослини уражувалися збудником піренофорозу, який 

виявляли в посівах щорічно. На листі тритикале утворювалися овальні плями, 

забарвлення яких варіювало від світло-жовтого до бурого. Згодом вони 

розросталися в повздовжньому та поперечному напрямках, набуваючи 

неправильної форми й охоплюючи значну частину поверхні листка. Проте 

інтенсивність ураження була невисокою: розвиток хвороби знаходився у межах 

2,5–6,5 %. 

Перші симптоми ураження бурою іржею відмічено у фазі прапорцевого 

листка, на верхній частині якого зафіксовані поодинокі плями, не великі за 

розміром, які поступово вкривалися пустулами.Ураження рослин збудником 

відбувалося починаючи з фази наливу зерна – молочної стиглості і становилов 

межах 8,1–13,2 %.  

У результаті проведених обстежень ми зафіксували поширення снігової 

плісені у вигляді плямистості листя. Локалізація плям була різною: на листкових 

Снігова 

плісень; 

7,12%; 13%

Бура іржа; 

10,65%; 19%
Борошниста роса; 

12,82%; 

Піренефороз; 

4,53%; 8%

Септоріоз листя; 

17,97%; 33% Інші; 2,06%; 4%
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піхвах, середині або по краю листової пластини. Плями мали світло-коричневий 

центр і темну коричнево-фіолетову зональність, товщина облямівки помітно 

варіювала.Збудник снігової плісені уражував посіви тритикале щорічно. 

Розвиток рожевої снігової плісені знаходився в межах від 5,5 до 9,1 %. 

Висновки. В агроценозах тритикале озимого на території Полісся 

найбільшого поширення набули збудники грибних хвороб: Blumeria graminis 

(DC.) f. sp. tritici Speer., Puccinia recondita Dietel & Holw., Septoria tritici Desm., 

Stagonospora nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano Monographella nivalis 

(Schaffnit) E. Müll., Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler тощо. 

Розвиток грибних хвороб залежав від гідротермічних умов, сортових 

особливостей культури, агротехніки вирощування і становив від 2,5 до 17,9 %. 

Знання видового складу мікозів, має ключове значення для встановлення 

ефективних заходів обмеження їх розвитку та шкідливості при вирощуванні 

культури. 
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ФУНГІЦИД ДЛЯ ЗАХСТУ 

РОСЛИН ВІД РОСИ БОРОШНИСТОЇ 

 

Ключевич М. М., д. с.-г. н., доцент, завідувач кафедри захисту рослин 

Стригун О. О., д. с.-г. н., професор кафедри захисту рослин 

Чумак П. Я., к. с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин 

Голій О. О., магістрант 

 

Постановка проблеми. У захисті рослин від шкідливих організмів більш 

широко почали використовувати рослини із інсектофунгіцидними 

властивостями [1–4, 8]. Препарати, отримані з інсектофунгіцидних рослин мають 

відомі переваги й недоліки, порівняно з використанням синтетичних пестицидів. 

Більшість препаратів із рослинної сировини безпечні для людини, порівняно 

швидко розкладаються, не накопичуються у тваринах і рослинах. Поряд з цим, в 

літературних джерелах не відмічено виникнення стійкості у комах, кліщів та 

збудників грибних і бактеріальних хвороб рослин до препаратів із 

інсектофунгіцидицидних рослин. Важливим є те, що окремі рослинні препарати 

одночасно мають інсектицидні і фунгіцидні властивості. Одним із таких 

препаратів є водний настій із часнику посівного (Allium sativum L.) [1–3]. 

Недоліком водної витяжки часнику є тривалий час настоювання (1–5 діб) та 

нетривалий термін зберігання, отриманого препарату (рекомендується до 

використання одразу після приготування). 

Мета і завдання. Нашою метою було удосконалення методу приготування 

препарату із часнику, збільшити термін його зберігання та вивчення токсичності 

препарату проти збудника роси борошнистої акації (Erysiphe palczewskii Jacz.). 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження здійснювали у 2017–2018 рр. 

на ділянках Ботанічного саду Житомирського національного агроекологічного 

університету та Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка. За розвитком роси 

борошнистої Erysiphe palczewskii Jacz. спостерігали впродовж вегетації рослин 

акації жовтої (Caragana arborescens Lam.) та акації білої (Robinia pseudoacacia 

L.), враховуючи розвиток хвороби за 5-бальною шкалою [6, 7]:  

0 – рослина здорова; 

1 – уражено до 25 % листків; 

2 – уражено від 26 % до 50 % листків; 

3 – уражено від 51 % до 75 %  листків; 

4 – уражено понад 76 %  листків. 

Ефективність дії препарату на росу борошнисту визначали за зміною форми 

конідій. Повторність дослідів 3-разова. 

Приготування препарату із часнику та його використання проводили за 

загальноприйнятими методиками [1–3]. Препарат отримували методом 

настоювання рослинної сировини в ріпаковій олії. Технологія приготування 

включала наступні процеси: рослинну сировину подрібнювали, брали 0,3 кг 

зубків часнику і настоювали в 200 г ріпакової олії впродовж 12 годин, в щільно 



 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 64 

закоркованій ємності, проціджували, віджимали (ріпаково-часникова олія). 

Потім 100 г ріпаково-часникової оїолії змішували із емульгатором (100 г). Для 

обприскування брали 150 г отриманої суміші олії з емульгатором на 10 л води і 

ретельно перемішували. 

Математичну обробку даних здійснювали дисперсійним методом за 

Б. А. Доспєховим [5]. 

Виклад основного матеріалу. Випробування ріпаково-часникової олії з 

емульгатором показали досить високу технічну ефективність в регулюванні роси 

борошнистої Пальчевського (Erysiphe palczewskii Jacz.). Так, з отриманих даних 

використання ріпакової олії із емульгатором на рослинах акації жовтої випливає, 

що технічна ефективність препарату за концентрації 1,0 % на третю добу 

становила 62,5 %, за концентрації 1,5 %–67,9 %, а на акації білій відповідно 

61,0 % та 63,2 %. За трьохразової обробки рослин (із інтервалом 7–10 діб) 

технічна ефективність дії препарату на росу борошнисту значно підвищилася. 

Так, за концентрації 1,0 % на акації жовтій технічна ефективність становила 

83,7 %, за концентрації 1,5 %–85,1 %, а на акації білій відповідно 79,3 % та 

80,6 %. У варіанті використання препарату Блу Голд (еталон) за концентрації 

0,3 % технічна ефективність на третю добу на акації жовтій становила 65,8 %, а 

на акації білій – 65,2 %. За трьохразової обробки рослин технічна ефективність 

становила 88,1 % та 79,4 % відповідно. 

Вивчення питання фітотоксичної дії ріпаково-часникової олії з 

емульгатором засвідчило, що за вказаних концентрацій препарату на Caragana 

arborescens Lam. та Robinia pseudoacacia L. опіків не відмічено. Збільшення 

концентрації до 3,0 % спричиняло прояви опіків у вигляді побуріння країв 

молодих (верхівкових) листків на пагонах рослин акації білої. 

Встановлено, що обробку рослин акацій (білої та жовтої) слід починати за 

перших ознаках прояву ураження рослин та продовжувати (з інтервалом 10–12 

діб) увесь період утворення конідіального спороношення гриба. 

Отриманий нами препарат не токсичний для людини та досить швидко 

(одразу після висихання на рослинах) втрачає токсичність для інших членів 

консорції та біоценозу в цілому. 

Висновки. Встановлено, що препарат на основі ріпаково-часникової олії із 

емульгатором проявляє фунгіцидні властивості. Технічна ефективність його за 

концентрації 1,5 % при використанні проти роси борошнистої становить на 

акації жовтій 67,5 % та на акації білій – 63,2 %. За трьохразової обробки рослин 

(із інтервалом 7–10 діб) технічна ефективність дії препарату на борошнисту росу 

значно підвищилася до 85,1 % на акації жовтій та до 80,6 % – на акації білій. 

Препарат не проявляє фітотоксичної дії за наведеної концентрації, але за 

збільшення її до 3,0 % спостерігається опік краю листків акації білої. 
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ФУНГІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЕФІРООЛІЙНИХ 

РОСЛИН РОДУ ARTEMISIA ВІДНОСНО ГРИБА ALTERNARIA 

ALTERNATA 

Іващенко І. В., к. б. н., доцент кафедри захисту рослин 

Оношко Н. А., магістрант 

 

Поміж особливо небезпечних збудників хвороб великої шкоди 

сільськогосподарським культурам завдають гриби роду Alternaria. Рід  Alternaria 

Nees. об’єднує широко розповсюджену поліморфну групу мікроміцетів   (род. 

Dematiaceae, пор. Hyphomycetales, кл. Deuteromycetes, від. Deuteromycota) [6]. 

Екологічна і трофічна пластичність грибів роду Alternaria обумовлює їх 

присутність практично в усіх кліматичних зонах світу на самих різноманітних 

субстратах. Підвищений інтерес вчених  викликають патогенні види, що 

уражують багаточисленні культурні рослини.  

Протягом 2013–2018рр. в ботанічному саду ЖНАЕУ нами успішно 

інтродукований серпій увінчаний  (Serratula coronatа L.) – лікарська рослина, яка 

містить рідкісні, особливо цінні біологічно активні речовини – екдистероїди 

(рослинні гормони). Проте рослина уражується альтернаріозом, що спричиняє 

збудник Аlternaria alternata.  Хвороба проявляється у вигляді дрібних округло-

кутоватих сірувато-коричневих, темно-бурих плям на листках; пожовтіння, 

некротизації тканин, засихання листків та в’янення рослин. 

З кожним роком проявляється усе більший інтерес до біологічних методів 

захисту рослин від шкодочинних організмів, в тому числі використання рослин, 

які продукують фітонциди [4, 5]. Перспективними фітонцидно-лікарськими 

рослинами є види роду Artemisia. Фітонцидні властивості ефіроолійних рослин 

роду Аrtemisia в умовах Центрального  Полісся щодо гриба А. alternata не 

вивчались, тому метою наших досліджень була оцінка біологічної активності 

виділень деяких видів рослин роду Аrtemisia відносно збудника А. alternata, який 

завдає значної шкоди сільськогосподарським культурам. 

У дослідженнях використовували водні екстракти  полину лікарського 

(Artemisia abrotanum L.), полину приморського (Artemisia maritimа L.), полину 

австрійського (Artemisia austriaca Jacq.), полину естрагонового (Artemisia 

dracunculus L.), а також культуру фітопатогенного гриба А. alternata – штам 125-

А. Рослини вирощували на інтродукційних ділянках у ботанічному саду 

ЖНАЕУ. Для приготування екстрактів сировину збирали у фазі цвітіння рослин. 

Екстракти готували за методикою Гродзінського А. М. (1973) [1].   

Співвідношення рослинної сировини до дистильованої води – 1:2, процес 

екстрагування тривав 24 години за температури +240С. Екстраговані розчини 

фільтрували, стерилізували за допомогою мікробіологічного фільтра Vacuum 

Driven Disposable Filtration System (0,22 µm, GV Durapore Membrane) і 

використовували для подальших досліджень. Збудник альтернаріозу в чисту 

культуру виділяли із  органів рослин серпію увінчаного з ознаками ураження 

хворобою. На основі морфологічних і культуральних ознак виділені і 

ідентифіковані штами  Alternaria alternata (Fr.) Keissler Beih. Характер розвитку 

культуральних і морфологічних ознак гриба вивчали при культивуванні на 
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картопляно-моркв’яному середовищі,  середовищі Чапека [3]. Культуру гриба 

вирощували на рідкому середовищі Чапека за температури 24оС упродовж 7 діб. 

В роботі були використані методи світлової мікроскопії. Оцінку фунгіцидної 

активності досліджуваних екстрактів проводили методом серійних розведень в 

агаризованому середовищі Чапека [2]. Екстракти із надземних частин 

досліджуваних рослин додавали в середовище в різних розведеннях. 

Концентрація екстрагованих речовин в середовищі становила 100 мг/мл, 50 

мг/мл, 25 мг/мл на сиру речовину. Клітини культури гриба засівали в поживні 

середовища з різною концентрацією рослинних екстрактів. Мікробне 

навантаження гриба складало 200 конідій/мл. Посіви  інкубували за температури 

24оС протягом 7 діб. Аналіз фунгіцидної активності екстрактів досліджуваних 

ефіроолійних культур здійснювали на 7 добу. 

При вивченні впливу водних екстрактів досліджуваних ефіроолійних 

рослин було встановлено яскраво виражений фунгіцидний вплив відносно гриба 

A. alternatа лише речовин полину лікарського. Фунгіцидну дію спостерігали за 

усіх випробуваних  концентрацій: 25, 50 і 100 мг/мл. Екстракти полину 

австрійського та полину приморського припиняли ріст міцелію А. alternata лише 

за концентрації 100 мг/мл; за концентрації  50 мг/мл частково сповільнювався їх 

ріст, спостерігалась фунгістатична дія (табл.).  Збудник альтернаріозу виявився 

не чутливим до речовин екстракту полину естрагонового – ріст гриба 

спостерігався за  усіх досліджуваних концентрацій.  

 

Таблиця 1 

Вплив водних екстрактів ефіроолійних рослин роду Artemisia на ріст 

гриба Alternaria alternata 

 

№ з/п Вид рослини Концентрація водного екстракту, 

мг/мл  

25 50 100 

1 Artemisia abrotanum + + + 

2 Artemisia maritima - + – + 

3 Artemisia austriaca - + – + 

4 Artemisia dracunculus - - - 

Контроль - - - 

Примітка: контроль – агаризоване середовище Чапека з додаванням 

дистильованої води; «+» – фунгіцидна дія екстрактів; «+ –» фунгістатична дія 

екстрактів; «–» – відсутність фунгіцидної активності. 

Висновки.  Встановлено фунгіцидну активність водного екстракту з 

надземної частини рослин A. abrotanum за концентрацій 100, 50 і 25 мг/мл (на 

сиру речовину)   відносно фітопатогенного гриба А. alternatа. 

Фунгістатичний вплив екстрактів A. maritima та A. austriaca спостерігався 

за концентрації  50 мг/мл, фунгіцидний –  100 мг/мл. Гриби А. alternatа виявились 

не чутливими до речовин екстракту полину естрагонового. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО 

ЖИВЛЕННЯ ПРИ ЗАХИСТІ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ВІД СИСНИХ 

ШКІДНИКІВ В  УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 

 

Бакалова А. В., к. с.-г. н., доцент 

Весельський В., магістрант спеціальності  

«Карантин і захист рослин»  

 

Постановка проблеми. Чорна смородина – найбільш поширена ягідна 

культура. Вона займає перше місце за комплексом вітамінів серед плодових та 

ягідних культур та входить в число кращих рослин, у вітамінній промисловості. 

Смородина особливо багата на вітамін С (аскорбінова кислота), а також вітаміни 

А, Р, і В9 та за їх кількістю переважає суницю, малину, аґрус, яблука, вишню, 

абрикос, цитрусові, виноград. 

Смородина вимоглива до поживних речовин, потребує родючості ґрунту з 

підвищеним внесенням добрив. Глибокий передпосадковий обробіток ґрунту, 

підсилює дію розвитку кореневої системи чорної смородини. Для смородини 

непридатні легкі ґрунти без внесення органічних добрив, а також опідзолені, 

засолені та кислі. Найбільш сприятливими є глинисті ґрунти. 

Високоякісна підготовка ґрунту для насаджень смородини за даними 

багатьох вчених, відіграє важливу роль у забезпеченні доброго росту, 

плодоношення і тривалості продуктивного використання насаджень. Перед 

посадкою смородини потрібно підготовити грунт, при цьому необхідно знищити 

кореневищні та коренепаросткові бур’яни (пирію, осоту), небезпечних ґрунтових 

шкідників, (личинок хрущів, дротяників та ін.). Створити умови для накопичення 

у ґрунті вологи, поживних речовин, та провести глибокий обробіток ґрунту, за 

таких умов безперервно надходить повітря до коренів та забезпечуються умови 

для життєдіяльності мікроорганізмів, що сприяє одержанню високого врожаю 

чорної смородини.  
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За літературними даними багатьох вчених вносити слід під смородину по 

60 кг діючої речовини NPK на гектар. Коренева система чорної смородини, за 

проекцію крони куща не виходить, завдяки цьому потрібно ціленаправлено 

вносити добрива стрічками по рядах, в залежності від розміру рослин від 0,6-1,5 

метри, на глибину 15-18 см в борозни, зроблені лущильником або за допомогою 

пристрою ПРВН-17А трьома стрічками, боковими – на 35 см, а середнім 

розпушувачем – 50 см. 

Е. И. Глебова, В. И Мандрикина та інші відмічають, що в період вегетації 

смородини є два максимуми постачання поживних речовин до рослин: весняно-

літній, літній [6]. 

Дослідження останніх десятиріч свідчать про те, що для забезпечення 

раціонального використання фосфорно-калійних добрив для підвищення 

продуктивності – це визначення оптимальних норм внесення. 

В умовах Житомирської області чорна смородина добре розвивається та 

плодоносить на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Кращими ґрунтами чорної 

смородини є чорноземні й суглинкові ґрунти, але за умови забезпечення їх 

достатньою кількістю органічних добрив, може рости на важких глинистих 

ґрунтах.  

Виклад основного матеріалу. З метою вивчення впливу ефективності 

різних рівнів мінерального живлення при захисті смородини чорної від сисних 

шкідників, нами на протязі 2017 - 2018 рр. ставилися польові дослідження в 

умовах Дослідного поля ЖНАЕУ, за наступною схемою: контроль N26 P10 K14; 

N43 P17 K23; N61 P24 К14; N78 P31 K42; N95 P38 K51. Дослідження різних 

рівнів мінерального живлення проводили на середньостиглому сорті Ювілейна 

Копаня. Завданням досліджень були передбачені варіанти: контроль – з наявним 

запасом поживних елементів NPK в ґрунті та варіанти з розрахованими дозами 

елементів живлення, що спроможні забезпечити урожайність ягід чорної 

смородини 5, 7, 9 та 11 т/га. Розрахунок доз добрив на запрограмовану 

урожайність проводили за виносом елементів живлення чорної смородини, що 

забезпечує урожайність 1 т/га ягід, з урахуванням агрохімічних аналізів ґрунту 

та коефіцієнтів виносу елементів живлення із ґрунту. 

В період вегетації смородини облікували заселеність рослин бруньковим та 

червоносмородиновою галовою попелицею, за загальноприйнятими методиками 

[7].  

Для визначення технологічної ефективності добрив проти сисних фітофагів 

абсолютні показники чисельності переводили в коефіцієнт заселеності (Кз). За 

варіантами наших досліджень внесення різних рівнів мінерального живлення по-

різному впливають на чисельність основних сисних шкідників чорної 

смородини. Так, під запрограмовану урожайність 5 т/га ягід загальна чисельність 

шкідників зменшувалась на 22,5 %, у варіанті з урожайністю 7 т/га – 49,5 %, з 

дозами під урожайність 9 т /га – 21,0 %, а 11 т /га не зменшується заселеність 

рослин сисними фітофагами, а навпаки збільшується на 13 %, беззаперечно це 

пояснюється тим, що при внесенні підвищених доз мінерального живлення в 

насадженнях смородини чорної, тканина листка стає рихлою, а паранхіма 
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тонкою, що є найкращою проникною здатністю сисних шкідників для їх 

живлення. 

Біохімічний аналіз рослин чорної смородини свідчить про те, що при 

внесенні різних рівнів мінерального живлення в насадженнях, найбільш 

оптимальними є внесення N61 P24 K33 за вмісту в грунті N26 P10 K14, що 

сумарно забезпечує найвищі фізіологічні характеристики рослин та якість ягід. 

Товщина нижнього та верхнього епідермісу становить 0,92 – 1,38 мкм, тоді коли 

при підвищених дозах внесення товщина складає 0,69 – 0,61 мкм нижнього та 

0,90 – 0,97мкм верхнього. Площа листової поверхні при оптимальних дозах 

становить 2,6 м², а відповідно при підвищених дозах вона зменшується від 1,8 – 

1,9 м². Зменшується чиста продуктивність фотосинтезу на 1,2 рази, а суха 

речовина підвищується на 3 -4%. 

Висновки. Найбільш реальним елементом технології вирощування високих 

врожаїв чорної смородини є внесення оптимальних норм мінеральних добрив в 

правильному співвідношенні елементів живлення. За різних розрахункових доз 

та врахуванням в орному шарі ґрунту запасів NPK, вивчено оптимальне 

співвідношення елементів живлення та його вплив на чисельність сисних 

шкідників, та якість продукції. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ПРОТИ ЛЕТЮЧОЇ САЖКИ В 

УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 

 

Руденко Ю. Ф., к.с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин  

Руденко О. М., магістрант 

Микитюк В. С., магістрант  

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень. У багатьох країнах 

світу кукурудза займає чільне місце серед сільськогосподарських культур. Різні 

частини цієї рослини використовують  як у сільському господарстві, так і в 

промисловості (медичній, переробній, харчовій тощо). У високорозвинених 

країнах близько 20-35% валового збору зерна кукурудзи використовують на 

продовольчі цілі, а споживання на душу населення за рік сягає 28-32 кг і більше. 

В Україні цей показник коливається у східних від 2,5-3,5 кг до 9-12 кг у західних 

областях, і це передусім зернофуражна культура: дві третини її використовується 

на корм, а  решта - на продовольчі потреби, технічну переробку. 

Головними чинниками, що дестабілізують виробництво зерна є хвороби, які 

знижують ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи. Світові 

втрати зерна від фітопатогенів  в  середньому 9%, а  в роки з епіфітотійним 

розвитком – 50% і більше. Для їх запобігання потрібен комплексний підхід і 

корегування захисних заходів. У даному аспекті особлива увага повинна 

приділятися досидь шкідливим і поширеним хворобам таким як летюча і 

пухирчаста сажки. 

Для здійснення контролю фітосанітарного стану посівів кукурудзи щодо 

поширення небезпечних хвороб необхідні уточнення їх симптоматики та 

біологічних і екологічних особливостей збудників [1, 3]. 

В Україні за останні десять років структура хвороб кукурудзи суттєво 

змінилася. Зокрема, одними з найбільш поширених хвороб культури є 

пухирчаста і летюча сажки [1, 5]. Однією з причин цього є широке використання 

гібридів, що не пройшли оцінки стійкості проти хвороб в конкретних 

агроекологічних умовах регіону [2, 5]. 

Мета, об’єкт та методика дослідження. Протягом 2017–2018 років нами 

проведено маршрутні обстеження посівів кукурудзи в господарствах різних 

формувань Житомирської області з відбором зразків та подальшим проведенням 

лабораторних досліджень щодо встановлення видового складу збудників хвороб 

з дотриманням загальноприйнятих методик [4, 6]. 

Погодні умови Черняхівщини, за роки проведення досліджень, були 

сприятливими для повноцінного росту і розвитку кукурудзи. Однак, ми виявили, 

що деякі відхилення температурних показників (вище на 2 0С від 

середньобагаторічних даних) спричинили екстремальні умови на початку 

вегетації культури в 2018 році. При цьому, найбільш важливим фактором для 

росту кукурудзи та розвитку фітопатогенів виявилась нестача вологи в літні 

місяці.  
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Результати досліджень. За роки досліджень ми виявили,  що у посівах 

всіх вирощуваних у досліді гібридів кукурудзи домінуючими хворобами 

виявились сажкові хвороби. Домінуючою у нашому досліді виявилась 

пухирчаста сажка. Симптоми цієї хвороби з’являлись на рослинах кукурудзи на 

5–7 днів раніше, ніж летючої сажки і вона уражувала від 3 до 17 % рослин у 

досліді. 

При проведенні фітопатологічних обстежень нами виявлено, що як летюча 

так і пухирчаста сажки здебільшого носили локальний характер і суцільних 

уражень рослин не виявлено. Ми виявили, що у 2017 році ступінь  розвитку цих 

хвороб була дещо вищою ніж у 2018 році так як спостерігалися більш сприятливі 

погодні умови для розвитку фітопатогенних мікроорганізмів.   

Крім того, у різних варіантах досліду виявлено такі хвороби як фузаріоз 

качанів, гельмінтоспоріоз, диплодіоз, іржа та нігроспороз. На долю таких 

захворювань в цілому по досліду припадає до 3 % від усіх виявлених хвороб.  

За результатами фітопатологічної оцінки 10 гібридів кукурудзи, що за роки 

досліджень проявили різну польову стійкість проти сажкових хвороб.  

Оцінивши ступінь ураження гібридів кукурудзи сажковими хворобами в 

умовах дослідного поля ЖНАЕУ, нами встановлено різні рівні їх стійкості на 

природному інфекційному фоні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Стійкість гібридів кукурудзи до сажкових хвороб (2017–2018 рр.) 

Назва гібриду ФАО 
Стійкість до хвороб, % в т.ч. 

летюча сажка пухирчаста сажка 

Неріса  200 +++ +++ 

СИ Ротанго 200 +++  ++ 

СИ Чорінтос 290 +++ +++ 

Делітоп  220 +++ +++ 

СИ Енігма 230 ++ ++ 

СИ Фалькоп 220 ++ ++ 

НК Казанс 290 + + 

СИ Вералія 260 ++ ++ 

СИ Ондіна 260 + + 

НК Сімба 270 ++ ++ 

Стійкість: «+» – невисока (до 50%); «++» – висока (до 80 %); «+++» – 

дуже висока (до 100 %). 

 

Результати наших досліджень показали, що серед усіх оцінюваних гібридів 

найвищою толерантністю до сажкових хвороб  виявилися гібриди Неріса, СИ 

Чорінтос та Делітоп. Найвищий ступінь розвитку цих хвороб спостерігався у 

гібридів НК Казанс та СИ Ондіна, що свідчить про низьку їх стійкість як до 

летючої так і до пухирчастої сажок. Саме тому виробникам слід враховувати такі 

показники, що сприятиме зниженню поширенню сажкових хвороб кукурудзи та 

підвищенню урожайності культури. 
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Висновки. Найбільш поширеною хворобою кукурудзи на території 

дослідного поля ЖНАЕУ виявилась пухирчаста сажка. Проте необхідно щорічно 

продовжувати спостереження за фітосанітарним станом посівів кукурудзи в усіх 

господарствах району тому що всі фітопатогенні організми мають високу 

адаптивність та пластичність до нових сортів і гібридів культури. 

Отже, при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Черняхівського району 

Житомирської області найбільш доцільно приділяти увагу високостійким до 

сажкових хвороб гібридам Неріса, СИ Чорінтос та Делітоп.  
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УРБОФІТОЦЕНОЗІВ М. ЖИТОМИР 

 

Вигера С. М., к. с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин 

Мошківська Ю. В., Гибало О. Л., Цимбалішина А. В., магістранти 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі вкрай необхідним є розробка 

концепції формування і функціонування в межах урбоекосистем та їх 

урбофітоценозів сталих естетичних та оздоровчих фітокомпозицій, які крім 

цього мають красивий вигляд, мають природоохоронний ефекти, підвищену 

стійкість до біотичних та абіотичних чинників тощо[1–3]. 

Слід зауважити, що на території населених територій крім жилих будівель 

та вулиць є інші забудовані промислово-виробничого значення зони, а також 

водойми, навколо яких є також потреба створення специфічних фітодизайнових 

композицій. 

У містах та селищах значні території займають приватні території, на яких 

крім різного значення будівель є ділянки, де люди вирощують відповідні 

культури для виробництва фітопродукції для свого харчування, годівлі тварин. 

Такий багатоплановий підхід щодо ефективного та природоохоронного 

використання урбоекосистем вимагає в свою чергу обґрунтування, розробки та 
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створення різного значення фітодизайнових композицій з різновидностями 

рослин, які мають естетичний вигляд, оздоровчі властивості та, в ряді випадків, 

можна отримати продукцію для господарських потреб. 

Нами було поставлено завдання підбору ряду ефективних видів рослин 

щодо створеннясталих фітокомпозицій, який забезпечує високий ступінь 

екологічної чистоти в межах урбофітоценозів за рахунок виділення біологічно 

активних інгредієнтів, а саме: фітонцидів, що суттєво впливають на знищення 

шкідливої для людей мікробіоти та очищають довкілля від несприятливих 

чинників з одночасним вивченням видового складу найбільш поширених 

шкідливих комах-фітофагів, які пошкоджують найбільш поширені види рослин 

[1–4]. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили упродовж 2017–

2018 рр. в умовах ботанічного саду Житомирського національного 

агроекологічного університетута певних вулиць і скверів м. Житомир 

обстеженням найбільш поширених культур. 

Обліки шкідливих комах здійснювали за загальною методикою 

ентомологічних досліджень: систематичних візуальних обстежень, методом 

відбору рослинних проб тощо [4–6]. 

Погодні умов 2017–2018 рр. вирізнялися нерівномірністю температурного 

режиму і кількості опадів упродовж усієї вегетації культур урбофітоценозів та 

сприяли успішномурозвитку, як вирощуваних видів деревних рослин, так і 

широко поширених комах-поліфагів. 

Встановлено, що з метою очищення довкілля від шкідливої біоти, 

покращення стану довкілля та оздоровлення працюючих та відпочиваючих  

людей в межах вулиць, скверів та парків, сформовані заданої форми, довжини та 

площі сталі та гармонійно поєднані дендрокомпозиції з фітонцидними 

властивостями та в ряді випадків з підвищеною стійкістю до біотичних і 

абіотичних чинниківза рахунок створення по периметру парків фітосмуг, 

посадкою різновидностей дерев та кущів, зокрема листяних (дуба–Quercus, 

берези–Bétula, граба–Carpinus, верби–Salix, гробини–Sorbus, тополі–Populus, 

клена – Acer), цвітучих (ака́ції – Acacia, ли́пи–Tilia), горіхоплідних (горіха –

Juglans), голонасінних (ялівця–Juniperus, со́сни–Pinus, туї –Thuja, ялини –Picea, 

ялиці –Abies) тощо. При цьому високорослі та листяні види рослин розміщені, як 

правило, в зовнішньому ряду, з північно-західної та північно-східної сторін, тоді 

як середньорослі, цвітучі, горіхоплідні та голонасінні – в середньому та 

внутрішньому рядах, із південно-східної та південно-західної сторін 

територіальних фітокомпозицій. 

У відкритомуґрунті насадження декоративних деревних культур найбільше 

пошкоджували комахи-фітофаги, зокрема: попелиці – серед яких домінувала 

попелиця яблунева зелена, попелиця горобинова; п’ядун зимовий, білан 

жилкуватий; шовкопряд непарний; пильщик горобиновий; молі – серед яких 

домінували міль горобинова, міль липова мінуюча, міль каштанова мінуюча; 

квіткоїд горобиновий (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Видовий склад домінантних видів комах-фітофагів, що пошкоджують 

основні декоративні деревні культури (2017–2018 рр.) 

 

Вид Родина Ряд 
Характер 

пошкодження 

Попелиці:  

- попелиця 

яблунева зелена 

Aphispomi 

Попелиця 

Aphidide 

Рівнокрилі 

хоботні 

Homoptera 

Імаго і личинки 

висмоктуютьсік в 

першу чергу із 

листків 

- попелиця 

горобинова 

Aphissorbi 

Попелиця 

Aphidide 

Рівнокрилі 

хоботні 

Homoptera 

Імаго і личинки 

висмоктують сік в 

першу чергу із 

листків 

Білан жилкуватий 

Aporiacrataegi 

Білани 

Pieridae 

Лускокрилі 

Lepidoptera 

Гусениці різних віків 

в павутинах 

пошкоджують 

листки на кінцях 

гілок 

Шовкопряд 

непарний 

(Ocneriadispar) 

Вовнянки 

Orgyidae 

Лускокрилі 

Lepidoptera 

Гусениці скелетують 

та об’їдають листки 

Молі: міль 

горобинова 

Argyresthia conjugella 

Вузькотілі 

горностаєві 

молі 

Argyresthidae 

Лускокрилі 

Lepidoptera 

Гусениці живляться 

м’якотю плодів 

 

Серед цих видів найбільш чисельними і шкідливими відмічені попелиці, 

зокрема попелиця яблунева зелена та молі мінуючі (каштанова мінуюча), міль 

горобинова, попелиця яблунева. 

Саме тому наші дослідження були направлені на вивчення особливостей 

розвитку та шкідливості цих небезпечних видів комах-фітофагів. Це викликане 

тим, що вище наведені шкідники, крім того, що значно пошкоджували 

декоративні культури, зокрема знижували якість продукції, також негативно 

впливали на естетичний вигляд цих вирощуваних рослин в фітодизайнових 

композиціях. 

Максимальний розвиток попелиць та молей відзначено у 2018 році в червні 

– на початку липня. 

Висновки. Ефективне облаштування сталих фітокомпозицій в межах 

вулиць, парків та скверів, створює передумови ефективного озеленення їх 

територій, отримання естетичного задоволення працюючих людей за рахунок 

дендрокомпозицій із листяних, горіхоплідних та голонасінних видів дерев і 

кущів з фітонцидними властивостями,в ряді випадків з підвищеною стійкістю до 

біотичних і абіотичних чинників.  
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Знання видового складу найбільш поширений комах-фітофагів, особливо 

поліфагів, має ключове значення для встановлення ефективних заходів 

обмеження їх розвитку та шкідливості за вирощування культур урбофітоценозів. 

Список літературних джерел 

1. Вигера С. М. Природні і культурні фітоценози та принципи контролю їх 
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2. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів: 

[Монографія]. / С. М. Вигера. К.: ЦП “Компринт”, 2015. 398 с. 

3. Вигера С. М. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування 

фітонцидно-лікарських рослин : навчальний посібник. Житомир: Рута, 2009. 

296 с. 

4. Екологічні основи захисту урбофітоценозів: Монографія. / Вигера С. М., 

Чумак П. Я., Ковальчук В. П. та інші.  К.: ЦП “Компринт”, 2016. 472 с. 

5. Основи захисту розсадників та ценозів декоративних культур: 

Монографія. / О. О. Сикало, П. Я. Чумак, С. М. Вигера,  О.І. Сильчук – За ред. 

Вигери С. М.  К. : Інтерсервіс, 2017. 562 с. 

6. Чумак П. Я. Превентивний біологічний захист рослин від шкідників. 

Республіканська ентомол. конф., присвячно 50-й річниці заснув. Укр. ентомол. 

тов. Ніжин, 2000. С. 139. 

 

ПОВИТИЦЯ – НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ ОРГАНІЗМ 

 

Плотницька Н. М., к. с.-г. н., ст. викладач кафедри захисту рослин 

Невмержицька О. М., к. с.-г. н., ст. викладач кафедри захисту рослин 

Шалагай М. О., магістрант 

 

Бур’янів роду повитиць Cuscuta spp. у світі налічується понад 240 видів.  

В Україні 15 видів роду повитиць Cuscuta spp відносяться до обмежено 

поширених, зокрема: повитиця біла (Cuscuta alba J. Presl et C. Presl ), повитиця 

бесарабська (Cuscuta basarabica Buia), повитиця викова (Cuscuta viciae Schultz), 

повитиця гронова (Cuscuta gronovii Willd.), повитиця європейська (Cuscuta 

europaea L.), повитиця запашна (Cuscuta suaveolens Ser.), повитиця зближена 

(Cuscuta approximata Bab.), повитиця конюшинна Сuscuta trifolii Bab.), повитиця 

Лемана (Cuscuta Lehmanniana Bge), повитиця льонова (Cuscuta epilinum Weihe), 

повитиця одностовпчикова (Cuscuta monogyna Vahl.), повитиця південна 

(Cuscuta australis R. Br.), повитиця польова (Cuscuta сampestris Junk.), повитиця 

чебрецева (Cuscuta epithymum L.),  повитиця хмельовидна (Сuscuta lupuliformis 

Krock) [2, 4]. 

Станом на 01.01.2019 року на території України виявлено 3 види повитиць: 

повитиця польова, повитиця одностовпчикова, повитиця Лемана. Цей 

карантинний організм було виявлено на території 16 областей країни на 

загальній площі 22865,243 га. Найбільша площа ураження, що становить 

22753,743 га, зафіксована під повитицею польовою [4].  
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У Житомирській області карантинний режим щодо повитиці польової 

запроваджено на загальній площі 101,73 га.  

На території Волинської області повитицю польову (Cuscuta сampestris L.) 

було виявлено у 2005 році в Ковельському районі. Карантинний режим 

запроваджено на площі 21,7 га. У 2019 році спеціалістами ДУ «Волинська 

обласна фітосанітарна лабораторія» при проведенні фітосанітарної експертизи у 

зразку насіння люцерни виявлено повитицю європейську (Cuscuta europaea L.) 

[3].  

Повитиця польова засмічує посіви багаторічних і однорічних трав, 

просапних, технічних, овочевих культур,  узбіччя доріг, необроблювані землі, 

береги річок, населені пункти, залізничні колії. Загалом повитицею може 

уражуватися понад 200 видів рослин.  

Повитиця польова — однорічна рослина, але при паразитуванні на 

багаторічних рослинах-господарях може поводити себе як багаторічна. В 

уражених повитицею рослин спостерігається затримка в рості, згодом вони 

жовтіють і гинуть. Гаусторії повитиці проникають у паренхіму, руйнують 

волокна тканин стебла, внаслідок чого вони переламуються та гинуть.  

Розмножується повитиця насінням, яке може зберігати схожість у ґрунті до 

6 років (а в окремих випадках і до 30 років), та вегетативно (частинами стебла), 

а при розвитку на багаторічних рослинах можливе відновлення розвитку 

паразита від гаусторій, які залишаються всередині стебла. 

Насіння повитиці в умовах України інтенсивно проростає у травні-червні за 

температури грунту +17–24 °С, цвіте в червні-серпні, плодоносить протягом 

липня-жовтня [2, 3].  

При ураженні повитицею одно- та багаторічних трав у їх сіні міститься 

менше протеїну, воно погано сохне, пліснявіє, втрачає смакові властивості. У 

повитиці містяться алкалоїди кускудин і кусталін, що стають причиною отруєння 

тварин під час згодовування їм засміченого сіна. При ураженні повитицею 

втрати врожаю зеленої маси та насіння люцерни можуть досягати понад 50 %, 

насіння конюшини – до 100 %, цибулі та моркви – до 85 %. Також при ураженні 

повитицею цукрових буряків вміст цукру у коренеплодах знижується на 1–2 %. 

Значні економічні втрати при вирощуванні сільськогосподарських культур 

зумовлені неможливістю експортувати продукцію, яка містить насіння повитиці, 

та необхідністю проведення додаткових витрат на її очистку. 

Види повитиць стають причиною  перенесення збудників таких вірусних 

хвороб як:  вірус тютюнової мозаїки, мозаїки білої конюшини, мозаїки огірка, 

мозаїки гірчиці, жовтухи айстр, жовтухи персика, карликовості кущення томатів, 

кучерявості верхівки моркви, бронзовості томатів, тощо. Також повитиці можуть 

сприяти поширенню збудників грибних хвороб Alternaria alternata, Geotrichum 

candidum та шкідника Cylas formicarius.  

Враховуючи, що насіннєвий матеріал є основним способом поширення 

повитиці польової, тому одним із основних попереджувальних заходів є 

контроль за наявністю насіння повитиці в посадковому матеріалі 

сільськогосподарських культур. Для зменшення кількості насіння цього буряна-
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паразита в ґрунті застосовують глибоку оранку або стимулювання проростання 

насіння повитиць шляхом застосування провокаційних поливів з наступним 

знищенням їх сходів. Ще одним заходом для попередження поширення повитиці 

є дотримання сівозміни та включення у її склад культур, що є стійкими до 

ураження цим карантинним організмом, таких як: зернові колосові, квасоля, соя, 

огірки, гарбузи і бавовник.  

Хімічний метод контролю повитиць у посівах сільськогосподарських 

культур наразі залишається найбільш дієвим. Для обмеження шкідливості 

повитиць у посівах конюшини, люцерни, деяких овочевих культур тощо 

рекомендовано вносити гербіциди з вмістом активних діючих речовин 

етофумезат, пебулат, пендиметалін, продіамін, пропізамід, трифлуралін, 

хлорфал-диметил, які забезпечують високий рівень ефективності та більш 

тривалий термін дії [1, 3].  

Отже, бур’яни роду повитиць спричиняють негативний вплив на більшість 

сільськогосподарських культур. Постійний моніторинг та контроль за 

поширенням цих бур’янів-паразитів дає можливість частково стримувати їх 

розповсюдження по території країни. Проте для якісного контролю та розробки 

ефективних методів їх контролю необхідне детальне знання біолого-

морфологічних особливостей цих карантинних організмів. 

Список літературних джерел 

1. Спосіб контролю повитиці польової / [В. П. Борона, В. В. Карасевич, 

В. М. Солоненко, Ю. М. Шкатула] // Корми і кормовиробництво. – 2006 р. – Вип. 

56. – С. 54–58. 

2. Устінова А. Ф. Поширення карантинних бур’янів на території України / 

А. Ф. Устінова, Л. А. Пилипенко // Посіб. укр. хлібороба. – 2008. –  С. 48–50.  

3. ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» 

URL: http://www.fitolab.volyn.ua (дата звернення: 12.05.2019 р.)  

4. Огляд поширення карантинних організмів в Україні станом на 01.01.2019. 

URL: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/ (дата звернення: 12.05.2019 р.) 
 

http://www.fitolab.volyn.ua/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/


 «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                     С т о р і н к а  | 79 

ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА 

РОЗВИТОК ЗБУДНИКІВ КОРЕНЕВИХ ГНИЛЕЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Грицюк Н. В., к.с-г.н., ст. викладач кафедри захисту рослин; 

Попелянська Т. В., магістрант; 

Складановська Я. М., магістрант 

 

Для формування запланованої продуктивності зернових культур необхідно 

цілеспрямовано зменшити негативний вплив шкідливих організмів. Серед них 

особливо виділяються фітопатогени, що викликають різні хвороби культурних 

рослин. 

В останні роки для протруювання насіннєвого матеріалу використовують 

ефективні хімічні протруйники, що мають високу біологічну активність. До 

числа протруйників відноситься також  препарати, технічна ефективність яких 

проти кореневих гнилей пшениці озимої на рівні 96 % [1]. 

Однак необхідно відзначити, що суттєвий недолік хімічного способу 

полягає у відсутності координації між біологією патогену, властивостями 

препарату і фітосанітарним станом насіння, у результаті чого знижується 

ефективність протруєння. Це пов'язано з інгібуючою (пригніченою) дією деяких 

діючих речовин хімічних протруйників на ріст і розвиток рослин, а також з 

негативним біоцидним впливом на корисну епіфітний мікрофлору [3]. 

У зв'язку з цим, останнім часом сільськогосподарські виробники все 

частіше починають застосовувати хімічні протруйники спільно з різними 

стимуляторами росту, які мають антистресові властивості. Ефективність і 

рентабельність подібних препаратів пов'язана з тим, що антистресові речовини в 

якості аналогів сигнальних молекул зміщують внутрішній метаболізм рослин в 

бік посилення власної стійкості до багатьох несприятливих біотичних і 

абіотичних факторів [4]. 

Ще один негативний вплив застосування хімічних засобів захисту рослин 

це їх підвищена екологічна небезпека. Для запобігання подібного негативного 

ефекту, при одночасному отриманні продукції без перевищення показників ГДР 

залишкових кількостей пестицидів, рекомендується в захисний склад для 

протруювання насіння додавати різні фізіологічно активні речовини (ФАР). 

Метою проведення дослідження є вивчення спектру дії препаратів, а також 

оцінка їх ефективності проти найбільш поширених збудників кореневих гнилей 

пшениці озимої таких, як Alternaria spp., Fusarium spp., Bipolarus soroziniana. 

Дослідження проводили протягом 2017–2018 рр. в умовах дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного університету (с. Велика 

Горбаша Черняхівського району Житомирської області) та у лабораторії кафедри 

захисту рослин. Грунт дослідних ділянок дерново-підзолистий. Пшеницю сіяли 

15–20 вересня, сортом Золотоколоса. Норма висіву насіння 5 млн. схожих 

насінин на гектар. У фазу кущення обробляли проти бур’янів гербіцидом 

Гранстар, 15 г/га. Розмір дослідних ділянок – 25 м2, повторність – чотириразова. 

Передпосівну обробку насіння пшениці озимої проводили в день посіву. Для 

визначення посівних якостей пшениці та виявлення патогенів використовували 
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біологічний метод у вологій камері. Для цього потрібно розмістити насіння в 

чашки Петрі на ложе із 2-х кружків фільтрувального паперу, змоченого 

стерильною водою в кількості 8 мл на 1 чашку. Кількість насінин в 1 чашці – 25 

штук, повторність досліду – чотирьохразова. Чашки помістити у термостат при 

температурі 25–26 ºС. На 3 добу кожну зернину необхідно розглянути під 

бінокулярним мікроскопом МБС-9, не виймаючи її з чашки. При цьому фіксують 

такі типи інфекції: Alternaria alternatа, Bipolaris sorokiniana, Penicillium spp. та 

гриби порядку Mucorales. На 7 добу після закладки насіння у вологу камеру 

визначали гриби роду Fusarium, уточнювали гриби роду Penicillium. [2]. 

Обробка насіння пшениці озимої сумішшю препаратів (стимулятор росту, 

біонічний та  хімічний препарат) має значний позитивний вплив на посівні якості 

насіннєвого матеріалу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Посівні якості пшениці озимої  сорту Золотоколоса залежно від 

передпосівної обробки (лабораторний дослід) 

Варіанти досліду Кількість 

корінців, 

шт. 

Довжина 

проростків, 

см 

Енергія 

проростання, 

% 

Лабораторна 

схожість, % 

Контроль  

(обробка водою) 
3,0 6,5 92,5 93,0 

Ламардор 400  FS 

ТН, 0,2 л/т 
3,2 7,4 94,0 95,5 

Фітохелп, р., 

1,0 л/т 
3,4 7,2 95,6 96,0 

Емістим С, в.с.р., 

10 мл/т 
3,8 8,2 95,5 97,0 

Ламардор 400  FS 

ТН, 0,15 л/т + 

Фітохелп, р.,1,0 л/т 

3,4 7,2 95,5 96,5 

Ламардор, 400 FS 

ТН, 0,15 л/т + 

Емістим С, в.с.р., 

10 мл/т 

3,7 8,0 95,5 96,0 

 

Обробка насіння стимулятором росту, біологічним і хімічним препаратом 

окремо, та баковою сумішшю цих препаратів призвело до збільшення кількості 

первинних коренців однієї рослини, що в залежності від варіанту становило від 

3,0 на контролі до 3,8 шт. На цих варіантах відмічено також збільшення довжини 

проростка порівняно з контролем. Так, найбільшу довжину проростка 

спостерігали при обробці стимулятором росту Емістим С, в.с.р. (10 мл/т), яка 

становила 8,2 см та у суміші з Ламардор, 400 FS ТН (0,15 л/т)+ Емістим С, в.с.р., 

(10 мл/т) – 8,0 см, що на 1,7 та 1,5 см більше ніж на контролі. 

Енергія проростання, лабораторна схожість були приблизно на 

однаковому рівні при обробці насіння стимулятором росту Емістим С, в.с.р., (10 
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мл/т), біологічним препаратом Фітохелп, р. (1,0 л/т) та у сумішші з протруйником 

Ламардор, 400  FS ТН (0,15 л/т) і становила 95,5–97,0 %. Однак, всі 

досліджувальні препарати, як в суміші, так і поодиноко збільшили енергію 

проростання на 3,0–3,1 %, а лабораторну схожість на 3,0–4,0 %. Винятком був 

хімічний препарат Ламардор, 400 FS ТН (0,15 л/т), енергія проростання 

збільшилася на 1,5 %, а лабораторна схожість – на 2,5 %. 

Основне значення при обробці насіння пшениці озимої має контроль 

зараженння збудниками кореневих гнилей та інших мікозів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Ураження насіння пшениці озимої збудниками кореневих гнилей 

залежно від сумісного застосування протруйників  

(лабораторний дослід). 

Варіанти досліду 

Види міксоміцетів, % 

Всього Alternaria 

spp. 

Fusarium 

spp. 

Bipolaris 

soroziniana 

Контроль  

(обробка водою) 
26 9 12 47 

Ламардор 400  FS ТН, 

0,2 л/т 
2 0 0 2 

Фітохелп, р.,  

1,0 л/т 
11 2 4 17 

Емістим С, в.с.р.,  

10 мл/т 
20 3 2 25 

Ламардор 400  FS ТН, 

0,15 л/т + Фітохелп, р., 

1,0 л/т 
0 1 0 1 

Ламардор, 400  FS ТН, 

0,15 л/т + Емістим С, 

в.с.р.,  

10 мл/т 

2 1 0 3 

 

Фітоекспертиза протруєного насіння показала, що обробка стимулятором 

росту, біологічним препаратом та їх поєднання з хімічним препаратом сприяє 

його оздоровленню. Ураження насіння видами Alternaria spp. залежно від 

препарату зменшувалась на 6,0–26,0 % порівняно з контрольним варіантом. 

Найбільше зниження ураженості насіння спостерігалося на варіантах, де насіння 

обробляли препаратом Ламардор, 400 FS ТН (0,15 л/т) у поєднанні з біологічним 

препаратом Фітохелп, р. (1,0 л/т) та стимулятором росту Емістим С, в.с.р. (10 

мл/т). У цих варіантах ураження насіння було найменшим і складало : Alternaria  

spp. – 0–2 %, Fusarium spp. – 0–1 %.  

Висновки. Таким чином, передпосівна обробка насіння сумішшю 

препаратів Ламардор 400 FS ТН, 0,15 л/т + Фітохелп, р., 1,0 л/т та  Ламардор, 400  

FS ТН, 0,15 л/т + Емістим С, в.с.р., 10 мл/т не тільки сприяла збільшенню енергії 
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проростання та лабораторної схожості на 3,0–4,0%, а й зменшенню ураження 

збудниками кореневих гнилей на 9–26 %.   
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НЕМАТОДОСТІЙКИХ СОРТІВ 

КАРТОПЛІ 

Гурманчук О. В., к. с.-г. н., ст. викладач кафедри 

захисту рослин 

Музика В. Ю., магістрант 

Курильчук Б. С., магістрант 

 

Картопля є незамінною сировиною для виробництва крохмалю, спирту, 

глюкози. Картопляний крохмаль є дуже важливим продуктом для харчової, 

текстильної і паперової промисловості. Картопля також займає неабияке 

значення в системі землеробства [2]. 

Нематодні хвороби картоплі відомі понад 100 років тому. З-поміж 

нематодозів картоплі найбільших втрат при вирощуванні цієї культури завдають 

стеблова і цистоутворююча нематоди. Кожен із цих видів відноситься до круглих 

червів,. Цистоутворюючі нематоди зимують у ґрунті у цистах, і здатні існувати 

без наявності рослини-живителя понад 10 років. Стеблова нематода картоплі 

зберігається у насіннєвій картоплі, і поза бульбою живе кілька тижнів [1, 3, 5]. 

Низька врожайність та недостатня якість бульб зумовлена рядом факторів, 

основними з яких є здатність рослин картоплі уражуватись різними хворобами і 

шкідниками. Особливе місце серед численних патогенів цієї культури посідає 

стеблова нематода картоплі (Ditylenchus destructor Thorne) [4]. 

Шкідливість стеблової нематоди проявляється у зниженні насіннєвих і 

товарних якостей врожаю картоплі. Крім цього дитиленхозні бульби є 

першопричиною загнивання при зберіганні картоплі, бо через тріщини на шкірці, 

легко проникає інфекція інших збудників хвороб грибного і бактеріального 

походження. Також уже доведено, що стеблова нематода картоплі може на своїй 

кутикулярній поверхні переносити інфекцію бактеріальних хвороб роду 

Pectobacterium carotovora var. carotovora, Corynebacterium sepedonicum та 

збудників грибних хвороб: Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Phytophthora 
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infestans [6]. 

Рослини, що виросли з уражених бульб, мають пригнічений ріст, 

деформовані листки та укороченні міжвузля стебел. Втрати врожаю від стеблової 

нематоди картоплі становлять 10-20%, а в деяких господарствах досягають 

40% [3]. 

Тому нами впродовж 2017-2018 років проведено дослідження щодо 

ефективності вирощування різних за стійкістю до стеблової нематоди сортів 

картоплі. 

Метою досліджень було вивчення ефективності вирощування різних за 

стійкістю сортів картоплі до стеблової нематоди в умовах СФГ «Обрій». Вплив 

сортових особливостей на продуктивність картоплі за штучного зараження 

патогеном. 

Для проведення досліджень нами використано три сорти картоплі: Лєтана, 

Околиця, Світанок київський. 

Дослідивши вплив стеблової нематоди на ріст і розвиток картоплі нами 

було встановлено, що незалежно від резистентності сорту схожість, габітус 

рослин та урожайність залежать від ступеня ураження насіннєвого матеріалу 

[6].  

Проаналізувавши результати цього експерименти нами встановлена чітка 

залежність особливостей росту і розвитку картоплі від якості насіннєвих 

бульб, а саме: схожості, числа стебел у кущі, їх висоти, кількості бульб у кущі, 

урожайності та відповідно і втрат врожаю. Ця залежність проявляється у тому, 

що зі збільшення ступеня ураження насіннєвого матеріалу особинами 

Ditylenchus destructor Thorne усі вищезгадані показники зазнають істотних змін, 

які спрямовані на їх погіршення.  

Таблиця 1 

Вплив стеблової нематоди на урожайність картоплі (2017-2018 рр.) 

 

Варіант досліду 
Урожайність картоплі, т/га 

Лєтана Околиця Світанок київський 

Контроль 

(здорові) 
26,5 21,7 20,4 

< 10% 25,7 19,8 20,1 

10–40% 18,6 14,1 18,3 

> 40% 12,9 8,5 10,7 

НІР05 0,19 0,20 0,13 

 

Середня за роки досліджень урожайність картоплі вищезазначених сортів 

коливалась від 20,4 до 26,5 т/га і залежала від сортових особливостей картоплі. 

Зі збільшенням ступеня ураження насінних бульб урожайність зменшувалась 

і у варіанті, де ступінь ураження посадкового матеріалу перевищував 40% 

коливалася від 8,5 до 12,9% (табл. 1). Слід зазначити, що зміни урожайності 

цілком залежали від сортових особливостей, оскільки у кожному варіанті, як і 
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у контролі найбільшим цей показник був у сорту Лєтана, а найменшим – у 

сорту Світанок київський.  

Крім того, нами було відмічено, що різниця за урожайністю між 

контролем (посадка здоровими бульбами) і варіантом І (ступінь ураження не 

перевищував 10%) була дуже малою.  

Висновки. Для зменшення втрат врожаю та покращення якості продукції 

картоплі доцільно вирощувати стійкі сорти, які дозволяють зменшити хімічне 

навантаження як на споживачів, так і на навколишнє середовище загалом.  
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РОЗВИТОК ХВОРОБ ЛИСТЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ 

 

Тимощук Т. М., к.с.-г.н., доцент кафедри захисту рослин 

Кирей С. В., магістрант 

 

Постановка проблеми. Наразі значнoї шкoди пoсівам пшениці oзимoї 

завдають хвoрoби, щo здатні різкo знижувати урoжай та якість 

сільськoгoспoдарськoї прoдукції та призвoдити дo значних екoнoмічних втрат. 

Найбільш пoширеними є хвoрoби, збудники яких пoширюються за дoпoмoгoю 

пoвітряних течій та уражують рoслини впрoдoвж вегетаційнoгo періoду. 

Шкідливість інтенсивнoгo рoзвитку цих хвoрoб пoлягає у ранньoму і 

передчаснoму відмиранні листя, глибoкoму пoрушенні фізіoлoгічних прoцесів 

усередині рoслини, внаслідoк чoгo значнo знижується якість урoжаю [1, 2]. 

Прoблема збереження пoтенційнoї врoжайнoсті сoртів пшениці є надзвичайнo 

актуальнoю. Ефективний захист забезпечує застoсування фунгіцидів. Прoте у 
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захисті врoжаю важлива рoль належить раціoнальнoму і наукoвo 

oбґрунтoванoму вибoру та застoсуванню сучаснoгo ширoкoгo асoртименту 

хімічних препаратів [3, 4]. Для захисту пшениці oзимoї oбирають в більшoсті 

випадків хімічні препарати тoму, щo вoни ефективні, мають ширoкий спектр дії, 

тривалий термін зберігання, пoчинають діяти через кілька гoдин після 

застoсування, мoжна змішувати з іншими препаратами для захисту рoслин та 

мікрoелементами для пoзакoреневoгo підживлення, мають тривалий термін дії 

[5]. Таким чинoм вивчення ефективнoсті дії фунгіцидів нoвoгo пoкoління для 

ефективнoго захисту рослин від переважаючих видів патогенів є актуальним 

питанням. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили протягом 2017–

2018 рр. на дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах в умовах СТОВ 

«Ліщинське» Житомирського району Житомирської області. 

Ґрунт дослідної ділянки дерново-середньопідзолистий супіщаний, що 

характеризується такими показниками: гумусу (за Тюріним і Кононовою) – 0,9–

1,01 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 34,5–37,2  мг/кг ґрунту, 

рухомих форм фосфору (за Чіріковим) – 69–84 мг/кг ґрунту, обмінного калію (за 

Чіріковим) – 60–74 мг/кг ґрунту, рНсол – 4,5–5,0. 

Схема польового досліду включає варіанти: 1. Контроль (без обробки); 

2. Супрім, ЕВ, 1 л/га;3. Фолікур, к.е.,1,2 л/га;4. Рекс Дуо, к.с., 0,6 л/га; 

5. Осіріс Стар, к.е., 1,5 л/га.Площа дослідної ділянки 100 м2, повторність 

триразова. 

Обприскування посівів пшениці озимої фунгіцидами проводили на 37 етапі 

органогенезу. Технологія вирощування пшениці озимої загальноприйнята для 

зони Полісся. 

Ступінь ураження рослин пшениці озимої хворобами визначали за 

методикою випробування і застосування пестицидів [6]. Облік урожаю зерна 

проводили поділяночно шляхом збирання та зважування. Статистичну обробку 

отриманих експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу 

за допомогою прикладних комп’ютерних програм.  

Результати проведених досліджень свідчать, що ураженість рослин 

пшениці озимої протягом 2017–2018 рр. на контрольному варіанті становила 

бурою іржею – 9,5%, борошнистою росою – 14,5 %, септоріозом – 19,8 %. За 

застосування системних фунгіцидів Супрім, 1 л/га  і Фолікур, 1,2 л/га розвиток 

бурої іржі знижується на 7,6–8%, борошнистої роси на 11,8–12,4%, септоріозом 

на 15,3–16,5 % порівняно з контролем. Застосування фунгіциду Рекс Дуо, 0,6 л/га 

забезпечує зниження розвитку бурої іржі на 8,5%, борошнистої роси на 13%, 

септоріозу на 17,3% порівняно з контролем. Обприскування посівів фунгіцидом 

Осіріс Стар, 1,5 л/га знижує розвиток бурої іржі на 9%, борошнистої роси на 

13,3%, септоріозу на 17,7% порівняно з контролем. 
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Технічну ефективність застосування фунгіцидів на посівах пшениці озимої 

наведено на рисунку 1. 

 

Рис. 1. Технічна ефективність застосування фунгіцидів в агрофітоценозі 

пшениці озимої, середнє за 2017–2018 рр. 

 

Обприскування посівів фунгіцидами Супрім, 1 л/га  і Фолікур, 1,2 л/га 

забезпечило технічну ефективність при захисті від бурої іржі – 80–84,2%, 

борошнистої роси – 81,4–85,5% та септоріозу – 77,3–83,3%. Обробка посівів 

фунгіцидом Рекс Дуо, 0,6 л/га підвищує технічну ефективність при захисті від 

бурої іржі на 5,3–9,5%, борошнистої роси на 4,2–8,3%, септоріозу на 1,1–7,1% 

порівняно із застосуванням фунгіцидів Супрім, 1 л/га  і Фолікур, 1,2 л/га 

Найвищу технічну ефективність при захисті від бурої іржі – 95,7%, 

борошнистої роси – 91,7 %, септоріозу – 89,4 % отримали застосовуючи 

фунгіцидом Осіріс Стар, 1,5 л/га.  

Висновки. Таким чином встановлено, що ефективним заходом зниження 

розвитку хвороб листя пшениці озимої є застосування фунгіциду Осіріс Стар, 

к.е. що забезпечує зниження на 89,4–95,7 % розвитку бурої іржі, борошнистої 

роси та септоріозу порівняно з контролем. 
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА РОЗВИТОК 

БУРОЇ ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ ТА УРОЖАЙНІСТЬ 

ПРОСА ПОСІВНОГО В ПОЛІССІ УКРАЇНИ 

 

Столяр С. Г., к. с.-г. н., асистент кафедри захисту рослин 

Вітюк І. І., магістрант 

 

Постановка проблеми. Наразі зерновиробництво займає ключову роль у 

структурі агропромислового комплексу. Оскільки зерно та продукти його 

переробки відносяться до життєво необхідних видів продукції, які 

становлятьпродовольчу безпеку держави, суттєво впливають на соціально-

економічний розвиток національної економіки, визначають експортні 

можливості країни та участь її у міжнародному співробітництві. 

Ґрунтово-кліматичні умови України є сприятливими для вирощування усіх 

зернових культур й отримання високоякісної продовольчої продукції для 

забезпечення потреб населення та формування експертного потенціалу країни. 

Відзначимо, що впродовж останніх років Україна є одним із найбільших 

виробників та експортерів зерна в світі. 

Просо посівне є однією з основних зернокруп`яних культур України, яка 

знаходить широке застосування практично в усіх галузях: сільсько-

господарського виробництва, промисловості, медицині. В хлібопеченні та у 

кондитерському виробництві просяну муку додають як суміш до іншої зернових 

культур. У пивоварінні сировину проса можна використовувати для солоду. Із 

побічного продукту переробки отримують олію для технічних цілей, а також 

біологічно активні речовини для мікробіологічної промисловості. Завдяки 

високому вмісту білку, вітамінів та смаковим якостям це одна з найкращих 

кормових культур. Використовується зерно, продукти його переробки, а також 

зелена маса, солома, полова та сіно [1, 2]. 

Однак, незважаючи на високий потенціал продуктивності проса посівного 

одержання високих і стабільних урожаїв культури на території українського 
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Полісся лімітується комплексом грибних хвороб, серед яких найбільш 

поширеною та шкідливою є бура плямистість листя. 

Метою наших досліджень було встановити вплив сучасних регуляторів 

росту рослин на рівень розвитку бурої плямистості та урожайність проса 

посівного. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили впродовж 

2017–2018 рр. в умовах дослідного поля Житомирського національного 

агроекологічного університету. Ґрунт дослідних ділянок – сірий лісовий 

легкосуглинковий. 

Схема досліду включала варіанти: контроль (обробка водою); 

Агростимулін, в. с. р.; Біосил, в. с. р.; Вермистим, р.; ЕндофітL1, РК; 

Регоплант, в. с. р.; Стимпо, в. с. р. 

Висівали сприйнятливий до хвороб сорт Миронівське 51. Обробку насіння 

препаратами здійснювали в день посіву з витратою робочої рідини із розрахунку 

10 л/т; обприскування посівів – на 32-ому етапі розвитку рослин за шкалою 

ВВСН із розрахунку робочої рідини 300 л/га. Облікова площа ділянки становила 

10 м2, повторність – чотириразова, розміщення варіантів – рендомізоване. 

Обліки ураження рослин патогеном бурої плямистості здійснювали за 

методикою В. П. Омелюти [3]. 

Метеорологічні умови 2017–2018 рр. вирізнялися нерівномірністю 

температурного режиму і кількості опадів упродовж вегетації проса посівного, 

що сприяло одержанню достовірних даних ефективності застосування 

біологічних препаратів для протруювання насіння. 

З посиленням тенденції екологізації вирощування сільськогосподарських 

культур інтенсивно впроваджуються агротехнічні прийоми із використання 

регуляторів росту рослин.  

У результаті досліджень встановлено, що на 21-ому етапі розвитку рослин 

симптоми прояву бурої плямистості виявлено на всіх варіантах досліду, де 

насіння обробляли регуляторами росту рослин. Розвиток хвороби порівняно із 

контролем зменшився– на 0,5–1,9 %.  

Найвищу ефективність серед регуляторів росту рослин забезпечив 

препарат ЕндофітL1, РК (0,005 л/т): у фазі кущіння, яка становила 69,8 %. 

У контрольному варіанті на 59-ому етапі спостерігалося посилення 

розвитку бурої плямистості у всіх дослідних варіантах, а на 71-ому етапі – її 

найвищий прояв (розвиток досягав 15,5–17,1 %). Проте, після обприскування 

посівів проса посівного на 32-ому етапі розвитку регуляторами росту 

відзначається зменшення прояву симптомів бурої плямистості на 71-ому етапі. 

Нижчі показники розвитку бурої плямистості (на 71-ому етапі) зафіксовані 

за застосування препарату ЕндофітL1, РК (0,01 л/га), де розвиток бурої 

плямистості зменшився від 17,1 до 11,6 %, що забезпечило технічну 

ефективність на рівні 6,5–33,7 %. 

Досліджувані регулятори росту містять збалансований комплекс природних 

ростових речовин, тому вони істотно вплинули на підвищення продуктивності 

агроценозу проса посівного (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Урожайність зерна проса посівного за комплексної обробки насіння 

та посівіврегуляторами росту рослин(дослідне поле ЖНАЕУ, 

сорт Миронівське 51, 2017–2018 рр.) 

 
Рівень збереженого врожаю зерна за використання регуляторів росту 

рослин був у межах 0,08–0,38 т/га.  

Найвищий рівень врожайності зерна проса посівного (1,54 т/га) отримано у 

варіанті за комплексної обробки насіння та посіву препаратом ЕндофітL1, РК, 

що сприяло підвищенню біозахисних властивостей рослин до збудників хвороб 

грибної етіології та забезпечувало збільшення урожаю на 0,38 т/га, або 31,4 % у 

відношенні до контролю. 

Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що застосування регуляторів росту 

рослин є гарантом екологічної безпеки. Їх використання в агроекосистемах 

забезпечує якісні та кількісні зміни серед компонентів біоти. Регулятори росту 

рослин підвищують імунітет рослин до збудників хвороб, стресостійкість та 

продуктивність культури. 
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Варіант  

Урожайність, т/га 

середня 
± до контролю 

т/га % 

Контроль (обробка водою) 1,21 – – 

Агростимулін, в. с. р 1,33 + 0,12 + 9,9 

Біосил, в. с. р. 1,43 + 0,22 + 18,2 

Вермистим, р. 1,29 + 0,08 + 6,6 

Ендофіт L1, РК 1,59 + 0,38 + 31,4 

Регоплант, в. с. р. 1,48 + 0,27 + 22,3 

Стимпо, в. с. р. 1,40 + 0,19 + 15,7 

НІР05 0,14 - - 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО ПРОФІЛЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

НА ОСНОВІ ПІДХОДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Дребот О. В., зав. каф. геодезії та землеустрою  

Зубова О. В., асистент кафедри геодезії та землеустрою  

 

Постановка проблеми. При формуванні стандартів вищої освіти та освітніх 

програм в сучасних умовах Євроінтеграції України є важливою співпраця 

науково педагогічних працівників, представників органів Державної служби 

геодезії, картографії та кадастру та міністерства освіти і науки України. 

Необхідність такого діалогу обумовлена визначенням направленості освітнього 

процесу та основи його складових, формуванням основних тем та задач. При 

цьому на перший план виступає очікуваний результат – надання освітніх послуг 

майбутнім фахівцям землевпорядникам з тим, щоб рівень їх знань відповідав 

вимогам національних та європейських роботодавців, збільшились можливості 

реалізації набутих під час навчання професійних навичок, які дають змогу 

конкурувати на ринку праці та самореалізовуватись. Якісна освіта, 

працевлаштування, мобільність, самореалізація молоді, інтернаціоналізація 

освіти, поширення цифрових засобів навчання, застосування при навчанні 

відкритих освітніх ресурсів, що є у вільному доступі, публікація та доступність 

наукових досліджень – принципи формування стандартів вищої освіти та 

освітніх програм,  а також теми діалогу між законотворчою, виконавчою гілкою 

влади та представниками національних вищих навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні національні освітні програми 

землевпорядного профілю мають мультидисциплінарний підхід до опанування 

професійних навичок, що є їх позитивною складовою. Перелік дисциплін, що 

викладаються в національних вузах можна розділити на декілька напрямів: 

технічного, природничого, геоінформаційних технологій, земельного права  

(рис. 1).  

Перелік зазначених дисциплін підкреслює складність та різнонаправленість 

складових професії, опанування яких відкриває ширші можливості 

працевлаштування та самореалізації. Проте неузгодженість діалогу між науково-

педагогічними працівниками вишів, Держгеокадастром та міністерством освіти 

і науки України є перепоною до напрацювання більш чітких напрямів освоєння 

освітніх програм землевпорядних спеціальностей. 
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Рис. 1. Дисципліни національних освітніх програм підготовки бакалаврів 

землевпорядних спеціальностей 

При цьому, основою діалогу має бути узгодженість мультидисциплінарного 

підходу у викладанні землевпорядних дисциплін, екологічна направленість 

дисциплін природничого напряму, визначення ролі земельного права та 

геоінформаціних технологій при здобутті спеціальності. 

Рис. 2. Можливості працевлаштування спеціалістів землевпорядного 

профілю та їх роль у створенні законодавчо-нормативних документів 
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Випускники вищих навчальних закладів, що здобули землевпорядну освіту, 

мають широкий спектр пропозиції працевлаштування, в тому числі в державних 

службах (рис.2.). Даний факт є важливим при розробці освітніх програм 

спеціальності, оскільки управління та відділи Держгеокадастру формують 

пропозиції для створення нормативних та законодавчих документів щодо 

землеустрою та управління територіями.  

Висновок. При формуванні стандартів вищої освіти та освітніх програм 

землевпорядних спеціальностей основними орієнтирами має бути якість 

фахівців, що готуються вищими навчальними закладами, та направленість на 

діалог з державними службами Держгеокадастру для забезпечення мобільності, 

самореалізації випускників навчальних закладів і сприяння формуванню 

відповідних рішень у сфері землеустрою. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ  

ПРИ КАДАСТРОВИХ ЗЙОМКАХ 

 

Дребот О. В., к. с.-г.н., зав. каф. геодезії та землеустрою 

Лук’яненко О. П., ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою 

 

Постановка проблеми. Електронні геодезичні прилади сьогодні 

представлені досить широким спектром моделей та функцій. Виконавці 

кадастрових зйомок постають перед вибором найбільш точного та зручного в 

роботі обладнання. При цьому слід керуватися наступними характеристиками 

приладів: кутова точність, дальність та точність вимірювання відстаней, карта 

пам’яті, ємність акумулятора, швидкість налаштування роботи обладнання, 

модифікація клавіатури та дисплея, гарантія, вартість, виробник (табл. 1) [1, 2]. 

Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є аналіз функцій 

сучасних електронних тахеометрів та лазерних сканерів. 

Найбільш відомі фірми електронних тахеометрів, якими користуються 

фахівці землевпорядної сфери: Sokkia, Topcon, Nikon і Pentax,  (Японія), Leica-

Geosystems (Швейцарія),  South (Китай), Trimble Navigation (США), GeoMax 

(Швеція).  

Таблиця 1 

Основні порівняльні характеристики електронних тахеометрів 

Марка/ 

Модифікація 

Кутова 

точність, мм 

Дальність 

без 

відбивача 

Дальність 

на відбивач 

Точність 

вимірювання 

відстаней без 

відбивача, 

мм 

TOPCON GM-55 

SET 2 
5 500 4000 2 

SOKKIA  

CX-52 
2 350 4000 2 

LEICA TS06 

plus 2” R500 
2 500 3500 2 

Марка/ 

Модифікація 

Точність 

вимірювання 

відстаней на 

відбивач 

Час 

автономної 

роботи, год 

Кількість 

функціо-

нальних 

клавіш 

Пам'ять, 

точок 

TOPCON GM-55 

SET 2 
1,5 28 28 5000 

SOKKIA  

CX-52 
1,5 15 26 5000 

LEICA TS06 

plus 2” R500 
1,5 36 26 100000 

 

Отримати дані про земну поверхню можна шляхом її лазерного сканування. 

Суть методу заключається у технології безперервних вимірювань та визначенні 
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точних просторових координат точок земної поверхні. За принципом дії 

лазерний сканер схожий з електронним тахеометром, та оснащений  

високошвидкісним лазерним далекоміром, системою зміни напрямку променю 

лазера. При виконанні зйомки задають область сканування і крок сканування, 

фіксується відстань до точок об’єкта у результаті чого отримується растрове 

зображення поверхні землі. Існують мультистанції та наземні лазерні сканери 

(табл. 2) [3]. 

Таблиця 2 

Основні порівняльні характеристики лазерних сканерів 

Марка/ 

Модифікація 

Кутова 

точність, мм 

Точність 

вимірювання 

відстані, мм 

Жорсткий 

діск, Гб 

Точність 

моделювання 

поверхні,  

мм /50 м 

Leica С10 12 4 80 2 

Leica P40 8 1,2 256 0,5 

Марка/ 

Модифікація 

Швидкість 

сканування, 

точок/с 

Діапазон 

вимірювання, 

Поле зору, 

градусів 

Точність 

виміру 

марки,  

мм  

Leica С10 50000 0,1 мм – 300 м 360 –270 2 

Leica P40 1000000 3 мм – 50 м 360-290 2 
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА 

СУХОГО ЗАЛИШКУ В ПОВЕРХНЕВИХ ВОДАХ КОРОСТЕНСЬКОГО 

РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ВЕСНЯНО ЛІТНІЙ ПЕРІОД 

 

Коткова Т. М., к.с.-г. н, доцент кафедри геодезії та  емлеустрою  
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Постановка проблеми: Органолептичніпоказники води – це перше на що 

звертає увагу людина. Це ті характеристики, що роблять воду приємною для 

пиття, чи, навпаки, викликають відразу. Вода з неприємним запахом та кольором 

не сприймається людиною, навіть, якщо хімічні показники її в нормі. 

Запах водопровідної, артезіанської і колодязної води робить її неприємною 

для споживання. При оцінці якості води споживачі орієнтуються на 

індивідуальні відчуття запаху, кольору і смаку. Питна вода не повинна мати якісь 

запахи, помітні для споживачів. Причиною запаху водопровідної води 

найчастіше за все є розчинений хлор, що надходить на стадії дезінфекції [1, 12]. 

Присмак і колірність води підземних і поверхневих джерел водоспоживання 

свідчить про наявність у ній домішок природних органічних речовин – гумінових 

і фульвокислот [1]. 

Запах артезіанської води може бути пов'язаний з наявністю розчинених 

газів – сірководню і оксиду сульфуру, аміаку і ін. Деякі гази можуть бути 

продуктами життєдіяльності мікроорганізмів або результатом техногенного 

забруднення підземних джерел водопостачання [4]. 

Щороку зростає кількість відібраних проб води, що мають змінений запах, 

колірність, мутність та підвищену окисненість. Тому, ми поставили за мету 

проаналізувати ситуацію по органолептичних показниках води з відкритих 

водойм. 

Аналіз останніх публікацій. Колодязна питна вода найбільш піддається 

стороннім забрудненням, тому часто причиною неприємного запаху може бути 

наявність нафтопродуктів або слідів побутової хімії. За даними моніторингу, 

який проводить сан-епідслужба, одним із найбільш проблемних забруднювачів 

питної води в Україні є хлорорганічні сполуки (ХОС) [11]. 

Причини запаху води у поверхневих водоймах менш з’ясовані, порівняно з 

водопровідною чи колодязною. На нашу думку, першими причинами, що можуть 

впливати на запах води, є гниття органічної маси рослин та тварин, що населяють 

власне водойми, рослин, що ростуть по берегах водойм, залишки мийних засобів 

[7], паливно-мастильних матеріалів тощо. 

Що стосується хлорорганічних сполук, відомо, що при постійному 

тривалому їх надходженні до організму людини, вони можуть викликати 

хронічні отруєння. Метаболізм ХОС відбувається в печінці, а накопичення 

можливе лише у жирових тканинах. Через це при довготривалому надходженні 

ХОС до організму людини переважно вражаються печінка та центральна нервова 
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система.Найбільш потенційно небезпечним ефектам від впливу ХОС на організм 

людини є канцерогенна дія [2, 4, 13]. 

Так, кількість проб із перевищенням ГДК ХОС у Полтавській області 

становить 40 %, Черкаській – 41 %, Кіровоградській 67 %, Дніпропетровській – 

76 %, Херсонській – 90 % [6]. 

Органічні речовини природного походження забарвлюють воду в різні 

відтінки жовтого кольору, а також надають різних присмаків. Самі по собі 

природні органічні речовини не являють загрози для здоров’я споживачів, однак 

при дезінфекції води окислювальними методами ці речовини утворюють побічні 

продукти дезінфекції. До їх числа належать тригалометани, галогеноцтова 

кислота. 

Об’єктом дослідження є відкриті водойми Коростенського району 

Житомирської області. 

Предметом дослідження є показники якості води поверхневих водойм, 

зокрема органолептичні, біологічне та хімічне споживання кисню. 

Методика дослідження. Проби води з поверхневих водойм відбирались у 

пластикові 5-ти літрові пляшки, доставлялись в лабораторію, відстоювались і 

проводились лабораторні дослідження за наступними методиками, а саме: 

1. Методика визначення смаку, запаху, колірності та мутності – ГОСТ 3351-

74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности [5]. 

2. Метод визначення сухого залишку – ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Метод 

определения содержания сухого остатка. 

Результати досліджень. Для дослідження органолептичних показників 

якості води поверхневих водойм нами було обрано місця масового відпочинку, 

місця забору водоканалу та місця випуску скидних вод. Всі вони розташовані на 

р. Уж. Проведення екологічного моніторингу здійснювалось по сезонах з метою 

з’ясування  річної динаміки показників. 

З’ясування річної динаміки кисневих показників є дуже важливим, оскільки 

розчинність його зростає при зниженні температури і підвищенні тиску. Так, при 

температурі 20 °С і тиску 1 атм. 100%-не насичення води киснем становить 

близько 9 мг/л, або 9 г/м³. Головним джерелом надходження кисню у воду є 

процес фотосинтезу водоростей, насамперед, дрібних одноклітинних, так 

званого фітопланктону, який дає майже 100% всього кисню, що виробляється 

водними рослинами. 

Інший шлях надходження кисню у воду — з атмосфери. Якщо у воді перебуває 

кисню менше, ніж 100% насичення, тобто та максимальна кількість, яка може 

розчинитися, то ми спостерігаємо процес інвазії — абсорбції кисню з атмосфери 

в воду. Якщо ж внаслідок масового розвитку у водоймі фітопланктону і 

бурхливого процесу фотосинтезу у воді виявляється кисню більше, ніж може 

розчинитися, то він у вигляді бульбашок виділяється з води в атмосферу. Цей 

процес називається евазією. Евазія набагато більш рідкісне явище, ніж інвазія. 

Крім дихання організмів кисень витрачається у  водоймах для процесів 

самоочищення, окислюючи надмірну кількість органічних і неорганічних 

речовин.  
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Таблиця 1 

Органолептичні показники, сухий залишок та кисневі показники у зразках 

води з поверхневих водойм Коростенського району за травень 2017 р 

(оцінка здійснювалась по нормах для колодязів) 

Місця  
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р. Уж, вул. 

Древлянська (зона 

відпочинку) 

3 80 219 6,7 6,85 2,5 20,5 

КП «Водоканал», 

водозабір, р. Уж 
3 65 229 6,8 5,4 2,0 16,2 

р. Уж, пляж вул. 

Горького 
3 65 223 6,9 6,1 2,0 16,1 

р. Уж, вище скиду 

стічних вод, вул. 

Грушевського 

3 85 234 6,95 6,4 2,4 19,2 

р. Уж, нижче скиду 

стічних вод, с. Бехи 
3 70 215 6,4 6,7 2,2 19,2 

 

Аналіз даних таблиці 1. свідчить, що у травні місяці спостерігалось 

перевищення норм по кольоровості та більшості кисневих показників, зокрема, 

окисненості перманганатній, БСК та ХСК у всіх відібраних пробах води. 

Дещо покращилася ситуація влітку. По ХСК спостерігали перевищення 

норм лише на пляжі по вул. Горького та нижче скиду стічних вод в с. Бехи. 

Подібна ситуація і по окисненості перманганатній. По БСК перевищення норм 

спостерігали у всіх відібраних зразках. По кольоровості всі зразки води також 

мали перевищення норм. 

Висновки. 1. Аналіз зразків відібраних проб води свідчить, що по 

Коростенському району склалась неблагополучна екологічна ситуація по 

органолептичних та кисневих показниках, особливо по хімічному та 

біологічному споживанню кисню. 2. Досить нестабільною є ситуація по 

перманганат ній окисненості по обох досліджуваних сезонах,хоча більш 

критичною ситуація була навесні. 
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Таблиця 2 

Органолептичні показники, сухий залишок та кисневі показники у зразках 

води з поверхневих водойм Коростенського району за липень 

 2017 р (оцінка здійснювалась по нормах для колодязів) 
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р. Уж, вул. 

Древлянська (зона 

відпочину) 

3 63 224 7,35 4,6 2,65 13,8 

КП «Водоканал», 

водозабір, р. Уж 3 73 219 7,3 4,2 2,44 12,6 

р. Уж, пляж вул. 

Горького 
3 71 227 7,5 7,1 2,57 21,3 

р. Уж, вище скиду 

стічних вод, вул. 

Грушевського 
3 75 221 8,7 4,3 2,74 12,9 

р. Уж, нижче скиду 

стічних вод, с. Бехи 3 75 227 8,7 7,1 2,44 21,3 

 

Список літературних джерел 

1. Андрусишина И. Н. Распространенные примеси в питьевой воде в 

Украине  их влияние на здоровье человека.  / И. Н. Андрусишина // Вода и 

водоочистительные технологиии. – № 3. – 2018. – с. 4–8. 

2. Бардина Д. А. Разработка оценки риска здоровью населения при 

воздействии химических веществ, загрязняющих питьевую воду / Д. А. Бардина, 

П. Г. Михайлова //Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – Т. ХХІХ, 

№ 4. – с. 57–59. 

3. ДСанПіН 2.2.4.–171–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною. Затв. МООЗ України від 12.05.2010 р. № 400. К. –49с. 

4. Гигиеническая оценка комплексного действия хлороформа питьевой 

воды / Т.И. Иксанова, А.Г. Малышева, Е.Г. Растянников [и др.] // Гигиена и 

санитария. – 2006. – № 2. – С. 8–12. 

5. ГОСТ 3351–74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, 

цветности и мутности. Дата введения 01.07.75. – М.: ИПК издательство 

стандартов. – 8 с. 

6. Загороднюк Ю. В. Закономірності утворення хлорорганічних сполук у 

процесах чищення та транспортування питної води (на прикладі водоочисних 



  «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                   С т о р і н к а  | 99 

сполук міста Нікополь) / Ю. В. Загороднюк, С. Т. Омельчук, К. Ю. Загороднюк, 

М. І. Василенко. Медичні проспекти. Том ХVІ / 2. сс.. 110 – 117. 

https://cyberleninka.ru/ 

7. Коткова Т. М. Синтетичні поверхнево активні речовини та поліфосфати 

у річці Жерев та її основних притоках. / Т. М. Коткова. Вісник нац. ун–ту водного 

господарства та природокористуання. Випуск 2(58). Сільськогосподарські 

науки. Рівне – 2012, с.30–36. 

8. Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. М.: Химия. – 1973. 

– 376 с. 

9. Національна доповідь про якість питної води та стан питного 

водопостачання в Україні у 2012 році. – Київ, 2013. – 450 с. 

10. Оберлис Д. Биологическая роль макро и микроелементов у человека и 

животных / Д. Оберлис, Б. Харланд, А. Скальный. – СПб: Наука, 2008. –544с. 

11. Прокопов В.О. Наукові та практичні питання забезпечення населення 

України якісною питною водою / В.О.Прокопов // Гігієнічна наука та практика 

на рубежі століть: матеріали XIV з’ їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ, 

2004. – Т.1. – С.109 – 111. 

12. Станкевич В.В. Водні ресурси України; стан питного водопостачання, 

водо джерел, рекреаційних зон та їх вплив на здоров’я населення / 

В. В. Станкевич, Г. І. Корчак, С. Б. Тарабарова, І. О. Тетеньова // Гігієна 

населених місць – 2005. – Вып. 46. – С. 66 – 71. 

13. Чичковська Г.В. Тригалометани у питній воді та аномальні наслідки при 

дітонародженні / Г. В. Чич–ковська, В.О.Прокопов, О.В.Зоріна // Довкілля та 

здоров’я. – 2002. – №3(22). – С.28 – 30. 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ ЗА НАЯВНОГО ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Карась І.Ф., к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою; 

Коткова Т.М., к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою  

 

Постановка проблеми. Україна відноситься до сільськогосподарських 

держав та має досить високу розорюваність угідь. Така ж тенденція 

характерна і для Житомирської області, на території якої виділяють понад 350 

тис. га високо родючих ґрунтів. Проте висока розорюваність угідь та 

наявність сприятливої сировинної бази не завжди свідчить про високий 

економічний розвиток сільського господарства на території адміністративно-

територіального утворення. Завданням наших досліджень постав аналіз 

розвитку рослинництва та тваринництва, їх частка у структурі 

сільськогосподарської продукції, а також рівень забезпечення нею населення 

Житомирської області [1,3,5]. 

https://cyberleninka.ru/
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Виклад основного матеріалу. Житомирська область розміщена в 

північно-західній частині України, територія якої становить 2982,7 тис. га. Із 

загальної площі сільськогосподарські угіддя становлять 1510,3 тис. га, тобто 

50,6%. Серед угідь найбільшу площу складає рілля – 1111,2 тис. га [2]. 

На території області функціонує 1103 агропромислові формування, які і 

забезпечують населення левовою часткою продукції рослинництва та 

тваринництва. Як показують результати досліджень, індекс 

сільськогосподарської продукції Житомирської області станом на 2017 рік є 

дещо вищим, ніж в середньому по Україні. Проте така тенденція 

спостерігалося не завжди. Наприклад, у 2013 та 2015 роках область дещо 

поступалася середнім показникам за виробництвом продукції рослинництва 

та тваринництва (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Індекс сільськогосподарської продукції Житомирської 

області у порівнянні з середнім показником по Україні, % до 

попереднього року (2013–2017 рр.)[7] 

 

Серед земель сільськогосподарського призначення площа 

сільськогосподарських підприємств, які є виробниками продукції 

рослинництва та тваринництва Житомирщини, охоплює 533,3 тис. га. Попри 

те, що розораність земель є неоднаковою по районам області у зв’язку з 

неоднорідним якісним складом грунтів на території адміністративно-

територіальних одиниць, загалом цей показник по Житомирській області є 

досить високим і становить 50,6%. В цілому спеціалізація 

сільськогосподарських виробників направлена на вирощування економічно 

привабливих експортно-орієнтованих культур (соя, кукурудза на зерно, 

соняшник, ріпак, озимі зернові культури), а також на заготівлю м’яса, молока, 

яєць тощо. 

На сьогодні Житомирська область займає провідні місця за 

виробництвом основної сільськогосподарської продукції. Зокрема, за 

вирощуванням картоплі регіон посідає друге місце, інших овочевих культур 

– п’яте. Не досить втішні результати по області спостерігаємо по зернових 

культурах, так як за їх виробництвом Житомирщина займає лише 20 місце 
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серед регіонів України. Причиною цього є низька частка зернових та 

зернобобових у структурі посівних площ області і, відповідно, у структурі 

сільськогосподарської продукції (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рейтинг Житомирської області серед регіонів України за виробництвом 

основної продукції рослинництва та тваринництва станом на 2017 р.* 
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20 12 2 5 12 5 10 8 

* - [4]. 

Таблиця 2 

Виробництво сільськогосподарської продукції на одну особу на 

території Житомирської області (2013–2017 рр.).* 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Сільськогосподарська продукція, кг 

Культури зернові та 

зернобобові 
1666 1515 1166 1683 1620 

Буряк цукровий 335 508 485 488 590 

Картопля 1052 1036 940 1058 1334 

Культури овочеві 178 190 217 239 240 

Культури плодові та ягідні 35 35 41 34 33 

М’ясо 43 41 43 43 43 

Молоко 472 468 462 456 443 

Яйця, шт. 444 477 471 532 557 

* - [6]. 

За виробництвом м’яса, молока та яєць Житомирська область посідає 

п’яте, десяте та восьме місце відповідно (табл. 1). В цілому забезпеченість 

регіону основними видами сільськогосподарської продукції є досить доброю. 

Як наслідок, частка Житомирщини у валовому виробництві України такої 

продукції як картопля, овочевих культур, м’яса та яєць є значною. 

Спостерігаючи за виробництвом сільськогосподарської продукції на 

одну особу, можна відмітити, що забезпеченість продуктами рослинництва та 

тваринництва населення Житомирської області було різним у роки 

досліджень. Що стосується зернових та зернобобових культур, то їх 

виробництво дещо зменшилось за останні п’ять років, а цукрового буряка, 

навпаки, зросло майже вдвічі (табл. 2). 

За нашими дослідженнями, на сьогодні спостерігається збільшення ролі 

картоплярства, оскільки у 2017 році забезпеченість населення цією 
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продукцією становила 1334,0 кг/особу, що на 26,8% більше, ніж у 2013 році. 

Така ж тенденція розвитку характерна і для овочівництва в цілому. Щодо 

продукції тваринництва, то лише виробництво яєць за досліджуваний період 

значно зросло (на 25,4%), а м’яса та молока – фактично залишилось на 

однаковому рівні (табл. 2). 

Висновки. Отже, за результатами наших досліджень можна зробити 

висновок, що використання земельних ресурсів господарствами 

Житомирської області є досить ефективним. Про це свідчить індекс 

сільськогосподарської продукції регіону, який у 2017 році становив 105,2% у 

порівнянні з попереднім роком. Поміж тим по Україні цей показник складає 

97,3%. Також у цьому році Житомирщина за значними темпами зростання 

сільськогосподарського виробництва і за кількістю валової продукції посіла 

четверте місце серед регіонів нашої держави. Рослинництво Житомирської 

області представлене переважно наступними сільськогосподарськими 

культурами: зернові та зернобобові, картопля, овочеві культури, цукровий 

буряк, плодово-ягідні культури. Галузь тваринництва має молочно-м’ясний 

напрямок. Серед сільськогосподарської продукції області у галузі 

рослинництва найбільша частка належить картоплі та іншим овочевим 

культурам (24,2%), а у галузі тваринництва – виробництву молока (14,7%). 

Відповідно, забезпечення населення в межах області цими видами продукції є 

найкращим, що не можна сказати про зернові та зернобобові. Їх частка у 

посівних площах як господарств населення, так і сільськогосподарських 

підприємств є незначною, тому і рейтинг Житомирської області за 

виробництвом валової продукції є низьким (20 місце).  
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ВИДІЛЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ДІЛЯНОК ШЛЯХОМ GIS-

МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТОРЧИНСЬКОГО РОДОВИЩА 

АПАТИТ-ІЛЬМЕНІТОВИХ РУД 

Яременко О.В., м.н.с. відділу геології корисних копалин, 

 ІГН НАН України, м.Київ 

 

Постановка проблеми. Випереджувальний розвиток мінерально-ресурсної 

бази титану для забезпечення високотехнологічних напрямів промисловості  

залишається одним із пріоритетних завдань української економіки. Розсипи, з 

яких переважно добувають ільменітову руду поступово вичерпуються. Нові 

детально не розвідуються, а існуючі мають слабкі економічні показники. Тому 

всебічне вивчення перспективного Торчинського апатит - ільменітового 

родовища залишкового типу з метою забезпечення його ефективної розробки 

шляхом виділення першочергових ділянок в сучасних ринкових умовах, є 

безумовно досить актуальним та своєчасним. 

Роботи з виділення ділянок були виконані камеральним шляхом без 

проведення польових робіт. За основу були взяті результати 

геологорозвідувальних робіт виконаних протягом 1970-1984 років на 

Торчинському апатит-ільменітовому родовищі Житомирською 

геологорозвідувальною експедицією. Затверджені у 1984 році запаси, 

розраховані за параметрами, які не відповідають сучасним економічним реаліям. 

Блоки категорій А і В на родовищі пропонувалося розробляти одним суцільним 

кар’єром, що є неприйнятним в нинішніх умовах. Відповідно, було проведено 

виділення границь ділянок всередині блока категорій А+В з урахуванням 

поточних економічних, екологічних та соціальних умов.  

Встановлення границь блоків з економічно та екологічно обґрунтованими 

характеристиками було здійснено шляхом побудови геоінформаційних моделей. 

Одним з елементів створеної моделі є розподіл значень вертикального запасу 

ільменіту на родовищі. Вертикальний запас ільменіту показує його кількість, що 

припадає на 1м2 площі родовища. Цей параметр визначає загальні запаси 

родовища. Максимуми значень цього показника розподілені не рівномірно: 

максимальні значення 1621-3843 кг/м2 зафіксовані в межах північно-західної 

частини родовища. Другим параметром, який суттєво впливає на економіку 

розробки є потужність продуктивного пласта. Потужність розкриву є третім 

параметром, який визначає економіку робіт. В межах боків категорії А+В вона 

змінюється в широких межах: від перших десятків сантиметрів до 38,7 м. Для 

виділення блоків з оптимальними економічними і геологічними параметрами 

обчислювався інтегральний показник, який розрахований як різниця між 

умовною вартістю ільменітового концентрату і витратами на виконання 

розкривних робіт і переробки продуктивного пласта. Розподіл величини 

інтегрального показника наведено на Рис. 1. Блоки з максимальною 

рентабельністю видобутку ільменітових руд, виділені за допомогою цього 

показника, розташовані в західній частині родовища. (Рис.2) 
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Рис. 1. Розподіл величини 

інтегрального показника на 

родовищі 

Рис. 2. Ділянки за чергами 

розробки 

 

Висновки.Уперше розроблено раціональну систему відпрацювання 

Торчинського родовища через послідовне проходження окремих відносно 

невеликих кар’єрів замість запропонованого раніше проходження єдиного 

великого кар’єру загальною площею близько 10 м2, з чим пов’язані суттєві 

негативні екологічні наслідки, формування великих депресійних лійок, 

зниження рівня водоносних горизонтів до 10 м і відповідне осушення грунтів та 

пошкодження рослинного ландшафту. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ У 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Гуреля В.В., к.с-г.н., доцент  кафедри геодезії та землеустрою 

 

Постановка проблеми. На значних територіях, які залучені у 

сільськогосподарське виробництво великих фермерських господарств все 

більше впроваджуються геоінформаційні технології. Однак їх функціонування 

зводиться до внесення та обробки мінімальної кількості інформації, яка, зазвичай 

визначається місцезнаходженням полів, їх назвою та площею. Таким чином в 

Україні, у переважній більшості, фермерські господарства не використовують 

ГІС-технологій відповідно до їх можливостей, які обумовились бурхливим 

розвитком та пропозиціями їх використання саме в агросекторі. 

В деяких випадках фермери обмежуються дистанційним зондуванням угідь, 

яке зводиться до отримання ортофотопланів, інколи карт NDVI-індексів та 

відповідні пропозиції щодо внесення азотних добрив. Інколи ці добрива вносити 

запізно, або ж їх внесення не дає ефекту, оскільки причина низького індексу 

зовсім не в нестачі азотних добрив. Таким чином, фермер витрачає кошти на 

отримання інформації, однак,за відсутності повного циклу 

геоінформаційногоагроаналізу, не може зробити висновків щодо впровадження 

вірних управлінських рішень.  

Виклад основного матеріалу. 

Для впровадження повноцінного ГІС аналізу даних про стан 

сільськогосподарських угідь необхідно організувати збір та накопичення 

інформації про ті чинники, що найбільше можуть впливати на врожайність 

культур. В результаті такого підходу фермер матиме можливість не тільки 

оцінювати стан чи потенційну врожайність рослин, а й визначати причину їх 

погіршення та встановлювати причину, що визначає мінімальну врожайність. 

За результатами наших моніторингових досліджень, які полягали в 

наземному обстеженні та аерофотозйомці сільськогосподарських угідь було 

отримано банк даних геоінформаційної інформації. За результатами обробки 

отриманої інформації було встановлено можливі фактори, що можуть впливати 

на врожайність сільськогосподарських культур. Серед основних таких факторів 

було виділено: тип ґрунту, рельєф місцевості, погодні фактори, дотримання та 

якість проведення технологій вирощування, агрохімічний аналізґрунту. 

Тип ґрунту визначає придатність вирощування тих чи інших культур 

відповідно до агровиробничих груп ґрунтів. Виділення таких ділянок в 

геопросторі може визначити ділянки, на яких вирощування деяких типів культур 

не буде доцільним. Уточнення меж ґрунтовідмін можливе за результатами 

аерофотозйомки після оранки з подальшим уточненням типів ґрунту на землі. 

Рельєф земельної ділянки може визначити групи ґрунтових контурів з 

ухилами, що також може встановити обмеження до вирощування певних 

сільськогосподарських культур, а також ділянки, що критично реагують на 

посухи або ж навпаки – підтоплення. Встановлення цих ділянок можливе за 
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результатами радіолокаційних методів, створення 3D моделей за результатами 

обробки даних аерофотозйомки, або ж проведенні наземної зйомки висотних 

відміток. 

Погодні фактори особливо важливі при вирощуванні озимих культур. 

Встановлення таких явищ, як утворення льодових кірок, місць підтоплення, 

товщини снігового покриву, що визначає вимерзанням рослин, а також місця 

формування стоків й стану меліоративних мереж можуть надати відповіді на 

можливі причини втрати врожайності, особливо при дотриманні системи 

удобрення та технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Як показав досвід, найбільшими “ворогами” фермера є агроном та 

механізатор, від яких залежить правильність та якість проведення агротехнічних 

операцій. Найбільші збитки (до 50 %) приносять нерівномірне внесення 

мінеральних добрив, недотримання технологічних проходів, невідповідний 

контроль розвитку бур’янів та шкідників, неякісний посів, що може визначатись 

як пропусками сівалки, так і накладанням маршрутів при сівбі, що призводить до 

загущення посівів. Фіксування таких випадків важливе для подальшого 

пред’явлення претензій та відшкодування збитків, особливо, якщо роботи 

проводять сторонні організації. Моніторинг цих явищ можливий при 

використанні аерофотозйомки на всіх етапах проведення технологічних 

операцій. 

Окрім типу ґрунту важливою інформацією є вміст в ньому поживних 

елементів. Карта-схема агрохімічних показників є важливою основою для 

точного землеробства, що перш за все, може забезпечити економічну 

ефективність при раціональному внесенні мінеральних добрив та меліорантів, а 

також може вказати на залежність врожайності від цих показників. Для 

створення таких карт необхідно провести відбір проб ґрунту з прив’язкою у 

геопрсторі. 

При створенні геоінформаційної бази даних перелічених вище факторів, а 

також постійному накопиченні в ній даних виникає можливість їх обробки, 

аналізу та отриманні висновків про те, на щоякі фермеру необхідно в першу 

чергу звернути увагу, а також визначити доцільність проведення тих чи інших 

операцій щодо підвищення врожайності сільськогосподарських культур. 

Висновки. 

1. Впровадження ГІС-технологій в сільськогосподарському виробництві є 

перспективним на сьогодні, однак не може бути впроваджений частково, 

оскільки обмежений набір даних не може обґрунтовано визначити правильні 

управлінські рішення щодо покращення стану посівів. 

2. Найбільш повний ГІС-аналіз даних повинен включати тип ґрунту, 

рельєф місцевості, погодні фактори, дотримання та якість проведення технологій 

вирощування, вміст поживних елементів в ґрунті. 

3. Збір даних може бути заснований на комплексі польових обстежень, 

проведенні аерофотозйомок, а також отриманні інформації за допомогою 

супутникового зондування поверхні Землі. 
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ЗАХОДИ ЕКОЛОГО БЕЗПЕЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ПОВЕРХНЕВОГОТ СТОКУ В ЛІСОАГРАРНИХ ЛАНДШАФТАХ 

МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

ПіцільА.О., к.с-г.н., ст. викладач  геодезії та землеустрою 

Буднік І.П. к.с-г.н., докторант 

 

Постановка проблеми. 

Основною метою управління є регулювання - правильна трансформація 

поверхневого стоку. При аналізі методів управління поверхневим стоком 

необхідно відрізняти поняття регулювання річкового стоку й управління 

поверхневим стоком. Перше відображає перерозподіл стоку в часі за допомогою 

водоймищ і ставків та в просторі – шляхом перекидання вод. Управління ж 

поверхневим стоком передбачає певні дії, що забезпечують мінімальний вплив 

стоку з поверхні водозбору на кількість і якість води у відкритих водоймах 

водозбірного басейну [1–3]. 

Дослідженння гідрологічних процесів на основі вивчення поверхневого 

стоку з меліорованих водозборів та його вплив на екологічний стан лісоаграрних 

ландшафтів Житомирського Полісся практично не проводились. З огляду на це 

тема є актуальною для подальшого вивчення. 

Виклад основного матеріалу. 

Основні дослідження проведено в 2005–2016 рр. на території 

Житомирського Полісся на стокових ділянках та трьох елементарних водозборах 

із різним складом угідь: у Народицькому районі – водозбір «Отруби» й «Радча», 

у межах Норинської осушувальної системи – басейн малої річки Норин (притока 

р. Уж) та в Коростишівському районі – водозбір «Кмитів» у басейні р. Тетерів 

(права притока р. Дніпро). 

Як показали дослідження, енергією поверхневого стоку транспортується 

основна маса твердого стоку й сорбованих елементів на дрібноземі ґрунтів за 

тимчасовими водотоками (мікрострумкова мережа) й гідрографічною мережею 

(долини, улоговини, суходоли). За відповідних умов, які обмежують 

транспортуючу здатність потоку (підвищена шорсткість русел стоку, 

стокопоглинаючі гідротехнічні споруди разом із лісовими смугами), основну 

масу твердого стоку з підвищеною концентрацією в ньому як корисних, так і 

шкідливих продуктів можна зосередити на водозбірній площі, не допускаючи їх 

міграції за межі елементарних водозборів і подальшому потраплянні до 

гідрологічної мережі.  

Результати досліджень дали змогу розробити ефективні шляхи управління 

міграційними процесами в ландшафтах, які базуються на правильній 

трансформації поверхневого стоку й стоку наносів, який необхідно фіксувати в 

межах водозбірної площі, не допускаючи їх міграції за межі елементарних 

водозборів.  

Основою за контурно-меліоративної організації території, є поділ 

земельних угідь на окремі технологічні групи.  



  «Н А У К О В І     Ч И Т А Н Н Я – 2 0 1 9»                   С т о р і н к а  | 108 

До першої групи входять землі рівнинних територій та схили крутизною до 

30. До другої групи належать орні землі, розташовані на схилах до 3‒70, до 

третьої групи відносять частину ріллі на схилах понад 70. На межі кожної з 

технологічних груп необхідно встановлювати лінійні рубежі у вигляді валів-

доріг, водорегулюючих валів, валів-терас, лісосмуг або валів-канав із лісовими 

насадженнями.  

Усі види обробітку рекомендується вести поперек схилу. Найпростішим 

заходом є смугове розміщення сільськогосподарських культур із залуженням 

водотоків. Організація території при цьому засновується на контурних межах 

між технологічними групами земель, за якими проектуються водорегулюючі 

лісосмуги, посилені при потребі найпростішими гідротехнічними спорудами 

(канава, вал, вал-канава, вал-дорога тощо).  

Для басейнів малих річок Житомирського Полісся, де проведені наші 

дослідження, характерні переважно землі першої групи, у межах яких  

екологічний стан меліорованих водозборів за ознаками функціонування 

поверхневого стоку включає п’ять класів: автономне, транзитне, транзитно-

акумулятивне, акумулятивне, акумулятивно – транзитне. 

Найважливішою складовою частиною контурно-меліоративної організації 

території є створення нового елементу – польової гідрографічної мережі, яку 

розміщують по межах технологічних груп земель. Цим самим створюють 

контурну організацію території, яку на місцевості фіксують так званими 

заходами постійної дії: водорегулюючими оброблюваними валами, валами-

дорогами, лісосмугами. При потребі їх суміщують і доповнюють залуженими 

водотоками.  

Найдоцільніше паралельно-контурне розміщення елементів, які 

проектуються так, щоб довгі сторони полів і робочих ділянок наближались до 

горизонталей, випрямляючись в улоговинах. Ширина робочих ділянок по всій 

довжині повинна бути кратною ширині захвату ґрунтообробних і посівних 

машин. 

Розміщення лінійних рубежів оцінюють по відхиленню їх від ліній стоку 

або горизонталей. Горизонтальними вважають рубежі, у яких відхилення від 

ліній стоку не менше 80º або від горизонталей не >10º. Найбільш небажане 

відхилення лінії стоку й горизонталей на 45º, оскільки в цьому випадку той чи 

інший рубіж концентрує найбільшу кількість води. 

Для затримання забруднюючих речовин на водозборі необхідно 

використовувати природні або штучні геохімічні бар'єри (інженерно - біологічні 

системи) ‒ посадка деревної й чагарникової рослинності , посів трав, створення 

насаджень – мулофільтрів у межах попілярів стоку, спорудження 

водозатримуючих валів і найпростіших гідротехнічних споруд, валів - каналів, 

закритих дренажів. 

Функціонування елементів меліорованих лісоаграрних ландшафтів 

дозволяють визначити основні параметри їх опорних елементів, головними з 

яких є захисні лісові насадження, що справляють оптимізуючу дію на 

поверхневий стік і горизонтальну міграцію як твердих, так і рідких продуктів 
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поверхневого стоку. Захисні лісові насадження агроландшафтів повинні мати 

агроекологічний пріоритет із врахуванням стокорегулюючої дії та 

максимального протиерозійного ефекту. 

Функціонування елементів меліорованих лісоаграрних ландшафтів 

дозволяють визначити основні параметри їх опорних елементів, головними з 

яких є захисні лісові насадження, що справляють оптимізуючу дію на 

поверхневий стік і горизонтальну міграцію як твердих, так і рідких продуктів 

поверхневого стоку. Захисні лісові насадження агроландшафтів повинні мати 

агроекологічний пріоритет із врахуванням стокорегулюючої дії та 

максимального протиерозійного ефекту. 

З урахуванням наших досліджень та рекомендацій щодо регулювання 

поверхневого стоку з сільськогосподарських територій лісомеліоративні заходи 

полягають у створенні лісових насаджень певного видового складу й ширини. 

Найважливішою функцією лісових насаджень є водорегулювання та 

кольматація, що пов’язано з високою вологоємністю лісових ґрунтів. Головне 

призначення водорегулювальних лісових смуг полягає в регулюванні стоку 

талих та дощових вод, кольматації твердого стоку.  

Водорегулювальні смуги іноді поєднують із водозатримуючими валами або 

водопоглинальними й водовідвідними канавами. 

Стокорегулюючі лісові смуги в басейнах малих річок Полісся на 

сільськогосподарських угіддях, які мають ухили більше 1°, повинні 

проектуватися й розміщуватись з урахуванням перерозподілу їх по лініях стоку. 

Розміщення на рельєфі (відносно горизонталей) наступне: 

- на схилах з одностороннім падінням і рівномірною відстанню між 

горизонталями – паралельно-прямолінійне; 

- на схилах збираючого або розсіваючого типу з рівномірною відстанню між 

горизонталями – контурно-паралельне; 

- з нерівномірною відстанню між горизонталями – контурно-паралельне зі 

спрямуванням на улоговини. 

Відстань між смугами за розрахунками ‒ 200‒300 м. Ширина лісових 

смуг ‒ 6-9 м. 

З метою запобігання міграції полютантів в агроландшафті за рахунок 

різкого збільшення водопоглинаючої й протиерозійної здатності лісових смуг, 

необхідно проектувати й будувати в нижньому міжрядді лісосмуги переривчасту 

канаву з валом. На улоговинах, у місцях пересікання їх з лісовою смугою канаву 

(рів) з валом слід будувати по нижній частині смуги й заповнювати органічним 

наповнювачем (гній, солома та ін.)  

У місцях концентрації поверхневого стоку на улоговинах і папілярах стоку 

створюють розпилювачі стоку – земляні вали з канавами, які роздрібнюють 

потік, послаблюють його енергію та спрямовують на прилеглі території . 

 Висновки. 

1. Для регулювання й очищення стоку та затримання забруднюючих 

речовин на водозборі необхідно використовувати природні або штучні 

геохімічні бар’єри (інженерно-біологічні системи) – посадка деревної й 
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чагарникової рослинності, посів трав, створення насаджень – мулофільтрів у 

межах попілярів стоку, спорудження найпростіших гідротехнічних споруд, 

валів-каналів, закритих дренажів. Системи відведення й регулювання 

поверхневого стоку з водозборів повинні слугувати логічним продовженням 

існуючої гідрографічної й провідної мережі осушувальних систем. 

2. На шляху проходження концентрованих потоків речовин з поверхневим 

стоком, улоговини збираючого типу суцільно заліснювати штучно або залишати 

деревно – чагарникову рослинність самозаліснення в якості біофізичних 

бар’єрів. 
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Постановка проблеми. Сьогодні є актуальним комплексне застосування 

сучасних засобів і методів дистанційного зондування землі під час формування 
завдань сільськогосподарського виробництва: серед яких вивчення динамічних 
властивостей ґрунтів, складання дрібно-масштабних ґрунтових карт, оперативне 
надання незалежних агрорекомендацій для конкретних полів та культур. З 
розвитком ринку агропослуг та бурхливим розвитком космічних технологій, 
залученням величезного банку накопиченої інформації щодо дистанційного 
зондування та методів комп’ютерного, утому числі онлайн-представлення, є 
потреба у вивченні ринку програмних продуктів та їх функцій. Актуальність 
цього питання тільки зростає з ростом дігіталізації та комп’ютерного 
забезпечення механізації та сільськогосподарського виробництва в цілому. 
Пріоритетний напрям цього дослідження відповідає цілями сталого розвитку 
ООН на 2016–2030 [1], що включає збереження якості ґрунтів, стале 
забеспечення продовольством населення, збереження біорізноманіття, та 
Концепції Загальнодержавної цільової науково–технічної космічної програми 
України на 2018–2022 роки [2].  

Виклад основного матеріалу. 
Метою дослідження було проаналізувати основні онлайн-сервіси та 

продукти,  щодо наповненості геопросторовою інформацією, доступностю та 
перспективностю подальшого використання. 

Об’єктом дослідження є сучасні інструменти дистанційного моніторингу 
земної поверхні та геопросторового представлення.  

З розвитком комп’ютерних та хмарних технологій, наявністю великої 
кількості архівних та поточних супутникових знімків, що накопичують бази 
даних державних, космічних агентств, стрімко зростає виникнення гравців 
різного рівня на ринку прогнозних та рекомендаційних онлайн-послуг для 
сільського господарства.  

Такі продукти можна поділити за завданнями, рівнем охоплення, за об’ємом 
використаних знімків, прогнозними методами, та часом, необхідним для надання 
послуг. Питання вартості також дозволяє виділити більш демократичні продукти 
та достатньо дорогі, розраховані скоріш для використання великих 
агрооб’єднань та комерційного застосування результатів таких послуг. Останні 
відомі як комерційні інтернет-портали у сфері картографії та дистанційного 
зондування, що працюють за моделлю ліцензійної підписки (OneAtlas компанії 
Airbus, що вміщує окремі продукти Verde, Grassland Production Index, Starling, 
продукти Deimos Imagine) [3, 4]. Сюди відносяться стартапи (молоді бізнес 
команди з специфічним напрямком роботи, такі як OneSoil, EOS LandViewer та 
інші), що дозволяють вільний доступ чи ліцензійну підписку [5–6]. 

Характеристики основних гравців на ринку онлайн-платформ говорять про 

широкий спектр можливостей при застосуванні в аграрній сфері (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Характеристика інтернет-сервісів 

Назва 

платформи 

Картографічний та прогнозний функціонал 

Умови 

доступу 

можливість 

вибору  

сенсорів, 

роздільна 

здатність 

наявність 

широкого 

діапазону 

вегетаційних 

індексів, 

агрохімічних 

показників  

можливість 

побудови 

часових 

графіків, 

моделей 

росту 

рослин 

практичні 

рекомендації 

по агротехно-

логіям 

зворотній 

зв’язок та 

підтримка 

користувачів 

додаткові 

сервіси  

One Soil 

(Білорусь) 
ні/10 м 

ні/ вміст 

фосфору, 

калію, азоту 

ні так, добрива 

так/продаж 

сенсорів, 

обладнання, 

мобільна версія 

Безкоштов-

но 

Airbus Verde 

(Франція, ЄС) 

так/ до 2,5 

м 

ні/ індекс 

листку, індекс 

залистнення, 

хлорофілл 

так, за 

низкою 

алгоритмів 

так, зрошення, 

добрива, 

захист рослин 

ні/ 

вбудовування в 

будь який 

географічний 

портал за 

технологією 

API 

пробний 

період 

безкоштовно

/ наявність 

комерційно 

та 

дослідниць-

кої ліцензій 

EOS 

LandViewer 

(США, 

Україна) 

так/ до 0,30 

м 

так/ 

різноманітні 

індекси 

так, за 

власними 

алгоритмами 

рекомендації 

щодо 

планування 

посівних площ 

так/ зберігання 

вихідних та 

оброблених 

файлів   

пробний 

період 

безкош-

товно/ 

ліцензія 

по 

підписці 

Deimos 

Imaging 

Іспанія, 

Німеччина 

ні/ 19 м та 

0,75 м 
так/  –* 

так, 

планування та 

моніторинг 

так 

вартість 

послуг в 

залежност

і від 

швидкості 

 *  немає відкритої інформації 

Найважливіші фактори, які впливають на цінність послуг і дозволяють 

виділити той чи інший ресурс (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фактори, що впливають на популярність геопросторових послуг 

 

Роздільна здатність 
використаних знімків

Алгоритми для надання 
експертних оцінок 

Швидкість 

опрацювання та надання 
рекомендацій

Об'єм послуг чи 
наявність супутніх 

сервісів

Цінність 
послуги
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Висновки. Найбільш популярними та поширеними, а також зручними і 

корисними у використанні у сільськогосподарській сфері є наступні платформи 

(OneSoil, EOS LandViewer, OneAtlas Verde), які працюють з об’ємними 

геопросторовими даними та дозволяють планувати агротехнічні заходи. Кожен з 

вказаних продуктів забезпечує задовільну роздільну здатність, але дещо 

відрізняється за функціональними можливостями у силу своєї направленості та 

внутрішньої архітектури та доступністю.  
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