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АНОТАЦІЯ 

Можарівська І. А. Агроекологічна оцінка вирощування енергетичних 

культур в умовах радіоактивного забруднення Полісся України. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Житомирський 

національний агроекологічний університет, Житомир, 2020. 

Наслідком аварії на Чорнобильській АЕС значна територія Українського 

Полісся стала забруднена радіонуклідами та важкими металами, що спричинило 

велику екологічну шкоду довкіллю. В результаті аварії з господарського обігу 

було вилучено майже 26 тис. га сільськогосподарських угідь як радіаційно 

небезпечних земель, на яких неможливе подальше отримання 

сільськогосподарської та іншої продукції, яка відповідає допустимим рівням 

вмісту радіоактивних речовин. 

Нині рівень радіоактивного забруднення на цих територіях значно знизився 

і тому постало питання про можливість повернення частини цих земель у 

виробничу сферу, що потребує відповідного наукового обґрунтування їх 

реабілітації. 

Наразі глобальною проблемою в агропромисловому виробництві є 

збереження та відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів 

Житомирського Полісся, які є основними на радіоактивно забруднених 

територіях. 

Тому, останнім часом стає актуальним вирощування малопоширених 

енергетичних культур як екологічно чистого й економічно ефективного заходу 

відновлення родючості та окультурення ґрунтів, забруднених внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС. Вирощування енергетичних культур не вимагає значних 

капіталовкладень та суттєвої зміни агротехніки вирощування, що досить важливо 

за нестачі коштів і матеріальних засобів у сільському господарстві. 

Саме енергетичні культури можуть, певною мірою, вирішити проблему 

формування бездефіцитного балансу гумусу у сучасних умовах, підтримати 
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загальний рівень ґрунтової родючості, забезпечити швидке окультурення 

низькородючих земель. 

Енергетичні культури є стратегічним моментом ефективного розвитку 

держави – вирощуючи їх для отримання енергії чи палива, в найближчому 

майбутньому створиться конкуренція газу чи дизелю. 

Україна має всі умови для широкого впровадження та використання новітніх 

технологій вирощування та переробки біомаси енергетичних культур. Розвиток 

біоенергетичних технологій зменшить проблему забезпечення країни 

енергоресурсами, покращить екологічний стан у регіонах, сприятиме зайнятості 

місцевого населення. Біоенергетика стає перспективним напрямком 

сільськогосподарського виробництва. Стосовно безпеки вирощування 

сільськогосподарських культур, плантації енергетичних рослин ідеально 

підходять для засадження радіоактивно забруднених, малопродуктивних та 

порушених земель, ефективно застосовуються у протиерозійних заходах для 

укріплення ґрунтів, збагачують їх макро- та мікроелементами, поживними 

речовинами природного походження. Енергетичні рослини є природними 

фільтрами для очищення ґрунтів. 

Виробництво та переробка культур фіторемедіантів (міскантус, сильфій, 

свербига, сіда, сорго тощо) дає змогу вирішувати не лише проблемні питання щодо 

реабілітації забруднених територій, забезпечення ефективного ведення 

сільськогосподарського виробництва, покращення ґрунтових показників, але і 

вирішення низки інших важливих завдань, зокрема, сприятиме залученню 

необхідних для розвитку території інвестиційних ресурсів, забезпечить зміну 

відношення до радіоактивно забруднених територій, як неперспективних, та 

покаже на реальному прикладі можливість їх ефективного розвитку. Крім того, 

стане основою для започаткування широкомасштабної роботи з формування 

енергетичної незалежності регіону та держави вцілому. 

У дисертаційній роботі викладено результати дослідження вирощування 

енергетичних культур для отримання екологічно безпечної біосировини на основі 

вивчення впливу удобрення на показники родючості ґрунту, якості врожаю, 
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забруднення земель важкими металами та радіонуклідами, енергетичної та 

економічної ефективності. 

Вивчено, щільність забруднення ґрунту на дослідних ділянках, яка 

варіювала від 854,3 до 1005,4 кБк/м2 по 137Cs, а по 90Sr – від 17,5 до 20,4 кБк/м2. 

Встановлено, що питома активність 137Cs в рослинах була нижчою 

допустимих рівнів і варіювала від 132 до 410 Бк/кг. Концентрація 90Sr у фітомасі 

енергетичних рослин знаходилась у межах 78−193 Бк/кг, яка нормативними 

документами не регулюється. 

Результатами трирічних досліджень встановлено, що в ґрунтах дослідних 

ділянок, на яких вирощувалися енергетичні культури, вміст важких металів, а саме 

рухомих сполук свинцю, кадмію, міді та цинку, знаходилися у межах гранично 

допустимих концентрацій та мали слабкий рівень забруднення цими елементами. 

Встановлено, що для виробництва біопалива доцільніше вирощувати не 

лише традиційні, а й малопоширені енергетичні культури переважно багаторічні, 

які врожайніші, менш енерговитратні за вирощування і можуть культивуватися на 

землях непридатних для товарного виробництва. 

Встановлено, що приріст зеленої маси сіди багаторічної (Sida hermaphrodita 

Rusby), сильфія пронизанолистого (Silhium perfoliatum L.), сорго багаторічного 

(Sorghum almum Parodi), свербиги східної (Bunias orientalis L.) та міскантуса 

гігантеуса (Miscanthus giganteus G.) при внесенні добрив за період вегетації був 

вищим у порівнянні із варіантом без добрив на 35,0, 36,7, 28,6, 25,2, 33,4 % 

відповідно. 

Доведено, що найвищі показники енергопродуктивності мали сіда 

багаторічна (Sida hermaphrodita Rusby) та міскантус гігантеус (Miscanthus 

giganteus G.) 4148 і 4144 ккал/кг відповідно. Найменшим виходом енергії 

характеризувалась свербига східна (Bunias orientalis L.) – 3516 ккал/кг. 

Біохімічний аналіз показав, що усі енергетичні культури мають достатній 

вміст поживних речовин, що дозволяє їх прирівнювати до традиційних кормових 

культур. Встановлено, що найбільш цінною кормовою культурою є свербига 

східна (Bunias orientalis L.), яка містить 19,43 % сирого протеїну, що на 1,4 % 
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нижче показника конюшини червоної; 13,03 % – сирої клітковини, що значно 

нижче контролю (20,0 %) та 3,48 % – сирого жиру, що на рівні показника 

конюшини червоної (3,10 %). 

Запропоновано імітаційну модель економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур, яка має високий рівень достовірності та адекватності. 

Доведено, що внесення мінеральних добрив забезпечує підвищення 

родючості дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів, позитивно впливає на ріст, 

урожай енергетичних культур та якість продукції за вмістом білку, сирого 

протеїну, клітковини та жиру, водночас не спричиняючи техногенного 

навантаження, а навпаки – до їх реабілітації, вміст 137Cs та важких металів не 

перевищує межі ДР та ГДК-2006. 

Одержані дані мають практичне значення для збереження навколишнього 

природного середовища, зменшення негативного навантаження в агросфері, 

відтворення родючості техногенно забруднених ґрунтів, а також відновлення їх 

агроекологічного стану та отримання екологічно чистої кормової та енергетичної 

продукції. 

Ключові слова: енергетичні культури, радіаційно забруднені грунти, 

біопаливо, мінеральні добрива, урожайність, енергетична ефективність, 

економічна ефективність. 

ABSTRACT 

Mozharivska I. A. Agroecological assessment of cultivation of energy crops against 

the backdrop of radioactive contamination of Ukrainian Polissia. – Qualification thesis 

manuscript copyright. 

Thesis for a PhD Degree in Agriculture, qualification 03.00.16 – Ecology. – 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2020. 

As a result of the Chornobyl accident, a large area of Ukrainian Polissia became 

contaminated with radionuclides and heavy metals, which caused great environmental 

damage. Almost 26 thousand hectares of agricultural land were withdrawn from 

economic circulation as radiation-hazardous land, since it is impossible to further obtain 
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agricultural and other products that would contain the permissible levels of radioactive 

substances. 

At present, the level of radioactive contamination in these areas has decreased 

significantly. This brings up the question about the possibility of returning part of these 

lands to the production sector, which requires appropriate scientific substantiation for 

their rehabilitation. 

Currently, there is a global problem in agribusiness. It is the preservation and 

reproduction of fertility of soddy podzolic soils of Zhytomyr Polissia, which are the main 

soils in radioactively contaminated areas. 

Therefore, recently it has become important to grow less common energy crops as 

an environmentally friendly and cost-effective measure to restore fertility and cultivation 

of soils contaminated as a result of the Chornobyl accident. Cultivation of energy crops 

does not require significant investment and considerable changes in cultivation 

techniques, which is very important due to the lack of funds and material resources in 

agriculture. 

To some extent, energy crops can solve the problem of forming a deficit-free 

balance of humus under present-day conditions, maintain the overall level of soil fertility, 

and ensure rapid cultivation of low-yielding land. 

Energy crops are a strategic moment of effective development of the state. Their 

cultivation for obtaining energy or fuel will create competition for gas or diesel fuel in 

the near future. 

Ukraine has all necessary conditions for the large-scale introduction and use of the 

latest technologies for growing and processing biomass of energy crops. The development 

of bioenergy technologies will reduce the problem of providing the country with energy 

resources, improve the ecological situation in the regions, and promote employment of 

the local population. Bioenergy is becoming a promising area of agricultural production. 

When it comes to crop safety, plantations of energy crops are perfect for 

radioactively contaminated, unproductive and disturbed land; these crops are effectively 

used as anti-erosion measures to strengthen soil, enrich it with macro- and micronutrients, 

as well as nutrients of natural origin. Energy plants are natural filters for cleaning the soil. 
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Production and processing of phytoremediant crops (miscanthus, silhium, bunias, 

sida, sorghum, etc.) provides solution not only to the problems of rehabilitation of 

contaminated areas, ensuring efficient agricultural production, improving soil 

performance, but also to a number of other important tasks. In particular, attraction of the 

necessary investment resources for the development of the territory will change the 

attitude to radioactively contaminated areas as unpromising, and will show the possibility 

of their effective development. In addition, it will be the basis for launching large-scale 

work on the formation of energy independence of the region and the state at large. 

The thesis presents the results of research on cultivation of energy crops for further 

biofuel production. The issue has been investigated based on the study of the impact of 

fertilizers on soil fertility, yield quality, energy and economic efficiency, and also soil 

contamination with radionuclides and heavy metals. 

It has been found that that the density of soil contamination in the experimental 

plots varied from 854,3 to 1005,4 kBq/m2 for 137Cs and from 17,5 to 20,4 kBq/m2 for 90Sr. 

It has been established that the specific activity of 137Cs in plants was below acceptable 

levels and ranged from 132 to 410 Bq/kg. The concentration of 90Sr in the phytomass of 

energy plants ranged from 78 to 193 Bq/kg, which is not specified in any regulatory 

documents. 

The results of three years of investigation of the soil in the experimental plots where 

energy crops were grown have shown that the content of heavy metals, namely mobile 

compounds of lead, cadmium, copper and zinc, were within the maximum allowable 

concentrations; and the levels of contamination with these elements were low. 

It has been established that it is more expedient to grow not only traditional energy 

crops for the production of biofuels, but also less common ones. These should be mainly 

perennial crops, which are characterized by higher yielding capacity, lower energy 

consumption and can be cultivated on land that is not suitable for commercial production. 

It has been found that when fertilizers were applied, the increase in green mass of 

Sida hermaphrodita Rusby, Silhium perfoliatum L., Sorghum almum Parodi, Bunias 

orientalis L. and Miscanthus giganteus G. during the vegetation period was by 35,0, 36,7, 

28,6, 25,2, 33,4 % higher, respectively. 
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It has been proved that Sida hermaphrodita Rusby and Miscanthus giganteus G. 

had the highest energy efficiency indicators – 4148 and 4144 kcal/kg, respectively. 

Bunias orientalis L. was characterized by the lowest energy yield – 3516 kcal/kg. 

Biochemical analysis has shown that all energy crops have a sufficient content of 

nutrients, which makes it possible to equate them with traditional fodder crops. It has 

been found that Bunias orientalis L. is the most valuable fodder crop which contains 

19,43 % of crude protein, which is by 1,4 % lower than indicator of clover; 13,03 % of 

crude fiber, which is much lower than the control indicator (20,0 %) and 3,48 % of crude 

fat, which is at the level of indicator of clover (3,10 %). 

A simulation model of economic efficiency of cultivation of energy crops is 

proposed. The model has a high level of reliability and adequacy. 

It has been proved that the application of mineral fertilizers increases the fertility 

of soddy podzolic sandy soils, has a positive effect on growth, yield of energy crops and 

product quality in terms of protein, crude protein, fiber and fat. At the same time, it does 

not cause man-made load, on the contrary, it contributes to the rehabilitation of soil. The 

content of 137Cs and heavy metals does not exceed the limits of RD and MAC-2006. 

The data obtained is of practical importance for preservation of the environment, 

reduction of negative load in agriculture, reproducing the fertility of radioactively 

contaminated soil, as well as obtaining environmentally friendly fodders and energy 

products. 

Key words: energy crops, radioactively contaminated soil, biofuel, mineral 

fertilizers, yielding capacity, energy efficiency, economic efficiency. 
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ВСТУП 

Актуальність теми досліджень. Наслідком аварії на Чорнобильській АЕС 

стало забруднення радіонуклідами значної території Українського Полісся. На цій 

території проживає і зайнята в агропромисловому виробництві значна частина населення. 

Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених землях потребує науково- 

обгрунтованих рекомендацій щодо системи удобрення та виготовлення біопалива. 

Глобальною проблемою в агропромисловому виробництві є збереження та 

відтворення родючості дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України, які є основними на 

радіоактивно забруднених територіях. 

Не менш важливою проблемою ведення сільськогосподарського виробництва на 

таких ґрунтах є високий вміст важких металів. У органічних добривах, підстилковому гної 

накопичуються радіонукліди та важкі метали. Високі норми їх внесення призводять до 

забруднення ґрунтів, підґрунтових вод і, в подальшому, продукції. Одночасно недостатньо 

використовуються мінеральні добрива та регулятори росту рослин з метою вирощування 

енергетичних культур для виробництва біопалива. Високі ціни на мінеральні добрива у 

десятки разів скоротили їхнє використання. Ці види добрив також містять домішки важких 

металів, що забруднюють ґрунт та переходять у рослинницьку продукцію. 

Багато років людство використовувало різні види енергії, при споживанні 

якої не наносило шкоду навколишньому середовищу. До таких видів енергії 

відноситься хімічна енергія деревини, потенціальна енергія води, кінетична енергія 

вітру і енергія сонячних променів. Але, починаючи з XIX століття, головним 

джерелом енергії стають викопні види палива, а саме нафта, вугілля та природний 

газ. З метою максимізації прибутку, підприємці збільшують обсяги споживання 

енергії, що, у свою чергу, обумовлює підвищення показників енергоємності 

виробництва. Середньосвітовий показник енергоємності складає 0,34 %, а в Україні 

він у 2,6 % більший, ніж у розвинутих країнах. На сучасному етапі склалася 

ситуація, яка потребує мінімізації обсягів використання викопного палива з двох 

причин: по-перше, запаси палива лімітовано, а по-друге, виробниче споживання 

палива обумовлює забруднення навколишнього середовища. 
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Отже, зниження енергоємності виробництва є еколого-економічною метою 

як на державному рівні, так і для окремого підприємства. Забезпечення 

енергоресурсами є стратегічним моментом ефективного розвитку держави. Тому 

виходом з екологічної та енергетичної кризи, що утворилася в Україні, є 

використання відновлювальних джерел енергії. Поняття «енергетичні рослини» 

охоплює багато різних видів культур, які можуть давати великі прирости біомаси 

за відносно короткий період часу. До них належать такі рослини, як сіда 

багаторічна (Sida hermaphrodita), сорго багаторічне (Sorghum almum parodi), 

сильфій пронизанолистий (Silhium perfoliatum), свербига східна (Bunias orientalis), 

міскантус гігантеус (Miscanthus giganteus) та інші високопродуктивні культури. 

«Зелене паливо» – так інколи називають палива рослинного походження, 

сировиною для отримання якого є «зелена» біомаса. Проте, чим більше говорять 

про біоенергетику, тим частіше під поняттям «біопаливо» розуміють рідкі 

біопалива (біодизель, біоетанол і метанол) та забувають про тверді та газоподібні. 

Однак не меншої уваги заслуговують біогаз, синтез-газ, піролізні рідини, відходи 

сільськогосподарської та побутової продукції, залишки від переробки деревини. 

Саме енергетичні рослини, які вирощуються для отримання енергії чи палива, в 

найближчому майбутньому створять конкуренцію газу чи дизелю. 

Вивченню енергетичних культур в умовах нашої країни присвячена значна 

кількість наукових праць: М. В. Роїка, В. Л. Курила, М. Я. Гументика, 

О. М.  Ганженка, Д. Б. Рахметова, О. М. Вергуна, Г. Г. Гелетухи, Г. С. Гончарука, 

М. І. Кулика та інших. 

Тому біоенергетика стає перспективним напрямком сільськогосподарського 

виробництва. Україна має всі умови для широкого впровадження та використання 

новітніх технологій вирощування та переробки біомаси енергетичних культур. 

Розвиток біоенергетичних технологій зменшить проблему забезпечення країни 

енергоресурсами, покращить екологічний стан у регіонах, сприятиме зайнятості 

місцевого населення. Це дасть можливість перетворити аграрний сектор із 

споживача енергії у безпосереднього її виробника. Виходячи з сучасного рівня 

загального споживання первинних енергоносіїв в Україні, економічний потенціал 
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вирощуваної енергетичної біомаси може забезпечити близько 10 % від потреб 

країни. Широке запровадження плантацій енергетичних рослин на 

низькопродуктивних та виведених із сівообігу землях буде сприяти підвищенню 

частки біомаси в енергетичному балансі країни найближчі роки до 20–25 %. 

Енергетичні рослини впливають на екологію і довкілля наступним чином: 

- один гектар плантацій енергетичних рослин поглинає з повітря понад 

200 тонн СО2 за 3 роки; 

- ідеально підходить для засадження радіоактивно забруднених та порушених 

земель після видобування ельмінітових руд, малопродуктивних чи виведених 

з обробітку; 

- ефективно застосовуються у протиерозійних заходах для укріплення ґрунтів, 

збагачують їх макроелементами та мікроелементами, поживними 

речовинами; 

- енергетичні рослини є природними фільтрами для очищення ґрунтів від 

пестицидів; 

- плантації енергетичних рослин є природними фільтрами для видалення 

відходів агропромислового виробництва, застосовуються як буферні зони в 

місцях накопичення біологічних відходів фермерських господарств. 

Отже, для України проблеми подолання дефіциту енергоносіїв, а також 

необхідного та своєчасного енергозабезпечення набули особливої уваги, тому її 

розв'язання потребує пошуку альтернативних шляхів енергозабезпечення. 

Використання енергетичних рослин слід вважати стратегічним напрямом 

вирішення паливно-енергетичних проблем. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано у межах держаної наукової теми: «Агроекологічна оцінка 

вирощування малопоширених енергетичних культур для виробництва біопалива на 

забруднених радіонуклідами територіях Полісся України» (номер державної 

реєстрації 0115U004040, роки виконання 2012–2016 рр.). 

  



18 
 

 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є вирощування 

енергетичних рослин для отримання екологічно безпечної біосировини на основі 

вивчення впливу мінеральних добрив на показники родючості ґрунту, врожаю, його 

якості, забруднення радіонуклідами та важкими металами, енергетичної та 

економічної ефективності. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: 

- фітореабілітація ґрунтів шляхом вирощування енергетичних культур на 

дерново-підзолистих ґрунтах в умовах радіоактивного забруднення 

Житомирського Полісся; 

- встановити концентрацію 137Cs та 90Sr в ґрунтах в умовах радіоактивного 

забруднення, визначити питому активність 137Cs, 90Sr у фітомасі енергетичних 

культур; 

- встановити вміст рухомих сполук важких металів у ґрунті при вирощуванні 

нових енергетичних культур (сильфія пронизанолистого (Silhium perfoliatum L.), 

сорго багаторічного (Sorghum almum Parodi), свербиги східної (Bunias orientalis L.), 

сіди багаторічної (Sida hermaphrodita Rusby), міскантуса гігантеуса (Miscanthus 

giganteus G.); 

-  визначити концентрацію важких металів у фітомасі досліджуваних культур; 

- встановити вплив добрив на біометричні показники та формування 

урожайності енергетичних культур; 

- визначити енергетичну цінність основної продукції досліджуваних культур; 

- визначити економічну оцінку вирощуванню енергетичних культур в умовах 

радіоактивного забруднення Житомирського Полісся. 

Об`єктом досліджень є процес накопичення радіонуклідів енергетичними 

культурами, формування біомаси та енергоємності в умовах радіоактивного 

забруднення Житомирського Полісся. 

Предметом дослідження є енергетичні культури (Silhium perfoliatum L., 

Sorghum almum Parodi, Bunias orientalis L., Sida hermaphrodita Rusby, Miscanthus 

giganteus G.), радіонукліди і важкі метали в ґрунтах та рослинах, дерново-

підзолистий супіщаний ґрунт, мінеральні добрива. 
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Методи досліджень. При виконанні роботи використовували як 

загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень: польовий – для проведення 

стаціонарних та короткострокових польових дослідів; вимірювальноваговий – для 

визначення продуктивності рослин; аналітичний – для визначення вмісту 137Cs, 

90Sr, важких металів в ґрунті та рослинах (сильфія пронизанолистого, сорго 

багаторічного, свербиги східної, сіди багаторічної, міскантуса гігантеуса); 

порівняльно-розрахунковий і статистичний для визначення енергетичної оцінки та 

економічної ефективності використання енергетичних культур. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- на забруднених радіонуклідами дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах зони 

Полісся України встановлені особливості міграції радіонуклідів в ланці «ґрунт-рослина» 

при вирощуванні енергетичних культур для виготовлення біопалива залежно від 

удобрення; 

- доведено, що вміст 137Cs, 90Sr та важких металів у ґрунті та рослинах не перевищує 

межі ДР-2006; 

- визначено вплив мінеральних добрив на продуктивність енергетичних культур в 

умовах радіоактивно забруднених ґрунтів; 

удосконалено: 

-  агроекологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах 

радіоактивного забруднення Житомирського Полісся; 

- побудовано алгоритм визначення економічної ефективності енергетичних 

культур, який включає побудову окремих регресійних моделей впливу природно-

кліматичних, техніко-технологічних факторів та агрохімічних характеристик 

ґрунту на врожайність енергетичних культур; 

набуло подальшого розвитку: 

- використання енергетичних культур для фітореабілітації забруднених 

радіонуклідами територій Житомирського Полісся. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні результати досліджень 

мають практичне і теоретичне значення. 
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Отримані результати були використані Житомирською обласною 

адміністрацією при розробці «Стратегії розвитку Житомирської області на період 

до 2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації», та Житомирською 

філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» для проведення 

семінарів працівникам наукових і природоохоронних установ, організацій, 

фермерських господарств. 

Результати дисертаційної роботи були впроваджені у навчальний процес 

Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні 

навчальних дисциплін: «Радіобіологія» для студентів напряму підготовки 

«Екологія і охорона навколишнього природного середовища» факультету екології 

і права, «Лісове та садово-паркове господарство» факультету лісового 

господарства; «Фітоенергетика в рослинництві», «Фітоенергетика», «Еколого-

біологічне рослинництво» для студентів напряму підготовки «Агрономія» 

агрономічного факультету; «Ведення тваринництва на радіоактивно забруднених 

територіях» для студентів напряму підготовки «Технологія переробки продукції 

тваринництва» технологічного факультету. 

Особистий внесок. Автором особисто здійснено теоретичне обґрунтування та 

практичне вирішення завдань щодо розширення сировинної бази для виробництва 

біопалива шляхом впровадження сортових технологій вирощування енергетичних 

культур, економічного та енергетичного обґрунтування ефективності елементів 

технології вирощування та біоенергетичної ефективності одержаної сировини. 

Проведено польові та лабораторні дослідження відповідно до поставлених завдань 

з використанням сучасних методик. За темою дисертації проведено узагальнення 

та аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури. Обґрунтовано результати 

досліджень, зроблено їх систематизацію та сформульовано основні положення 

дисертаційної роботи, висновки та рекомендації виробництву, підготовлені 

матеріали та написані статті. 

Автор висловлює подяку співробітникам відділу культурної флори 

Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України та 
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Житомирській філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за 

наукову співпрацю. 

Апробація результатів досліджень. Результати досліджень і основні положення 

дисертаційної роботи оприлюднено та обговорено на Х Всеукраїнській науковій 

конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології та 

геотехнологій» (Житомир, 10–12 квітня 2013 р.); всеукраїнській науковій 

конференції «Ботанічні сади: проблеми інтродукції та збереження рослинного 

різноманіття» (Житомир, 10–11 жовтня 2013 р.); державній науково-практичній 

конференції «Новітні технології в рослинництві» (Біла Церква, 6 листопада 

2014 р.); ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія – 2015» (Житомир, 28–29 травня 

2015 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне 

виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 23–24 квітня 2015 р.); VI З’їзд 

радіобіологічного товариства України» (Київ, 5–9 жовтня 2015 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Природне агровиробництво: проблеми 

становлення, перспективи розвитку» (Дніпропетровськ, 22–23 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука, освіта, виробництво: 

Європейський досвід для України» (Житомир 17–18 листопада 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 13 наукових 

робіт, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 8 матеріалів 

тез та доповідей у збірниках міжнародних і всеукраїнських конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 189 сторінках 

комп’ютерного тексту, ілюстрована 22 таблицями і 12 рисунками. Дисертаційна 

робота складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, висновків, пропозицій 

виробництву, списку використаних джерел, який налічує 214 найменувань, у тому 

числі 33 латиницею, та додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

В останні десятиріччя у світі все більше уваги надають пошуку шляхів 

використання енергоресурсів, які одержують з відновлюваної енергії, особливо, 

шляхом переробки рослинної сировини. Перш за все, це пов’язано з нестабільністю 

світових цін на викопні джерела енергії та загрозою вичерпання їх запасів. 

Вважається, що на найближчу перспективу питома вага біопалива в загальних 

об’ємах пального складатиме до 10 % з подальшим зростанням. Разом з тим, 

сучасна енергетика України значною мірою базується на імпорті енергетичної 

сировини – нафти, газу, бензину, ціни на які характеризується високою амплітудою 

коливань. 

Виробництво біологічних видів палива – біоетанолу, біодизеля, біогазу, пелет 

є пріоритетним напрямом у сучасному світовому виробництві енергоносіїв [74].  

  

1.1. Радіологічний стан ґрунтів Полісся України 

В результаті аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року значна частина 

території Українського Полісся виявилася забрудненою радіонуклідами. Радіоактивного 

забруднення зазнали значні регіони України, Білорусії та Росії. Всього в Україні виявилася 

забрудненою територія площею понад 50 тис. км2 у 74 районах 12 областей [22]. 

Обстеження, проведені в 1986–1993 роках, показали, що 977 тис. гектарів 

Житомирської області опинились у зоні забруднення 137Cs, який є основною складовою 

радіоактивного забруднення: від 1 до 5 Кі/км2 (37–185 кБк/м2) – 766.9 тис. га; від 5 до 

15 Кі/км2 (185–555 кБк/м2) – 152 тис. га; понад 15 Кі/км2 (>555 кБк/м2) – 58 тис. га [36]. 

В зону радіаційного забруднення 137Сs > 1 Кі/км2 потрапило 327,1 тис. га 

сільськогосподарських угідь Житомирського Полісся, що становить 52,9 % їх загальної 

площі, а 9()Sг > 0,02 Кі/км2 – 572,8 тис. га, або 92,7 %. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь та міжгосподарських лісів 

забрудненням понад 1 Кі/км2 становить 472,823 тис. га [37]. 
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Радіаційне забруднення завдало великої екологічної шкоди довкіллю 

Житомирської області, особливо зоні Полісся, що призвело до руйнування багатьох 

біоценозів, унеможливило традиційне природокористування, обмежило ведення 

сільськогосподарського виробництва [58]. 

Грунтово-хімічні умови забрудненої радіонуклідами території відіграють головну 

роль у накопиченні радіонуклідів рослинами. Цей висновок зроблено на основі 

спостережень за накопиченням 137Cs рослинами з ґрунту упродовж усього післяаварійного 

періоду. За цей час у розподілі радіоактивних часток у ґрунті та рослинності відбулися 

суттєві зміни, виявлена закономірність – питома активність радіонукліду знижується 

вглибину по ґрунтовому профілю [9, 31, 34]. 

З часом інтенсивність розповсюдження 137Cs зменшується за рахунок фіксації 

радіонукліду мінеральними компонентами ґрунту [6, 56]. Ю. А. Іванова та інші [25] 

стверджують, що серед найбільш важливих показників, що зумовлюють інтенсивність 

вертикального переносу 137Cs в ґрунтах, головну роль відіграє вміст у ґрунті вологи та 

рухомого калію. Більш значну роль зволоженості ґрунту у порівнянні з його трофністю 

відмічають й інші дослідники [5]. Встановлено, що підвищення вологості ґрунту викликає 

відповідне підвищення інтенсивності вертикальної міграції 137Cs по ґрунтовому 

покриву [31].  

Впливає на міграцію 137Cs в ґрунтах і рельєф місцевості [20]. Доведено, що з роками 

у процесі самоочищення відбувається перерозподіл радіонуклідів по елементах рельєфу. 

Так, за дослідженнями С. В. Зібцева, В. М. Худолія [23], через рік після аварії найбільш 

забрудненою 137Cs виявилася вершина пагорба, вниз по схилу вміст радіонукліду у ґрунті 

зменшувався в напрямку до підніжжя. Через 5 років (у 1991р.) вміст 137Cs у ґрунті на 

вершині пагорба та біля підніжжя виявився майже однаковим, а на схилі – набагато 

меншим у порівняні з 1987 роком та по відношенню до інших елементів рельєфу [75]. 

Головним шляхом надходження радіонуклідів у рослини в післяаварійні роки став 

кореневий [63, 67]. Вченими відмічається тісний зв’язок між накопиченням радіонуклідів 

у надземній фітомасі рослин із глибиною розташування кореневих систем у відповідному 

шарі ґрунту [64]. 



24 
 

 

На рівень забруднення надземної фітомаси рослин 137Cs впливають видова 

специфічність рослин, погодні умови вегетаційного періоду, фаза онтогенезу, фізіолого-

біохімічний стан рослинного організму та інші [41]. Існують різні думки щодо розподілу 

радіонуклідів у рослинах. На думку одних вчених, 137Cs переважно накопичується 

вегетативними органами рослин у меншій мірі – генеративними [28]. Інші вчені вважають 

[40], що найбільша кількість радіонуклідів збирається в кореневій системі, а надземна 

містить меншу кількість радіонуклідів. Деякі вчені розглядають рівень забруднення 

радіонуклідами в залежності від способу розмноження [45]. 

Дослідниками відмічається залежність накопичення 137Cs рослинами від кількості 

К+ у ґрунті та різних органах рослин [59]. Водночас відмічається, що у період інтенсивного 

росту, коли рослині більше потрібен К+, надходження 137Cs до рослин може зменшуватися. 

На думку деяких вчених [44], більша кількість 137Cs по відношенню до К+ міститься у 

старіших за віком рослинах, оскільки внаслідок старіння в рослинних тканинах втрати К+ 

перевищують втрати 137Cs. Таких же висновків дійшли і вчені Російської Федерації [76]. 

Більшість дослідників вважає, що інтенсивність надходження 137Cs у рослини 

знаходиться у тісній залежності від щільності забруднення ґрунту радіонуклідом. Дана 

закономірність відмічалася такими вченими як В. П. Ананян [4], О. Т. Демків [21], 

С. В. Зібцев, В. М. Худолій [23], Г. І. Кабашнікова, Т. Н. Блотскіх [26], К. П. Махонько, 

Ф. А. Работнова [39], П. І. Собачін та І. В. Мовчанов [66]. Були встановлені також 

показники, що характеризують інтенсивність надходження радіонуклідів у рослини – 

коефіцієнти накопичення (КН) та переходу (КП). 

Однак Ю. Н. Пятнов та Е. Н. Цуранков у своїй роботі [60] відмічають відсутність 

кореляції між вмістом радіонуклідів у ґрунтах та рослинах. Такої ж думки дотримуються 

англійські вчені, які вважають, що визначальний вплив на кількість 137Cs в рослинах має 

не стільки загальна кількість радіонукліду у ґрунті, скільки ступінь його рухомості в 

даному типі ґрунту. 

В стані вивчення та наукових суперечок знаходиться і питання кількісного 

накопичення 137Cs у фітомасі рослин. У науковій літературі наводяться дані про те, що між 

показниками щільності забруднення та величинами КН та КП існує зворотна залежність 

[40, 66]. Дослідники вважають, що високі значення щільності радіоактивного забруднення 
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ґрунту 137Cs зумовлені наявністю у ґрунті “гарячих“ частинок, які містять 137Cs, 

недоступний для кореневого живлення рослин. На площах з меншими показниками 

щільності радіоактивного забруднення ґрунту 137Cs радіоактивні частинки знаходяться у 

доступному стані і легко поглинаються рослинами [6, 32]. 

Властивості ґрунтів істотно впливають на накопичення 137Cs рослинами. А. Н. 

Марей та інші [15], Л. А. Рерих, І. Т. Моісєєв [61], Е. Б. Тюрюканова, Ф. І. Павлоцька [53] 

вказують на залежність надходження 137Cs кореневим шляхом у рослини від фізико-

хімічних властивостей ґрунтів. 

Найбільше накопичення радіонуклідів у рослинах спостерігається на дерново-

підзолистих ґрунтах, а найменше – на чорноземах [50]. Деякі дослідники вважають, що 

органічні речовини ґрунту мають суттєвий вплив на поглинання 137Cs рослинами, помітно 

обмежуючи рухливість радіонукліду [63]. Існує і протилежна точка зору, згідно з якою 

137Cs більш інтенсивно надходить у рослини з ґрунтів, що містять значну кількість 

органічних речовин [46]. 

Хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів викликає слабке протікання процесів 

необмінного поглинання 137Cs. У зв’язку з цим у дерново-підзолистих, а також в 

органогенних (торфо-болотних) і аналогічних їм ґрунтах 137Cs характеризується різко 

підвищеною міграційною здатністю і біологічною доступністю [70]. 

Надходження радіонукліду в надземні органи рослин тісно пов’язане з поглинанням 

рослинами вологи. Перерозподіл радіонуклідів з кореня до стебла відбувається лише з тих 

місць, з яких корені поглинають вологу [7]. Відомо, що з підвищенням вологості ґрунту 

надходження радіоізотопів до рослин збільшується. 

Відмічається, що виявити кореляцію між надходженням 137Cs у рослини та 

вологістю ґрунту досить важко, оскільки дана залежність маскується іншими факторами 

[47]. Разом з тим, підкреслюється, що у більш вологих умовах радіонукліди, зокрема 137Cs, 

більш інтенсивно переходять у доступні для рослин форми. 

Також існує думка, що загальний винос радіонуклідів рослинами з підвищенням 

вологості зростає за рахунок збільшення біомаси рослин, а не концентрації в них 

радіонуклідів [27]. 
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Температурний режим також має вплив на накопичення мінеральних речовин та 

радіонуклідів рослинами. Найбільша активність радіонуклідів відмічається за умов теплої 

погоди [30]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід відмітити, що значна частина території 

Полісся, в тому числі Житомирської області, після аварії на ЧАЕС виявилася забрудненою 

радіонуклідами. При вирощуванні сільськогосподарських культур на забруднених 137Cs 

дерново-підзолистих ґрунтах отримують рослинницьку (зерно, картоплю, кормові) та 

тваринницьку продукцію, забруднену радіонуклідами. Тому розробка та впровадження 

заходів з виробництва екологічно чистої продукції є і досі актуальною.  

 

1.2. Біолого-ботанічна характеристика енергетичних культур 

Натуральними місцями походження енергетичних рослин є терени Японії, 

Південних Курил, Манджурії, Кореї, Тайланду, Полінезії і Східного узбережжя 

США. Енергетичні рослини зустрічаються у природі, а також вирощуються в 

фермерських господарствах на теренах майже цілої Південно-Східної Азії і 

Центральних США. 

Особливо швидким ростом і високою якістю характеризується міскантус 

гігантеус (Miscanthus giganteus G.). В природному середовищі ці рослини 

досягають до 6 м висоти, діаметр стебел досягає навіть 6 см, а вегетація може 

тривати 30 років. 

До початку п’ятого століття міскантус застосовувався тільки в Китаї як 

протиерозійна рослина. До Європи швидше за все потрапив у XVI столітті, але 

трактувався тільки як оздобна рослина, зважаючи на утворення великих купин [78]. 

В 1935 році датський вчений Ансель Ольсен завіз до Європи з декоративною 

метою, а згодом для отримання біопалива. 

Miscanthus належить до відділу покритонасінних (Angispermal), класу 

однодольні (Monocatyledoneae), ряду (Glumifloreae), родини злакові (Gramineae), 

роду (Miscanthus Anderse), вид – Miscanthus giganteus Greef i Deu. 

Міскантус гігантеус (Miscanthus giganteus G.) є багаторічною трав’янистою 

рослиною з добре розбудованою кореневою системою. Маса коренів перед появою 
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сходів складає біля 15–25 т сухої маси з гектара. Корені сягають до 2,5 м вглиб 

землі. Така коренева система сприяє дуже доброму використанню елементів 

живлення і води. Стебло є дуже міцним, з волосками або без них, з добре видимими 

вузлами, забарвлення однорідне. З огляду на великий вміст у стеблі лігніну і 

целюлози, відзначається він великою витривалістю до механічних ушкоджень. В 

європейських умовах рослини досягають від 200 до 350 см висоти. У перший рік 

вегетації рослини досягають 200 см, на другий рік – 350 см, а в наступні – 450 см. 

Листові пластинки довгі, сплюснуті і ланцетоподібні (у небагатьох видів овальні), 

без поперечних жилок, довжина 60–100 см і ширина 0,8–3,2 см. Ростуть поодиноко 

з вузлів, майже по всій довжині стебла. Забарвлені вони однорідно, яскраво- або 

темно-зеленого кольору. На рослині листя утримується дуже довго, навіть 

упродовж зими. Суцвіттям є волоть, або колосоподібна волоть, слаборозвинута, яка 

також довго залишається на рослині. Велика кількість генотипів не квітне або не 

утворює насіння. Якщо внаслідок холодного клімату Східної Європи рослини не 

входять у стан спокою, то цвітуть вони між вереснем і листопадом [77]. 

В Європі Miscanthus розпочинає свій ріст у квітні, коли температура ґрунту 

досягає 10–12 ºС, а закінчується під впливом приморозків у листопаді. Температура 

потрібна для початку у розвитку листя і коливається між +5 і +10 ºС, залежно від 

генотипу. Але це є одна з небагатьох рослин із механізмом фотосинтезу С4, яку 

можна вирощувати в умовах клімату Центральної та Східної Європи [73]. 

Сильфій пронизанолистий (Silhium perfoliatum L.). Стебло пряме, добре 

облистяне, товсте, чотири- і шестигранне, злегка опущене, висотою 122–244 см. 

Кількість продуктивних стебел у кущі становить від 6 до 12 шт. У зріджених 

посівах при високому рівні агротехніки кількість пагонів сягає 15–25 шт. Листки 

темно-зеленого кольору, жорсткі, зазубрені, листкова пластинка дельтоподібна або 

широкоовальна, 30 см і шириною 13–15 см. Розміщення їх супротивне. У верхній 

частині стебла листки безчерешкові, зрослися – пронизанолисті, зазвичай покриті 

волосками з обох сторін. Листя, яке розміщене на нижній частині стебла, 

черешкове [80]. 
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Суцвіття –суцільний кошик. Квіти жовті, зібрані в кошик діаметром 3–5 см. 

Обгортка суцвіття з висотою 12–25 см, напівсферична, зовнішнє прицвіття широке 

яйцеподібне. Війчасте по краях. 

Плід – двокрила сім`янка. Маса 1000 насінин – 18–25 г. 

Коренева система добре розвинута. Головний корінь досить потовщений та 

має численні бічні корені різних порядків, здатний формувати додаткові корені. 

Бічні корінці також добре розвинуті та розгалужені. 

Сорго багаторічне (Sorghum almum Parodi). Рослина утворює 5–7 

генеративних пагонів, висота яких сягає 240–260 см. Листки зелені, довгі, середньої 

ширини. Маса 1000 насінин 8,5–8,8 г. Облисненість 40–45 %. Вегетаційний період 

триває 100–110 діб. В умовах України рослина формує кущ із трьох продуктивних 

стебел заввишки 230–300 см [94]. Основне стебло і всі бічні пагони зверху 

закінчуються волоттю. Листки – довголанцетні 60–80 см завтовшки, 3–5 см 

завширшки. Кількість їх на рослині коливається від 18 до 26 шт. Суцвіття – волоть 

довжиною 40–45 см. Насіння видовжене, коричневе, чорне. Коренева система 

добре розвинена і проникає в грунт на глибину 2–2,5 м. Під час посухи здатна 

розвивати вторинне коріння [79]. 

Сіда багаторічна (Sida hermaphrodita). Рослини мають 5–7 генеративних 

пагонів. Листки великі пальчасто-лопатеві, зеленого кольору. Стебла міцні, з 

вираженим антоціановим забарвленням. Насіння достигає дружно. Маса 1000 

насінин 3,6–3,85 г. Облисненість – 35–40 %. Вегетативний період – 150–155 діб. 

Вміст білка – 12–15 %, клітковини – 30–33 %. Урожайність надземної маси (сухої 

маси) – 70–90 (17,5–25,2), насіння – 1,6–2,0 т/га. Розмножується насінням. Норма 

сівби 5–6 кг/га. У перший рік життя форми залежно від висоти рослин поділяються 

на низькорослі (до 100 см), середньорослі (до 110 см) та високорослі (до 125 см). 

Квітки правильні, актиноморфні, двостатеві. Розташовані в пазухах листків на 

основному стеблі та бічних пагонах. Суцвіття – китиця, складається з 11–15 квіток. 

Бутони округлої форми. Плід – роздрібна коробочка з 6–9 плодиків. Вгорі з двома 

вістрями. Насіння – неправильної округлої форми, ниркоподібне – овальне, сіро- 

коричневе. Довжина насіння 2,2–3,0 мм, ширина 2,0–2,5, товщина 1,1–1,8 мм. 
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Насіння гладке й голе, буре, на верхівці з горбиком. Маса 1000 насінин – від 3,3 до 

3,90 г. Сіда формує потужну кореневу систему. 

Свербига східна (горлюна) (Bunias orientalis). Багаторічна трав’яниста 

рослина із родини капустяних. На одному місці зростає 10–15 років, інтенсивно 

використовується 6–8 років.  

У природі існують дворічні та однорічні форми. Має перспективи для 

використання на зелений корм, силос, сіно, трав’яну муку, медонос та біопаливо. 

Висока продуктивність свербиги досягається з другого року життя. 

Урожайність зеленої маси становить 25–50 т/га. 

В умовах України рослини сягають висоти від 130 до 200 см залежно від умов 

вегетації. Квітки жовто-лимонного кольору, а суцвіття – китиця, яка складається з 

27–53 дрібних квіточок. Маса 1000 насінин – 26–28 г. 

Корінь стрижневий, проникає в ґрунт на глибину 160–180 см. Облисненіть – 

50–65 %. Вегетаційний період становить 95–110 діб. Стебло неправильне округло-

ребристе, опушене, у верхній частині гіллясте. Листики великі зубчасті сизо-зелені. 

Свербига східна невибаглива до ґрунтів, але на родючих забезпечує високу 

продуктивність. Витримує короткочасне затоплення. 

 

1.3. Вплив важких металів на агроекологічний стан ґрунту та якість 

фітомаси енергетичних культур 

Для підвищення біологічної активності ґрунтів людина свідомо втручається у 

природний кругообіг елементів у агроландшафті. Це втручання до останнього часу 

обмежувалося внесенням у ґрунт основних біогенних елементів, таких як N, P, K, Ca. В 

той же час, для родючості ґрунтів Полісся важливе значення мають також мікроелементи, 

такі як Cu, Co, Zn, Mn, Ni та деякі інші, які беруть участь у фізіолого-біохімічних процесах 

і виконують важливі життєві функції. Поряд з основними елементами живлення у ґрунт 

вноситься велика кількість важких металів, до яких відносяться і вищеперераховані 

мікроелементи, а також свинець та кадмій [42]. До важких металів відносяться хімічні 

елементи з атомною масою більше 40, що мають властивість металів і густину понад 5 

г/см3 . До цієї групи відноситься 40 елементів [57]. 
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Однак поняття „важкі метали” умовне, тому що до цієї групи входять мідь, цинк, 

молібден, кобальт, марганець, залізо, які вже згадані вище і називаються мікроелементами. 

Вони в мінімальній кількості є життєво необхідними для рослин і тварин. Однак, при 

нагромадженні вище допустимої межі, вони стають токсикантами, тобто важкими 

металами. Значна частина всіх шкідливих речовин, що знаходяться безпосередньо у 

повітрі, потрапляє на поверхню землі та у ґрунт, де тривалість дії залежить від їх кількості 

та фізико-хімічних властивостей ґрунту. Від цих властивостей ґрунту дія важких металів 

проявляється по-різному [49]. 

За результатами досліджень багатьох вчених С. М. Рижука, І. Т. Слюсара, 

В. А. Вергунова [62] визначено рівні вмісту важких металів у ґрунтах та рослинах. 

Забруднення важкими металами значною мірою залежить від їх валового вмісту в 

ґрунті. Фоновий вплив хімічних речовин в ґрунті – це вміст, що відповідає його 

природному хімічному складу. При валовому вмісті забруднюючих речовин у ґрунті (в 

тому числі важких металів), що перевищує його ГДК, визначають рухому форму 

забруднюючої речовини, яка власне є реальною загрозою для екосистем. 

Фоновий вміст важких металів у дерново-підзолистих ґрунтах Житомирського 

Полісся за результатами 10-го туру паспортизації становить: свинцю – 2,5–5,0 мг/кг, 

кадмію – 0,15–0,30, міді – 0,3–0,7 та цинку – 0,3–0,6 мг/кг [71], що у 2–5 разів нижче ГДК. 

Більша частина всіх шкідливих речовин, яка знаходиться безпосередньо у повітрі, 

потрапляє на поверхню землі та в ґрунт. У ґрунті вони не залишаються бездіяльними та в 

залежності від їх кількості, тривалості дії та фізико-хімічних властивостей ґрунту можуть 

призвести до різноманітних негативних наслідків. Ґрунтовий покрив ландшафтів виконує 

функції біологічного адсорбенту, руйнівника і нейтралізатора різних техногенних 

забруднювачів. Термін перебування забруднюючих компонентів у ґрунтах значно 

більший, ніж в інших складових біосфери, тому важкі метали, що нагромаджуються в 

ґрунтовому покриві, дуже повільно знешкоджуються при вилуговуванні, споживанні 

рослинами, ерозії та дефляції. Встановлено, що перший період виведення (тобто 

зменшення наполовину від початкової концентрації) важких металів для ґрунтів варіює в 

доволі широких межах, а саме: для цинку – від 70 до 510 років, для кадмію – від 13 до 1100, 

для міді – від 310 до 1500 і для свинцю – від 740 до 5900 років [49]. 



31 
 

 

Землі, розташовані вздовж автомобільних шляхів, значною мірою можуть 

забруднюватися свинцем, що міститься в антидетонаційних присадках, до бензину, з 

продуктами дизельного палива та мастильними матеріалами надходять кадмій та цинк. 

Максимальне забруднення ґрунтів спостерігається на відстані 7–10 м від дороги, а в зоні 

30–80 м відмічається зниження врожайності й різке погіршення якості 

сільськогосподарської продукції [48]. 

Вміст важких металів у зонах забруднення може досягати тисяч міліграмів на 1 кг 

ґрунту, що перевищує допустимі рівні у сотні й тисячі разів. Такі території не можна 

використовувати в сільськогосподарських цілях. 

Одним із шляхів забруднення ґрунту важкими металами є внесення органічних 

добрив – підстилкового гною, осаду стічних вод, сапропелю та інших. Так, за даними 

Л. І. Акенієвої [16], внесення за ротацію 220 т підстилкового гною може підвищити вміст 

важких металів у ґрунті в 1,7 раза більше проти природного вмісту. 

Відомо [52], що важкі метали в ґрунті можуть знаходитися в різноманітних по 

розчинності та рухомості формах, а саме: нерозчинні, які входять до складу ґрунтових 

мінералів, обмінні, які перебувають у динамічній рівновазі з іонами даного металу в 

ґрунтовому розчині, рухомі та розчинні форми. Між ними існує не тільки тісний 

взаємозв’язок, а й можливе перетворення одних форм в інші. Рухомі форми металів 

можуть нагромаджуватися в ґрунті до великих концентрацій, які зумовлюють їх 

токсичність як для ґрунтової біоти, так і для рослин [62]. 

Більша частина металів зв’язується органічною речовиною ґрунту – гуміновими 

кислотами та фульвокислотами. Ґрунти, які мають  значну кількість органічної речовини, 

здатні накопичувати набагато більше важких металів, ніж піщані або бідні на гумус [38]. 

Водночас постійне надходження важких металів у ґрунт, навіть у малих кількостях 

протягом тривалого часу, здатне призвести до значного нагромадження їх у профілі [52].  

Шкідлива дія важких металів у ґрунтах важкого механічного складу, з більш 

високим вмістом гумусу та обмінних основ проявляється слабше, ніж у легких та бідних 

ґрунтах. Це пояснюється здатністю глинистих мінералів і органічної речовини переводити 

метали у зв’язаний стан. 
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У ґрунтах, що містять велику кількість карбонатів, рухомі сполуки металів 

переходять у важкодоступний стан. Це чорноземи, каштанові, сіроземи, бурі, солонцюваті 

ґрунти, солонці та солончаки [48]. 

Менш стійкі до дії різних видів забруднення ґрунти, які мають кислу реакцію 

середовища та ненасичені основами: підзолисті, дерново-підзолисті, болотні, сірі та бурі 

лісові ґрунти. Вказані типи і види ґрунтів ємністю поглинання менше 20,0 мг-екв/100 г 

мають малу буферність до хімічного забруднення, особливо до дії кислих опадів і 

забруднення важкими металами, і тому найбільш схильні до забруднення важкими 

металами, пестицидами та іншими хімічними речовинами. Ґрунти Полісся з ємністю від 

декількох одиниць до 10 мг-екв/100 г ґрунту мають невелику утримуючу здатність щодо 

важких металів, у зв’язку з чим важкі метали легко адсорбуються рослинами [62]. 

Потрапляючи у ґрунт, забруднюючі речовини порушують структуру ґрунту та 

збільшують його загальну щільність. Все це призводить до зниження водопроникності, 

утворення на поверхні ґрунту кірки, в ньому різко погіршується водно-повітряний режим. 

Накопичуючись у ґрунті, важкі метали змінюють його фізико-хімічні властивості: зростає 

рухомість глинистої фракції, змінюється рН середовища, зменшується вміст обмінних 

форм кальцію і магнію, руйнуються новоутворення карбонатів, гідроксидів заліза, 

збіднюється кількісний склад гумусу, збільшується рухомість гумінових кислот [66]. 

Внесення органічних добрив в значній мірі знижує рухомість важких металів за 

рахунок створення органо-мінеральних сполук, що є слаборозчинними. Для зниження 

фітотоксичності важких металів можна використовувати природні цеоліти, які, крім 

сорбційних властивостей, забезпечують рослини елементами живлення і покращують 

структуру ґрунту [69]. 

Зниженню фітотоксичності важких металів значне місце відводиться самим 

рослинам. Так, за ступенем стійкості до токсичної дії важких металів у порядку зменшення 

рослини розміщуються так: трави, злакові зернові, картопля, цукрові буряки. 

Високий рівень техногенного навантаження на агроландшафти в останні роки 

призводить до підвищеного рівня забруднення їх важкими металами, які відносяться до 

найшкідливіших для навколишнього середовища хімічних забруднювальних речовин. 

Важкі метали передаються по трофічних ланцюгах з вираженим кумулятивним ефектом, 
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у зв’язку з чим токсичність їх може проявлятися раптово на окремих ланках трофічних 

ланцюгів. 

У зв’язку з цим, ведення землеробства на забруднених важкими металами ґрунтах є 

одним з актуальних питань для агроекологів. Забруднені важкими металами ґрунти 

потребують спеціальних засобів детоксикації ґрунту, що могли б не допустити 

надходження їх у рослинницьку продукцію. Виходячи з цього, дослідження токсичного 

впливу важких металів на природну ланку «ґрунт–рослина» і розробка заходів з 

детоксикації ґрунту є надзвичайно важливими. 

 

1.4. Вплив мінеральних добрив на родючість ґрунту та врожайність 

енергетичних культур 

Вплив ґрунту на врожайність культур пов’язаний із запасами в ньому елементів 

живлення, вологи, реакцією ґрунтового розчину, вмістом органічної речовини, його 

фізичними і біологічними властивостями [34]. 

На думку багатьох вчених [51], застосування органічних та мінеральних добрив є 

радикальним способом впливу на поживний режим ґрунту та умови живлення рослин. 

У світовому виробництві сільськогосподарської продукції на мінеральні добрива 

припадає близько 50 % загальної продуктивності [2]. 

Провідна роль серед мінеральних добрив належить азотним добривам. Азот 

входить до складу ДНК, РНК, амінокислот та інших важливих речовин. У той же час, 

надлишок азоту у ґрунті призводить до надмірного розвитку надземної маси та до 

затягування періоду вегетації [72]. 

Застосування підвищених доз азотних добрив є особливо небезпечним, оскільки 

призводить до забруднення навколишнього середовища нітратами і нітритами та їх 

накопичення у продукції рослинництва. До того ж, разом з азотними добривами у ґрунт 

вносяться і важкі метали: кадмій, свинець, мідь, цинк. Не випадково, за оцінкою 

українських і німецьких вчених 20 % забруднення навколишнього середовища дає 

сільське господарство [68]. Тому раціональне використання добрив, і особливо азотних, 

наразі є дуже актуальним. 
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Під всі сільськогосподарські, в тому числі енергетичні культури, розроблені 

оптимальні дози азотних добрив, які гарантують одержання чистої продукції й 

виключають забруднення навколишнього середовища при збалансованому їх внесенні з 

фосфорними та калійними добривами [52]. 

Фосфор, як і азот – важливий елемент кореневого живлення. Фосфорні добрива 

позитивно впливають на розвиток рослин, кореневої системи, особливо у перші фази 

розвитку, сприяє їх визріванню, пом’якшує дію посухи, підвищує стійкість до низьких 

температур та хвороб, а також зрівноважує дію азотних добрив [13].  

За систематичного внесення фосфорних добрив у ґрунті нагромаджуються 

залишкові фосфати, завдяки чому поліпшується його фосфатний режим і підвищується 

врожайність культур. Однак при визначенні доз фосфорних добрив обов’язково необхідно 

враховувати фактичний вміст рухомого фосфору у ґрунті [19, 43]. 

З поліпшенням азотного і фосфорного живлення та за достатнього 

вологозабезпечення потреба рослин у калії зростає. Також внесенням калійних добрив у 

ґрунт можна деякою мірою зменшити негативну дію окремих факторів погоди, зокрема 

нестачу вологи [18], та зменшити забруднення продукції радіонуклідами при вирощуванні 

енергетичних культур на забруднених територіях [8].  

Вітрясов Г. П. відмічає, що середній коефіцієнт використання елементів живлення 

з мінеральних добрив становить: азоту – 60, фосфору – 20, калію – 70, з гною 

підстилкового, відповідно, 25, 40 і 60 % [11]. 

Гамзиков Г. П., Кулачина М. Н. вважають, що основним фактором, який зумовлює 

зміну фракційного складу гумусу ґрунтів за тривалого використання добрив, є зміна 

кислотного режиму ґрунтів під впливом підкислюючої дії добрив. Однак існують і 

протилежні твердження [15, 29]. 

Застосування мінеральних добрив покращує ріст не тільки культурних рослин, а й 

бур’янів. За даними А. О. Лимар із співавторами [33], закономірною, незалежною від 

сівозміни і системи обробітку ґрунту, була менша кількість бур’янів на більш 

інтенсивному подвійному мінеральному фоні. Але маса їх сухої речовини збільшувалась. 

У варіанті з подвійним фоном NPK (порівняно з рекомендованим) їх маса зросла на            
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41–43 %. На збільшенні забур’яненості від застосування органічних і мінеральних добрив 

акцентують увагу багато науковців [33, 54, 65]. 

Промисловість України, крім односторонніх мінеральних добрив, що містять лише 

один основний елемент живлення, випускає також комплексні добрива, які містять не 

менше двох елементів живлення [55]. Найпоширенішими є азотно-фосфорні та азотно-

фосфорно-калійні комплексні добрива, які випускаються у твердому та рідкому станах.  

Мінеральні добрива є однією з головних складових поживного режиму ґрунту та 

живлення рослин. У зв’язку зі значним підвищенням цін на мінеральні добрива останнім 

часом внесення їх в оптимальних дозах значно підвищує собівартість продукції 

рослинництва і робить виробництво економічно невигідним. 

Використання оптимальних доз мінеральних добрив сумісно з регуляторами росту 

потребує глибокого вивчення, що дає можливість отримувати високі врожаї екологічно 

чистої продукції при економічно вигідній собівартості. 

У 70–80 роках минулого століття в Україні широко запроваджувались індустріальні 

методи ведення сільського господарства, що забезпечувало значне зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції. Однак така індустріалізація супроводжувалася 

посиленням антропогенного тиску на довкілля, вичерпанням природних ресурсів та 

забрудненням навколишнього середовища токсичними речовинами. Такий підхід призвів 

до постійного зростання кількості енергії, необхідної для виробництва продукції [14]. До 

цього додалися проблеми, пов’язані з Чорнобильською трагедією, і процесами урбанізації. 

У сукупності це призвело до екологічної кризи у багатьох регіонах країни і створило в 

аграрному секторі вкрай напружену ситуацію. 

На початку XXI століття внесення органіки – гною, який у 80–90 роки минулого 

століття був одним з основних заходів збереження родючості ґрунтів, через різке 

зниження поголів’я худоби практично зведене до нуля. З підвищенням цін різко 

зменшилося внесення і мінеральних добрив. У результаті у Поліській зоні України 

намітилися стійкі тенденції зниження родючості дерново-підзолистих ґрунтів, і як 

наслідок – врожаю сільськогосподарських культур [35]. 

У зв’язку зі зниженням рівня агроекологічного ведення землеробства виникли 

об’єктивні передумови для альтернативного землеробства XXI століття. 
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Не випадково Держдепартамент сільського господарства США ще у 1980 році 

визнав альтернативні методи ведення сільського господарства, які спрямовані на 

поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості та сприяють 

утворенню екологічно стійких агроландшафтів з метою фітореабілітації ґрунтів. 

 

1.5. Перспективи вирощування енергетичних культур для виробництва 

біопалива 

Біопаливо, вироблене з відновлювальних джерел енергії, набуває все 

більшого значення у світі. Основні причини цього: зростання цін на викопне 

паливо, його вичерпні запаси і збільшення «парникового ефекту», пов’язаного з 

використанням викопних видів палива. 

Інтеграція України до світового економічного простору з урахуванням 

вичерпності традиційних енергоносіїв вимагає нових підходів до формування і 

впровадження організаційно-економічних засад енергетичного розвитку галузей 

національного господарства. В сучасних умовах ця проблема є актуальною, 

оскільки енергетичний розвиток тісно пов’язаний з підвищенням 

конкурентоспроможності національної економіки. 

 Останнім часом підвищення цін на енергоносії негативно впливає не лише 

на економіку України, екологію, добробут громадян, а і на залежність від 

імпортованих енергоносіїв. Саме це є передумовою того, що Україна змушена 

шукати альтернативні джерела енергії [3, 10, 17]. 

Важливим завданням науковців і сільськогосподарських виробників є 

розробка і оптимізація технологій вирощування, економічного та енергетичного 

обґрунтування технологічних процесів залежно від ґрунтово-кліматичних умов 

[10, 73]. 

Світовий досвід використання відновлюваних джерел енергії описано в 

працях М. В. Роїка, Я. Б. Блюма, Г. Г. Гелетухи, І. П. Григорюка, Ю. Б. Матвєєва, 

А. А. Долинського та інших. Потужним потенціалом у постачанні енергоносіїв 

виступає сільське господарство України і Європи [1, 10]. 
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Окремі автори вважають недоцільним виробництво біопалива, 

обґрунтовуючи це багатьма проблемами. Але поряд з позитивними висновками 

щодо підтримки біопалива є те, що продукти фотосинтезу протягом багатьох 

тисячоліть були і є не лише основним джерелом харчування, а й важливою та 

єдиною енергетичною сировиною для людства. Так, у 2008 році Королівське 

товариство і парламент Великобританії оприлюднили дві доповіді, в яких жорстко 

оцінили біопаливо першого покоління (із зерна пшениці, кукурудзи, ріпаку, сої). 

Подібну оцінку біопаливу 1-ого покоління дав Європарламент, прогнозовано 

знизивши частку біопалива із 20 % до 10 % у 2020 році [10]. 

Але Євросоюз прийняв науково обґрунтований закон про доведення частки 

автомобільного біопального до 5,9 % у 2010 році та до 7−10 % у 2020 році. Активно 

у процес виробництва біопалива 1-го покоління включилися Іспанія, Франція, 

Німеччина, Італія та Англія [17]. 

В Україні на жаль, вкрай незадовільні темпи розвитку ринку біопалива, 

незважаючи на прийняття урядом цілої низки законодавчих актів, які 

спрямовувалися на вирішення цієї проблеми. Це зумовлено несистемністю і 

непослідовністю в організаційних і економічних механізмах розвитку біопаливної 

галузі, породженням недовіри до їх повноцінної реалізації, відсутністю політичної 

волі, недоліками управління у вітчизняній енергетичній сфері. 

Виробниче використання енергетичних рослин в Україні перебуває на стадії 

експериментальних досліджень. Необхідна цілеспрямована робота із 

впровадження енергетичних рослин в Україні [16]. Важливі досягнення у 

біоенергетиці досягнуто у науково-дослідних установах НАН України і НААН та в 

окремих вищих навчальних закладах. Серед них Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Інститут відновлювальної енергетики 

НАН України, Вінницький національний аграрний університет, Інститут 

технологічної теплофізики НАН України, Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН 

України та деякі інші, які виконують Державні програми з розвитку біоенергетики. 
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Опрацьовано технології вирощування та переробки сировини, розроблено 

обладнання для отримання рідкого, газового і твердого біопалива. 

Наразі у країнах Євросоюзу 13,2 млн га земель є доступними для 

вирощування енергокультур, а у 2020 році цей показник може вирости до 

20,5 млн га, а до 2030 р. – до 26,2 млн га [74]. За оцінкою Європейської Комісії, під 

енергетичні культури необхідно задіяти близько 10 % всіх використовуваних 

сільськогосподарських земель. Майже всі європейські енергетичні програми 

передбачають збільшення частки відновлювальних джерел енергії [10, 16, 73]. 

В Україні фундаментальні дослідження щодо перспектив використання 

енергетичних культур як паливної сировини розпочаті лише декілька років тому, 

згідно з цільовою програмою наукових досліджень НАН України „Біомаса як 

паливна сировина” („Біопаливо”), затвердженої розпорядженням Президії НАН 

України № 220 від 30 березня 2011 р. [10, 73]. Серед фахових публікацій 

вітчизняних науковців з обраної тематики наявні праці, які містять досить 

суперечливі результати досліджень. Більшість інформації щодо енергетичних 

культур – науково-популярні повідомлення в мережі Інтернет (часто без 

авторства), розраховані на пересічного користувача, який не є фахівцем у галузі 

сільського господарства [74]. 

Енергетичні культури – це рослини, які спеціально вирощують для 

використання у якості палива або для виробництва біопалива. В Україні 

проводиться широка науково-дослідна робота щодо енергетичних культур. 

Великий вклад у цей напрямок роботи вносить Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Бережанський агротехнічний інститут та інші 

наукові заклади України. 

Нині досліджується більше 20 видів швидкозростаючих енергетичних 

культур, які доцільно вирощувати для отримання рослинної біомаси. До 

енергетичних культур належать швидкозростаючі дерева різних видів верби та 

тополі, однорічні та багаторічні трав’янисті рослини, наприклад, сорго, цукровий 

очерет, міскантус, амарант, гірчак гострокінцевий, горець сахалінський, мальва 
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пенсильванська, румекс, просо лозове, гібридний тютюн. До енергетичних культур 

водоростей відносять хлорелу, дуналіеллу, батріококус та інші [10, 16, 17, 73]. 

В Україні налічується близько 3,5 млн га земель, виведених із сівозмін через 

їх низьку родючість, схильність до ерозії, забрудненість важкими металами та 

радіонуклідами [10, 74]. Вирощування швидкозростаючих високоврожайних 

енергетичних культур на даних землях збереже ґрунти від ерозії, збільшить 

потужність гумусного шару і загалом покращить екологічний та енергетичний стан 

країни. На думку вчених, найбільш енергетично ефективними є три види 

енергетичних культур: швидкозростаюча верба прутовидна (Salix viminalis), 

міскантус (Miscanthus), сорго (Sorghum). Для їх вирощування в Україні 

створюються високопродуктивні плантації з тривалим терміном експлуатації. 

Культури характеризується високим показником приросту фітомаси. Насадження 

енергетичних культур залишаються продуктивними 20–30 років, а врожай 

становить 30–50 т/га сухої маси на рік. Позитивною особливістю енергетичних 

культур є стійкість до морозів, шкідників і збудників хвороб. Вони можуть зростати 

на ґрунтах різного типу, на заболочених і непродуктивних землях або навіть 

забруднених важкими металами та радіонуклідами. Крім того, ці культури здатні 

адсорбувати з ґрунту у великій кількості важкі метали та радіонукліди, що сприяє 

очищенню забруднених ґрунтів та покращання екології. Найбільший досвід у 

вирощуванні енергетичних культур мають такі країни як Швеція, Англія, Ірландія, 

Польща, Данія. В Україні, незважаючи на велику кількість малопридатних для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва земель, промислових 

посадок енергетичних культур поки що недостатньо [1, 16]. 

Ідеально підходить для вирощування на забруднених радіонуклідами і 

пестицидами малопродуктивних землях міскантус (Misccanthus). За рахунок 

високої врожайності сухої біомаси (до 20 т/га), високої теплотворної здатності 

(5 кВт/год або 18 МДж/кг), низької природної вологості стебел на час збирання (до 

15 %) міскантус, у порівнянні з іншими культурами, є найефективнішою рослиною 

для виробництва біопалива. Стебла міскантусу ростуть заввишки до 4 м і містять 

65–75 % целюлози, що обумовлює його високу енергетичну цінність. Під час 
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згорання біомаси виділяється менша кількість вуглекислого газу, ніж було його 

абсорбовано рослинами у процесі фотосинтезу, тому використання біопалива з 

міскантусу не сприятиме розвитку парникового ефекту. Крім того, вирощування 

міскантусу позитивно впливає і на родючість ґрунту, оскільки впродовж чотирьох 

років вирощування у ґрунті накопичується майже 20 т/га кореневищ, що 

еквівалентно 7–10 т/га органічних добрив [10, 17, 73]. 

Ще однією із перспективних енергетичних культур є сорго (Sorghum), яке 

адаптоване до вирощування в Україні. Сорго багаторічне використовується 

здебільшого в якості продовольчої культури для виробництва корму та крохмалю 

[92–94]. Дослідження з виробництв біопалива із соргових культур у США були 

розпочаті більше 30-ти років тому, коли високі ціни на нафту стимулювали інтерес 

до альтернативних джерел енергії [80]. 

 Проте, впровадження даної культури в сільськогосподарське виробництво 

України проводиться вкрай повільно, що пов’язано з відсутністю нових 

високоефективних, ресурсозберігаючих технологій його вирощування та 

переробки [73]. Сорго багаторічне – одна з небагатьох культур, яка забезпечує 

одночасно високий вихід зерна та стебел. Культура придатна для виробництва 

біоетанолу, використовується у тваринництві в якості кормів і підстилки для 

тварин та в інших галузях промисловості [81, 82]. 

Соргові культури також є перспективними для виробництва таких видів 

біопалива як біогаз, оскільки дають високу врожайність вегетативної маси, яка 

зберігає свою соковитість до кінця вегетації [83, 84]. За даними Д. Б. Рахметова, 

соргові культури з врожайністю вегетативної маси 60-80 т/га дозволяють отримати 

вихід біогазу на рівні 17,7–23,6 тис. м3 [78]. 

Сорго – цінна культура для виробництва твердого палива. Вихід енергії з 1 га 

посівів соргових культур забезпечує вихід енергії 75,77 Гкал/га [78]. Енергетична 

цінність зерна сорго становить 13,8 МДж/кг, стебел – 18,5 МДж/кг [85, 87]. Крім 

того соргові культури мають вищий енергетичний вихід порівняно з кукурудзою та 

пшеницею [86]. 
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Сорго, завдяки своїм біологічним особливостям, здатне за короткий період 

формувати високий потенціал сухої біомаси (до 25 т/га) [92].  

Врожайність енергетичних культур прямо залежить від кліматичних, 

ґрунтових та інших умов. Культури мають різну потребу у водному режимі, можуть 

значно відрізнятися за морозостійкістю та посухостійкістю. 

Аналізуючи дані, можна стверджувати, що за показниками потреби у воді ці 

культури є вибагливими, що відповідає кліматичним умовам України. За 

показниками морозостійкості енергетичні культури доцільно вирощувати у 

ґрунтово-кліматичних зонах Полісся та Лісостепу, оскільки ці культури є 

морозостійкими. Посухостійкість культур залежить від їх біологічних 

особливостей, тому розміщувати плантації доцільно на достатньо зволожених 

ділянках, а міскантус та сорго рекомендовано вирощувати на ділянках, 

малопридатних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва [73, 

88–90]. 

Незважаючи на досить активний пошук альтернативних джерел енергії, 

вирощування енергетичних культур в Україні є досить проблематичним. Одна з 

таких проблем – це відсутність багатьох енергокультур у класифікаторі культур. 

Наразі верба прутовидна внесена до класифікатора як технічна культура, тоді як 

міскантуса та сорго там взагалі відсутні. Це може створити юридичні та інші 

проблеми на певному етапі господарської діяльності виробників цих культур. Ще 

одна проблема полягає в тому, що виробник енергокультур не вважається 

«сільгоспвиробником» і не має відповідних пільг (наприклад, оренда техніки), доки 

він не здійснив перший збір та продаж свого врожаю [73, 91]. 

В Європейських країнах, починаючи з 2013 року, наявна єдина 

сільськогосподарська політика ЄС, яка зобов’язує фермерів, які володіють більше 

як 15 га орних земель, виділяти не менше 5 % відповідних площ для екологічних та 

енергетичних потреб. До земель такого призначення належать, наприклад, чисті 

пари, буферні смуги, ландшафтні елементи, лісонасадження тощо. На цих 

екологічно спрямованих землях фермери зобов’язані вирощувати багаторічні 

енергетичні культури без застосування пестицидів і мінеральних добрив. Після 
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підготовки Єврокомісією звіту з даного питання у 2017 році частка земель, 

призначених для екологічних та енергетичних потреб, повинна зрости до 7 % [73]. 

Наразі в Україні є кілька компаній, що займаються вирощуванням 

енергетичних культур на комерційному рівні. Ще низка компаній планують 

найближчим часом вийти на цей ринок. Підвищення цін на енергоносії негативно 

впливає на економіку України, екологію, добробут громадян. Саме це і є 

передумовою того, що Україна змушена шукати альтернативні джерела енергії. 

Для цього планується збільшення площ для вирощування енергетичних культур. 

Площі під вирощування енергокультур необхідно збільшувати з 130 тис. га в 

2020 р., 700 тис. га в 2030 р. і в перспективі довести до 3,5 млн га [17]. 

Тому можна зробити висновки, що вичерпність традиційних енергоносіїв і 

підвищення вартості енергетичних ресурсів негативно впливають на формування 

собівартості сільськогосподарської та промислової продукції, що зменшує її 

конкурентоспроможність на світовому рівні. Тому основним завданням держави є 

забезпечення ефективного використання власної паливно-енергетичної бази і 

здійснення диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоносіїв. Одним із 

перспективних шляхів вирішення питання енергозабезпечення є використання 

відновлювальних джерел енергії. Для цього рекомендується наступне: 

- оновити класифікатор енергетичних культур; 

- землі, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві, задіяти 

для вирощування енергетичних культур; 

- передбачити відповідне фінансування з Держбюджету України [95]. 

Отже, для вирішення питання енергозабезпечення, в ґрунтово-кліматичних 

умовах України, доцільно вирощувати сіда багаторічну (Sida hermaphrodita), сорго 

багаторічне (Sorghum almum parodi), сильфій пронизанолистий (Silhium 

perfoliatum), свербига східну (Bunias orientalis) та міскантус гігантеус (Miscanthus 

giganteus). 

Результати дослідження, представлені у розділі 1, опубліковано у наукових 

працях автора [94, 95]. 
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Висновки до розділу 1 

Основою збалансованого раціонального використання земельних ресурсів 

України є збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення їх якості. 

Як свідчать дослідження науковців останніх десятиріч М. М. Городнього, 

В. В. Медведєва, О. І. Фурдичка, Н. А. Макаренко, С. П. Вознюка, Д. В. Лико, 

І. Т. Слюсаря, С. І. Веремеєнка, М. О. Клименка, О. Ф. Смаглія, П. П. Надточія, 

О. Г. Тарарико та ін. родючість грунтів та їхній агроекологічний стан суттєво 

погіршуються внаслідок розвитку деградаційних процесів. Особливу загрозу 

становлять процеси підкислення грунтів та забруднення важкими металами і 

радіонуклідами. 

За умов скорочення обсягів застосування органічних та мінеральних 

добрив, недотримання сівозмін та агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур інтенсивність розвитку деградаційних процесів 

зростає. У зв’язку з цим виникає потреба у вивченні питань, пов’язаних із впливом 

добрив на родючість, загальний агроекологічний стан та процеси відтворення 

родючості грунтового покриву шляхом вирощування енергетичних культур в 

умовах радіоактивно забруднених територіях Полісся України. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА, ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА УМОВИ  

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Умови проведення досліджень 

Для проведення досліджень у 2014 році закладено стаціонарний дослід з 

вирощування енергетичних рослин на дерново-підзолистому ґрунті на території 

населеного пункту с. Христинівка Народицького району Житомирської області, яке 

відноситься до зони безумовного обов’язкового відселення (2-а зона 

радіоактивного забруднення). 

Для досліджень були вибрані такі енергетичні культури: 

- Сіда багаторічна (Sida hermaphrodita Rusby ) – сорт Фітоенергія; 

- Сильфій пронизанолистий (Silhium perfoliatum L.) – сорт Переможець; 

- Сорго багаторічне (Sorghum almum Parodi) – сорт Колумбо; 

- Свербига східна (Bunias orientalis L.) – сорт Олімпійська; 

- Міскантус гігантеус (Miscanthus giganteus G.) – сорт Гулівер. 

Усі сільськогосподарські культури вирощувалися за загальноприйнятою 

технологією. 

Дослід закладено у 6-кратній повторності, розміщення повторень в один 

ярус, варіантів – систематичне. Загальна площа ділянки – 195 м2, площа посівної 

ділянки – 2,5 м2, облікової – 1,5 м2. 

 Культури вирощувалися на одному фоні удобрення:  

1. Без добрив (контроль); 

2. N50P50K50. 

Схема досліду представлена у таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Схема проведення досліду з вирощування малопоширених  

енергетичних культур  

 

Вихідний матеріал енергетичних рослин було отримано в Національному 

ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України. Оригінатором сортів: 

«Фітоенергія» (2008 р.), «Олімпійська» (2008 р.), «Переможець» (2008 р.), 

«Колумбо» (2008 р.), «Гулівер» (2012 р.) є Національний ботанічний сад імені М. 

М. Гришка НАН України. 

Нами запропоновано компенсацію частини елементів живлення при 

вирощуванні енергетичних культур. У досліді це здійснено за рахунок внесення 

рекомендованих доз мінеральних добрив (табл. 2.2). 

  

Культура 

Варіант  

контроль NРК 

Сіда багаторічна 

(Sida hermaphrodita Rusby) 

(без добрив) N50P50K50 

Сильфій пронозолистий 

(Silhium perfoliatum L.) 

Сорго багаторічне 

(Sorghum almum Parodi) 

Свербига східна 

(Bunias orientalis L.) 

Міскантус гігантеус 

(Miscanthus giganteus G.) 
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Таблиця 2.2 

Характеристика мінеральних добрив, які використовувалися у досліді  

Назва добрив 
Вміст поживних речовин, % 

N P K 

Аміачна селітра 34,4 - - 

Суперфосфат - 18,4 - 

Калій магнезія - - 40,2 

 

Згідно зі схемою досліду вносили рекомендовані норми фосфорно-калійних 

добрив – суперфосфат Р2О5 – 18,4 % та каліймагнезія (K2O − 40,2 %), азотних 

добрив – аміачна селітра ( N 34,4 %). 

У таблиці 2.3 представлено характеристику ґрунту дослідної ділянки. 

Таблиця 2.3 

Характеристика профілю дерново-середньопідзолистого глеюватого 

на водольодовикових покладах профілю 

Но 0–6 см Дернина 

НЕ 6–32 см 

Гумусово-елювіальний горизонт світло-сірий, пилувато-

грудкуватий, супіщаний, рихлий, свіжий, пронизаний 

корінням рослин, перехід чіткий 

Е 32–63 см 
Елювіальний горизонт білесий, не міцнопластинчастий, 

перехід чіткий 

ЕІ 63–83 см 

Елювіально-елювіальний бурий, грудкувато-

призматичний, ущільнений, на гранях структурних 

окремостей присипка SiO2, супіщаний, перехід поступовий 

Igl 83–120 см 

Ілювіальний бурий, грудкувато-призматичний, 

ущільнений, на гранях структурних окремостей присипка 

SiO2, супіщаний, перехід поступовий 

Pgl 120–140 см 
Порода світло-жовта, безструктурна, супіщана, поступово 

переходить у піщану, рихла, свіжа 
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Дослідна ділянка знаходилась у другій зоні безумовного (обов’язкового) 

відселення (с. Христинівка, Народицький район, Житомирська область). 

Грунт дослідної ділянки характеризувався супіщаним механічним складом, 

доброю водопроникністю та аерацією, що сприяло відносно швидкому 

розкладанню органічних речовин і значному вимиванню елементів мінерального 

живлення з верхніх горизонтів у нижній. Проміжок часу між опадами призводить 

до швидкого пересихання верхнього шару ґрунту, що негативно впливає на ріст, 

розвиток рослин. 

Перед закладанням досліджень з вирощування енергетичних культур на 

території радіоактивного забруднення був проведений відбір ґрунтових зразків на 

дослідній ділянці для подальших лабораторних досліджень. Результати досліджень 

представлені у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Фізико-хімічні та агрохімічні показники ґрунтових зразків  

 

Шар 

ґрун-

ту, см 

Перед початком закладання досліджень 

азот 

лужногідро

-лізований,  

мг/кг 

рухомий 

фосфор, 

мг/кг 

обмін-

ний 

калій,      

мг/кг 

гумус,

% 

сума 

увібраних 

основ, 

ммоль/100

г 

Гк, 

ммоль

/100г 

рНKCL, 

од. рН 

0−20 114,0 116,0 89,0 1,6 16,2 1,70 6,6 

 

Результати досліджень показали, що кислотність ґрунту на дослідній ділянці 

була на рівні 6,6 одиниць рН і за ступенем кислотності належала до нейтральних 

ґрунтів (6,1−7,0). Вміст гумусу був у межах 1,6 % і відносився до низького рівня 

(1,1−2,0). Що стосується основних елементів живлення (NPK), то забезпеченість 

азотом ґрунту дослідної ділянки була на низькому рівні (101−150) із вмістом азоту 

114,0 мг/кг. Вміст рухомого фосфору був на підвищеному рівні (101−150) і 

становив 116,0 мг/кг ґрунту, а вміст калію на середньому рівні забезпеченості 
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(81−120) із показником 89,0 мг/кг. Гідролітична кислотність була на рівні 

1,70 ммоль/100 г ґрунту. Показники актуальної та гідролітичної кислотності 

свідчать про те, що проводити вапнування ґрунтів не потрібно. Сума увібраних 

основ становила 16,2 ммоль/100 г ґрунту, що ґрунти мають середню забезпеченість 

основами грунтовбірного комплексу. 

Таким чином, дослідна ділянка характеризується середнім рівнем 

забезпечення основними елементами мінерального живлення з нейтральною 

реакцією ґрунтового розчину. У систему удобрення покладено загальноприйняті 

підходи з використанням так званих стандартних норм мінерального живлення, 

рекомендованих для зональних умов. 

 

2.2. Методи проведення досліджень 

Відбір зразків ґрунту для визначення 137Сs, 90Sr та важких металів проводився 

згідно з ДСТУ 4287:2004 [1] та згідно з «Методики комплексного радіаційного 

обстеження забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи територій (за 

винятком території зони відчуження)» [2]. 

Так як дослідження проводили на території ІІ зони радіоактивного 

забруднення, перед відбором проб на досліджуваній ділянці вимірювали 

потужність дози гамма-випромінювання (гамма фон) у повітрі над поверхнею землі 

дозиметром ДРГ-01Т. 

Точкові проби відбирали пробовідбірником (буром). Радіологічний бур має 

робочу площу відбору проби ґрунту не менше 0,001 м2 і забезпечує можливість 

відбору ґрунту на глибину 0,2 м. Його конструкція гарантує повноту відбору проби 

ґрунту і виключає попадання ґрунту у його робочу частину із суміжної площі, яка 

не враховується під час пробовідбору. 

Для формування об’єднаної проби ґрунту використовували 5 точкових проб, 

які відбирали методом конверта. Зразки ґрунту ретельно змішували і з них 

формували змішаний зразок вагою до 2 кг. Об’єднану пробу формували 

безпосередньо під час відбору точкових проб. 

На упаковку із зразком відібраної проби водостійким маркером наносили 



58 
 

 

шифр проби, дату, час і місце відбору. 

Відбір зразків рослин енергетичних культур для визначення 137Сs, 90Sr 

проводився згідно з існуючими чинними нормативними документами [3].  

Визначення 137Сs у ґрунті та рослинах проводилось у літровій геометрії 

посудини Маринеллі з часом експозиції 1 година. Відносна похибка визначення 

питомої активності радіонуклідів становила 10–20 %. 

Мінімальна питома активність при вимірюванні у геометрії посудини 

Маринеллі у стандартному захисті впродовж 1 години з похибкою вимірювань до 

20 %. 

Визначення 90Sr проводили у вимірювальних кюветах місткістю 10 г у 

стандартному захисті впродовж 2 годин з похибкою вимірювань до 25 %.  

Лабораторні дослідження ґрунтових зразків на вміст рухомих сполук важких 

металів визначали у буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом 

атомно-абсорбційної спектрометрії згідно з чинними нормативними документами: 

мідь – ДСТУ 4770.6:2007 [4]; цинк – ДСТУ 4770.2:2007 [5]; свинець – ДСТУ 

4770.9:2007 [6]; кадмій – ДСТУ 4770.3:2007 [7]. 

Підготовку рослинних зразків енергетичних культур для визначення важких 

металів здійснювали методом сухої мінералізації згідно з ДСТУ 7670:2014 [8] та 

ДСТУ 8123:2015 [9]. 

Масову концентрацію важких металів у продукції визначали атомно-

абсорбційним методом на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С115-1М 

згідно ГОСТу 30178-96 [10]. 

Щільності забруднення ґрунту радіонуклідами та питому активність 

радіонуклідів у фітомасі енергетичних культур визначали спектрометричним 

методом на універсальному спектрометричному комплексі «Гамма Плюс» з 

використанням сцинтиляційного гамма-спектрометра згідно з «Методические 

указания по определению содержания 90Sr и 137Cs в почвах и растениях» [11], 

«Методики измерения активности радионуклидов с использованием 

сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением 

«Прогресс»» [12] та «Методика измерения активности радионуклидов с 
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использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным 

обеспечением «Прогресс» [13]. 

Зразки для радіологічних досліджень висушували, подрібнювали, 

обвуглювали і озолювали у муфельній печі. 

В якості параметра, що характеризує міграцію радіонуклідів у ланці «грунт– 

рослина", нами був використаний коефіцієнт переходу (КП), рівний відношенню 

питомої активності радіонукліда у зразках фітомаси енергетичних культур (Бк/кг) 

до щільності забруднення ґрунту (кБк/м2). 

Коефіцієнт переходу формально характеризує частку активності, що 

міститься на ділянці ґрунту площею 1 м2, яка переходить у 1 кг продукції [4]. 

КПаг = Ап (Бк/кг) /αгр  (кБк/м2); 

де Ап – питома активність радіонукліда в продукції;  

αгр – щільність забруднення ґрунту. 

У зразках ґрунту проводили визначення агрохімічних показників ґрунту:  

- обмінну кислотність (рН) потенціанометрично ДСТУ ІSO 10390:2007 (ІSO 

10390:2005, IDT) [14]; 

- рухомі сполуки фосфору та обмінного калію – за Кірсановим (ДСТУ 4405:2005) 

[15]; 

- гідролітичу кислотність – за методом Каппена рН-метричний ДСТУ 7537:2014 

[16]; 

- лужногідролізований азот – за Корнфілдом ДСТУ 7863:2015 [17]; 

- суму ввібраних основ ГВК – за Каппеном ГОСТ 27821[18]; 

- вміст гумусу – за Тюріним (ДСТУ 4289:2004) [19]. 

Визначення радіонуклідів, важких металів у ґрунті та рослинах енергетичних 

культур та повний зоотехнічний аналіз рослин проводили у лабораторії екологічної 

безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії державної 

установи «Інститут охорони ґрунтів України». 

Фенологічні спостереження проводили за методикою Держсортмережі (1975 

р.). Для визначення впливу кліматичних умов на ріст та продуктивність рослин 

свербиги східної, сіди багаторічної, сильфію пронизанолистого, міскантуса 
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гігантеуса та сорго багаторічного виконували статистичний аналіз помісячних 

опадів та температури по роках проведення досліджень. 

У процесі виконання робити були використані загальнонаукові та спеціальні 

методи досліджень: 

- польовий (для спостереження за ростом і розвитком рослин, оцінки елементів 

технології вирощування свербиги східної, сіди багаторічної, сильфію 

пронизанолистого, сорго багаторічного та міскантуса гігантеуса); 

- аналітичний (збір інформації, спостереження, експеримент, узагальнення 

результатів досліджень); 

- вимірювально-ваговий (облік динаміки росту і врожайності культур); 

- статистичний (оцінка достовірності результатів досліджень). 

Протягом вегетаційного періоду виконували такі обліки, спостереження та 

аналізи: 

-  послідовність проходження основних фаз розвитку рослин з інтервалом у п’ять 

діб на десяти постійних типових рослинах на всіх повтореннях дослідів; у 

перший рік життя рослин фіксували такі фази: сходи, поява чергових справжніх 

листків, припинення вегетації. З другого року життя – початок відростання (або 

відновлення вегетації), стеблування, бутонізація, цвітіння, плодоношення, 

достигання насіння, припинення вегетації [20]. 

- динаміка лінійного росту вимірюванням висоти десяти рослин на ділянках для 

спостереження у всіх повтореннях щодекадно за фазами розвитку рослин; 

- облік урожаю зеленої маси з облікової ділянки методом прямого скошування 

[21]; 

- облік урожаю насіння з початку його достигання на рослинах, закріплених для 

спостереження за фазами розвитку [22]; 

- забур’яненість визначали кількісно-ваговим методом у шестикратному 

повторенні; 

- врожай енергетичних рослин визначали – ваговим методом. 

Для встановлення поживної цінності корму визначали: 

- початкову вологість – висушування зразків за температури 60–65 °С [23]; 



61 
 

 

- суху речовину – висушування зразків кормів за температури 100−105 °С 

протягом 4−6 годин [24]; 

- сирий протеїн – по загальному азоту (класичним методом по К’єльдалю) [25]; 

- сиру клітковина – за Генебергом та Штоманом [26]; 

- сиру золу – шляхом спалювання зразків у муфельній печі за температури 500–

600 °С [27]; 

- сирий жир – методом екстракції розчинником в апараті Сокслета [28]; 

- кальцій визначали трилонометричним методом з флуорексеном [27]; 

- фосфор – фотоколориметричним методом [29]. 

Вихід біогазу та умовного біопалива встановлювали з використанням 

розрахункових коефіцієнтів на основі одержаних експериментальним шляхом даних 

(Блюм Я. Б., Гелетуха М. М., Григорюк П., Рахметов Д. Б., 2010 р.). Вихід біоенергії 

енергетичних рослин визначали на калориметрі С 200 (ІКА). 

Економічну та енергетичну ефективність запланованих досліджень 

визначали шляхом складання технологічних карт з наступним порівнянням їх за 

всіма статтями затрат та основними економічними та енергетичними показниками 

за загальноприйнятою методикою з використанням сучасних нормативів. 

Статистична обробка даних всіх досліджень виконувалася за методикою 

Доспєхова на персональному комп’ютері із використанням спеціальних програм і 

пакетів Excel. 

 

2.3. Природно-кліматичні умови у роки проведення досліджень 

Природно-кліматичні умови мають суттєвий вплив на приживаність 

насінного матеріалу, тривалість вегетаційного періоду енергетичних культур. Тому 

агрокліматичні умови мають безпосередній вплив на формування біомаси свербиги 

східної, сіди багаторічної, сильфію пронизанолистого, сорго багаторічного та 

міскантуса гігантеуса для забезпечення високої продуктивності та якості сировини 

для енергетичних та кормових цілей. 

Для зони Полісся характерний помірний клімат з підвищеною кількістю 

опадів (550−650 мм/рік). Особливістю клімату є те, що часто у кінці літа – на 
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початку осені (кінець серпня – вересень, початок жовтня), саме у той час, коли 

дозріває більша частина енергетичних культур і розпочинається їх збирання, 

проявляється тенденція до нестійкої дощової погоди з коливанням температури. 

Все це призводить до перезволоження біомаси рослин під час збирання. 

Таким чином, на нашу думку, необхідно приділити увагу природно-

кліматичним умовам і дати їх аналіз на період вирощування та збирання свербиги 

східної, сіди багаторічної, сильфію пронизанолистого, сорго багаторічного та 

міскантуса гігантеуса. 

Потужним фактором, який впливає на ріст й розвиток енергетичних рослин, 

є погодно-кліматичні умови. 

За роки дослідження погодно-кліматичні умови відрізнялись як за 

характером розподілу опадів, так і за температурним режимом. Основні параметри 

наведено на рис. 2.1 і 2.2. 

 

Рис. 2.1. Середньодобова температура повітря за період вегетації 

енергетичних рослин 

Теплим і недостатньо вологим на початку та у кінці вегетації енергетичних 

рослин був 2014 рік. Сума температур повітря за період вегетації рослин була 

вищою на 38,5 оС (найбільше перевищення було у першій декаді травня та липня – 

на 5,5 оС та 6,8 оС, відповідно). 
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Особливістю погодних умов 2015 року була  висока температура повітря. З 

кінця квітня температура повітря трималася на рівні до 20 оС, а в окремі дні сягала 

35 – 36 оС. Температура повітря перевищувала середню багаторічну норму в 1,5–2 

рази. 

Середньодобова температура 2016 року періоду вегетації була вищою від 

середньобагаторічних значень. Суттєве перевищення встановлено у третій декаді 

квітня, травня, а також липня – на 4,5, 4,8 і 3,6 оС, відповідно. 

Сума опадів за період вегетації енергетичних рослин 2014 року була меншою 

за середню багаторічну норму на 7,1 мм. Дефіцит атмосферної вологи рослини 

відчували майже усі місяці періоду вегетації, крім першої декади квітня, коли сума 

опадів переважала середньобагаторічні показники на 30 мм та першої декади 

червня – майже у 4 рази. 

 

Рис. 2.2. Сума опадів за період вегетації енергетичних рослин 

Сума опадів 2015 року за вегетаційний період була на 72 мм нижчою за 

норму. У третій декаді квітня та першій декаді травня опадів практично не було. 

Тільки червень видався дощовим, і сума опадів склала 91,8 мм.  

Найбільш дощовим видався 2016 рік. Основна кількість опадів випала у 

травні (128,5 мм) та липні (126,9 мм), що утричі перевищувало середню багаторічну 

норму. 
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Важливим показником для оцінки метеорологічних умов є гідротермічний 

коефіцієнт (ГТК) – це показник зволоження території, встановлений кліматологом 

Г. Т. Селяніновим [7]. Визначається він за відношенням суми опадів (r) в мм за 

період з середньодобовими температурами повітря понад 10 °C до суми температур 

(∑t) за той же час, зменшеної у 10 разів. Чим нижчий показник ГТК, тим 

посушливіша місцевість. 

На Поліссі України гідротермічний коефіцієнт можна коротко 

характеризувати умовами зволоження весняно-літнього періоду за такими 

показниками: 

<0,5 – сильна засуха; 

0,6–0,7 – дуже посушливо; 

0,8–0,9 – посушливо; 

1,0–1,2 – недостатня вологість; 

1,3–1,6 – помірна вологість; 

>1,7 – надмірна вологість; 

>2,0 – істотно надмірна вологість. 

Подекадні і місячні розрахунки ГТК за період вегетації за роки дослідження 

наведено у таблиці 2.5–2.7. 
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Таблиця 2.5 

Абіотичні фактори за період вегетації енергетичних рослин 2014 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 

Σ t >  

10 °C 

ГТК Показник 

IV II 17,6 92 1,9 надмірна вологість 

III 7,5 166 0,5 сильна посуха 

За місяць 68,1 258 1,0 недостатня вологість 

V 

I 12,8 179 0,7 дуже посушливо 

II 9,0 158 0,6 дуже посушливо 

III 0 194 0 - 

За місяць 21,8 531 0,4 сильна посуха 

VI 

I 85,8 175 4,9 істотно надмірна 

вологість 

 

 

II 14,8 210 0,7 дуже посушливо 

III 10,0 197 0,5 сильна посуха 

За місяць 110,6 582 1,9 надмірна вологість 

VII 

I 32,3 244 1,3 помірна вологість 

II 19,7 199 1,0 недостатня вологість 

III 14,4 241 0,6 дуже посушливо 

За місяць 66,4 684 1,0 недостатня вологість 

Σ 223,9 2055 1,1 недостатня вологість 

 

За результатами досліджень встановлено, що підготовка ґрунту та посів 

енергетичних рослин у квітні місяці 2014 року відбувалися за нерівномірних умов 

у ІІ декаді, що характеризується надмірною вологістю (коефіцієнт ГТК – 1,9) та ІІІ 

декаді, яка характеризується сильною посухою (коефіцієнт ГТК – 0,5). Зростання 

температури повітря у першій декаді травня місяця сприяла з’явленню дружних 

сходів, проте увесь місяць супроводжувався недостатньою кількістю опадів за 

достатньої суми активних температур і характеризувався дуже посушливим 

періодом з показниками ГТК – 0,7–0,6.  
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У першій декаді червня місяця випала велика кількість опадів, завдяки яким 

нагромадилася достатня кількість вологи у ґрунті, що позитивно сприяло росту й 

розвитку рослин. 

Цвітіння свербиги східної проходило за посушливих умов другої та третьої 

декади червня місяця, які характеризувалися великою сумою активних температур 

за незначної кількості опадів, ГТК становило – 0,7–0,5, що не дуже сприяло росту 

та нагромадження фітомаси рослин. Погодні умови першої та другої декади липня 

місяця були оптимальними для формування фітомаси. Дуже посушлива третя 

декада липня не впливала на сформовану фітомасу енергетичних рослин.  

За ГТК 2014 рік оцінюється як недостатньо зволожений, загалом за період 

вегетації сума опадів становила 223,9 мм, сума активних температур +2055 °C. 

Загалом погодно-кліматичні умови 2014 року сприяли отриманню гарного врожаю. 

За період вегетації в умовах 2015 року випало тільки 185 мм опадів, за 

оптимальної потреби 300 мм. Сума ефективних температур становила +1976 °C з 

нерівномірним їх розподілом за декадами і місяцями, ГТК – 0,9. Рік 

характеризувався як посушливий, що негативно вплинуло на урожайність свербиги 

східної, яка є значно меншою, ніж попереднього року (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Абіотичні фактори за період вегетації енергетичних рослин 2015 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 
Σ t > 10 °C ГТК Показник 

IV II 5,6 65 0,9 посушливо 

III 0 158 0 - 

За місяць 5,6 223 0,3 сильна посуха 

V 

I 0,4 176 0,02 сильна посуха 

II 15,1 192 0,8 посушливо 

III 21,5 184 1,2 недостатня вологість 

За місяць 37,0 552 0,7 дуже посушливо 

VI 

I 38,8 185 2,1 істотно надмірна 

вологість 

II 32,0 203 1,6 помірна вологість 

III 21,0 212 1,0 недостатня вологість 

За місяць 91,8 600 1,5 помірна вологість 

VII 

I 24,7 205 1,2 недостатня вологість 

II 13,1 187 0,7 дуже посушливо 

III 12,8 209 0,6 дуже посушливо 

За місяць 50,6 601 0,8 посушливо 

Σ 185,0 1976 0,9 посушливо 

 

Квітень місяць 2015 року був дуже посушливим, сума опадів становила лише 

5,6 мм, що стримувало строки періоду дружніх сходів сіди багаторічної та сорго 

багаторічного. Перша декада травня за показниками ГТК була сильно посушливою, 

а друга – посушливою, що негативно впливало на появу дружніх сходів сильфія 

пронизанолистого. За третю декаду травня випало 21,5 мм опадів, що сприяло 

кращим сходам та росту рослин. 

За червень місяць випало достатньо опадів, за гідротермічним коефіцієнтом 

(ГТК – 1,5) у цей період ґрунт був помірно зволожений, що сприяло активному 

росту рослин та початку формування потужної фітомаси міскантуса гігантеуса. 
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За першу декаду липня випало 24,7 мм опадів за суми активних температур 

повітря 205 °C, що характеризує погодні умови як недостатньо зволожені (ГТК – 

1,2). 

Погода в другій декаді липня була дуже посушливою: ГТК – 0,7, але вже не 

мала вирішального значення для формування врожаю.  

Абіотичні фактори вегетаційного періоду 2016 року за показниками 

гідротермічного коефіцієнта (ГТК – 1,8) характеризуються як надмірно вологі за 

середньобагаторічного ГТК 1,6 (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Абіотичні фактори за період вегетації енергетичних рослин 2016 року 

Місяць Декада 
Σ опадів, 

мм 

Σ t >  

10 °C 
ГТК Показник 

IV 
II 33,6 36 9,3 Істотно надмірна 

вологість 

 

 

 

III 2,8 141 0,2 сильна посуха 

За місяць 36,4 177 2,1 істотно надмірна 

вологість 

V 

I 0 124 0 - 

II 86,0 161 5,3 істотно надмірна 

вологість 

III 42,5 218 1,9 надмірна вологість 

За місяць 128,5 503 2,6 істотно надмірна 

вологість 

VI 

I 18,6 190 1,0 недостатня вологість 

II 9,1 167 0,5 сильна посуха 

III 14,4 160 0,9 посушливо 

За місяць 42,1 517 0,8 посушливо 

VII 

I 79,0 193 4,1 істотно надмірна 

вологість 

II 40,5 207 2,0 надмірна вологість 

III 7,4 240 0,3 сильна посуха 

За місяць 126,9 640 2,0 надмірна вологість 

Σ 333,9 1837 1,8 надмірна вологість 
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Оптимальна вологість ґрунту і температура повітря у квітні сприяли 

дружннім сходам усіх енергетичних рослин за рекомендованими температурно-

календарними строками. За першу декаду травня опадів не було взагалі, що 

стримувало ріст і розвиток рослин. У другій декаді травня випало утричі більше за 

норму опадів. Середньомісячні погодні умови травня місяця загалом 

характеризувались істотно надмірно вологим періодом з гідротермічним 

коефіцієнтом – 2,6. Загалом за місяць випало 128,5 мм опадів, що сприяло 

встановленню повної вологоємності ґрунту для проходження періоду швидкого 

росту і настання фази бутонізації у сіди багаторічної та сильфія пронизанолистого 

у першій декаді червня, яка характеризувалась як недостатньо зволожена при ГТК 

– 1,0. 

Погодні умови у фазу цвітіння та активного росту характеризувалися як 

посушливі, ГТК становив 0,8. У першій та другій декадах липня випало 119,5 мм 

опадів, що характеризувало період як істотно надмірно вологий. Третя декада липня 

була надмірно сухою, що сприяло збиранню фітомаси свербиги східної та сорго 

багаторічного в оптимальні строки. 

Отримані нами результати за роки дослідження щодо зміни абіотичних 

факторів порівняно до середніх багаторічних показників уможливило об’єктивно 

оцінити вплив факторів, що вивчали у досліді, на поставлені нами завдання. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Агрохімічні та фізико-хімічні показники ґрунту при вирощуванні 

енергетичних культур 

Агрохімічні показники ґрунту є основними параметрами, які визначають 

якість земель, регламентують рівень програмованої урожайності 

сільськогосподарських культур, а відтак обсяги і перспективи тукової 

промисловості тощо. 

Основними показниками, за якими визначають агрохімічний стан ґрунтів, є 

такі: вміст в орному шарі гумусу, азоту, рухомого фосфору, обмінного калію, 

мікроелементів, а також кислотність ґрунту, максимально можливі запаси 

продуктивної вологи у шарі 0−100 см [5, 8]. 

Гумус – важливе джерело елементів живлення для рослин. У ньому міститься 

майже весь запас азоту, значна кількість фосфору і сірки, а також невелика 

кількість калію, кальцію та інших поживних речовин. Чим більше гумусу у ґрунті, 

тим кращий його поживний режим. 

Крім того, гумус характеризується не тільки як джерело живлення, але і як 

регулятор вбирної здатності ґрунту, його структури, водоутримуючої  здатності, 

біологічної активності [6, 14]. 

Стійкість родючості ґрунту залежить від динамічної рівноваги між 

процесами гуміфікації та мінералізації органічної речовини. 

Часткове зниження гумусу пояснюється багатьма причинами: підсиленням 

мінералізації гумусу внаслідок підвищення інтенсивності обробітку ґрунту, 

відчуженням з поля нетоварної частини врожаю, надзвичайно низьким 

надходженням у ґрунт органічних добрив, внесенням мінеральних добрив 

незбалансованих за складом, спалюванням стерні, підсиленням процесів водної 

ерозії та дефляції [9]. 

Азот – один із основних елементів, необхідних для рослин. Він входить у 

склад всіх простих і складних білків, які є головною складовою частиною 
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протоплазми рослинних клітин [1, 2, 7]. Азот у значній мірі визначає 

продуктивність сільськогосподарських культур. 

Для більшості рослин основним джерелом живлення є його мінеральні форми 

– нітратний та аміачний азот. Найближчим резервом засвоюваних мінеральних 

його форм є азот, що гідролізується лугом. 

У ґрунтах, в залежності від їх типу, загальний вміст азоту варіює у межах 

0,05  – 0,27 %, а легкогідролізований – 10−200 мг/кг [6, 10].  

Серед усього комплексу факторів, які визначають родючість, одна з 

першочергових проблем – оптимізація фосфорного режиму ґрунтів. Оптимальний 

уміст рухомого фосфору є важливою умовою одержання високих і сталих врожаїв 

сільськогосподарських культур [4]. 

Біологічне значення фосфору дуже велике. Недостатнє фосфорне живлення 

у перших фазах росту рослин відбивається на анатомо-морфологічній будові. За 

нестачі фосфорного живлення уповільнюється синтез вуглеводів, а за його 

відсутності – призупиняється. Фосфор необхідний рослинам протягом всього 

періоду вегетації, а нестача його, як у перших фазах росту і розвитку, так і у 

наступних, порушує нормальне формування рослинного організму і призводить до 

зниження урожаю.  

Фосфор бере участь у процесах перетворення і біосинтезу органічних 

речовин, процесах ділення клітин, дихання, розмноження і передачі спадкових 

властивостей [11,12]. 

Калій відіграє важливу роль у житті рослин. Він позитивно впливає на рівень 

обміну речовин і продуктивність рослин. Калій бере участь у процесах обміну 

речовин у вищих рослин на рівні молекулярних реакцій, у ферментативних 

реакціях утворення амідів і активування амінокислот при синтезі білків. Сполуки 

калію позитивно впливають на фотосинтез, утворення цукрів, регулюють 

вуглеводний обмін і синтез білків [13]. 

За нестачі калію у поживному середовищі знижується стійкість рослин до 

зміни температурного режиму, послаблюється загальний імунітет рослинного 

організму до патогенного впливу, знижується якість продукції. Вміст калію у 
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ґрунтах визначається мінералогічним складом ґрунтоутворюючих порід, їх 

гранулометричним складом, а також зональними умовами та характером 

землекористування [4].  

Явище підкислення ґрунтів має прихований і, у багатьох випадках, 

вторинний характер. Спочатку відбувається процес декальцинації, а значно пізніше 

спостерігається підкислення ґрунтів. Причин, які обумовлюють підкислення, 

багато. Найістотнішими з них є такі: низький рівень удобрення ґрунтів органікою, 

необґрунтоване застосування засобів хімізації у землеробстві, кислотні дощі. 

Зокрема в останні роки серед мінеральних добрив, що застосовуються в області, 

переважають фізіологічно кислі азотні добрива. У той же час, катастрофічно 

знизились обсяги внесення органічних добрив та практично призупинилося 

вапнування кислих ґрунтів. Тому ситуація щодо підкислення та декальцинації 

ґрунтів продовжує погіршуватися, що негативно відбивається на ефективності 

використання мінеральних добрив та на рівні урожайності сільськогосподарських 

культур. 

Одним із основних завдань сільськогосподарської науки у Поліській зоні є 

розробка ефективних способів використання радіоактивно забруднених земель, які 

могли б забезпечувати не лише високу окупність одиниці площі, але й запобігти 

деградації та підвищувати природну родючість ґрунтів. Землеробство на таких 

землях має свої особливості, яке вимагає контролю за станом ґрунтів, виконання 

агромеліоративних й агротехнічних заходів, внесення обґрунтованих доз 

органічних та мінеральних добрив [1, 15].  

В останні десятиріччя поширюється кон’юктурний, ринковий і соціальний 

запити на поширення у структурі рослинництва культур, які будуть використані 

базовою сировиною для виготовлення альтернативних видів палива та іншого 

цільового використання [52]. 

В основу створення науково обґрунтованих сівозмін накладається 

економічна і технологічна привабливість і конкурентна спроможність рослинного 

розмаїття з поглядом на те, що їх вирощування також буде сприяти поліпшенню 

агрохімічних і агрофізичних властивостей ґрунтів, підвищенню їх мікробіологічної 
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активності та фітосанітарного стану. Відповідно, поряд з використанням 

традиційних польових сівозмін, необхідне розширення досліджень зі створення 

спеціальних сівозмін для введення проміжних і малопоширених рослин, за рахунок 

інтродукції з поглибленим веденням адаптивної селекції. 

Тому перед науковцями стоїть завдання обґрунтування оптимальної 

структури посівних площ з нетрадиційними для умов Полісся культурами, 

формування оптимізованого агрохімічного забезпечення шляхом заміни 

підстилкового гною місцевими органічними матеріалами у поєднанні з екологічно 

безпечними дозами мінеральних добрив, з метою вирішення продуктивного 

використання техногенно забруднених ґрунтів. 

Після проведення трирічних досліджень з вирощування енергетичних 

культур, було проведено відбір ґрунту ( табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Фізико-хімічні та агрохімічні показники ґрунтових зразків  
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Сіда 

багаторічна 

контроль 84,0 80,8 53,4 1,57 15,9 1,78 6,4 

N50P50K50 119,0 141,6 120,6 1,58 15,6 1,94 6,0 

Сильфій 

пронизано-

листий 

контроль 82,6 76,8 52,2 1,59 15,6 1,82 6,3 

N50P50K50 110,6 135,7 121,8 1,60 15,0 2,11 5,9 

Сорго 

багаторічне 

контроль 87,6 76,0 51,0 1,58 15,7 1,74 6,5 

N50P50K50 112,0 140,4 121,2 1,60 15,4 1,90 6,2 

Свербига 

східна 

контроль 76,2 70,8 47,4 1,57 15,7 1,74 6,4 

N50P50K50 105,0 132,2 113,6 1,58 15,2 1,98 6,0 

Міскантус 

гігантеус 

контроль 80,4 88,4 43,0 1,58 16,0 1,78 6,5 

N50P50K50 120,4 139,8 122,2 1,59 15,6 1,90 6,0 
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Результатами досліджень встановлено, що при вирощуванні енергетичних 

культур спостерігається зменшення вмісту гумусу на 0,01−0,03 %, причому на 

ділянках із застосуванням добрив втрати гумусу нижчі у порівнянні із вихідними 

даними. 

Аналізуючи отримані дані актуальної кислотності ґрунту за 2014−2016 роки, 

ми бачимо, що при вирощуванні енергетичних культур у варіанті без добрив 

кислотність ґрунту збільшилася на 0,1−0,3 одиниці, а при вирощуванні цих культур 

із застосуванням добрив, відповідно, на 0,4−0,7 одиниці рН. Найбільше збільшення 

кислотності ґрунту спостерігалося при вирощуванні кукурудзи в обох варіантах 

вирощування: обмінна кислотність збільшилася на 0,3 та на 0,7 одиниці рН, 

відповідно, у контролі та із застосуванням добрив. Найменше збільшення обмінної 

кислотності відмічаємо при вирощуванні сорго багаторічного на 0,1 та 0,4 одиниць 

рН, відповідно, по варіантах вирощування. 

На контрольних ділянках незначне підкислення ґрунту відбулося за рахунок 

сільськогосподарських культур сівозміни та кількістю опадів, тоді як на 

дослідних – ще й за рахунок внесення добрив.  

Збільшення показника кислотності ґрунту при вирощуванні сіди 

багаторічної, сильфію пронизанолистого, сорго багаторічного, свербиги східної, 

міскантуса гігантеуса відобразилося на збільшенні показника гідролітичної 

кислотності на 0,08, 0,12, 0,04, 0,04, 0,08 у варіанті без застосування добрив та на 

0,24, 0,41, 0,20, 1,28, 0,20 ммоль/100 г ґрунту у порівнянні із показниками ґрунту 

перед закладанням досліду.  

При збільшенні кислотності ґрунту на всіх варіантах досліду чітко 

відзначалося зменшення середньої величини показника суми ввібраних основ 

ґрунту під кожною культурою на 1,23−3,70 % у варіанті без добрив та на 

3,70−7,40 % у варіанті із застосуванням добрив. Найменше зменшення суми 

ввібраних основ спостерігалося у ґрунті при вирощуванні міскантусу гігантеусу, а 

найбільше – при вирощуванні сильфію пронизанолистого в обох варіантах. 
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Аналізуючи дані динаміки поживних речовин на контрольних варіантах 

досліджуваних культур (табл. 3.1), у порівнянні зі стартовими агрохімічними 

характеристиками ґрунту, слід відмітити, що втрати азоту коливались у межах 

23,2−33,2 %, фосфору – 23,8−39,0 %, обмінного калію – 40−51,7 %. 

Найвищі втрати азоту та фосфору на контролі були при вирощуванні 

свербиги східної. 

Що стосується динаміки поживних речовин на дослідних ділянках, то 

спостерігається неоднозначна ситуація. Внесення мінеральних добрив мало вплив 

на створення позитивного балансу NPK ґрунту, а його підвищення коливалось у 

межах 14,0−22,1 % по фосфору та 27,6−37,4 % по калію у порівнянні з 

контрольними варіантами досліду. 

Баланс азоту був позитивним тільки при вирощуванні сіди та міскантусу 

азоту, відповідно, на 4,4 % та 5,6 %. Тоді як при вирощуванні сорго, сильфію та 

свербиги втрати азоту становили 1,75, 3,0 та 5,6 %, відповідно, по культурах. 

Тенденцію позитивного впливу мінерального живлення на позитивну 

динаміку поживних речовин ґрунту можна пояснювати тим, що за даними багатьох 

авторів [3] внесення на супісчаних ґрунтах 50−60 кг/га, на суглинистих – 70 кг/га 

Р2О5 і К2О, відповідно, забезпечує збільшення у ґрунті рухомих форм фосфору і 

калію на 10 мг/кг ґрунту. Суттєво впливає на створення позитивного балансу NPK 

і відтік частки пластичних речовин від продуктів розпаду пожнивних залишків, а 

також продуктів розкладу решток органічної підземної маси. 

За даними деяких авторів [3, 49, 50] середньовиважені коефіцієнти 

використання із ґрунту фосфору і калію становлять, відповідно, 5−8 % та 10−12 %. 

Досліджувані культури мають потужну надземну і, особливо, підземну 

кореневу багаторічну масу, що вимагає додаткового споживання елементів 

мінерального живлення. Крім того, високий винос врожаєм у межах 30−50 т/га, 

щорічне відчудження надземної маси в умовах монокультури, на фоні додаткових 

втрат на розвиток мікробіоти ґрунту і вимивання поживних елементів за межі 

кореневої системи, суттєво впливають на динаміку системи життєво важливих 

елементів живлення. На противагу цьому, внесення стартових доз мінеральних 
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добрив у кількості 50 кг/га д. р. суттєво вплинуло на баланс поживних речовин 

ґрунту і забезпечило підвищення рівня врожайності на всіх варіантах досліду. 

Таким чином, за результатами досліджень встановлено негативний баланс 

поживних речовин при вирощуванні усіх енергетичних культур на контролі. При 

внесенні добрив мав місце позитивний баланс фосфору і калію при вирощуванні 

усіх енергетичних культур, а азоту – при вирощуванні сіди багаторічної та 

міскантуса гігантеуса. 

 

3.2. Особливості накопичення важких металів у ґрунті 

Ґрунт – унікальний незамінний природний ресурс, накопичувач сонячної 

енергії, основа життя рослин, тварин і людини, а також природний індикатор 

забруднення навколишнього середовища. Забруднення ґрунтів важкими металами 

викликає глобальний інтерес з боку сучасної науки у зв’язку з підвищенням 

техногенного впливу на навколишнє природне середовище. Небезпека від важких 

металів визначається тим, що, на відміну від органічних забруднювачів, вони не 

руйнуються, а переходять з однієї форми в іншу, зокрема включаються у склад 

солей, оксидів, металоорганічних сполук. 

За результатами досліджень встановлено, що вміст токсикантів у ґрунті в 

умовах радіоактивного забруднення був значно нижче ГДК. Концентрація свинцю 

на досліджуваних ділянках, де вирощували енергетичні рослини, варіювала у 

межах 0,72−0,87 мг/кг. Найбільшу різницю між варіантами встановлено при 

вирощуванні сильфію пронизанолистого та свербиги східної (10,9 та 11,8 %), а 

найменшу – міскантуса гігантеуса та сорго багаторічного (7,5 та 9,7 %, відповідно). 

Доведено, що найбільша концентрація кадмію відмічена у ґрунті при застосуванні 

мінеральних добрив (N50P50K50), і становила на рівні 0,040−0,044 мг/кг. Хімічні 

елементи такі як мідь та цинк знаходилися в мінімальних кількостях. Рівні 

забезпеченості міддю варіювали від 0,078 до 0,091 мг/кг, а цинком – від 1,83 до 

2,45 мг/кг. Відзначимо, що найнижча концентрація важких металів була при 

вирощуванні усіх енергетичних культур у варіанті без застосування добрив. 
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Ґрунт є незамінним компонентом біосфери, якому притаманна низка 

найважливіших екологічних функцій: родючість, енергетична, газо-атмосферна, 

гідрологічна та інші. Він виконує роль сполучної ланки всіх компонентів біосфери, 

а також функцію біогеохімічного бар’єру. Внаслідок прояви 

ґрунтами рефлекторності і сенсорності їх необхідно використовувати в якості 

об'єктивного інформаційного блоку при оцінці геохімічного стану всього 

біогеоценозу. Звідси випливає еколого-гігієнічна роль ґрунтів і ґрунтового покриву 

[16]. 

Однак, наслідки аварії на ЧАЕС призвели до забруднення радіонуклідами та 

важкими металами сільськогосподарських угідь дванадцяти областей України. 

Радіаційному контролю підлягають 50 тисяч гектарів найродючіших земель [17]. 

На техногенно забруднених територіях вміст важких металів у ґрунті та 

продукції рослинництва є додатковим до радіоактивного негативним фактором, 

спільна дія яких в даний час мало досліджена. Вивчення даної проблематики 

відображено у наукових працях С. М. Рижука, І. Т. Слюсара, В. А. Вергунова 

А. М. Русанова, Е. В. Блохіна, Н. Н. Зеніна, Е. А. Милякова, А. Н. Ратніков, 

Т. Л. Жигарьова, Д. Г. Свириденко, Г. І. Попова тощо [18, 19]. 

Фоновий вміст важких металів у дерново-підзолистих ґрунтах Житомирського 

Полісся за результатами 10-го туру паспортизації становить: свинцю – 2,5 – 5,0 мг/кг, 

кадмію – 0,15–0,30 міді – 0,2–0,7 та цинку – 0,3–0,6 мг/кг, що у 2–5 разів нижче ГДК [20]. 

Поведінка важких металів в ланці «ґрунт–рослина» визначається багатьма 

факторами, а саме: їх концентрацією і формою вмісту в ґрунті, вмістом гумусу, 

механічним і мінералогічним складом ґрунту, рН, рівнем окислювально-

відновного потенціалу, біологічними особливостями рослин. Зважаючи на 

різноманіття чинників та їх поєднання в агросфері, накопичення важких металів у 

рослинах вивчені недостатньо [19]. 

Відзначимо, що період напіврозпаду та напівочищення ґрунту від 

радіонуклідів та важких металів складає десятки років. Тому наразі першочерговим 

завданням багатьох вчених безсумнівно, є пошук засобів та заходів для 

фітореабілітації ґрунтів [21, 22]. Систематичне сільськогосподарське використання 
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земельного фонду Житомирської області потребує наявного контролю за станом 

його родючості, ступенем еродованості, реакцією та сольовим режимом ґрунтового 

середовища, а також рівнем забруднення важкими металами, радіонуклідами, 

пестицидами. 

Згідно з прогнозами, у перспективі важкі метали можуть стати більш 

небезпечними, ніж відходи атомних електростанцій і поділити перше місце з 

пестицидами. За останні роки забруднення ними навколишнього середовища 

збільшилося у 2,5–3 рази, а у біохімічні цикли щорічно надходить 3х105 тонн 

свинцю, 2х103 тонн кадмію [23]. 

Забруднення навколишнього середовища важкими металами створило 

серйозні проблеми для безпечного сільськогосподарського використання ґрунтів. 

За результатами досліджень вміст важких металів у зонах забруднення може 

досягати тисяч міліграмів на 1 кг ґрунту, що перевищує допустимі рівні у сотні й 

тисячі разів. Такі території не можна використовувати в сільськогосподарських 

цілях без попереднього проведення оздоровчих заходів. 

Одним із шляхів забруднення ґрунту важкими металами є внесення 

органічних добрив – підстилкового гною, осаду стічних вод, сапропелю тощо. Так, 

за даними Л. І. Акенієвої [24], внесення за ротацію 220 т підстилкового гною може 

підвищити вміст важких металів у ґрунті в 1,7 раза проти природного вмісту. 

Відомо, що важкі метали в ґрунті можуть знаходитися у різноманітних по 

розчинності та рухомості формах, а саме: нерозчинні, які входять до складу 

ґрунтових мінералів; обмінні, які перебувають у динамічній рівновазі з іонами 

даного металу в ґрунтовому розчині; рухомі та розчинні форми [25]. Між ними 

існує не тільки тісний взаємозв’язок, а й можливе перетворення одних форм в інші. 

Рухомі форми металів можуть нагромаджуватися в ґрунті до великих концентрацій, 

які зумовлюють їх токсичність як для ґрунтової біоти, так і для рослин [18]. 

Більша частина металів зв’язується органічною речовиною ґрунту – 

гуміновими кислотами та фульвокислотами. Ґрунти, які мають значну кількість 

органічної речовини, здатні накопичувати набагато більше важких металів, ніж 

піщані або бідні на гумус. Водночас постійне надходження важких металів у ґрунт, 
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навіть у малих кількостях впродовж тривалого часу, здатне призвести до значного 

нагромадження їх у профілі [25, 30]. 

Менш стійкі до дії різних видів забруднення ґрунти, які мають кислу реакцію 

середовища та ненасичені основами: підзолисті, дерново-підзолисті, болотні, сірі 

та бурі лісові ґрунти. Вказані типи та види ґрунтів ємністю поглинання менше 

20,0 мг-екв/100 г мають малу буферність до хімічного забруднення, особливо до дії 

кислих опадів і забруднення важкими металами, і тому найбільш схильні до 

забруднення [25–27]. 

Ґрунти Полісся з ємністю від декількох одиниць до 10 мг-екв/100 г ґрунту 

мають невелику утримуючу здатність щодо важких металів, тому важкі метали 

легко адсорбуються рослинами [18, 28, 29]. 

У зв’язку з цим ведення землеробства на забруднених важкими металами 

ґрунтах є одним з актуальних питань для агроекологів. Забруднені важкими 

металами ґрунти потребують спеціальних засобів детоксикації ґрунту, що могли 

б не допустити надходження їх у рослинницьку продукцію. Виходячи з цього, 

дослідження токсичного впливу важких металів на природну систему «ґрунт–

рослина» і розробка заходів з детоксикації ґрунту є надзвичайно важливими [18]. 

За результатами наших досліджень впродовж 2014–2016 рр. встановлено, 

що важкі метали накопичувалися у ґрунті незалежно від щільності забруднення 

ґрунту 137Cs і коливалися від 833,1 кБк/м2  до 1005,4 кБк/м2 при вирощуванні 

енергетичних культур та не перевищували ГДК: свинець – 6,0, кадмій 0,7 мг/кг, 

мідь – 3,0, цинк – 23,0 мг/кг (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Вміст рухомих сполук важких металів у ґрунті 

при вирощуванні енергетичних культур (2014–2016 рр.) 

Культура Варіант  

удобрення 

Важкі метали, мг/кг 

свинець кадмій мідь цинк 

Сіда багаторічна 

(Sida hermaphrodita) 

контроль 0,76 0,036 0,080 1,80 

N50P50K50 0,85 0,041 0,078 2,01 

Сильфій пронизанолистий 

(Silhium perfoliatum) 

контроль 0,79 0,037 0,089 2,18 

N50P50K50 0,87 0,040 0,086 2,40 

Сорго багаторічне 

(Sorghum almum Parodi) 

контроль 0,72 0,034 0,085 2,10 

N50P50K50 0,79 0,038 0,083 2,36 

Свербига східна 

(Bunias orientalis) 

контроль 0,73 0,040 0,091 2,20 

N50P50K50 0,81 0,044 0,088 2,43 

Міскантус гігантеус 

(Miscanthus giganteus) 

контроль 0,80 0,038 0,084 1,83 

N50P50K50 0,86 0,042 0,082 2,07 

ГДК, мг/кг  6,0 0,7 3,0 23,0 

НІР05  0,03 0,008 0,009 0,07 

 

Встановлено, що вміст рухомих сполук свинцю на дослідних ділянках 

знаходився у межах 0,72–0,87 мг/кг. Доведено, що при вирощуванні усіх 

енергетичних культур у варіанті без добрив, концентрація свинцю була нижчою, 

ніж при використанні добрив і варіювала в межах 0,72–0,80 мг/кг. Вміст рухомих 

сполук у ґрунті досліджуваних ділянок був вищим від контролю на 8,8−9,7 % і 

знаходився у межах 0,79−0,87 мг/кг, що пояснюється вмістом важких металів у 

внесених мінеральних добривах [56]. 

Також відмічено, що найбільша концентрація свинцю була у ґрунтах при 

вирощуванні міскантуса гігантеуса (0,80 і 0,86 мг/кг – на контролі та із 

застосуванням добрив, відповідно). Найбільшу різницю щодо вмісту свинцю між 

варіантами встановлено при вирощуванні сильфію пронизанолистого та свербиги 

східної (10,9 та 11,8 %), а найменшу – при вирощуванні міскантуса гігантеуса та 

сорго багаторічного (7,5 та 9,7 %, відповідно). 
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Величина показника вмісту кадмію у зразках ґрунту дослідних ділянок при 

вирощуванні енергетичних культур варіювала в межах від 0,034 до 0,044 мг/кг. 

Встановлено, що найбільшу концентрацію цього елемента відмічено у ґрунті 

при застосуванні мінеральних добрив (N50P50K50), де вміст токсиканта був на рівні 

0,040−0,044 мг/кг, тоді як у варіанті без добрив цей показник знаходився на рівні 

0,034−0,040 мг/кг. Стосовно вмісту рухомих сполук кадмію при вирощуванні 

культур між варіантами удобрення, то найбільшу різницю відмічено при 

вирощуванні сорго багаторічного та сіди багаторчної (11,7−13,7 %). При 

вирощуванні свербиги східної, міскантуса гігантеуса та сильфія пронизанолистого 

відсоток між варіантами складав, відповідно, 10,5, 10,5 та 7,0 %. 

Хімічні елементи такі як мідь та цинк знаходились у мінімальних кількостях 

і виступали в якості мікроелементів, необхідних для фізіологічних процесів росту 

та розвитку рослин. При накопиченні цих елементів більше потреби вони стають 

шкідливими токсичними металами і гальмують вище вказані процеси.  

Лабораторними дослідженнями встановлено, що вміст міді у ґрунті 

досліджуваних ділянок при вирощуванні енергетичних культур була на дуже 

низькому рівні забезпеченості (˂ 0,1 мг/кг) і варіювала від 0,078 до 0,091 мг/кг. 

Вміст рухомих сполук міді у варіанті без добрив був на рівні 

0,078−0,088 мг/кг, що на 2,3−3,4 % вище аналогічних показників ґрунту із 

застосуванням добрив. 

Забезпеченість дослідних ділянок рухомим цинком знаходилася на 

середньому (1,6−2,0) та підвищеному (2,1−3,0) рівнях. Показники цього елементу 

у ґрунтових зразках варіювали від 1,83 до 2,45 мг/кг.  

Вміст цинку у варіанті із застосуванням добрив був на 10,1, 10,5, 11,7, 12,4, 

13,1 % вищим при вирощуванні сильфію пронизанолистого, свербиги східної, сіди 

багаторічної, сорго багаторічного та міскантуса гігантеуса у порівнянні із 

ділянками, на яких не вносилися мінеральні добрива.  

Отже, аналіз вмісту важких металів у ґрунтах є репрезентативним 

показником екологічного стану території. За результатами трирічних досліджень 

встановлено, що в ґрунтах дослідних ділянок, на яких вирощувалися енергетичні 
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культури, вміст важких металів, а саме рухомих сполук свинцю, кадмію, міді та 

цинку знаходилися у межах гранично допустимих концентрацій. 

Відтак актуальним завданням у цьому напрямі є проведення систематичних 

аналітичних досліджень ґрунтів радіоактивно забруднених територій внаслідок 

аварії на ЧАЕС, а також поглиблене вивчення їх структури з урахуванням сучасних 

антропогенних змін. 

 

3.3. Концентрація важких металів у фітомасі енергетичних культур 

Важкі метали є найнебезпечнішими забруднювачами навколишнього 

середовища, кормів, харчових продуктів.  

Високий рівень техногенного навантаження на агроландшафти останнім 

часом призводить до підвищеного рівня забруднення їх важкими металами, які 

відносяться до найшкідливіших для навколишнього середовища хімічних 

забруднюючих речовин. Важкі метали передаються по трофічних ланцюгах з 

вираженим кумулятивним ефектом, у звʼязку з чим токсичність їх може 

проявлятися раптово на окремих ланках трофічних ланцюгів. 

Важкі метали, надходячи у рослини, знижують урожай, погіршують його 

якість не лише своєю токсикацією, вони ще й заважають надходженню в рослини 

необхідних елементів живлення. Такі метали як хром, нікель, мідь, кадмій, ртуть, 

свинець є інгібіторами надходження фосфору і калію в рослини, а також і їх 

переміщення по самій рослині. Найбільше важких металів накопичується в 

кореневій системі рослин, менше – в стеблах і найменше – в репродуктивних 

органах. Ця закономірність зберігається й при збільшенні концентрацій важких 

металів у ґрунті [31]. 

Вчені встановили позитивний зв’язок між вмістом рухомих сполук важких 

металів у ґрунті та нагромадженням їх у рослинах і вважають за необхідне 

зіставляти вміст їх у ґрунтах і у вегетативній масі рослин [32, 33].  

Підвищений вміст важких металів у рослинах залежить від фенофази 

розвитку рослин. Найбільша кількість металів накопичується в них наприкінці 

періоду росту. Винос рослинами важких металів не завжди пов’язаний з їх 
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кількістю в ґрунті, бо чим більше в ґрунті органічної речовини, тим більше вона 

адсорбує метали, утворюючи сполуки типу хеллатів [34]. Перехід у рослини 

металів і коефіцієнт їх поглинання зумовлені загалом вмістом їх рухомих форм, 

співвідношенням у ґрунті металів, проявом процесів антагонізму іонів та інше. 

Характер накопичення важких металів у рослинах знаходиться в залежності 

від виду культури, особливостей токсиканту. Встановлено захисну роль кореневої 

системи в накопиченні металів надземною масою рослин: коріння найопірніше 

захищає її від свинцю, нікелю та хрому. 

Уся рослинна продукція і сировина обов’язково нормується на вміст важких 

металів. Тому завданням було визначення у фітомасі енергетичних культур, що 

вирощувалися на радіоактивно забруднених територіях для виготовлення 

біопалива, концентрації токсичних речовин. 

Результати лабораторних досліджень зеленої маси енергетичних культур 

показали, що усі досліджувані культури не перевищували встановлений норматив 

по вмісту важких металів для кормів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Концентрація важких металів у фітомасі енергетичних культур 

(2014–2016 рр.) 

Культура 
Варіант 

удобрення 

Важкі метали, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn 

Сіда багаторічна 
контроль 1,65 0,186 4,21 26,44 

N50P50K50 1,77 0,198 4,00 28,10 

Сильфій 

пронизанолистий 

контроль 2,65 0,234 5,79 32,83 

N50P50K50 2,89 0,253 5,60 34,50 

Сорго багаторічне 
контроль 2,02 0,197 5,38 27,94 

N50P50K50 2,19 0,212 5,15 29,80 

Свербига східна 
контроль 2,53 0,221 5,47 31,50 

N50P50K50 2,77 0,240 5,26 33,02 

Міскантус гігантеус 
контроль 1,87 0,191 4,79 25,55 

N50P50K50 2,02 0,205 4,57 27,10 

ГДК, мг/кг  5,0 0,3 10,0 50,0 

НІР05  0,11 0,01 0,14 1,24 
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Порівнюючи концентрацію свинцю у фітомасі рослин, можна стверджувати, 

що найбільший вміст цього елементу відмічено у рослинах сильфію 

пронизанолистого та свербиги східної. Цей показник знаходився у межах 2,65−2,89 

та 2,53−2,77 мг/кг, відповідно, по культурах. Найнижчий вміст свинцю відмічено у 

рослинах сіди багаторічної (1,65−1,77 мг/кг). Що стосується сорго багаторічного та 

міскантуса гігантеуса, то вміст токсиканта варіював від 2,02 до 2,19 мг/кг та від 

1,87 до 2,00 мг/кг, відповідно. 

Також відмічено різницю по вмісту свинцю між варіантами удобрення, тобто 

найнижча концентрація цього елемента при вирощуванні усіх енергетичних 

культур у варіанті без добрив − 1,65−2,65 мг/кг. При вирощуванні культур із 

застосуванням добрив валовий вміст елемента був на рівні 1,77, 2,02, 2,19, 2,77, 

2,89 мг/кг, відповідно, у сіди багаторічної, міскантуса гігантеуса, сорго 

багаторічного, свербиги східної, сильфія пронизанолистого. Тобто при 

застосуванні мінеральних добрив вміст свинцю у фітомасі досліджуваних рослин у 

порівнянні із контролем більший на 7,3 %, 8,0 %, 8,4 %, 9,0 %, 9,5 % при 

вирощуванні сіди багаторічної, міскантуса гігантеуса, сорго багаторічного, сильфія 

пронизанолистого та свербиги східної відповідно, однак, ці показники значно 

нижчі ГДК. 

Концентрація кадмію у рослинах енергетичних культур варіювала від 

0,186 мг/кг до 253 мг/кг. Найнижчу концентрацію кадмію відмічено у фітомасі сіди 

багаторічної (0,186−0,198 мг/кг), а найвищу концентрацію – у рослинах сильфія 

пронизанолистого (0,234−0,253 мг/кг). При вирощуванні енергетичних культур у 

варіантах без добрив вміст кадмію був на 6,9−8,6 % вищим у порівнянні із 

контролем. 

Що стосується таких токсикантів як мідь та цинк, то його вміст у фітомасі 

енергетичних культур при вирощуванні на радіоактивно забруднених територіях 

також був значно нижче ГДК і знаходився у межах 4,00−5,79 мг/кг та 

25,55−34,50 мг/кг, відповідно. 

Концентрація міді була найвищою у рослинах свербиги східної 
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(5,26−5,47 мг/кг) та сильфія пронизанолистого (5,60−5,79 мг/кг). Найнижчий 

валовий вміст відмічено у рослинах сіди багаторічної, де концентрація токсиканта 

була у межах 4,00−4,21 мг/кг. 

Найвищий вміст цинку відмічено у рослинах сильфія пронизанолистого, де 

його концентрація варіювала від 32,83 мг/кг до 34,50 мг/кг. Найнижчу 

концентрацію цинку мали рослини міскантуса гігантеуса та сіди багаторічної при 

вирощуванні без застосування добрив (25,55−26,44 мг/кг). 

Також встановлено, що при вирощуванні енергетичних культур у варіантах 

із застосуванням мінеральних добрив спостерігався несуттєво підвищений вміст 

міді та цинку у фітомасі у порівнянні із вирощуванням культур без добрив. Так, 

вміст міді був вищим на 3,3, 3,8, 4,3, 4,6, 5,0 % при вирощуванні сильфія 

пронизанолистого, свербиги східної, сорго багаторічного, міскантуса гігантеуса та 

сіди багаторічної, а вміст цинку – на 5,1, 5,7, 6,0, 6,3, 6,7, % відповідно. 

Отже встановлено, що характер накопичення важких металів рослинами 

залежав від виду культури. Таким чином, концентрація важких металів у рослинах 

енергетичних культур при вирощуванні на території радіоактивного забруднення 

знаходилася у межах гранично допустимих концентрацій.  

Найнижчу концентрацію токсикантів відмічено при вирощуванні усіх 

енергетичних культур у варіанті без добрив. Найбільший вміст важких металів 

відмічено у фітомасі сильфію пронизанослистого, а найнижчий – у рослинах сіди 

багаторічної, крім концентрації цинку. Найнижчий вміст цинку був у фітомасі 

міскантуса гігантеуса. 

 

3.4. Міграція радіонуклідів у ланці «ґрунт-рослина» 

Не зважаючи на те, що з моменту аварії на ЧАЕС пройшло 33 роки, 

радіонукліди і нині можуть потрапляти у рослинницьку та тваринницьку 

продукцію. За цей період забруднені радіонуклідами орні землі були провапновані, 

що зв’язало більшу частину 137Cs, а в наслідок фізичного розпаду їхній вміст у 

ґрунті знизився приблизно на 35−38 % [35]. 
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Існує багато напрацювань та інформації із ліквідації наслідків катастрофи як 

українських, так і закордонних вчених. Незважаючи на те, що вчені вивчили окремі 

аспекти даного питання, однак, існує проблема ризику підвищеної дози 

опромінення населення, що проживає на радіоактивно забруднених територіях. 

Радіоактивне забруднення характеризується значною плямистістю – 

території із низьким рівнем забруднення перемежовуються з ділянками із високими 

показниками забруднення. Широко обговорюваним стало питання повернення до 

обробітку вилучених із використання радіоактивно забруднених внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС сільськогосподарських земель. Як показують аналізи 

санітарно-епідеміологічних станцій з усієї сільськогосподарської продукції, 

найбільш забрудненими є багаторічні трави і сіно [36]. Тому вирощування 

енергетичних культур на радіоактивно забруднених територіях є досить актуальне 

і не вивчене. 

За результатами досліджень встановлено, що на дослідних ділянках, де 

вирощувалися енергетичні культури, щільність забруднення ґрунту і досі 

залишається досить високою (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Концентрація радіонуклідів та коефіцієнти переходу радіонуклідів із ґрунту 

у фітомасу енергетичних рослин  

 

Культура 

 

Варіант 

 

Щільність 

забруднення 

ґрунту, кБк/м2 

Питома 

активність 

фітомаси рослин, 

Бк/кг 

КП 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

Сіда 

багаторічна 

контроль 988,4 18,9 161 142 0,16 7,51 

N50P50K50 902,2 17,5 132 123 0,15 7,03 

Сильфій 

пронизано-

листий 

контроль 994,7 19,9 482 193 0,48 9,70 

N50P50K50 862,6 18,2 410 168 0,47 9,23 

Сорго 

багаторічне 

контроль 1005,4 19,8 210 103 0,21 5,20 

N50P50K50 930,9 18,2 173 87 0,19 4,78 

Свербига 

східна 

контроль 987,6 20,4 399 162 0,40 7,94 

N50P50K50 854,3 18,6 341 137 0,40 7,36 

Міскантус 

гігантеус 

контроль 998,5 19,0 184 94 0,18 4,95 

N50P50K50 907,4 17,7 152 78 0,17 4,22 

НІР05  24,89 0,65 10,54 6,20   

 

Результатами наших досліджень встановлено, що щільність забруднення 

ґрунту 137Cs при вирощуванні енергетичних культур варіювала в межах 

854,3 кБк/м2–1005,4 кБк/м2. Найбільшу щільність забруднення ґрунту відмічено на 

дослідних ділянках при вирощуванні сорго багаторічного 930,9−1005,4 кБк/м2, 

міскантуса гігантеуса – 907,4−998,5 кБк/м2, свербиги схдної – 854,3−987,6 кБк/м2. 

Щільність забруднення ґрунту досліджуваних ділянок 90Sr знаходилася у 

межах 17,5−20,4 кБк/м2. Найбільш забрудненими були ділянки при вирощуванні 

свербиги східної, де концентрація 90Sr у ґрунті була у межах 18,6−20,4 кБк/м2. 
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Найменшу щільність забруднення ґрунту 90Sr відмічено на ділянках при 

вирощуванні сіди багаторічної (17,5−18,9 кБк/м2) та міскантуса гігантеуса 

(17,7−19,0 Бк/кг) [58]. 

За результатами досліджень також встановлено, що при застосуванні 

мінеральних добрив під урожай енергетичних культур спостерігається зниження 

щільності забруднення ґрунту радіонуклідами між варіантами вирощування. Так, 

щільність забруднення ґрунту 137Cs при вирощуванні сорго, сіди, міскантуса, 

сильфію та свербиги із застосуванням добрив була на 7,4, 8,7, 9,1, 13,3 та 13,5 % 

нижчою у порівнянні із щільністю ґрунту при вирощуванні культур у варіанті без 

добрив. 

Щільність забруднення ґрунту 90Sr у контролі при вирощуванні міскантуса, 

сіди, сорго, свербиги та сильфію переважала показник ґрунту із застосуванням 

добрив відповідно на 6,8, 7,4, 8,1, 8,8 та 8,5 %. Тобто найбільшу різницю 

радіонуклідів між варіантами відмічено при вирощуванні сильфію та свербиги. 

Що стосується забруднення радіонуклідами фітомаси енергетичних культур, 

то найбільшу концентрацію відмічено у рослинах сильфія пронизанолистого та 

свербиги східної. А саме вміст 137Cs у рослинах сильфія пронизанолистого був у 

межах 410−482 Бк/кг, а у рослинах свербиги східної − 341−399 Бк/кг.  

Питома активність 90Sr також була найвищою у рослинах сильфія 

пронизанолистого  (168−193 Бк/кг) та у фітомасі свербиги східної – 

(137−162 Бк/кг). Питома активність 137Cs була найнижчою у фітомасі сіди 

багаторічної (132−161 Бк/кг2) та міскантуса гігантеуса (152−184 Бк/кг). 

Концентрація 90Sr була найнижчою у фітомасі міскантуса гігантеуса і варіювала від 

78 до 94 Бк/кг та у рослинах сорго багаторічного – 87−103 Бк/кг. 

Також встановлена різниця питомої активності радіонуклідів у фітомасі 

досліджуваних культур між варіантами удобрення, тобто концентрація 137Cs при 

вирощуванні свербиги східної, сильфія пронизанолистого, міскантуса гігантеуса, 

сорго багаторчного та сіди багаторічної у варіанті з використанням добрив була на 

14,5, 14,9, 17,4, 17,6, 18,0 % більшою у порівнянні із показниками контролю. Що 

стосується 90Sr, то його концентрація також була вищою при вирощуванні сильфія 
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пронизанолистого, свербиги східної, сіди багаторічної, сорго багаторічного та 

міскантуса гігантеуса та у контролі на 15,4, 13,0, 13,4, 15,5 та 17,0 %, відповідно. 

За результатами досліджень розраховано коефіцієнти переходу радіонуклідів 

із ґрунту у фітомасу енергетичних культур. Найвищі коефіцієнти переходу 137Cs 

були із ґрунту у рослини сильфію пронизанолистого та свербиги східної і 

становили 0,47 (варіант із застосуванням мінеральних добрив) та 0,48 (у варіанті 

без добрив), 0,40 в обох варіантах, відповідно. 

Найнижчі коефіцієнти переходу 137Cs із ґрунту у рослини спостерігалися при 

вирощуванні міскантуса гігантеуса – 0,17−0,18 та сіди – 0,15−0,16. 

Коефіцієнти переходу 90Sr із ґрунту у рослини були найнижчими при 

вирощуванні міскантуса – 4,22 при застосуванні добрив та 4,95 – у контролі, а 

також при вирощуванні сорго – 4,78−5,20, відповідно, по варіантах. Найвищі 

коефіцієнти переходу 90Sr були при вирощуванні сильфія пронизанолистого – 9,70 

у контролі та 9,23 у варіанті без добрив. При вирощуванні сіди багаторічної та 

свербиги східної коефіцієнти переходу становили, відповідно, 7,03−7,51 та 

7,36−7,94.  

Отже, за результатами досліджень доведена можливість вирощування 

енергетичних культур у другій зоні радіоактивного забруднення. 

 

3.5. Урожайність енергетичних культур при вирощуванні на 

радіоактивно забрудненій території 

Сучасні пріоритети економічного розвитку України потребують розробки 

нових концепцій економічного зростання регіонів. Саме тому, особливу 

актуальність набуває об’єктивна оцінка та аналіз їхніх природних і ресурсних 

компонентів. Водночас, попередній історичний досвід показав, що виокремлення 

об’єктів із середовища їх існування лишає цілісну систему стійкості. Тому, 

важливою умовою її функціонування стає збереження існуючого у межах даної 

території еколого-економічного потенціалу для вирощування енергетичних 

культур, виробництва та переробки альтернативних видів енергії. Це дозволить 
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максимально реалізувати його невід’ємні складові: природні, трудові та 

матеріально-технічні. 

Полісся має значний потенціал постачання рослинної сировини, потрібної 

для відновлення тваринницької, а також для створення нової біоенергетичної 

галузей. Тому необхідно здійснити систему активних заходів з підвищення 

культури адаптивного землеробства: впровадити найбільш раціональну структуру 

посівних площ з ефективним використанням органічних і мінеральних добрив, 

раціонально використовувати сільськогосподарські землі, вирощувати адаптовані 

малопоширені енергетичні культури, широко впроваджувати у виробництво 

новітні досягнення сільськогосподарської науки і передового досвіду у 

біотехнології та біоконверсії [36, 37]. 

Важливий науковий і практичний інтерес становить вивчення потенційних 

можливостей нових рослинних ітродуцентів, визначення їх місця у культурі 

землеробства, зеленому конвеєрі та у біоконверсії. 

Урожайність енергетичних культур прямо залежить від кліматичних, 

ґрунтових та інших умов, головною із яких і є підтримання балансу поживних 

елементів за допомогою внесення мінеральних добрив. 

Варіанти удобрення вивчали у попередніх дослідженнях традиційних 

сільськогосподарських культур і уточнено у зв’язку з особливостями нових 

малопоширених енергетичних культур. 

Система удобрення, яка спільна для всіх енергетичних культур, та погодні 

умови не однаково вплинули на показники їх врожайності. 

Порівнюючи урожайність зеленої маси енергетичних культур по роках 

вирощування встановлено, що найбільші прирости усіх культур були у 2016 році, 

це пов’язано з тим, що саме ці культури максимально нарощують вегетативну масу 

на 3−5 роках вегетації. 

Встановлено, що за три роки досліджень найбільшу вегетативну масу 

нарощували рослини міскантуса гігантеусу та сильфія пронизанолистого. 

Урожайність міскантуса гігантеуса становила 41,0 т/га при вирощуванні без добрив 
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та 54,7 т/га із застосуванням добрив, а сильфія пронизанолистого, відповідно, 39,8 

та 54,4 т/га. 

Найменша урожайність у сорго багаторічного (31,1 та 40,0 т/га) та свербиги 

східної (32,1 та 40,2 т/га), відповідно, по варіантах удобрення. Урожайність сіди 

багаторічної була на рівні 36,9 т/га при вирощуванні без добрив та 49,8 т/га при 

вирощуванні із застосуванням добрив (табл. 3.5). 

Разом з тим, відносний приріст зеленої маси досліджуваних енергетичних 

культур був найвищим на другий рік вирощування, причому по всіх культурах в 

обох варіантах і становив 20−120 %. На третій рік вирощування усіх культур темпи 

приростів знизилися і становили відносно темпів приростів другого року 

відповідно 10−70 %. Найбільший приріст мав місце при вирощуванні сильфію 

пронизанолистого із застосуванням добрив, а найменший приріст відмічено при 

вирощуванні сіди багаторічної у контролі. Можливо причинами зменшення 

відносного приросту могли стати недостатня кількість вологи у ґрунті і недостатня 

кількість елементів живлення тощо (мікроелементи, зниження температури). 

Таблиця 3.5 

Урожайність зеленої маси енергетичних культур 

 

Культура 

 

Варіант 

 

Урожайність зеленої маси, т/га 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє за 

(2014−2016 рр). 

Сіда багаторічна 
Контроль 32,2 37,6 40,8 36,9 

N50P50K50 35,3 49,1 65,0 49,8 

Сильфій 

пронизанолистий 

Контроль 20,9 40,4 58,0 39,8 

N50P50K50 23,0 51,6 88,6 54,4 

Сорго багаторічне 
Контроль 21,2 32,4 39,7 31,1 

N50P50K50 23,0 39,8 57,2 40,0 

Свербига східна 
Контроль 22,9 31,8 41,7 32,1 

N50P50K50 24,7 38,8 57,0 40,2 

Міскантус гігантеус 
Контроль 25,4 41,0 56,6 41,0 

N50P50K50 28,0 53,1 83,0 54,7 

НІР  1,14 0,83 1,69  
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За результатами наших досліджень встановлено, що приріст зеленої маси 

сіди багаторічної, сильфія пронизанолистого, сорго багаторічного, свербиги 

східної та міскантуса гігантеуса при внесенні добрив за період вегетації на 

удобрених ділянках був вищим у порівнянні із контролем на 35,0, 36,7, 28,6, 25,2, 

33,4 %, відповідно, по культурах. Разом з тим, урожайність енергетичних культур 

на удобрених ділянках по роках вирощування (2014−2016 рр.) відрізнялася від 

урожайності цих культур на контрольних ділянках і була вищою. При вирощуванні 

сіди багаторічної різниця становила 9,6, 30,5, 59,3 %, сильфія пронизанолистого – 

10,0, 27,7, 52,7 %, сорго багаторічного [57], відповідно, 8,5, 22,8, 44,1 %, свербиги 

східної – 7,9, 22,0, 36,7 %, міскантуса гігантеуса, відповідно, 10,2, 29,5, 46,6 % 

відповідно по роках. Доведено, що краще реагували на вплив добрив рослини сіди 

багаторічної, приріст урожаю на третій рік вирощування у варіанті із добривами 

був вищим на 59,3 %.  

Отже, внесення мінеральних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах по 

відношенню до усіх культур було ефективним і забезпечило приріст урожаю 

зеленої маси досліджуваних енергетичних культур. Найбільш продуктивними 

рослинами виявилися сильфій пронизанолистий та міскантус гігантеус, урожай 

яких у середньому за три роки досліджень становив 54,4 та 54,7 т/га. 

 

3.6. Забур’яненість посівів енергетичних культур при вирощуванні на 

радіоактивно забрудненій території 

Чистота полів від бур’янів у сівозміні є невід’ємною умовою високої 

культури землеробства. 

Відомо, що однією з причин зниження врожаю сільськогосподарських 

культур є забур’яненість посівів. Бур’яни пригнічують ріст і розвиток культурних 

рослин, знижують їх продуктивність, а також погіршують якість продукції [38]. 

Шкідливість бур’янів визначається їх кількістю у посівах, ступенем розвитку 

культурних рослин. Негативний вплив бур’янів на продуктивність 

сільськогосподарських культур визначається багатьма факторами: видовим 
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складом бур’янів, інтенсивністю їх сходів, конкурентною здатністю культурних 

рослин, фоном удобрення [40, 41]. 

Застосування добрив істотно впливає на забур’яненість. На збільшенні 

забур’яненості від застосування органічних і мінеральних добрив сумісно 

акцентують увагу багато науковців [39, 42–44]. 

У наших дослідженнях не вносилися гербіциди  після посіву енергетичних 

культур, а проводили лише низку міжрядних обробітків ґрунту у період вегетації, 

що, у свою чергу, забезпечили чистоту посівів енергетичних культур. 

Результати забур’яненості енергетичних культур при вирощуванні у ІІ зоні 

радіоактивного забруднення представлені у таблиці 3.6 та на рисунку 3.1. 

Таблиця 3.6 

Середня забур’яненість посівів енергетичних культур за 2014–2016 рр. 

№ з/п Назва культури Варіант  

Кількість бур’янів, шт./м2 

злакові дводольні 

шт./м2 % шт./м2 % 

1 Сіда багаторічна 
Контроль 49 27,4 130 72,6 

NPK 61 29,6 145 70,4 

2 Свербига східна 
Контроль 63 31,5 137 68,5 

NPK 70 33 142 67 

3 
Сильфій пронизано-

листий 

Контроль 55 32,9 112 67,1 

NPK 63 33,5 125 66,5 

4 Сорго багаторічне 
Контроль 65 32,5 135 67,5 

NPK 74 33,6 146 66,4 

5 Міскантус гігантеус 
Контроль 48 29,8 113 70,2 

NPK 57 30,6 129 69,4 

 НІР05  5,58 5,84 
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Найбільш поширеними бур’янами із злакових бур’янів були такі: пирій 

повзучий (Elytrigia repens L.), куряче просо (Echinochloa crus galli P.B.), метлиця 

польова ( Apera-spica venti P. B.), а з дводольних: лобода біла (Chenopodium 

album L.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.), осот рожевий (Cirsium arvense 

L. Scop), ромашка непахуча (Matricaria inodora L.), грицики звичайні (Capsella 

bursa pastoris L.) та інші бур’яни. 

Посіви міскантуса гігантеуса та сильфія пронизанолистого у роки досліджень 

мали найнижчу забур’яненість у порівнянні з іншими досліджуваними культурами 

у результаті високої інтенсивності росту і розвитку цих культур, які виявилися 

більш конкурентноздатними та затінювали площу і, тим самим, стримували 

розвиток бур’янів. Кількість бур’янів становла 161 шт./м2  − 48  − злакові (29,8 %), 

113  – дводольні (70,2 %) при вирощуванні міскантусу без застосування добрив та 

186 шт./м2 – 57 шт./м2  − злакові (30,6 %), 129 шт./м2  – дводольні (69,4 %) – при 

вирощуванні із внесенням добрив. При вирощуванні сильфію у контролі кількість 

бур’янів становила 167 шт./м2 − 55 − злакові (32,9 %), 112 – дводольні (67,1 %), а 

при вирощуванні із застосуванням добрив – 188 шт./м2 − 63 − злакові (33,5 %), 125 

– дводольні (66,5 %). 

Найбільш забрудненими були посіви сорго багаторічного із застосуванням 

добрив 220 шт./м2: 74 − злакові (33,6 %), 146 – дводольні (66,4 %) та свербиги 

східної із застосуванням добрив 212 шт./м2: 70 − злакові (33,0 %), 142 – дводольні 

(66,5 %). Водночас міжрядний обробіток ґрунту проводили частіше у порівнянні з 

іншими культурами. Кількість бур’янів при вирощуванні цих енергетичних 

культур у контролі становила 200 шт./м2 – 65 (32,5 %) і 63 (31,5 %) злакові; 135 

(67,5 %) і 137 (68,5 %) дводольні. 

Забрудненість посівів сіди багаторічної була на рівні 179 шт./м2 – 49 (27,4 %) 

і 61 (29,6 %) злакові та 130 (72,6 %) і 145 (70,4 %) – дводольні, відповідно, при 

вирощуванні без добрив та із застосуванням добрив. 
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Рис. 3.1. Забур’яненість посівів енергетичних культур 

 

Порівнюючи забур’яненість посівів енергетичних культур між варіантами 

удобрення, встановлено, що забур’яненість посівів енергетичних культур за 

внесення мінеральних добрив була на 15,1 % вище при вирощуванні сіди; на 6,0 % 

− при вирощуванні свербиги; на 12,6 % − при вирощуванні сильфію; на 10,0 % − 

при вирощуванні сорго та на 15,5 % − при вирощуванні міскантусу. Подібна 

закономірність мала місце і по кількості злакових і дводольних бур’янів.  

Водночас, найбільша забур’яненість при вирощуванні енергетичних культур 

в усіх варіантах досліду відмічена у сприятливому за погодними умовами 2015 

році. У 2014 році забур’яненість посівів була нижчою у середньому на 38 %, а у 

2016 році – на 24 % у порівнянні із 2015 роком. 

Зважуючи на високу забур’яненість посівів енергетичних культур у фазі 

кущення, бур’яни знищували шляхом міжрядного обробітку ґрунту, що 

забезпечило зниження забур’яненості до порогу шкодочинності.  

Таким чином, проведеними дослідженнями встановлено, що забур’яненість 

досліджуваних посівів енергетичних культур залежала від варіантів удобрення та 

погодних умов і була високою.  
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Найвища забур’яненість мала місце у посівах свербиги східної та сорго 

багаторічного, а сіда багаторічна, сильфій пронизанолистий, міскантус гігантеус 

здатні пригнічувати ріст бур’янів. 

 

3.7. Енергетичний потенціал досліджуваних культур 

Серед перспективних культур для виробництва біопалива є такі рослини, як 

сіда багаторічна (Sida hermaphrodita Rusby), сорго багаторічне (Sorghum almum 

Parodi), сильфій пронизанолистий (Silhium perfoliatum L.), свербига східна (Bunias 

orientalis L.), міскантус гігантеус (Miscanthus giganteus G.) та інші 

високопродуктивні культури [55]. 

Біопаливо – це вид енергії за рахунок використання рослинної сировини в 

енергетичних цілях. Порівняно з нафтою, вугіллям та іншими видами палива на 

виробництво енергетичного палива потрібно значно менше матеріальних витрат. 

Також при спалюванні фітопалива до довкілля вивільнюється вуглекислий газ у 

кількості, що дорівнює спожитій рослиною у процесі її росту та розвитку. 

Біопаливо – це поновлюване джерело енергії, на відміну від інших природних 

ресурсів (нафта, вугілля).  

Використання відновлювальної енергії може стати альтернативою вугіллю, 

нафті, газу. В Європі мають місце теоретичні та практичні напрацювання у галузі 

біоенергетики: найперспективніші джерела отримання сировини, методи 

переробки та використання різних видів палива. Швеція, наприклад, майже 

повністю змінила бензин і дизельне пальне біопаливом [45].  

У Чехії з 1994 працює національна програма, згідно з якою уряд фінансово 

підтримує ініціативу населення і заохочує перехід на біопаливо. Збільшено 

виробництво індивідуальних котлів для переходу на тверде паливо, завдяки цьому 

у державі значно зменшилося використання дорогих і шкідливих для довкілля 

вугілля, нафти і газу, що поліпшило екологію країни загалом [ 46, 47]. 

В європейських країнах як біоенергетичні види використовують вербу, 

тополю, троянду багатоквіткову, гірчак сахалінський, сорго багаторічне та 

однорічні трави [48].  
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Наприклад, у Швеції площі під вербою займають понад 20 тис. га, 

насадження якої можуть використовуватися до 30 років з отримання сухої 

енергетичної маси до 45т/га через кожні 2−3 роки [48].  

Для Польщі важливим джерелом відновлювальної енергії є солома зернових. 

Відповідно розроблено піролізні котли для ефективного її спалювання, а також 

деревини та іншої біомаси без шкідливих викидів у довкілля [46]. 

В Україні на жаль, вкрай незадовільні темпи розвитку ринку біопалива, 

незважаючи на прийняття урядом цілої низки законодавчих актів, які 

спрямовувалися на вирішення цієї проблеми. Це зумовлено несистемністю і 

непослідовністю в організаційних і економічних механізмах розвитку біопаливної 

галузі, породженням недовіри до її повноцінної реалізації, відсутністю політичної 

волі, недоліками управління у вітчизняній енергетичній сфері. 

Виробниче використання енергетичних рослин в Україні перебуває на стадії 

експериментальних досліджень. Необхідна цілеспрямована робота з впровадження 

енергетичних рослин в Україні [46]. Важливі досягнення у біоенергетиці досягнуто 

у науково-дослідних установах НАН України і НААН та в окремих вищих 

навчальних закладах. Серед них Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Інститут відновлювальної енергетики НАН 

України, Вінницький національний аграрний університет, Інститут технологічної 

теплофізики НАН України, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України та деякі 

інші, які виконують Державні програми з розвитку біоенергетики. Опрацьовано 

технології вирощування та переробки сировини, розроблено обладнання для 

отримання рідкого, газового і твердого біопалива. 

В Україні біоенергетичні види рослин використовують, покладаючись на 

європейський досвід. Наприклад, у ботанічних садах Києва, Львова та Чернівців 

енергетична рослина сильфій пронизанолистий росте на одному місці понад 

40 років і формує врожаї сухої маси 40−45 т/га за умов підживлення мінеральними 

добривами. 
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В Україні проводиться певна робота з практичного використання біопалива 

для опалення побутових і службових приміщень. Так, у Борщові Тернопільської 

області один із дитячих садків перевели на опалення твердим біопаливом, що дало 

можливість зменшити витрати на опалення з 260 000 гривень (газ) до 

86 000 гривень (тверде біопаливо), тобто втричі. 

Питання отримання біопалива наразі дуже гостро стоїть у світі та в Україні 

зокрема. Адже швидкість витрат природних запасів нафти і газу невпинно зростає, 

а їхніх запасів стає все менше. Тут на допомогу і приходять енергетичні культури. 

Енергетичні культури – це рослини, які вирощують спеціально для того, щоб у 

майбутньому використати їх як паливо – біоенергетичне паливо. Такі культури 

використовуються для отримання твердих, рідких і газоподібних біопалив [52–54]. 

Сировиною для біогазових установок є, перш за все, сільськогосподарські 

субстрати, такі як рідкий та стійловий гній або енергетичні культури (сіда 

багаторічна, сорго багаторічне, сильфій пронизанолистий, свербига східна, 

міскантус гігантеус та інші). 

В результаті наших досліджень ми встановили розрахунковий вихід газу з 

урожаєм енергетичних культур. Залежно від сортових особливостей 

розрахунковий вихід біогазу у досліджуваних культур варіював в межах від 2460 

до 4514 м3/га. 

За результатами наших досліджень встановлено, що найбільш 

перспективними енергетичними культурами, сировина яких може 

використовуватися для отримання біогазу в умовах Житомирського Полісся, є 

міскантус гігантеус (вихід біогазу 4514 м³, з урожаєм з 1 га) та сіда багаторічна 

(вихід біогазу 4182 м³, з урожаєм з 1 га). Найнижчі показники виходу біогазу 

зафіксовані у рослин свербиги східної 2460 м3/га (рис.3.2). 
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Рис. 3.2. Вихід біогазу з фітосировини багаторічних енергетичних рослин за 

вирощування в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся 

(на фоні N50P50K50), м
3/га 

 

Як показали наші дослідження, міскантус гігантеус та сіда багаторічна здатні 

забезпечувати високий вихід надземної біомаси, а отже є перспективними 

культурами для виробництва такого виду біопалива як біогаз. 

Упродовж останніх років площі енергетичних культур в Україні значно 

зросли. Тому їх потенціал як сировина для виробництва біогазу в Україні може 

становити до 50 млн га. Економічно доцільним є використання в якості сировини 

для виробництва біогазу міскантуса гігантеуса та сіди багаторічної, які можливо 

вирощувати на забруднених радіонуклідами та виведених із сівообігу землях.  

Вирощування в Україні біоенергетичних культур на забруднених 

радіонуклідами та важкими металами територіях забезпечить щорічне 

виробництво близько 52 млрд м³ біогазу. 

Важливим показником оцінки енергетичних культур є вихід енергії з одиниці 

маси (рис. 3.3).  
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Найвищі показники мають сіда багаторічна та міскантус гігантеус, 

відповідно, 4148 і 4144 ккал/кг. Вихід енергії понад 3976 і 3312 ккал/кг мають 

сильфій пронизанолистий та сорго багаторічне, а 3516 ккал/кг має свербига східна. 
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Вихід енергії у фітосировині багаторічних енергетичних рослин 

на фоні N50P50K50 

Поряд з використанням сировини для виготовлення біопалива з енергетичних 

культур використовується вся продукція, у тому числі і побічна як носій 

теплоенергії. Показники виходу енергії енергетичних культур підтверджують 

комплексне безвідходне використання високопродуктивних енергетичних культур 

для виробництва біогазу і отримання теплової енергії із побічної продукції. 

Для всіх досліджуванних культур найбільший вихід енергії забезпечували 

стебла, що пояснюється, високим відсотком стебел у структурі загальної маси 

рослин. По-друге, стебла відрізняються великою енергетичною цінністю. Вихід 

енергії енергетичних культур на фоні удобрення становив від 28,83 до 57,82 Гкал/га 

(рис. 3.4). Найбільший вихід енергії був у сіди багаторічної 57,82 Гкал/га та 

міскантуса гігантеуса 56,69 Гкал/га. В цілому, вихід енергії свербиги східної     
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(28,83 Гкал/га) був нижчий за вихід енергії сорго багаторічного (34,82 Гкал/га) та 

сильфія пронизанолистого (4910 Гкал/га). 

 

Рис. 3.4. Вихід біоенергії з фітосировини багаторічних енергетичних рослин за 

вирощування в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся (на 

фоні N50P50K50), Гкал/га 

Загалом, динаміка виходу енергії була прямопропорційною продуктивності 

біомаси рослин. Найбільший вихід енергії із стебел спостерігався у міскантуса 

гігантеуса. 

Умовне паливо – одиниця обліку органічного палива, яка використовується 

для співставлення ефективності різних видів палива та їх сумарного обліку. За 

одиницю умовного палива використовується 1 кг палива з питомою теплотою 

згоряння у 7000 ккал/кг. У нафтогазовій геології для підрахунку запасів родовища 

в умовному паливі прийнято 1 млрд  м3 природного газу переводити в 1 млн т 

умовного палива. 

Енергоресурси в умовному вимірі (умовне паливо) – вираження кількості 

палива та енергії в загальній енергетичній одиниці. У національній практиці в 

Україні як одиницю енергії застосовують тонну умовного палива (т у. п.), що 

відповідає тонні умовного палива вугільного еквівалента (ТВЕ). 
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Нами було проведено розрахунок необхідної сировини енергетичних культур 

для утворення 1 кг умовного палива через отриманий експериментальним шляхом 

вихід енергії (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Вихід умовного палива з фітосировини багаторічних енергетичних 

рослин за вирощування в умовах радіоактивного забруднення Житомирського 

Полісся (на фоні N50P50K50), т/га 

 

Перерахунок проводили за умови використання для виробництва біопалива 

сухої маси стебел. Найвищий вихід умовного біопалива встановлено у сіди 

багаторчної 8,26 т/га. У міскантуса гігантеуса показник був дещо меншим і 

становив 8,10 т/га. 

Вихід умовного біопалива із рослин сорго багаторічного та свербиги східної 

був значно нижчий порівняно із сідою багаторічною та міскантусом гігантеусом, 

що пояснюється малим виходом стеблової маси із рослин і обумовлено 

біологічними особливостями культур. Показник умовного біопалива у сорго 

багаторічного становив 4,97 т/га в той час як вихід умовного палива свербигі 

східної становив 4,12 т/га. 
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Отже, важливим напрямом фітоенергетики є використання високоврожайних 

рослин для виробництва твердого біопалива та отримання біогазу. 

В Україні створено сорти рослин фітоенергетичного напрямку використання 

для різних видів біопалива: рідкого (етанолу, біодизеля тощо), газового, твердого 

(брикети, пелети) тощо. Для виробництва біопалива доцільніше вирощувати не 

лише традиційні, а й малопоширені енергетичні культури переважно багаторічні, 

які врожайніші, менш енерговитратні і можуть вирощуватися на землях не- 

придатних для традиційних сільськогосподарських культур. 

Результати дослідження, представлені у розділі 3, опубліковано у наукових 

працях автора [55–58]. 
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Висновки до розділу 3 

1. Встановлено негативний баланс поживних речовин при вирощуванні усіх 

енергетичних культур на контролі. При внесенні добрив мав місце позитивний 

баланс фосфору і калію при вирощуванні усіх енергетичних культур, а азоту – при 

вирощуванні сіди багаторічної та міскантуса гігантеуса. 

2. За результатами трирічних досліджень встановлено, що в ґрунтах дослідних 

ділянок, на яких вирощувалися енергетичні культури, вміст важких металів, а саме 

рухомих сполук свинцю, кадмію, міді та цинку, знаходилися у межах гранично 

допустимих концентрацій. 

3. Досліджено, що характер накопичення важких металів рослинами залежав 

від виду культури. Таким чином, концентрація важких металів у рослинах 

енергетичних культур при вирощуванні на території радіоактивного забруднення 

знаходилася у межах гранично допустимих концентрацій.  

4. Доведена можливість вирощування енергетичних культур у другій зоні 

радіоактивного забруднення. 

5.  Встановлено, що найбільш продуктивними рослинами виявилися сильфій 

пронизанолистий та міскантус гігантеус. 

6. Встановлено, що забур’яненість досліджуваних посівів енергетичних культур 

залежала від варіантів удобрення та погодних умов і була високою.  

7. Доведено, що важливим напрямом фітоенергетики є використання 

високоврожайних рослин для виробництва твердого біопалива та отримання 

біогазу. 
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РОЗДІЛ 4. 

КОРМОВА ЦІННІСТЬ, ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР 

 

Внаслідок радіоактивного забруднення, виникає потреба в розробленні 

комплексу заходів безпечного використання цих територій, що будуть направленні 

на вирішення проблемних питань у веденні колективних, фермерських, 

присадибних господарств громадян в економічних умовах сьогодення і 

сприятимуть зменшенню накопичення 137Cs у кормах для тварин. 

У тваринництві визначальними чинниками формування питомої активності 

радонуклідів у продукції є добове їх надходження до організму тварин з раціоном, 

яке залежить від складу раціону, технологій утримання та годівлі худоби. 

Ефективне функціонування кормовиробництва є гарантом стабільного 

нарощування виробництва тваринницької продукції. Тому стійка кормова база, яка 

задовольняла б потребу тварин і птиці у повноцінних кормах у 

сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності, сприяла б поступовому 

розвитку цих галузей, їх інтенсифікації і конкурентноспроможності. 

Прогнозування вмісту радіонуклідів у продуктах харчування є підставою для 

ефективного екологічно збалансованого керування сільськогосподарським 

виробництвом на радіоактивно забруднених територіях, що виведені з 

використання. Для вирощування малопоширених енергетичних рослин як 

кормових культур для годівлі тварин з метою отримання молока, яке відповідатиме 

гігієнічному нормативу ДР-2006, можна використовувати сільськогосподарські 

угіддя зі щільністю забрудненості ґрунту 137Cs 695,5 кБк/м2 . 

 

4.1. Біохімічний склад зеленої маси енергетичних культур 

Науково доведено, що близько 60 % білкового раціону людини складається 

із продуктів тваринного походження [1]. У зв’язку з різким скороченням кількості 

поголів’я тварин і зниженням їхньої продуктивності на території Україні значно 

зменшився обсяг виробництва тваринницької продукції [2]. Серед основних 
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факторів збільшення виробництва м’яса і молока велике значення, у першу чергу, 

має годівля тварин. Наукою та практикою доведено, що тільки за умови повного і 

збалансованого раціону сільськогосподарські тварини максимально реалізують 

свій генетичний потенціал продуктивності. 

Першочергово, поживна цінність кормової культури значною мірою 

залежить від її хімічного складу. З іншого боку, хімічний склад рослин та 

врожайність надземної біомаси є головними складовими продуктивності виду [3].  

Основними показниками біохімічного складу рослин, що характеризують 

їхню якість є: кількість сухої речовини, протеїну, безазотистих екстрактивних 

речовин (БЕР), клітковини тощо [4, 12, 13]. 

За результатами проведених досліджень наведемо коротку характеристику 

поживності малопоширених енергетичних культур: 

- сильфій пронизанолистий відзначається цінними біологічними, 

господарськими властивостями, забезпечує високі, сталі врожаї зеленої маси з 

великим вмістом вітамінів, амінокислот, мінеральних речовин та протеїну. За 

вмістом поживних речовин силос сильфію майже не відрізняється від зеленої маси. 

Зелена маса містить багато білку і її силосують разом з однорічними злаковими 

травами, соломою зернових та кукурудзою і використовують для годівлі тварин та 

птиці. За показниками біохімічної оцінки сильфій не поступається поширеним 

традиційним кормовим культурам та їх сумішками [26]. У фазі бутонізації  

урожайність зеленої маси становить 60−70 т/га, цвітіння – 80 і плодоношення 

120 т/га; 

- сорго багаторічне – високопродуктивна, поживна культура. 

Використовується на зелений корм, силос, сіно, трав’яне борошно при годівлі ВРХ 

та птиці. Сорго відрізняється високою урожайністю зеленої маси. Зелена маса 

становить близько 35 т/га, а урожайність насіння до 2 т/га; 

- свербига східна – перспективна для використання на зелений корм, 

сіно, силос, трав’яне борошно. Представляє велику цінність для виготовлення 

вітамінно-білкового концентрату для годівлі птиці. Зелена маса добре поїдається 

великою рогатою худобою та свиньми. Корм із свербиги відрізняється високою 
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поживною цінністю, особливо вмістом протеїну. Багаторічні плантації свербиги 

східної до початку стеблування можна використовувати для випасання [27]. 

Висока продуктивність досягається з другого року зростання. Урожайність 

зеленої маси становить 70 т/га. Корм із свербиги відзначається високою 

поживністю. Зелена маса відрізняється підвищеним вмістом незамінних 

амінокислот, цукрів, аскорбінової кислоти, каротину;  

- сіда багаторічна – належить до багаторічних енергозберігаючих 

кормових культур, з періодом продуктивного використання – 10−20 років, які за 

мінімальному обробітку грунту забезпечують до 20 т/га абсолютно сухої речовини, 

10−15 т/га кормових одиниць, понад 2 т/га протеїну. Сіда багаторічна придатна для 

одержання збалансованого зеленого корму, силосу, сінажу та трав’яного борошна. 

Зелену масу з першого укосу використовують для годівлі всіх видів тварин. При 

вирощуванні на зелений корм – у перший рік сіда багаторічна забезпечує рівень 

рентабельності 50−60 %, а у другі та наступні роки її показник зростає до 500 %  

[5–8]. 

Створення кормової бази за цих культур дозволяє забезпечити потребу у 

кормах високої якості. Запропоновані культури мають велику цінність за 

амінокислотним та вітамінним складом, що позитивно впливає на стан здоров’я та 

продуктивність тварин. Важливим є те, що такі культури як сіда багаторічна, 

сильфій пронизанолистий, сорго багаторічне та свербига східна – відрізняються 

стійкістю до різних абіотичних факторів.  

Зазвичай у тваринництві в якості кормів використовують природні рослинні 

ресурси – однорічні та багаторічні трави, які згодовують у вигляді зеленої маси та 

сіна, а також агротехнічні культури, які вирощують у польових сівозмінах: 

конюшину у вигляді зеленої маси, сінажу, силосу та сіна, кукурудзу – як зелений 

корм, силос, зерно – у вигляді комбікормів, сіяні злаково-бобові трави та інші 

[9, 10]. 

Для визначення поживної цінності енергетичних культур нами проведений 

повний біохімічний аналіз досліджуваних культур та порівняльну характеристику 

поживної цінності поширеної кормової культури – конюшини червоної в якості 
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контролю, яка мала у фазу бутонізації  21,10−23,24 % сухої речовини; 

19,70−20,51 % − сирого протеїну; 20,0−23,6 % − сирої клітковини; 1,68−1,80 % − 

кальцію; 7,8−9,6 % − сирої золи; 3,00−3,85 % − сирого жиру. 

Порівнюючи поживність енергетичних культур, вирощених із застосуванням 

добрив, із поживністю конюшини червоної, слід відмітити, що серед усіх 

досліджуваних енергетичних культур найбільш цінною для кормових цілей є 

свербига східна, яка містить 20,4 % сухої речовини, що дещо нижче показника 

конюшини; 20,40 % − сирого протеїну, що на 1,4−5,3 % нижче показника 

конюшини; 13,03 % − сирої клітковини, що значно нижче показників конюшини 

червоної (33,5−44,8 %); 1,35 % − кальцію, що нижче конюшини у межах 20−25 %; 

15,82 % − сирої золи, що вдвічі вище показника конюшини червоної; 3,48 % − 

сирого жиру, що є на рівні показника конюшини (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика біохімічного складу енергетичних культур 

на фоні NPK, M±m 

Показник 
Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизано-

листий 

Свербига 

східна 

Сорго 

багаторічне 

Конюшина 

червона 

Сирий 

протеїн, % 
10,31±0,32 8,43±0,22 19,43±0,54 7,43±0,20 19,7−20,51 

Сира зола, % 9,84±0,29 13,54±0,34 15,82±0,53 7,18±0,24 7,8−9,6 

Кальцій, % 1,21±0,05 1,69±0,07 1,35±0,06 0,65±0,03 1,68−1,80 

Сира 

клітковина, % 
22,60±0,78 18,37±0,68 13,03±0,67 31,42±0,98 

20,0−23,60 

Сирий жир, % 3,73±0,18 2,70±0,12 3,48±0,13 3,29±0,11 3,10−3,85 

Суха 

речовина, % 
28,00±2,45 22,70±2,59 20,40±3,40 22,24±2,44 19,7−20,51 

 

Що стосується поживності інших енергетичних культур, то їхня поживність 

значно нижча у порівнянні з поживною цінністю конюшини червоної. Сіда 

багаторічна, сильфій пронизанолистий та сорго багаторічне має вміст сирого 
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протеїну у 1,9−2,0, 2,3−2,4 та 2,6−2,8 раза менший у порівнянні із конюшиною та у 

1,9, 2,3 та 2,6 раза у порівнянні із свербигою східною і становить, відповідно, 10,31, 

8,43 та 7,43 %. 

Вміст сухої речовини у зеленій масі сорго багаторічного та сильфію 

знаходиться на рівні показника конюшини червоної (22,24−22,70 %), тоді як у 

рослинах сіди цей показник був вищим у порівнянні із конюшиною, так і решти 

енергетичних культур у межах 26 %−28,0 %. 

Показники сирого жиру у сіди та сорго знаходяться на рівні показника 

конюшини червоної, та знаходилися у межах 3,73−3,29 %, відповідно, тоді як у 

рослинах сильфію пронизанолистого цей показник був значно нижчим 

(21,8−38,1 %) у порівнянні із конюшиною та іншими енергетичними культурами і 

становив 2,70 %. 

 Вміст сирої клітковини був найнижчим у рослинах сорго багаторічного і 

становив 7,18 %, тоді як у зеленій масі сіди багаторічної та сильфія 

пронизанолистого цей показник був значно вищим і становив 9,84 та 13,54 % [16]. 

Що стосується вмісту сирої клітковини, то рослини сіди були на рівні 

показників конюшини та варіювали у межах 22,6 %, тоді як рослини сильфію мали 

трохи менший його вміст і становили 18,37 %, а рослини сорго багаторічного мали 

значно вищий вміст сирої клітковини як до показників конюшини, так і до решти 

вищеназваних енергетичних культур та знаходився на рівні 31,42 %, що більш 

відповідає показникам соломи зернових культур.  

Вміст кальцію у зеленій масі  сорго, свербиги східної, сіди багаторічної були 

значно нижчі показника конюшини і становили 0,65 %, 1,21 % та 1,35 %, відповід-

но (табл. 4.2). 

Порівнюючи показники біохімічного складу енергетичних культур при 

вирощуванні між варіантами удобрення, встановлено, що вміст поживних речовин, 

а саме: сирого протеїну, сирого жиру, сирої золи, кальцію був на 6,2−7,6 %, 

3,6−4,2  %, 5,2−6,3 %, 4,8−5,6 % вищим у варіанті із застосуванням добрив. А вміст 

сухої речовини та сирої клітковини більшим у варіанті без добрив на 6,8−7,4 %, 

6,4−7,5 % у порівнянні із вирощуванням культур із застосуванням добрив. 
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Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика біохімічного складу енергетичних культур 

на контролі, M±m 

Показник 
Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизано-

листий 

Свербига 

східна 

Сорго 

багаторічне 

Конюшина 

червона 

Сирий 

протеїн, % 
9,64±0,30 7,94±0,20 18,12±0,50 6,90±0,21 19,7−20,51 

Сира зола, % 9,35±0,26 12,86±0,40 14,87±0,48 6,76±0,25 7,8−9,6 

Кальцій, % 1,15±0,03 1,60±0,05 1,28±0,04 0,62±0,03 1,68−1,80 

Сира 

клітковина, % 
21,14±0,72 17,16±0,60 12,25±0,58 29,22±0,90 20,0−23,60 

Сирий жир, % 3,60±0,15 2,59±0,10 3,35±0,11 3,17±0,12 3,10−3,85 

Суха 

речовина, % 
26,22±2,30 21,15±2,10 19,04±3,00 20,72±2,60 19,7−20,51 

 

Проведені лабораторні дослідження енергетичних культур на вміст 

поживних речовин показали, що усі вирощувані енергетичні культури мають 

достатній вміст поживних речовин, що дозволяє їх прирівняти до традиційних 

кормових культур. Найбільш цінною культурою є свербига східна із вмістом 

сирого протеїну 18,12−19,43 %. Встановлено, що найменш поживною культурою 

було сорго багаторічне (вміст сирого протеїну становив 6,90−7,43 %). 

Було розраховано вихід протеїну з фітосировини багаторічних енергетичних 

рослин за вирощування в умовах радіоактивного забруднення Житомирського 

Полісся (на фоні N50P50K50), т/га (рис. 4.1). 

Встановлено, що найбільший вихід протеїну отримано з фітомаси свербиги 

східної 1,59 т/га та сіди багаторічної 1,44 т/га. Найменший вихід протеїну отримали 

із рослин сорго багаторічного 0,66 т/га. 

Багаторічна, зимостійка та невибаглива до грунтів свирбига з достатнім 

рівнем сухих речовин та перетравного протеїну малопоширена, але економічно 

вигідна для тваринницького господарства. Раннє відростання дає змогу розпочати 

сезон випасів раніше та продовжувати його довше. 
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.  

Рис. 4.1. Вихід протеїну з фітосировини багаторічних енергетичних рослин за 

вирощування в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся 

(на фоні N50P50K50), т/га 

 

Введення зеленої маси свербиги східної в раціони дасть змогу збалансувати 

корм за важливими мікроелементами й забезпечити ними організм тварин. Тому, 

пропонуємо вирощувати свербигу східну в умовах радіоактивного забруднення 

Житомирського Полісся з метою отримання цінного корму для тварин. 
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4.2. Економічна ефективність вирощування енергетичних культур 

 

Поновлювані рослинні джерела енергії мають стати вагомою частиною 

світового енергетичного потенціалу у зв’язку із фізичним зменшенням запасів 

викопних енергетичних ресурсів (вугілля, газ, нафта), збільшенням населення 

планети та негативних екологічних наслідків при їх спалюванні та викидів 

парникових газів. Враховуючі ці тенденції, вирощування енергетичних рослин 

отримало значний розвиток у багатьох країнах світу [23–25]. Для прикладу, у 

Німеччині під енергетичними культурами (мають на увазі на енергетичні цілі, 

оскільки здебільшого вирощують кукурудзу та інші культури) зайнято близько 2,1 

млн га, або 12,5 %, від усіх використовуваних загалом в країні 

сільськогосподарських угідь. Але потрібно зазначити, що в Україні за останнє 

десятиріччя спостерігається суттєве збільшення обсягів енергоспоживання на 

основі енергії біопалива та відходів (рис. 4.2). Так, за період із 2007 по 2018 рок 

обсяг енергоспоживання на основі енергії біопалива та відходів збільшився у 2,1 

раза при середньорічних темпах зростання 7,7 %. У свою чергу, частка такої енергії 

збільшилася у три рази. 

 

 

Рис. 4.2. Енергоспоживання на основі енергії біопалива та відходів 

за 2007–2018 роки 
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Наразі економічна ефективність біомаси енергетичних культур оцінюється 

на основі польових експериментів та моделей вирощування сільськогосподарських 

культур. Недоліком використання польових експериментів для оцінки біомаси є те, 

що вони можуть не бути репрезентативними через просторову неоднорідність умов 

ділянки. Але польові експерименти надають сюжетну інформацію, яка покращує 

економіко-організаційне (оптимальне виробництво) розуміння того, як клімат, 

генетика, ґрунти та поводження з посівами, такі як зрошення чи внесення добрив, 

впливають на потенційне виробництво біомаси, що також необхідно для розробки 

та оцінки моделей економічної ефективності вирощування енергетичних 

сільськогосподарських культур. Такі моделі корисні для виробничого 

обґрунтування та прогнозування врожаю чи зміни в навколишньому середовищі 

поля на регіональному масштабі. 

Наразі вивчаючи публікації наукової спільноти в напрямі моделювання 

ефективності вирощування та переробки енергетичних культур, можна виділити 

комплекс моделей, кожна з яких є унікальною та особливою (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Моделі ефективності вирощування енергетичних культур 

 

Підвищений радіаційний стан навколишнього середовища. При 

моделюванні допустимої норми вмісту радіоактивних елементів в 

сільськогосподарських культурах та розробці програми зменшення радіоактивного 

забруднення в ґрунті за факторні ознаки беруть наступне: форми знаходження 

радіонуклідів в ґрунті і ґрунтовому розчині (𝐹𝑖); агрохімічні властивості ґрунту, 

такі як сорбційна ємність, фіксуюча здатність ґрунту, концентрація обмінних іонів 

в ґрунтовому розчині (𝐴𝐶ℎ𝑖); видові біологічні особливості (𝐵𝑖); кількість опадів за 
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вегетаційний період (𝑊𝑣); запаси вологи в метровому шарі ґрунту (𝑊𝑑); коефіцієнт 

міграції радіоактивного елемента з ґрунту в сільськогосподарську культуру (𝐾𝑀𝑖); 

період напіврозпаду радіоактивного елемента (𝐻𝐿𝑖). 

 

𝑌𝑖 =  𝐹𝑖 + 𝐴𝐶ℎ𝑖 + 𝐵𝑖 + 𝑊𝑣 + 𝑊𝑑 + 𝐾𝑀𝑖 + 𝐻𝐿𝑖    (1.1) 

 

Деградація ґрунтового покриву. Порушення технологій землеробства або 

посилене їх застосування призводять до погіршення основних ґрунтових 

характеристик (вміст гумусу, рівень pH, вміст різних елементів живлення тощо). 

До основних факторів покращення рівня родючості ґрунту можна віднести введеня 

комплексу засобів: надлишкова кислотність (𝐴1); надлишкова лужність (𝐴2); 

надлишок солей (𝐴3); висока глинистість (𝐴4); недостатність тепла (𝐴5); 

недостатність води (𝐴6); недостатність мінерального живлення (𝐴7); недостатність 

аерації (𝐴8); незначний корененаселений шар, обмежений серединними шарами 

ґрунту (𝐴9); різко диференційований на горизонти профіль (𝐴10); токсикоз хімічний 

(𝐴11); токсикоз біологічний (𝐴12). Кожен з агротехнічних заходів передбачає 

сукупність меліоративних та агрохімічних заходів. 

 

𝑌 =  𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 + 𝐴6 + 𝐴7 + 𝐴8 + 𝐴9 + 𝐴10 + 𝐴11 + 𝐴12   (1.2) 

 

Порушення водного балансу – це інженерна модель, яка, головним чином 

імітує розвиток біомаси врожаю при конкретних запасах води (дощові, додаткові, 

дефіцитні та повне зрошення) і в моделі значна увага приділяється випаропередачі 

(водопередачі) на транспірацію сільськогосподарських культур та випаровування 

ґрунту, що керується продуктивністю води в біомасі.  

 

𝑌 =  𝐻𝑖 + 𝐾𝑠𝑏 + 𝑊𝑃 + ∑ 𝑇𝑟     (1.3) 

 

Де 𝐻𝑖 – індекс врожаю, 𝐾𝑠𝑏 – коефіцієнт напруги низькотемпературних 

впливів на виробництво біомаси, 𝑊𝑃 – це нормалізована продуктивність води 
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(біомаса на одиницю накопичувальної транспірації), 𝑇𝑟 – фактична транспірація 

врожаю, а ∑ означає накопичення 𝑇𝑟 у період росту. 

Оптимізація виробничої діяльності. Основна мета такого завдання – 

підібрати такий комплекс агротехнічних та агрохімічних заходів, який би 

забезпечив максимальне зростання врожайності, за дотримання науково-

обґрунтованих норм якості сільськогосподарської продукції з урахуванням 

співвідношення суми витрат на їх впровадження (∑ 𝑅𝑖) та валовим прибутком (𝑉). 

 

𝑌 = max ∑ 𝑅𝑖  
− 𝑉    (1.4) 

 

Оптимізація параметрів продукції на виході. Такий тип оптимізаційних 

моделей використовується при моделюванні бажаного рівня вмісту конкретних 

речовин (частка сухих речовин, частка сирого жиру тощо) або наявність унікальних 

характеристик (запах, колір тощо) в сільськогосподарській продукції (z).  

 

𝑌 = max
𝑧

∑ 𝑅𝑖  
− 𝑉     (1.5) 

 

Постановка оптимізаційного завдання. В основі процесу оптимізації 

ефективності вирощування енергетичних культур лежить комплексна система, яка 

включає наступні основні підсистеми: екологічна підсистема, техніко-технологічна 

підсистема, підсистема замельних угідь, підсистема переробки та ринкова 

підсистема. 
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Рис. 3 Основні підсистеми формування ефективності вирощування енергетичних 

культур 

 

Основним показником економічної ефективності вирощування енергетичних 

культур є прибуток (загальна сума прибутку отримана підприємством від 

підприємницької діяльності, визначається як різниця між виручкою і собівартістю 

цієї продукції) та рентабельність (відображає ступінь ефективності використання 

матеріальних, трудових і грошових ресурсів, розраховується як відношення 

прибутку до активів, ресурсів або грошових потоків, що її формують): 

 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑃𝑖 − 𝑉𝑆𝑖,      (1.6) 

 

𝑅𝑖 = 𝑉𝑃𝑖/𝑉𝑆𝑖,      (1.7) 
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де, 𝑃𝑖 – прибуток при реалізації готової (переробленої), продукції отриманої 

від вирощування i-ї енергетичної культури; 𝑅𝑖 – рентабельність продажів i-ї 

енергетичної культури; 𝑉𝑃𝑖 – валовий прибуток, отриманий від i-ї енергетичної 

культури; 𝑉𝑆𝑖 – виробнича собівартість (включаючи переробку) при вирощуванні 

i-ї енергетичної культури. 

В свою чергу, виробнича собівартість – це виражені у грошовій формі 

поточні витрати підприємства на вирощування продукції i-ї енергетичної культури 

в розрахунку на 1 гектар або на одну тонну вирощеної продукції.  

 

𝑉𝑆𝑖 =  𝑌𝑖 ∗  (𝑉𝑖 + 𝑉𝑝𝑖)      (1.8) 

 

де, 𝑌𝑖 – урожайність i-ї енергетичної культури; 𝑉𝑖 – витрати на вирощування 

1 тонни i-ї енергетичної культури. 

Валовий прибуток – це обсяг грошових надходжень на підприємство у 

процесі реалізації товарної продукції, розраховується як добуток між ринковою 

ціною та товарною продукцією 

 

𝑉𝑃𝑖 =  𝑌𝑡𝑖 ∗  𝐶𝑖,      (1.9) 

 

де, 𝑌𝑖 – урожайність товарної i-ї енергетичної культури; t – коефіцієнт виходу 

товарної продукції (або частка) відносно урожаю; 𝐶𝑖 – ринкова ціна на товари 

виробленній з сировини (урожаю) i-ї енергетичної культури. 

Врожайність i-ї енергетичної культури формується за рахунок суми трьох 

природно кліматичних систем: природно-кліматична підсистема (𝑁𝑌𝑖𝑗), техніко-

технологічна підсистема (𝑇𝑌𝑖𝑗), підсистема земельних угідь (𝐿𝑌𝑖𝑗). Вплив кожної 

підсистеми на врожайність енергетичних культур можна визначити за допомогою 

регресійного рівняння. 
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Природно-кліматична підсистема характеризується вектором N Ф 

множини кліматичних факторів, таких як середня температура повітря за період 

вегетації (рис. 2.1), сума опадів (рис. 2.2, ст. 50), ГТК в за період вегетації (в розрізі 

місяців та декад). Статистична модель на основі проведеного досліду, матиме 

наступний вигляд: 

 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  𝑎 + 𝛽1�̃� + 𝛽2 ∑ 𝑤 + 𝛽3ГТК𝑚 ,  (1.10) 

 

𝑁𝑌𝑖𝑗 – урожайність i-ої енергетичної культури в j-ому повторенні, 

сформована під впливом природних факторів; �̃� – середня температура повітря за 

період вегетації; ∑ 𝑤 – сума опадів за період вегетації; ГТК𝑚 – геотермальний 

коефіцієнт за окремий місяць за період вегетації; 𝑎, 𝛽𝑖 – параметри статистичної 

моделі. 

Техніко-технологічна підсистема характеризується вектором T Ф 

множини техніко-технологічних факторів, таких як технологічна схема 

землеробства, комплекс агротехнічних операцій, обсяги та технологія внесення 

мінеральних та органічних добрив, обсяги та технологія внесення засобів захисту 

рослин. 

Враховуючи особливості проведення досліду із перелічених факторів для 

побудови статистичної моделі, було використано тільки обсяги внесення 

мінеральних добрив:  

 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  𝑎 + 𝛽1𝑁 + 𝛽2𝑃 + 𝛽3𝐾,   (1.11) 

 

𝑇𝑌𝑖𝑗 – урожайність i-ої енергетичної культури в j-ому повторенні сформовані 

технологічними факторами; N – обсяги внесення азоту (або обсяг азоту в 

мінеральних добривах); P – обсяги внесення фосфору (або обсяг фосфору в 

мінеральних добривах); K обсяги внесення калію (або обсяг калію в мінеральних 

добривах); 𝑎, 𝛽𝑖 – параметри статистичної моделі. 
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Підсистема земельних угідь характеризується вектором L Ф множини 

агрохімічних характеристик ґрунту, таких як азот лужногідролізований, мг/кг 

ґрунту; рухомий фосфор, мг/кг ґрунту; обмінний калій, мг/кг ґрунту; гумус, %; 

гідролітична кислотність, мг-екв/100г ґрунту. 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  𝑎 + 𝛽1𝑁 + 𝛽2𝑃 + 𝛽3𝐾 + 𝛽4𝑝𝐻 + 𝛽5𝐻𝑚  , (1.12) 

𝐿𝑌𝑖𝑗 – урожайність i-ої енергетичної культури в j-ому повторенні сформована 

факторами підсистеми земельних угідь; N – азот лужногідролізований, мг/кг 

ґрунту; P – рухомий фосфор, мг/кг ґрунту; K – обмінний калій, мг/кг ґрунту; 𝑝𝐻 – 

гідролітична кислотність, мг-екв/100г ґрунту; гумус, %; 𝐻𝑚 – 𝑎, 𝛽𝑖 – параметри 

статистичної моделі. 

Для виявлення значущості факторів природно-кліматичної підсистеми на 

основі проведених дослідів та збору відповідної інформації було побудовано 

багатофакторні регресійні моделі (формула 1.10) для кожної енергетичної культури 

окремо (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Результати регресійного аналізу впливу кліматичних факторів 

на врожайність енергетичних культур 

 

Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизанолистий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

a -92** -86** -43** -120** -154** 

t 0,42 0,21 0,12 1,69 12,3 

w 0,45*** 0,41*** 0,23*** 0,51*** 0,7*** 

ГТК-IV 1,89 0,82*** 0,12*** 0,4** 0,85** 

ГТК-V 0,45 0,73* 0,32** 0,24 0,12* 

ГТК-VI 0,93** 1,6 12,4 1,13 0,25* 

ГТК-VII 1,9 0,002 0,98 12,4 0,71 

R2 0,86 0,91 0,78 0,81 0,94 

P-value: немає зірочок – P > 0.05, * – P ≤ 0.05, ** – P ≤ 0.01, *** – P ≤ 0.001 

 

Основними параметрами перевірки розглянутих вище моделей були перевірка 

адекватності моделей через коефіцієнт детермінації та статистичний коефіцієнт P-

value (ймовірність отримати для даної ймовірнісної моделі розподілу значень 

випадкової величини таке ж або більш екстремальне значення статистики). В 
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результаті відсіювання всіх незначимих факторів отримаємо наступні регресійні 

моделі впливу кліматичних факторів на врожайність енергетичних культур. 

Сіда багаторічна: 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  −92 + 0,45 ∗ ∑ 𝑤 + 0,93 ∗ ГТК𝐼𝑉 

Сильфій пронизанолистий: 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  −86 + 0,41 ∗ ∑ 𝑤 + 0,82 ∗ ГТК𝐼𝑉 + 0,73 ∗ ГТК𝑉 

Сорго багаторічне: 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  −43 + 0,23 ∗ ∑ 𝑤 + 0,12 ∗ ГТК𝐼𝑉 + 0,32 ∗ ГТК𝑉 

Свербига східна: 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  −120 + 0,51 ∗ ∑ 𝑤 +  0,4 ∗ ГТК𝐼𝑉 

Міскантус гігантеус: 

𝑁𝑌𝑖𝑗 =  −154 + 0,7 ∗ ∑ 𝑤 + 0,85 ∗ ГТК𝐼𝑉 + 0,12 ∗ ГТК𝑉 + 0,25 ∗ ГТК𝑉𝐼 

 Отримані моделі є статистично значимими та адекватними, так як, по-перше, 

коефіцієнтів детермінації (R2) для кожної моделі більше 0,65 (статистична 

допустимість); по-друге, значення вірогідності (P-value) більше 0,05. 

Для виявлення значущості факторів техніко-технологічної підсистеми на 

основі проведених дослідів та збору відповідної інформації було побудовано 

багатофакторні регресійні моделі (формула 1.11) для кожної енергетичної культури 

окремо (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Результати регресійного аналізу впливу техніко-технологічних факторів 

на врожайність енергетичних культур 

 

Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизанолистий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

a 2,8*** 2,9*** 3,5*** 4,1*** 5,3*** 

N 0,09*** 0,12*** 0,07** 0,11** 0,22*** 

P 0,14*** 0,19** 0,12* 0,09** 0,18*** 

K 0,19* 0,25** 0,14* 0,13** 0,15** 

R2 0,69 0,76 0,78 0,75 0,85 

P-value: немає зірочок – P > 0.05, * – P ≤ 0.05, ** – P ≤ 0.01, *** – P ≤ 0.001 
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Основними параметрами перевірки розглянутих вище моделей були 

перевірка адекватності моделей через коефіцієнт детермінації та статистичний 

коефіцієнт P-value (ймовірність отримати для даної ймовірнісної моделі розподілу 

значень випадкової величини таке ж або більш екстремальне значення статистики). 

В результаті відсіювання всіх незначимих факторів отримаємо наступні регресійні 

моделі впливу кліматичних факторів на врожайність енергетичних культур. 

Сіда багаторічна 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  2,8 + 0,1 ∗ 𝑁 + 0,14 ∗ 𝑃 +  0,19 ∗ 𝐾 

Сильфій пронизанолистий 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  2,9 + 0,12 ∗ 𝑁 + 0,19 ∗ 𝑃 +  0,25 ∗ 𝐾 

Сорго багаторічне 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  3,5 + 0,07 ∗ 𝑁 + 0,12 ∗ 𝑃 +  0,14 ∗ 𝐾 

Свербига східна 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  4,1 + 0,11 ∗ 𝑁 + 0,09 ∗ 𝑃 +  0,13 ∗ 𝐾 

Міскантус гігантеус 

𝑇𝑌𝑖𝑗 =  5,3 + 0,22 ∗ 𝑁 + 0,18 ∗ 𝑃 +  0,15 ∗ 𝐾 

 Отримані моделі є статистично значимими та адекватними:  

1) коефіцієнтів детермінації (R2) для кожної моделі більше 0,65 (статистична 

допустимість); 

 2) значення вірогідності (P-value) більше 0,05. 

Для виявлення значущості агрохімічних характеристик ґрунту на основі 

проведених дослідів та збору відповідної інформації було побудовано 

багатофакторні регресійні моделі (формула 1.12) для кожної енергетичної культури 

окремо (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Результати регресійного аналізу впливу агрохімічних характеристик ґрунту 

на врожайність енергетичних культур 

 

Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизанолистий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

a -85** -112** -184** -139*** -211*** 

P2O5 0,09* 0,3** 0,28* 0,22** 0,64* 

K2O 0,28** 0,35** 0,65* 0,012* 0,61** 

Nk 0,41* 0,34* 0,62* 1,1* 0,49** 

рН -1,1*** -1,1*** -1,6*** -0,8*** -0,5*** 

Гумус, % 0,71** 1,3*** 0,7* 0,7** 0,1*** 

R2 0,72 0,94 0,78 0,84 0,91 

P-value: немає зірочок – P > 0.05, * – P ≤ 0.05, ** – P ≤ 0.01, *** – P ≤ 0.001 

 

Основними параметрами перевірки розглянутих вище моделей були 

перевірка адекватності моделей через коефіцієнт детермінації та статистичний 

коефіцієнт P-value (ймовірність отримати для даної ймовірнісної моделі розподілу 

значень випадкової величини таке ж або більш екстремальне значення статистики). 

В результаті відсіювання всіх незначимих факторів отримаємо наступні регресійні 

моделі впливу кліматичних факторів на врожайність енергетичних культур. 

Сіда багаторічна 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  −85 + 0,16 ∗ 𝑁 + 0,28 ∗ 𝑃 +  0,41 ∗ 𝐾 − 1,1 ∗ 𝑝𝐻 + 0,78 ∗ 𝐻𝑚 

Сильфій пронизанолистий 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  −112 + 0,4 ∗ 𝑁 + 0,35 ∗ 𝑃 +  0,34 ∗ 𝐾 − 1,1 ∗ 𝑝𝐻 + 1,3 ∗ 𝐻𝑚 

Сорго багаторічне 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  −184 + 0,38 ∗ 𝑁 + 0,65 ∗ 𝑃 +  0,62 ∗ 𝐾 − 1,6 ∗ 𝑝𝐻 + 0,52 ∗ 𝐻𝑚 

Свербига східна 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  −139 + 0,12 ∗ 𝑁 + 0,01 ∗ 𝑃 +  1,1 ∗ 𝐾 − 0,8 ∗ 𝑝𝐻 + 0,7 ∗ 𝐻𝑚 

Міскантус гігантеус 

𝐿𝑌𝑖𝑗 =  −211 + 0,74 ∗ 𝑁 + 0,61 ∗ 𝑃 +  0,49 ∗ 𝐾 − 0,5 ∗ 𝑝𝐻 + 0,1 ∗ 𝐻𝑚 

Комплекс отриманих моделей дає нам можливість моделювати вплив 

основних підсистем формування ефективності вирощування енергетичних 
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культур. Спочатку протестуємо комплексну модель, підставивши замість вхідних 

параметрів середні показники за три роки (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Змодельований вплив підсистем формування ефективності вирощування 

енергетичних культур 

Вхідні параметри моделі 
Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизано-

листий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

Природно-кліматична підсистема 

Параметри 

статистичної моделі 
a - -92 -86 -43 -120 -154 

Середня температура 

повітря за період 

вегетації 

t 16 - - - - - 

Сума опадів за період 

вегетації 
∑w 250 0,45 0,41 0,23 0,51 0,7 

Геотермальний 

коефіцієнт за квітень 

ГТК-

IV 
1 - 0,82 0,12 0,4 0,85 

Геотермальний 

коефіцієнт за травень 

ГТК-

V 
0,7 - 0,73 0,32 - 0,12 

Геотермальний 

коефіцієнт за червень 

ГТК-

VI 
1,5 0,93 - - - 0,25 

Геотермальний 

коефіцієнт за липень 

ГТК-

VII 
0,8 - - - - - 

Урожайність, NY 21,895 17,831 14,844 7,9 22,309 

Техніко-технологічна підсистема  

Параметри 

статистичної моделі 
a - 2,8 2,9 3,5 4,1 5,3 

Обсяги внесення азоту N 50 0,10 0,12 0,07 0,11 0,22 

Обсяги внесення 

фосфору 
P 50 0,14 0,19 0,12 0,09 0,18 

Обсяги внесення калію K 50 0,19 0,25 0,14 0,13 0,15 

Урожайність, TY 14,768 17,596 24,4 30,72 20 

Підсистема земельних угідь  

Параметри 

статистичної моделі 
a - -85  - 112  - 184  -139  -211  

Рухомий фосфор P2O5 120  0,16   0,40   0,38  0,12  0,74  

Обмінний калій K2O 141  0,28   0,35   0,65  0,01  0,61  

Азот 

лужногідролізований 
Nk 120  0,41   0,34   0,62  1,10  0,49  

Гідролітична 

кислотність 
рН 6 - 1,10  - 1,10  - 1,60  -0,80  -0,50  

Гумус H, % 1,57  0,71   1,30   0,52  0,70  0,10  

Урожайність, LY 19,066 18,94  17,39   21,59   18,64  

Загальна  розрахункова урожайність, 

Y= NY+ TY+ LY 
51,2 53,8 39,1 40,5 55,9 

Фактична врожайність 

(в середньому за три роки 

досліджень) 

49,8 54,4 40 40,2 54,7 

Відхилення, % 3 % -1 % -2 % 1 % 2 % 
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В результаті отримаємо змодельований урожай, який був сформований під 

впливом цих підсистем. В результаті співвідношення змодельованих результатів та 

фактичних – середнє відхилення по всіх досліджуваних енергетичних культурах 

становить 2,5 %, що демонструє високу статистичну значимість та адекватність 

побудованих кореляційних моделей [18–20]. 

Отримавши модель врожайності енергетичних культур можемо переходити 

до економічних розрахунків: 

1) загальна собівартість виробництва (формула 1.8), таблиця 4.7, графа 9, яка 

розраховується як сума загальної собівартості виробництва біомаси 

(графа 5) та собівартості виробництва пелет (графа 8); 

2) валового прибутку (формула 1.9), таблиця 4.7, графа 11; 

3) рентабельності. 

Виходячи з проведених розрахунків вирощування всіх досліджуваних  

енергетичних культур є прибутковим та високорентабельним. Загалом, економічна 

ефективність вирощування енергетичних культур напряму залежить від їх 

урожайності, де основним фактором виступає кількість опадів за період вегетації 

та витрат на збирання і переробку в біопаливо. Оскільки здебільшого енергетичні 

рослини забезпечують урожай не один рік, то початкові інвестиції в необхідне 

обладнання і технічні засоби, а також виробничі витрати орієнтовно окупляться 

впродовж наступних 2–3 років, за умов дотримання відповідної технології та 

правильного догляду за їх насадженнями [13–16, 21, 22, 28, 29]. 
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Таблиця 4.7 

Розрахунок показників економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Сіда 

багаторі-

чна 

Сильфій 

прониза-

нолистий 

Сорго 

багаторі-

чне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

1.  Загальна 

урожайність 

ц 51,2 53,8 39,1 40,5 55,9 

т 5,1 5,4 3,9 4,1 5,6 

2.  Площа га 1 1 1 1 1 

3.  Валовий збір т 5,1 5,4 3,9 4,1 5,6 

4.  Собівартість 

виробництва 

біомаси 

грн/т 240 230 255 260 250 

5.  Загальна 

собівартість 

виробництва 

біомаси 

грн 1227,9 1237,9 996,8 1054,1 1398,5 

6.  Вихід 

умовного 

біопалива 

% 28 22,7 20,4 22,24 25 

т· 1,43 1,22 0,80 0,90 1,40 

7.  Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн/т 1600 1800 1700 1600 1750 

8.  Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн 2292,0 2199,2 1355,7 1442,6 2447,4 

9.  Загальна 

собівартість 

всього 

грн 3519,9 3437,1 2352,5 2496,7 3845,9 

10.  Ціна продукції 

(плети) на 

ринку 

грн/т 2500 3000 2800 2750 2900 

11.  Валовий 

прибуток 
грн 12790,4 16146,9 10945,5 11148,8 16222,6 

12.  Прибуток грн 9271 12710 8593 8652 12377 

13.  Рентабельність % 263 370 365 347 322 

 

На основі побудованої нами комплексної моделі проведемо симуляцію трьох 

сценаріїв: 1) посуха; 2) без добрив. 

Сценарій «Посуха». ГДК у всі місяці вегетації 0,5, а кількість опадів 

розглянемо в динаміці від 90 до 240 мм. Як видно із змодельованого процесу 
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стійким до посухи є сорго багаторічне, тоді як найбільш вологолюбива енергетична 

культура є свербига східна.  

 

Рис.4.5. Модель впливу кількості опадів у період вегетації на врожайність 

досліджуваних енергетичних культур 

 

На Поліссі посухою вважається період, якщо протягом вегетаційного періоду 

кількість опадів становить не більше 150 мм, а коефіцієнти ГДК не більше 0,5. 

Результати моделювання представлено в Додатку Б. Прибуток зменшиться у 5,3 

раза при вирощуванні сіди багаторічної, в 4,2 раза – сильфію пронизанолистого, 2,6 

раза – сорго багаторічного. Свербига східна та міскантус гігінтелус врожаю давати 

не будуть. 

Сценарій «Без добрив». При цьому сценарій обсягу внесення мінеральних 

добрив прирівняємо до 0, таким чином ми змоделюємо вражайність, а відповідно і 

прибуток без врахування витрат на добрива. Результати моделювання 

представлено в Додатку Б. В нашому випадку вартість добрив відома, тому ми 

можемо розрахувати ефективність внесення мінеральних добрив. 
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На першому етапі розрахуємо витрати на придбання та внесення мінеральних 

добрив (табл. 4.8). Так як під всі енергетичні культури вносилась однакова кількість 

добрив, то загальні витрати будуть однакові для всіх енергетичних культур. 

Таблиця 4.8 

Вартість внесення мінеральних добрив під врожай енергетичних культур 

Показник N P K 

Вартість, грн/кг 22 19 25,5 

Обсяг, кг/га 50 50 50 

Посівна площа, га 1 1 1 

Загальна вартість, грн 1100 950 1275 

Вартість внесення 250 

Всього, грн 3575 

 

Наступним етапом визначення ефективності внесення мінеральних добрив є 

розрахунок показника рентабельності внесення мінеральних добрив, який 

розраховується як відношення вартості приросту врожаю за рахунок мінеральних 

добрив. Приріст врожаю розраховується як різниця обсягу змодельованого врожаю 

із внесенням добрив і змодельованого врожаю без внесення добрив (табл. 4.9).  

 

Таблиця 4.9 

Розрахунок рентабельності внесення мінеральних добрив під врожай 

енергетичних культур 

 

Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизанолистий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

Приріст 

врожаю 
0,2 -0,3 -0,3 -2,3 -0,6 

Приріст 

прибутку 
2060 3494 2043 1788 3245 

Рентабельність 

внесення 

добрив 

1,74 1,02 1,75 2,00 1,10 
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В результаті проведених розрахунків видно, що під сильфій пронизанолистий  

та міскантус гігантеус мають найменшу економічну ефективність внесення 

мінеральних мінеральних добрив у такій пропорції, так як коефіцієнт 

рентабельності внесення добрив становить, відповідно, 1,02 та 1,10, це свідчить, що 

вкладена 1 гривня у внесення мінеральних добрив приносить, відповідно, 2 та 10 

копійки прибутку. 

Результати економічної та енергетичної оцінки показали, що ефективність 

вирощування сільфію пронизанолистого, сорго багаторічного, свербиги східної та 

сіди багаторічної значною мірою залежали від тривалості використання плантацій, 

рівня мінерального живлення та від кліматичних умов. Зелену масу культур у 

перший рік використання доцільно використовувати не раніше, ніж рослини 

досягнуть фази бутонізації. 

Результати дослідження, представлені у розділі 4, опубліковано у наукових 

працях автора [16, 17, 21, 22, 26, 27, 30]. 
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Висновки до розділу 4 

Таким чином, результати наших досліджень, з урахуванням досліджень 

інших авторів дають можливість зробити висновки, що усі енергетичні культури 

можна використовувати у якості кормових культур для безпосереднього 

згодовування, виготовлення сінажів, силосів, травяного борошна тощо. 

1. Розглянуто сучасні підходи до моделювання ефективності вирощування 

енергетичних культур, які ґрунтуються на основі наступних моделей: підвищений 

радіаційний стан навколишнього середовища, деградація ґрунтового покриву, 

порушення водного балансу, оптимізація виробничої діяльності, оптимізація 

параметрів продукції на виході. 

2. Побудовано алгоритм визначення економічної ефективності енергетичних 

культур, який включає в себе побудову окремих регресійних моделей впливу 

природно-кліматичних, техніко-технологічних факторів та агрохімічних 

характеристик ґрунту на врожайність кожної із досліджуваних енергетичних 

культур. На основі змодельованої врожайності розраховується комплекс 

економічних показників, завершальним в якому є прибуток підприємства від 

реалізації продукту, виготовленого з біомаси енергетичних культур. 

3. На основі економіко-статистичної імплементації розробленого алгоритму 

побудовано імітаційну модель економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур. Побудовано економіко-статистичну імітаційну модель, яка 

має високий рівень достовірності та адекватності (98 %).  

4. Побудовано два сценарії «Посуха» та «Без добрив». На основі побудованої 

імітаційної моделі в результаті було отримано наступні результати: 

4.1.  Найбільш чутливими до кількості опадів є свербига східна та міскантус 

гігінтелус, мінімальний критичний обсяг опадів для цих культур є 150 мм за період 

вегетації. Тоді як за таких же умовах урожайність зменшиться у 5 разів при 

вирощуванні сіди багаторічної, в 4 рази – сильфія пронизанолистого, 2,4 раза – 

сорго багаторічного.  
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4.2.  Найбільш економічно доцільним є внесення мінеральних добрив під такі 

енергетичні культури, як сіда багаторічна, сорго багаторічне та свербига східна. 

Рентабельність внесення добрив під які становить 1,74, 1,75, 2,0, відповідно, що 

свідчить про те, що 1 вкладена гривня у внесення мінеральних добрив приносить 

підприємству 74, 75 та 1 грн прибутку. Тоді як під сильфій пронизанолистий та 

міскантус гігантеус економічно недоцільно вносити мінеральні добрива в такій 

пропорції, так як коефіцієнт рентабельності внесення добрив становить, 

відповідно, 1,02 та 1,10 – це свідчить що вкладена 1 гривня у внесення мінеральних 

добрив приносить, відповідно, 2 та 10 копійок прибутку. 

 

  



140 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДО РОЗДІЛУ 4 

1. Сокол О. Світові тенденції розвитку тваринництва. Тваринництво України. 

2005. № 3. С. 5–7.  

2. Нацюк М., Топалов А., Пацюк І. Збільшення виробництва м’яса – одне з 

головних завдань аграрників. Тваринництво України. 2005. № 11. С. 2–4.  

3. Рахметов Д. Б. Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: 

интродукция, биология, сорта, возделывание. Киев: Фитосоциоцентр, 2000. 288 с.  

4. Годівля сільськогосподарських тварин / В. Я. Максаков, М. І. Мосолов, О. 

І. Бондарєв та ін.; за ред. В. Я. Максакова. Київ: Урожай, 1987. 168 с. Рахметов Д. 

Б. Кормовые мальвы в агрофитоценозах Лесостепи Украины: интродукция, 

биология, сорта, возделывание / Д. Б. Рахметов. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. –289 с. 

5. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: [справочное 

пособие] / А. П. Калашников, Н. И. Клейменов, В. Н. Баканов и др. Москва: 

Агропромиздат, 1985. 352 с. 

6. Хрипун В. Протеїнове живлення сільськогосподарських тварин. Пропозиція. 

2001. № 1. С. 82–83. 

7.  Рахметов Д. Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в 

Україні: монографія. Київ, 2011. 175 с. 

8.  Годівля сільськогосподарських тварин / В. Я. Максаков, М. І. Мосолов, О. 

І. Бондарєв та ін.; за ред. В. Я. Максакова. – К.: Урожай, 1987.–168 с. 

9. Проваторов Г. В., Проваторова В. О. Годівля сільськогосподарських тварин : 

підручник. Суми: Університетська книга, 2004. 509 с. 

10. Годівля сільськогосподарських тварин / В. Я. Максаков, М. І. Мосолов, О. 

І. Бондарєв та ін.; за ред. В. Я. Максакова. – К.: Урожай, 1987.–168 с.  

11. Кошелев В. И., Варламова К. А., Цапенко В. М. Состав, питательность и 

технологические свойства зеленой массы многолетних нетрадиционных кормовых 

культур юга Украины. Корм. растит. ресурсы – фактор науч.-произв. процесса в 

кормопроизводстве: тезисы докл. Всесоюз. науч.-производ. конф. Киев; Белая 

Церковь, 1989. С. 16–17. 



141 
 

 

12. Хохрин С. Н. Кормление сельскохозяйственных животных. Москва: Колос, 

2007. 692 с. 

13. Dalianis C. D., Sooter Ch. A., Christon M. G. Growth, biomass productivity and 

energy potential of Giant Reed (Arundo donax ) and Elephant Grass (Miscanthus sinensis 

Giganteus). Biomass for energy environment and industry: 8th European Conference. 

Vienna, 1994. Р. 575–582. 

14. Greef J. M., Deuter M. Syntaksonomy of Miscanthus x giganteus GREEF ef DEU. 

Angew Bot. 1993. Vol. 67. Р. 87–90.  

15.  Harvey J. J., Hutchens H. Progress in commercial development of Miscanthus in 

England. Biomass for energy environment and industry: 8th European Conferenc. 

Vienna, 1994. Р. 587–593. 

16. Можарівська І. А. Особливості вирощування Silphium perfoliatum L. в умовах 

радіоактивного забруднення Полісся України. Агроекологічний журнал. 2016. № 4. 

С. 153–158. 

17. Можарівська І. А. Нетрадиційні рослини в ландшафтному дизайні. Ботанічні сади: 

проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття: матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції (10–11 жовтня 2013 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 123–125. 

18. Jezowski S. Miskant Chinski (Miscanthus sinensis (Thunb.) Andersson) – zrodlo 

odnawialnych I ecologicznych surowcow dla Polski. Zeszyty Problemowe Postepow 

Naur Rolniczych. 1999. z. 468. S. 159–166. 

19. Jorgenses U. Miscanthus yields in Denmark. Biomass for Energy and the 

environment: Proceedigs of the 9th European Biomas Conference Copenhagen 

(Denmark, 24-27 June 1996). Copenhagen, 1996. Р. 48–53. 

20. Nalborczyk E. Rosliny alternatywne rolnsctwa XXI wieku I perspektywy ich 

wykoristania. Zeszyty Problemowe Nauk Rolnsczych. 1999. z. 468. S. 174–30. 

21. Кончаківська К. В., Можарівська І. А. Сучасний стан радіоактивного 

забруднення на теренах Народицького району. Наука. Молодь. Екологія–2015: 

матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених (28–29 травня 2015 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2015. С. 34–35. 



142 
 

 

22. Можарівська І. А. Оцінка продуктивності сіди багаторічної залежно від 

застосування регуляторів росту. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2015 р.). Житомир: 

ЖНАЕУ, 2015. С. 399–401. 

23. Pude R. Uprawa I zbiory trzciny Miscantus w Europie. Polsko-Niemiecka 

Konferencja na temat wykorzystania trzciny chinskiej (27–2 wrzesnia 2000). Polczyn 

Zdoj, 2000. S. 11–25. 

24. Miscanthus. European experience with a novel energy crop / I. Lewandowski, J. C. 

Clifton-Nrown, J. M. O. Scurlok, W. Huisman. Biomass and Bioenergy. 2000. Vol. 19. 

Р. 209–227. 

25. Біоенергетичний потенціал лісостепової і поліської зони України та 

перспективи його використання: монографія / за заг. ред. В. І. Ладики. Суми: 

Університетська книга, 2009. 304 с. 

26. Можарівська І. А., Борисюк Л. Б. Використання регуляторів росту в 

природному агровиробництві. VI з’їзд радіобіологічного товариства України (5–9 

жовтня 2015 р.). Київ, 2015. С. 388–389. 

27. Можарівська І. А., Романчук Л. Д. Перспективи вирощування енергетичних 

рослин в Україні. Новітні технології в рослинництві: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (6 листопада 2014 р.). Біла Церква, 2014. С. 21–22. 

28. Про альтернативні види палива: закон України від 21.05.2009 р. № 1391–VI. 

URL: http/zacon.rada.gov.ua. 

29. Котлов В. Й. Механізація збору та зберігання Miscanthus sinensis “Giganteus”. 

Нові культури та продукти. 1994. № 2. С. 29–32. 

30. Можарівська І. А., Романчук Л. Д. Вирощування енергетичних рослин як 

один з напрямків вирішення екологічної та енергетичної проблеми в Україні. 

Сучасні проблеми екології та геотехнологій: матеріали Х Всеукр. наукової 

конференції студентів, магістрів та аспірантів (10–12 квітня 2013 р.). Житомир, 

2013. С. 255. 

 

  



143 
 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукової 

проблеми, яка полягає в обгрунтуванні можливості вирощування енергетичних 

культур для отримання екологічно безпечної біосировини на забруднених 

радіонуклідами територіях Житомирького Полісся. 

1. Дослідження проведені в с. Христинівка показали, що на дослідних ділянках 

де вирощувалися енергетичні культури щільність забруднення ґрунту 137Cs 

залишається досить високою та варіювала в межах 854,3–1005,4 кБк/м2. Найбільшу 

щільність забруднення ґрунту відмічено на дослідних ділянках при вирощуванні 

сорго багаторічного. Щільність забруднення ґрунту досліджуваних ділянок 90Sr 

варіювала у межах 17,5−20,4 кБк/м2. Найбільш забрудненими були ділянки 

свербиги східної, де концентрація 90Sr становила 18,6−20,4 кБк/м2. Найменшу 

щільність забруднення ґрунту 90Sr відмічено на ділянках сіди багаторічної 

(17,5−18,9 кБк/м2) та міскантуса гігантеуса (17,7−19,0 Бк/кг). 

2. Доведено, що найвища питома активність 137Cs спостерігалась у фітомасі 

сильфія пронизанолистого (410−482 Бк/кг ), а найнижча у сіди багаторічної 

(132−161 Бк/кг2) та міскантуса гігантеуса – (152−184 Бк/кг). Питома активність 90Sr 

також була найвищою у рослинах сильфія пронизанолистого (168−193 Бк/кг) та у 

фітомасі свербиги східної – (137−162 Бк/кг). Концентрація 90Sr була найнижчою у 

міскантуса гігантеуса і варіювала від 78–94 Бк/кг та у сорго багаторічного – 87−103 

Бк/кг. 

3. Найвищі коефіцієнти переходу 137Cs були із ґрунту у рослини сильфія 

пронизанолистого та свербиги східної і становили 0,47 (із застосуванням 

мінеральних добрив) та 0,48 (без добрив). 

4. Коефіцієнти переходу 90Sr із ґрунту в рослини були найнищими у міскантуса 

гігантеуса – 4,22 (із внесенням добрив), 4,95 (без добрив) та у сорго багаторічного 

– 4,78–5,20 відповідно. Найвищими показниками коефіцієнту переходу 90Sr 

характеризувалися сильфій пронизанолистий (9,23–9,70), сіда багаторічна (7,03–

7,51) та свербига східна (7,36–7,94) відповідно. 

5. Вміст важких металів у ґрунті та рослинах знаходився у межах гранично 
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допустимих концентрацій та мали слабкий рівень забруднення. Проте, вміст 

рухомих сполук міді був на дуже низькому рівні забезпеченості і варіював від 0,078 

до 0,091 мг/кг, а забезпеченість дослідних ділянок рухомим цинком знаходилась на 

середньому та підвищеному рівнях 1,80–2,43 мг/кг відповідно. 

6. Встановлено, що приріст зеленої маси  досліджуваних культур за період 

вегетації був вищим у порівнянні із фоном без внесення добрив для сіди 

багаторічної на 35,0 %, а найменшим для свербиги східної на 25,2 %. Найбільш 

продуктивними рослинами виявилися сильфій пронизанолистий та міскантус 

гігантеус, урожай яких у середньому за три роки досліджень становив 54,4–54,7 

т/га, найменшою урожайністю характеризувалась свербига східна – 32,1 т/га. 

7. Найвищі показники чи енергопродуктивності мали сіда багаторічна та 

міскантус гігантеус 4148 і 4144 ккал/кг відповідно. Найменшим виходом енергії 

характеризувалися фітосировина свербиги східної та сорго багаторічного – 3516 та 

3912 ккал/кг. 

8. Встановлено, що найбільш цінною кормовою культурою є свербига східна, 

яка містить 19,43 % сирого протеїну, що на 1,4 % нижче показника конюшини; 

13,03 % – сирої клітковини , що значно нижче контролю (20,0 %) та 3,48 % – сирого 

жиру, що на рівні показника конюшини ( 3,10 %) яку доцільно вирощувати для 

виготовлення поживного корму для  сільськогосподарських тварин.  

9. Розрахунок показників економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур в умовах радіоактивного забруднення показав, що всі 

досліджувані  культури є рентабельні (263–370 %), а найбільш рентабельною 

культурою є сильфій пронизанолистий (370 %). На основі економіко-статистичної 

імплементації розробленого алгоритму побудовано імітаційну модель економічної 

ефективності вирощування енергетичних культур. Модель має високий рівень 

достовірності та адекватності.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для відтворення родючості дерново-підзолистого супіщаного ґрунту зони 

Полісся України, забрудненого радіонуклідами, важкими металами та для 

отримання екологічно безпечної продукції з енергетичних рослин господарствам 

різних систем власності рекомендуємо: вирощувати міскантус гігантеус, сильфій 

пронизанолистий, та сіду багаторічну. 

Результати дисертаційного дослідження використовуються Житомирською 

філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» для проведення 

семінарів працівникам наукових і природоохоронних установ, організацій, 

фермерських господарств, написання наукових звітів.  

Результати досліджень були використані Житомирською обласною 

адміністрацією при розробці Стратегії розвитку Житомирської області на період до 

2027 року та Плану заходів на 2021–2023 роки з її реалізації. 

Результати дисертаційної роботи були впровадженні у навчальний процес 

ЖНАЕУ. 
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ДОДАТОК А 

 

  



148 
 

 

продовження додатку А 
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продовження додатку А
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ДОДАТОК Б 

Змодельований вплив підсистем формування ефективності вирощування 

енергетичних культур за сценарієм «Посуха» 

Вхідні параметри моделі 
Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизан

олистий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

Природно-кліматична підсистема 

Параметри 

статистичної моделі 
a - -92 -86 -43 -120 -154 

Середня температура 

повітря за період 

вегетації 

t 16 - - - - - 

Сума опадів за 

період вегетації 
∑w 150 0,45 0,41 0,23 0,51 0,7 

Геотермальний 

коефіцієнт за квітень 
ГТК-IV 0,5 - 0,82 0,12 0,4 0,85 

Геотермальний 

коефіцієнт за травень 
ГТК-V 0,5 - 0,73 0,32 - 0,12 

Геотермальний 

коефіцієнт за 

червень 

ГТК-VI 0,5 0,93 - - - 0,25 

Геотермальний 

коефіцієнт за липень 

ГТК-

VII 
0,5 - - - - - 

Урожайність, NY -24,035 -23,725 -8,28 -43,3 -48,39 

Техніко-технологічна підсистема  

Параметри 

статистичної моделі 
a - 2,8 2,9 3,5 4,1 5,3 

Обсяги внесення 

азоту 
N 50  0,10   0,12   0,07   0,11   0,22  

Обсяги внесення 

фосфору 
P 50  0,14   0,19   0,12   0,09   0,18  

Обсяги внесення 

калію 
K 50  0,19   0,25   0,14   0,13   0,15  

Урожайність, TY 24,4 30,72 20 20,35 32,8 

Підсистема земельних угідь  

Параметри 

статистичної моделі 
a - -85 -112 -184 -139 -211 

Рухомий фосфор P2O5 120 0,09 0,30 0,28 0,22 0,64 

Обмінний калій K2O 141 0,28 0,35 0,65 0,01 0,61 

Азот 

лужногідролізований 
Nk 

120 
0,41 0,34 0,62 1,10 0,49 

Гідролітична 

кислотність 
рН 

6 
-1,10 -1,10 -1,60 -0,80 -0,50 

Гумус 
H, % 

1,5

7 
0,71 1,30 0,52 0,70 0,10 

Урожайність, LY 8,99 9,59 6,64 17,39 7,77 

Загальна  розрахункова 

урожайність, Y 
33,4 40,3 26,6 37,7 40,6 

  



151 
 

 

продовження додатку Б 

Розрахунок показників економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур за сценарієм «Посуха» 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Сіда 

багаторічн

а 

Сильфій 

пронизано

листий 

Сорго 

багаторічн

е 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

1.  Загальна 

урожайність 

ц 33,4 40,3 26,6 37,7 40,6 

т 3,3 4,0 2,7 3,8 4,1 

2.  Площа га 1 1 1 1 1 

3.  Валовий збір т 3,3 4,0 2,7 3,8 4,1 

4.  Собівартість 

виробництва 

біомаси 

грн/т 240 230 255 260 250 

5.  Загальна 

собівартість, 

виробництва 

біомаси 

грн 801,5 927,2 679,4 981,3 1014,2 

6.  Вихід 

умовного 

біопалива 

% 28 22,7 20,4 22,24 25 

т· 0,94 0,92 0,54 0,84 1,01 

7.  Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн/т 1600 1800 1700 1600 1750 

8.  Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн 1496,1 1647,1 924,0 1343,0 1774,8 

9.  Загальна 

собівартість 

всього 

грн 2297,6 2574,3 1603,4 2324,2 2789,0 

10.  Ціна продукції 

(плети) на 

ринку 

грн/т 2500 3000 2800 2750 2900 

11.  Валовий 

прибуток 
грн 8348,7 12093,3 7460,0 10378,8 11764,4 

12.  Прибуток грн 6051 9519 5857 8055 8975 

13.  Рентабельність % 263 370 365 347 322 
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продовження додатку Б 

Змодельований вплив підсистем формування ефективності вирощування 

енергетичних культур за сценарієм «Без добрив» 

Вхідні параметри моделі 

Сіда 

багаторічн

а 

Сильфій 

пронизано

листий 

Сорго 

багаторічн

е 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

Природно-кліматична підсистема 

Параметри 

статистичної моделі 
a - -92 -86 -43 -120 -154 

Середня температура 

повітря за період 

вегетації 

t 16 - - - - - 

Сума опадів за період 

вегетації 
∑w 250 0,45 0,41 0,23 0,51 0,7 

Геотермальний 

коефіцієнт за квітень 

ГТК-

IV 
1 - 0,82 0,12 0,4 0,85 

Геотермальний 

коефіцієнт за травень 
ГТК-V 0,7 - 0,73 0,32 - 0,12 

Геотермальний 

коефіцієнт за червень 

ГТК-

VI 
1,5 0,93 - - - 0,25 

Геотермальний 

коефіцієнт за липень 

ГТК-

VII 
0,8 - - - - - 

Урожайність, NY 17,767 13,512 12,448 2,8 15,373 

Техніко-технологічна підсистема  

Параметри 

статистичної моделі 
a - 2,8 2,9 3,5 4,1 5,3 

Обсяги внесення азоту N 0 0,10  0,12  0,07  0,11  0,22  

Обсяги внесення 

фосфору 
P 0 0,14  0,19  0,12  0,09  0,18  

Обсяги внесення 

калію 
K 0 0,19  0,25  0,14  0,13  0,15  

Урожайність, TY 0 0 0 0 0 

Підсистема земельних угідь  

Параметри 

статистичної моделі 
a - -85  -112  -184  -139  -211  

Рухомий фосфор P2O5 120 0,09  0,30  0,28  0,22  0,64  

Обмінний калій K2O 141 0,28  0,35  0,65  0,01  0,61  

Азот 

легкогідролізований 
Nk 120 0,41  0,34  0,62  1,10  0,49  

Гідролітична 

кислотність 
рН 

6 
-1,10  -1,10  -1,60  -0,80  -0,50  

Гумус H, % 1,57 0,71  1,30  0,52  0,70  0,10  

Урожайність, LY 8,99  9,59  6,64  17,39  7,77  

Загальна  розрахункова 

урожайність, Y 
40,2 35,3 26,3 8,7 34,6 
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продовження додатку Б 

Розрахунок показників економічної ефективності вирощування 

енергетичних культур за сценарієм «Без добрив» 

Показники 
Одиниці 

виміру 

Сіда 

багаторічна 

Сильфій 

пронизанол

истий 

Сорго 

багаторічне 

Свербига 

східна 

Міскантус 

гігантеус 

Загальна 

урожайність 

ц 30,9 27,4 21,5 25,3 30,1 

т 3,1 2,7 2,1 2,5 3,0 

Площа га 1 1 1 1 1 

Валовий збір т 3,1 2,7 2,1 2,5 3,0 

Собівартість 

виробництва 

біомаси 

грн/т 

240 230 255 260 250 

Загальна 

собівартість 

виробництва 

біомаси 

грн 

741,4 630,7 547,9 657,6 751,9 

Вихід умовного 

біопалива 

% 28 22,7 20,4 22,24 25 

т· 0,86 0,62 0,44 0,56 0,75 

Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн/т 

1600 1800 1700 1600 1750 

Собівартість 

виробництва 

пелет 

грн 

1383,9 1120,5 745,2 900,0 1315,8 

Загальна 

собівартість, 

всього 

грн 

2125,2 1751,2 1293,1 1557,5 2067,7 

Ціна продукції 

(плети) на ринку 
грн/т 

2500 3000 2800 2750 2900 

Валовий прибуток грн 7722,4 8226,6 6016,4 6955,0 8722,0 

Прибуток грн 5597 6475 4723 5398 6654 

Рентабельність % 263 370 365 347 322 
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ДОДАТОК В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна свинець:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 0,80 0,77 0,83 0,83 0,79 0,80 4,82 0,80 

2 0,73 0,77 0,74 0,73 0,71 0,70 4,38 0,73 

3 0,72 0,76 0,70 0,76 0,71 0,70 4,35 0,73 

4 0,79 0,76 0,80 0,77 0,81 0,78 4,71 0,79 

5 0,76 0,80 0,79 0,78 0,72 0,74 4,59 0,77 

6 0,86 0,89 0,83 0,85 0,85 0,88 5,16 0,86 

7 0,81 0,82 0,81 0,77 0,79 0,83 4,83 0,81 

8 0,79 0,80 0,77 0,76 0,81 0,78 4,71 0,79 

9 0,87 0,90 0,84 0,86 0,86 0,87 5,20 0,87 

10 0,85 0,85 0,83 0,88 0,82 0,83 5,06 0,84 

Суми P 7,98 8,12 7,94 7,99 7,87 7,91 47,81 0,80 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 0,16 59 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 0,00 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 0,13 9 0,01 28,52 2,095755

09 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

0,02 45 0,00       

         

Т-коэф.= 2,0141034        

         

НСР = 0,03 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів: 10      

Кількість повторень: 6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

цинк загальна:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 1,8 1,880 1,720 1,850 1,800 1,740 10,790 1,798 

2 2,010 2,100 2,000 1,950 2,010 2,030 12,100 2,017 

3 2,200 2,220 2,130 2,160 2,240 2,300 13,250 2,208 

4 2,430 2,380 2,460 2,410 2,460 2,420 14,560 2,427 

5 2,100 2,100 2,000 2,060 2,180 2,150 12,590 2,098 

6 2,360 2,290 2,480 2,440 2,260 2,300 14,130 2,355 

7 2,180 2,200 2,160 2,200 2,180 2,150 13,070 2,178 

8 2,400 2,510 2,300 2,380 2,460 2,400 14,450 2,408 

9 1,830 1,900 1,750 1,850 1,790 1,830 10,950 1,825 

10 2,070 1,970 2,080 2,040 2,150 2,130 12,440 2,073 

Суми P 21,380 21,550 21,080 21,340 21,53

0 

21,45

0 

128,33

0 

2,139 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-

табл. 

  

  

ЗАГАЛЬНА 2,84 59 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 0,01 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 2,66 9 0,30 83,04 2,096   

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

0,16 45 0,00     

         

Т-коэф.= 2,014        

         

НСР = 0,07 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна кадмій   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 0,03

6 

0,038 0,035 0,035 0,03

6 

0,03

5 

0,215 0,036 

2 0,04

1 

0,043 0,041 0,040 0,04

1 

0,04

2 

0,248 0,041 

3 0,03

7 

0,039 0,035 0,036 0,03

6 

0,03

9 

0,222 0,037 

4 0,04

0 

0,041 0,042 0,039 0,04

0 

0,04

1 

0,243 0,041 

5 0,03

4 

0,036 0,032 0,033 0,03

4 

0,03

2 

0,201 0,034 

6 0,03

8 

0,039 0,036 0,038 0,03

6 

0,03

9 

0,226 0,038 

7 0,04

0 

0,041 0,041 0,040 0,04

2 

0,03

0 

0,234 0,039 

8 0,04

4 

0,046 0,042 0,044 0,04

5 

0,04

3 

0,264 0,044 

9 0,03

8 

0,039 0,039 0,036 0,03

8 

0,03

6 

0,226 0,038 

10 0,04

2 

0,040 0,044 0,040 0,04

3 

0,04

2 

0,251 0,042 

Суми P 0,39

0 

0,402 0,387 0,381 0,39

1 

0,37

9 

2,330 0,039 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ   

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадра

тів 

Ступе

ні 

свобо

ди 

Середн

ій 

квадра

т 

F-

факт

. 

F-

табл

. 

  

  

ЗАГАЛЬНА 0,001 59,000 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 0,000 5,000 - - -   

ВАРІАНТІВ 0,001 9,000 0,000 17,5

70 

2,09

6 

  

ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,000 45,000 0,000       

         

Т-коэф.= 2,01

4 

       

         

НСР = 0,00 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Мідь загальна:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 0,080 0,084 0,076 0,077 0,076 0,084 0,477 0,080 

2 0,078 0,080 0,075 0,076 0,079 0,080 0,468 0,078 

3 0,089 0,093 0,085 0,085 0,088 0,093 0,533 0,089 

4 0,086 0,090 0,082 0,085 0,089 0,083 0,515 0,086 

5 0,085 0,081 0,090 0,088 0,086 0,084 0,514 0,086 

6 0,083 0,087 0,080 0,084 0,083 0,081 0,498 0,083 

7 0,091 0,096 0,087 0,090 0,087 0,096 0,547 0,091 

8 0,088 0,091 0,084 0,088 0,084 0,090 0,525 0,088 

9 0,084 0,087 0,080 0,086 0,086 0,081 0,504 0,084 

10 0,082 0,086 0,078 0,084 0,079 0,081 0,490 0,082 

Суми P 0,846 0,875 0,817 0,843 0,837 0,853 5,071 0,085 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-

табл. 

  

  

ЗАГАЛЬНА 0,001 59,000 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 0,000 5,000 - - -   

ВАРІАНТІВ 0,001 9,000 0,000 14,33

5 

2,096   

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

0,000 45,000 0,000       

         

Т-коэф.= 2,014        

         

НСР = 0,00 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сіда стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Сум

и V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 18,9 19,7 17,6 19,0 18,

4 

19,8 113,

40 

18,90 

2 17,5 18,4 16,7 17,1 17,

0 

18,0 104,

70 

17,45 

Суми P 36,40 38,10 34,30 36,10 35,

40 

37,80 218,

10 

18,18 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ   

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадра

тів 

Ступе

ні 

свобо

ди 

Серед

ній 

квадра

т 

F-

фак

т. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 11,80 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 5,17 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 6,31 1 6,31 96,

30 

6,60789

097 

  

ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 0,33 5 0,07       

         

Т-коэф.= 2,5705

818 

       

         

НСР = 0,38 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сильфій стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 19,9 20,4 19,6 19,0 20,2 20,0 119,10 19,85 

2 18,2 19,1 17,6 18,0 18,8 17,4 109,10 18,18 

Суми P 38,10 39,50 37,20 37,00 39,00 37,40 228,20 19,02 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 11,78 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 2,63 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 8,33 1 8,33 51,02 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

0,82 5 0,16       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 0,60 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сорго стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 19,8 20,5 19,2 19,9 19,8 19,6 118,80 19,80 

2 18,2 19,1 17,9 18,4 18,0 17,8 109,40 18,23 

Суми P 38,00 39,60 37,10 38,30 37,80 37,40 228,20 19,02 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 9,40 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 1,93 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 7,36 1 7,36 345,1

6 

6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

0,11 5 0,02       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 0,22 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Свербига стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 20,4 19,2 21,5 19,7 21,1 20,3 122,20 20,37 

2 18,6 19,7 17,9 18,2 19,2 18,0 111,62 18,60 

Суми P 39,00 38,90 39,40 37,90 40,32 38,30 233,82 19,48 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 15,57 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 1,80 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 9,33 1 9,33 10,52 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

4,43 5 0,89       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 1,40 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Міскантус стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 19,0 20,3 18,6 19,0 18,3 19,0 114,20 19,03 

2 17,7 18,6 16,9 17,9 18,2 17,1 106,40 17,73 

Суми P 36,70 38,90 35,50 36,90 36,50 36,10 220,60 18,38 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 9,50 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 3,35 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 5,07 1 5,07 23,47 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

1,08 5 0,22       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 0,69 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна контроль   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 18,9 19,7 17,6 19,0 18,4 19,8 113,40 18,90 

2 19,9 20,4 19,6 19,0 20,2 20,0 119,10 19,85 

3 19,8 20,5 19,2 19,9 19,8 19,6 118,80 19,80 

4 20,4 19,2 21,5 19,7 21,1 20,3 122,20 20,37 

5 19,0 20,3 18,6 19,0 18,3 19,0 114,20 19,03 

Суми P 98,00 100,10 96,50 96,60 97,80 98,70 587,70 19,59 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 20,51 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 1,83 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 9,01 4 2,25 4,65 2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

9,67 20 0,48       

         

Т-коэф.= 2,0859634        

         

НСР = 0,84 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО 

ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  

С.230-233 

  

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна NPK:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТ

И 

ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 17,5 18,4 16,7 17,1 17,0 18,0 104,7

0 

17,45 

2 18,2 19,1 17,6 18,0 18,8 17,4 109,1

0 

18,18 

3 18,2 19,1 17,9 18,4 18,0 17,8 109,4

0 

18,23 

4 18,6 19,7 17,9 18,2 19,2 18,0 111,6

2 

18,60 

5 17,7 18,6 16,9 17,9 18,2 17,1 106,4

0 

17,73 

Суми P 90,20 94,90 87,00 89,60 91,22 88,30 541,2

2 

18,04 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 15,03 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 7,47 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 4,90 4 1,23 9,20 2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

2,66 20 0,13       

         

Т-коэф.= 2,085963

4 

       

         

НСР = 0,44 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна стронцій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 18,9 19,7 17,6 19,0 18,4 19,8 113,40 18,90 

2 19,9 20,4 19,6 19,0 20,2 20,0 119,10 19,85 

3 19,8 20,5 19,2 19,9 19,8 19,6 118,80 19,80 

4 20,4 19,2 21,5 19,7 21,1 20,3 122,20 20,37 

5 19,0 20,3 18,6 19,0 18,3 19,0 114,20 19,03 

6 17,5 18,4 16,7 17,1 17,0 18,0 104,70 17,45 

7 18,2 19,1 17,6 18,0 18,8 17,4 109,10 18,18 

8 18,2 19,1 17,9 18,4 18,0 17,8 109,40 18,23 

9 18,6 19,7 17,9 18,2 19,2 18,0 111,62 18,60 

10 17,7 18,6 16,9 17,9 18,2 17,1 106,40 17,73 

Суми P 188,20 195,00 183,50 186,20 189,0

2 

187,00 1128,9

2 

18,82 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 71,55 59 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 7,44 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 49,92 9 5,55 17,59 2,095755

09 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

14,19 45 0,32       

         

Т-коэф.= 2,0141034        

         

НСР = 0,65 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сіда цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 988,4 1037,8 963,0 956,3 989,7 995,5 5930,7

0 

988,45 

2 902,2 864,1 956,5 904,0 887,8 898,9 5413,5

0 

902,25 

Суми P 1890,60 1901,90 1919,50 1860,30 1877,5

0 

1894,40 11344,

20 

945,35 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 31080,91 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 1033,49 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 22291,32 1 22291,32 14,37 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

7756,10 5 1551,22       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 58,45 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сильфій цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 994,7 1004,3 992,9 990,5 989,8 995,7 5967,9

0 

994,65 

2 862,6 905,2 820,6 834,5 873,1 880,0 5176,0

0 

862,67 

Суми P 1857,30 1909,50 1813,50 1825,00 1862,9

0 

1875,70 11143,

90 

928,66 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 57178,19 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 3028,24 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 52258,80 1 52258,80 138,17 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

1891,14 5 378,23       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 28,86 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   

 

  



168 
 

 

продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сорго цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 1005,4 1044,3 986,9 998,0 987,3 1004,2 6026,1

0 

1004,3

5 

2 930,9 977,1 879,9 939,9 950,2 907,7 5585,7

0 

930,95 

Суми P 1936,30 2021,40 1866,80 1937,90 1937,5

0 

1911,90 11611,

80 

967,65 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 24122,49 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 6332,81 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 16162,68 1 16162,68 49,67 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

1627,00 5 325,40       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 26,77 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Свербига цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 987,6 998,4 980,1 982,2 993,4 983,8 5925,5

0 

987,58 

2 854,3 899,2 819,9 844,8 858,3 849,0 5125,5

0 

854,25 

Суми P 1841,90 1897,60 1800,00 1827,00 1851,7

0 

1832,80 11051,

00 

920,92 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 56917,16 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 2629,47 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 53333,33 1 53333,33 279,42 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

954,36 5 190,87       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 20,50 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Міскантус цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 998,5 1009,3 986,1 991,4 996,2 1009,6 5991,1

0 

998,52 

2 907,4 953,2 853,6 901,6 890,0 939,2 5445,0

0 

907,50 

Суми P 1905,90 1962,50 1839,70 1893,00 1886,2

0 

1948,80 11436,

10 

953,01 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 31641,07 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 4990,41 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 24852,10 1 24852,10 69,09 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

1798,55 5 359,71       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 28,15 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна контроль   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 988,4 1037,8 963,0 956,3 989,7 995,5 5930,7

0 

988,45 

2 994,7 1004,3 992,9 990,5 989,8 995,7 5967,9

0 

994,65 

3 1005,4 1044,3 986,9 998,0 987,3 1004,2 6026,1

0 

1004,3

5 

4 987,6 998,4 980,1 982,2 993,4 983,8 5925,5

0 

987,58 

5 998,5 1009,3 986,1 991,4 996,2 1009,6 5991,1

0 

998,52 

Суми P 4974,60 5094,10 4909,00 4918,40 4956,4

0 

4988,80 29841,

30 

994,71 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 8422,55 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 4453,66 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 1184,41 4 296,10 2,13 2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

2784,48 20 139,22       

         

Т-коэф.= 2,0859634        

         

НСР = 14,21 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна NPK:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 902,2 864,1 956,5 904,0 887,8 898,9 5413,5

0 

902,25 

2 862,6 905,2 820,6 834,5 873,1 880,0 5176,0

0 

862,67 

3 930,9 977,1 879,9 939,9 950,2 907,7 5585,7

0 

930,95 

4 854,3 899,2 819,9 844,8 858,3 849,0 5125,5

0 

854,25 

5 907,4 953,2 853,6 901,6 890,0 939,2 5445,0

0 

907,50 

Суми P 4457,40 4598,80 4330,50 4424,80 4459,4

0 

4474,80 26745,

70 

891,52 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 49684,15 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 7493,36 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 24880,72 4 6220,18 7,19 2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

17310,08 20 865,50       

         

Т-коэф.= 2,0859634        

         

НСР = 35,43 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна цезій:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 988,4 1037,8 963,0 956,3 989,7 995,5 5930,7

0 

988,45 

2 994,7 1004,3 992,9 990,5 989,8 995,7 5967,9

0 

994,65 

3 1005,4 1044,3 986,9 998,0 987,3 1004,2 6026,1

0 

1004,3

5 

4 987,6 998,4 980,1 982,2 993,4 983,8 5925,5

0 

987,58 

5 998,5 1009,3 986,1 991,4 996,2 1009,6 5991,1

0 

998,52 

6 902,2 864,1 956,5 904,0 887,8 898,9 5413,5

0 

902,25 

7 862,6 905,2 820,6 834,5 873,1 880,0 5176,0

0 

862,67 

8 930,9 977,1 879,9 939,9 950,2 907,7 5585,7

0 

930,95 

9 854,3 899,2 819,9 844,8 858,3 849,0 5125,5

0 

854,25 

10 907,4 953,2 853,6 901,6 890,0 939,2 5445,0

0 

907,50 

Суми P 9432,00 9692,90 9239,50 9343,20 9415,8

0 

9463,60 56587,

00 

943,12 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 217819,02 59 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 11426,73 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 185777,44 9 20641,94 45,06 2,095755

09 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

20614,85 45 458,11       

         

Т-коэф.= 2,0141034        

         

НСР = 24,89 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Міскантус дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 113 119 107 116 101 121 677,00 112,83 

2 129 136 120 133 122 132 772,00 128,67 

Суми P 242,00 255,00 227,00 249,00 223,0 253,00 1449,0

0 

120,75 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 1244,25 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 461,75 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 752,08 1 752,08 123,6 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

30,42 5 6,08       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 3,66 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Свербига дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 137 144 132 137 129 142 821,00 136,83 

2 142 150 143 146 138 135 854,00 142,33 

Суми P 279,00 294,00 275,00 283,00 267,0 277,00 1675,0

0 

139,58 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 398,92 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 202,42 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 90,75 1 90,75 4,29 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

105,75 5 21,15       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 6,83 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сорго дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 135 142 127 133 130 141 808,00 134,67 

2 146 137 156 151 139 147 876,00 146,00 

Суми P 281,00 279,00 283,00 284,00 269,0 288,00 1684,0

0 

140,33 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 818,67 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 104,67 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 385,33 1 385,33 5,86 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

328,67 5 65,73       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 12,03 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сильфій дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 112 119 104 107 112 116 670,00 111,67 

2 125 132 119 123 119 134 752,00 125,33 

Суми P 237,00 251,00 223,00 230,00 231,0 250,00 1422,0

0 

118,50 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 919,00 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 323,00 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 560,33 1 560,33 78,55 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

35,67 5 7,13       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 3,96 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сіда дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 130 136 129 129 121 132 777,00 129,50 

2 145 154 136 150 148 137 870,00 145,00 

Суми P 275,00 290,00 265,00 279,00 269,0

0 

269,00 1647,0

0 

137,25 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 1102,25 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 205,75 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 720,75 1 720,75 20,50 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

175,75 5 35,15       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 8,80 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   

 

  



179 
 

 

продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна контроль   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 113 119 107 116 101 121 677,00 112,83 

2 137 144 132 137 129 142 821,00 136,83 

3 135 142 127 133 130 141 808,00 134,67 

4 112 119 104 107 112 116 670,00 111,67 

5 130 136 129 129 121 132 777,00 129,50 

Суми P 627,00 660,00 599,00 622,00 593,0

0 

652,00 3753,0

0 

125,10 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 4380,70 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 733,10 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 3476,87 4 869,22 101,8

2 

2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

170,73 20 8,54       

         

Т-коэф.= 2,0859634        

         

НСР = 3,52 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985.  С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   5      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна NPK:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 129 136 120 133 122 132 772,00 128,67 

2 142 150 143 146 138 135 854,00 142,33 

3 146 137 156 151 139 147 876,00 146,00 

4 125 132 119 123 119 134 752,00 125,33 

5 145 154 136 150 148 137 870,00 145,00 

Суми P 687,00 709,00 674,00 703,00 666,0

0 

685,00 4124,0

0 

137,47 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 3337,47 29 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 270,67 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 2267,47 4 566,87 14,18 2,86608

14 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

799,33 20 39,97       

         

Т-коэф.= 2,0859634        

         

НСР = 7,61 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   10      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Загальна дводольні:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 113 119 107 116 101 121 677,00 112,83 

2 137 144 132 137 129 142 821,00 136,83 

3 135 142 127 133 130 141 808,00 134,67 

4 112 119 104 107 112 116 670,00 111,67 

5 130 136 129 129 121 132 777,00 129,50 

6 129 136 120 133 122 132 772,00 128,67 

7 142 150 143 146 138 135 854,00 142,33 

8 146 137 156 151 139 147 876,00 146,00 

9 125 132 119 123 119 134 752,00 125,33 

10 145 154 136 150 148 137 870,00 145,00 

Суми P 1314,00 1369,00 1273,00 1325,00 1259,0

0 

1337,00 7877,0

0 

131,28 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 10012,18 59 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 837,28 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 8038,35 9 893,15 35,36 2,095755

09 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

1136,55 45 25,26       

         

Т-коэф.= 2,0141034        

         

НСР = 5,84 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Міскантус злакові:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 48 51 44 39 57 48 287,00 47,83 

2 57 64 62 53 59 49 344,00 57,33 

Суми P 105,00 115,00 106,00 92,00 116,0 97,00 631,00 52,58 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 614,92 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 227,42 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 270,75 1 270,75 11,60 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

116,75 5 23,35       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 7,17 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

Кількість  варіантів: 2      

Кількість повторень: 6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Свербига злакові:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 63 69 73 70 59 46 380,0 63,33 

2 70 74 67 71 66 73 421,0 70,17 

Суми P 133,00 143,00 140,00 141,00 125,0

0 

119,00 801,0 66,75 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадраті

в 

Ступен

і 

свобод

и 

Середні

й 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 680,25 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 235,75 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 140,08 1 140,08 2,30 6,6078909

7 

  

ЗАЛИШКОВА (ПОХИБКИ) 304,42 5 60,88       

         

Т-коэф.= 2,570581

8 

       

         

НСР = 11,58 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   

 

 

 

 

  



184 
 

 

продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сорго злакові:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 65 70 62 68 59 63 387,00 64,50 

2 74 78 71 74 68 77 442,00 73,67 

Суми P 139,00 148,00 133,00 142,00 127,0

0 

140,00 829,00 69,08 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 402,92 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 133,42 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 252,08 1 252,08 72,37 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

17,42 5 3,48       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 2,77 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сильфій злакові:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 55 58 48 53 60 59 333,00 55,50 

2 63 68 60 65 64 61 381,00 63,50 

Суми P 118,00 126,00 108,00 118,00 124,0

0 

120,00 714,00 59,50 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 335,00 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 99,00 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 192,00 1 192,00 21,82 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

44,00 5 8,80       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 4,40 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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продовження додатку В 

ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ОДНОФАКТОРНОГО ПОЛЬОВОГО 

ДОСЛІДУ 

  

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М.:Агропромиздат, 1985. С.230-233   

         

ПАРАМЕТРИ ДОСЛІДУ:      

Кількість  варіантів:   2      

Кількість повторень:  6      

Рівень статистичної надійності 0,950      

         

Сіда злакові:   

   

   

ДАНІ ДОСЛІДУ 

ВАРІАНТИ ПОВТОРЕННЯ Суми 

V 

Серед

ні 1 2 3 4 5 6 

1 49 52 47 54 50 43 295,00 49,17 

2 61 64 58 60 58 64 365,00 60,83 

Суми P 110,00 116,00 105,00 114,00 108,0

0 

107,00 660,00 55,00 

         

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ ОДНОФАКТОРНОГО 

ДОСЛІДУ 

  

ДИСПЕРСІЯ Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середній 

квадрат 

F-

факт. 

F-табл.   

  

ЗАГАЛЬНА 520,00 11 - - -   

ПОВТОРЕНЬ 45,00 5 - - -   

ВАРІАНТІВ 408,33 1 408,33 30,63 6,607890

97 

  

ЗАЛИШКОВА 

(ПОХИБКИ) 

66,67 5 13,33       

         

Т-коэф.= 2,5705818        

         

НСР = 5,42 ДЛЯ ОЦІНКИ СУТТЄВОСТІ РІЗНИЦІ СЕРЕДНІХ   
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ДОДАТОК Г 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних науковометричних баз даних: 

1. Ковальова С. П., Можарівська І. А. Концентрація важких металів у грунті 

при вирощуванні енергетичних культур на території радіоактивного забруднення. 

Наукові горизонти. 2020. № 03 (88). С. 121–126. (Особистий внесок – опрацювання 

літературних джерел, відбір зразків грунту, узагальнення експерементальних 

даних). 

2. Можарівська І. А. Особливості вирощування Silphium perfoliatum L. в 

умовах радіоактивного забруднення Полісся України. Агроекологічний журнал. 

2016. № 4. С. 153–158. (Особистий внесок – відбір фітомаси, опрацювання 

літературних джерел та формулювання висновків). 

Статті у фахових наукових виданнях України: 

3. Можарівська І. А. Технологія вирощування малопоширених енергетичих 

культур для виробництва різних видів біопалива. Наукові праці інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. Вип. 19. С. 85–89. (Особистий 

внесок – проведення фенологічних спостережень, аналіз результатів досліджень та 

побудова графіків). 

4. Можарівська І. А., Борисюк Л. Б., Ковальова С. П. Накопичення 137 Cs 

енергетичними рослинами. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55), т. 3. С. 220–224. 

(Особистий внесок – відбір зразків грунту та рослин, аналіз і узагальнення 

отриманих даних). 

5. Романчук Л. Д., Василюк Т. П., Можарівська І. А. Ріст і розвиток сорго 

багаторічного в умовах Полісся України. Вісник ЖНАЕУ. 2013. № 2 (38), т. 1. 

С. 3– 8. (Особистий внесок – проведення фенологічних спостережень, 

опрацювання літературних джерел, аналіз отриманих даних та формулювання 

висновків). 
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Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Можарівська І. А., Романчук Л. Д. Вирощування енергетичних рослин як один 

з напрямків вирішення екологічної та енергетичної проблеми в Україні. Сучасні проблеми 

екології та геотехнологій: матеріали Х Всеукр. наукової конференції студентів, магістрів 

та аспірантів (10–12 квітня 2013 р.). Житомир, 2013. С. 255. (Особистий внесок – 

опрацювання літературних джерел та формулювання висновків). 

7. Можарівська І. А. Нетрадиційні рослини в ландшафтному дизайні. Ботанічні 

сади: проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття: матеріали 

Всеукраїнської наукової конференції (10–11 жовтня 2013 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2013. С. 

123–125. 

8. Можарівська І. А., Романчук Л. Д. Перспективи вирощування 

енергетичних рослин в Україні. Новітні технології в рослинництві: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 листопада 2014 р.). Біла Церква, 

2014. С. 21–22. (Особистий внесок – опрацювання літературних джерел, 

формулювання висновків та підготовлено тези до друку). 

9. Кончаківська К. В., Можарівська І. А. Сучасний стан радіоактивного 

забруднення на теренах Народицького району. Наука. Молодь. Екологія–2015: матеріали 

ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених (28–29 травня 2015 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2015. С. 34–35. (Особистий внесок – 

опрацювання літературних джерел). 

10. Можарівська І. А. Оцінка продуктивності сіди багаторічної залежно від 

застосування регуляторів росту. Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали 
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