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СЕКЦІЯ «АГРОНОМІЯ» 

 

УДК: 633.521:631.461.1:661.169.23 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ІЗ 

ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОКИ НАСІННЯ 

БАКТЕРІАЛЬНИМ ПРЕПАРАТОМ 

С. М. В’юнцов, к. с.-г. н., доцент кафедри ТЗППР 

Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. У сучасному землеробстві існує агроекологічний 

напрям, який передбачає застосування нових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур, що забезпечують одержання екологічно чистої і 

біологічно повноцінної продукції рослинництва. Високу екологічну й економічну 

ефективність цих технологій обумовлюють мікробні препарати, які здатні 

поліпшувати азотне та фосфорне живлення рослин. 

Льон-довгунець є традиційною технічною культурою Поліських та 

Прикарпатських регіонів України, чому сприяють ґрунтово-кліматичні умови цих 

регіонів, що межують із Білоруссю та північно-західними регіонами Росії, які з 

далеких часів славилися як постачальники льоноволокна на світових ринках. 

Льонарство України відігравало вагому, а часом вирішальну роль у розвитку галузі 

рослинництва Поліської зони України. Однак останніми роками посівні площі 

льону-довгунця в Україні скоротилися в десятки разів. Основною причиною є 

неналежна підтримка Держави галузі льонарства, величезні ціни на паливно-

мастильні матеріали, добрива, застаріла техніка та ін. 

Культурою, що високо вибаглива до родючості ґрунтів та достатнього 

накопичення в них легкорозчинних та доступних поживних речовин, є льон-

довгунець. У цієї культури особливий розвиток кореневої системи; понижена 

здатність засвоювати елементи живлення із важкодоступних форм; короткий період 

інтенсивного кореневого живлення. Впродовж всього періоду вегетації її необхідно 

забезпечувати достатньою кількістю поживних речовин для отримання високого 

врожаю льонопродукції [1]. 

Одним із провідних ресурсних засобів підвищення продуктивності 

сільськогосподарського виробництва є мінеральні добрива, а головним показником 

серед агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур є 

окупність мінеральних добрив [2]. Із матеріальних ресурсів, які використовуються 

в землеробстві, вони найбільш енергоємні. 

У нашій державі внесення в ґрунт NРК становить 19 кг /га, що набагато нижче 

середньосвітового показника. Нині фактичне застосування фосфорних добрив 

менше 0,1 млн т д.р., тобто 3–4 кг д.р./га. Різке зниження рівня застосування 
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мінеральних добрив пов’язане з їхньою високою вартістю, зростанням цін на 

енергоносії та імпортну сировину. Але льон-довгунець вимогливий до мінеральних 

добрив. Фосфор є важливим біогенним мікроелементом для нормального розвитку 

льону-довгунця [3]. 

При нестачі фосфору в ґрунті слабо розвивається коренева система. При 

внесенні його у ґрунт підвищується урожай та якість льону-довгунця. Період від 

проростання насіння до фази „ялинка” є критичним  по відношенню до потреб 

льону у цей період. Тому у перші дні росту і розвитку фосфорне голодування 

призводить до зниження урожаю насіння та соломи [4] . 

Один з найважливіших біологічних процесів, що в умовах сучасного 

землеробства визначає стратегію мобілізації фосфору в ґрунті – мікробна 

трансформація фосфатів, яка зумовлює забезпечення рослин доступними 

сполуками фосфору [5]. 

Згідно результатів досліджень [6] встановлено, що застосування мікробного 

препарату поліміксобакттерин у технологіях вирощування льону-довгунця в 

умовах полісся є ефективним засобом оптимізації фосфорного живлення рослин, 

підвищення урожайності культури, та дозволяє отримати додатковий прибуток 

388,8–1123,2 грн/га. Рентабельність виробництва зростає у 1,4–7 разів (залежно від 

скоростиглості сортів).  

Тому застосування поліміксобактерину має практичне значення при 

вирощуванні льону-довгунця. Поліміксобактерин – біодобриво застосовується для 

бактеризації насіння льону-довгунця з метою покращення фосфатного живлення 

рослин, підвищення продуктивності та захисту рослин від фітопатогенних 

грибів [7]. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили в 2016–

2018 рр. в умовах дослідного поля ЖНАЕУ, Черняхівського району, Житомирської 

області за методикою ВНДІЛ 1978 р.8. Статистичну обробку урожайних даних по 

льоносоломі та насінню здійснювали методом дисперсійного аналізу з рівнем 

ймовірності 0,95 (Доспехов Б.А., 1979). 

Дослідження проводились на сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах, які 

мали невисокий вміст гумусу (по Тюріну) – 1,34–1,66 %, рНсол.–4,8–5,0; Нг–2,92–

3,79 мг-екв./100 г ґрунту; підвищений вміст рухомого фосфору (по Кірсанову) – 

14,3–15,8 мг/100г ґрунту, середній вміст обмінного калію (по Масловій) – 10,5–

11,7 мг/100 г ґрунту.  

Досліджували вплив поліміксобактерину порівняно з дією суперфосфату за 

різних доз (30, 45, 60) за наступною схемою: 1. Контроль (обробка насіння водою); 

2. N30P30K30 ; 3. N30P45K60; 4. N30P60K90; 5. Поліміксобактерин (бактеризація насіння); 

6. N30P30K30 + П (бактеризація насіння); 7. N30P45K60 + П (бактеризація насіння); 

N30P60K90 + П (бактеризація насіння)* 

* Бактеризація насіння поліміксобактерином 150 мл на гектарну норму. 
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Так, згідно даних по погодним умовах слід відмітити, що опади атмосферної 

вологи та температурний режим дещо відрізнявся від середньо багаторічних 

показників, а в деяких місяцях і значно.  

Важливими морфологічними ознаками льону-довгунця які вливають на 

урожайність і якість льонопродукції є висота рослин, особливо технічна довжина, 

кількість насіння в коробочках та діаметр стебла.  

В середньому за три роки досліджень загальна висота рослин коливалася в 

межах від 68,2 см на контрольному варіанті до 90,2 на варіанті застосування 

бактеризації насіння на фоні удобрення N30P60K90. За чистої бактеризації насіння без 

удобрення на варіанті № 5 вона сягала 75,6 см, що на 7,4 см більше за контроль, 

проте поступалася удобреному варіанту в дозі N30P60K90.  Щодо технічної довжини 

то вона найбільша на восьмому варіанті і становить 83,8 см, що на 15,6 см більше 

за контроль та на 11,6 см за удобрений варіант такою ж нормою, але без бактеризації 

насіння. Інші структурні показники були найвищими на варіанті удобрення 

N30P60K90 з додатковою бактеризацією і становили кількість коробочок на рослині 

4,4, кількість насінин в коробочці 7,5 із діаметром рослини 1,3 мм. 

Зазначені показники структури льону-довгунця значно вплинули і на 

урожайність льонопродукції. В середньому за три роки урожайність соломи 

коливалася від 3,52 до 5,49 т/га, а насіння 0,38 до 0,54. Максимальними були врожаї 

соломи і насіння льону-довгунця у 7 і 8 варіантах досліду, де використовували 

бактеризацію насіння поліміксобактерином за удобрення N30P45K60 та N30P60K90, що 

становили 5,25–5,49 т/га соломи та 0,53–0,54 т/га насіння. Обробка насіння водою 

за цих же доз удобрення сприяла отриманню врожаю соломи 4,14 та 5,17 т/га і 0,44 

і 0,45 т/га насіння. Слід додати, що варіанти досліду з другого по восьмий 

забезпечили статистично достовірний приріст врожаю соломи лляної. 

Висновок. Застосування мікробного препарату поліміксобактерин у технології 

вирощування льону-довгунця в умовах Полісся є ефективним засобом оптимізації 

фосфорного живлення рослин, підвищення врожайності соломи та насіння. 

Подальші дослідження слід зосередити на вивченні впливу даного препарату на 

різних сортах льону-довгунця. 
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Постановка проблеми. Україна в 2018 році вийшла на перше місце в Європі 

за площею посіву ріпаку озимого, зайняла 4 % світового ринку і 7-е місце серед 

світових виробників. 

Посівна площа ріпаку озимого в 2019 році була 1,3 млн.га, а валове 

виробництво – 2,6 млн.тонн при врожайності 2,76 т/га. Кращі аграрні господарства 

Вінницької, Волинської, Житомирської, Рівненської, Тернопільської та 

Хмельницької областей України отримали по 2,8–3,0 т/га. 

Олія ріпаку озимого за всіма харчовими якостями має перевагу в порівнянні з 

іншими рослинними оліями, не містить холестерину і є ліками проти багатьох хвороб. 

Вчені світу вважають, що запаси нафти і газу залишилося всього лише на 70-

80 років, тому розвинені країни переходять на альтернативні види енергетичних 

продуктів. 

Перспективним, екологічно чистим і найбільш дешевим для їх виробництва є 

ріпак. Використання метилових ефірів жирних кислот в дизельних двигунах має 

дуже важливе значення з точки зору низький вміст СО2 в газах в порівнянні з 

використанням інших видів палива. Вміст СО2 при згорянні біодизельного палива 

в п'ять разів менше в порівнянні з бензином. Також спостерігається більш високий 

рівень викидів оксидів азоту і практично відсутній оксиди сірки і сульфатів (основні 

компоненти кислотних дощів). Дизельне біопаливо в природних умовах практично 
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повністю розкладаються (на 98 %) протягом 21 діб, а мінеральне дизельне паливо в 

таких же умовах лише на 60 % [1]. 

У період 80-х років виведені нові двонульовий «ОО» гібриди ріпаку, а дещо 

пізніше і тринульові «ООО», з низьким вмістом ерукової кислоти, глюкозинолатів 

і клітковини, насіння мають світлу оболонку. Гібриди містять жирні кислоти і 

володіють високими смаковими якостями прирівнюються до оливкової олії. За 

рахунок цих гібридів збільшилася посівна площа за останні десятиліття. 

Більшість вчених вважають, що з переходом в зимовий період у ріпаку озимого 

має сформуватися 8–10 листків, діаметр кореневої шийки 8–12 мм. Такий фазі 

розвитку відповідає норма посіву 0,5–0,7 млн. шт. насіння на 1 га [2].  

Дослідженнями вчених Німеччини встановлено, що норма посіву ріпаку 

озимого в оптимальні терміни становлять 3 кг/га, що відповідає оптимальним 

умовам перезимівлі, формування густоти стеблостою більше 1,0 млн.шт. / га 

(5 кг/га) призводить до погіршення умов перезимівлі рослин [3]. Дослідники Швеції 

вважають, що норма висіву ріпаку 5–20 кг/га не впливає на врожайність рослинної 

олії, а вчені Канади стверджують, що збільшення норми висіву з 2 до 11 кг не 

впливає на продуктивність ріпаку [4]. У західних та північних областях 

правобережної України встановлена норма посіву 500 тис. шт./га [5]. 

У ґрунтово-кліматичних умовах Рівненської області оптимальна густота ріпаку 

озимого перед прибиранням повинна становити 350–400 тис.шт. рослин на 1 га [2]. 

В Інституті кормів і сільського господарства Поділля рекомендована норма посіву 

ріпаку озимого 2–4 кг / га, при якій формується 0,9–1,2 млн. шт. рослин на 1 га [5]. 

Мета досліджень передбачає вивчення продуктивності ріпаку озимого 

гібридів іноземної селекції в залежності від норм посіву. 

Виклад основного матеріалу. Виробничі дослідження проводили в СТОВ 

«Спілка хмелярів та пивоварів» Чуднівського району Житомирської області 

протягом 2017-2019 років. Основні типи ґрунтів - чорноземи опідзолені, 

легкосуглинкові, вміст гумусу -1,9–2,1 %, рН – 6,1–6,3, сума поглинених підстав 12 

мг-екв/100 г ґрунту, азот легкогідролізованих з'єднань – 100 мг/кг, рухомий фосфор 

– 135, обмінний калій – 100 мг/кг ґрунту. 

Біохімічні аналізи проводили в Житомирському науково-виробничому центрі 

стандартизації, метрології та сертифікації. 

У дослідах вивчали середньостиглі гібриди ріпаку озимого фірми Lembke: 

Рохан, Шерпа, Мерседес і норми їх посіву 0,7-1,0–1,8 млн. шт./га, з урахуванням 

маси 1000 шт. насіння 3,5–4,8–8,0 кг/га. Гібриди характеризуються високим 

генетичним потенціалом врожайності: Рохан – 5,0, Шерпа – 6,4 і Мерседес 6,0 т/га. 

Агрохімічні аналізи ґрунту проводили за такими методиками: вміст гумусу по 

Тюріну, рухомі форми фосфору і обмінного калію по Кірсанова, рН сольове – 

потенціометрично. 

Методи визначення показників якості проводили за методиками: токсичні 

елементи – спектрометр – абсорбційний С-115-М1; мітоксіни – Рідинний 
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хроматограф «Флюорат-02-2М. Рідинний хроматограф «Люмахром» детектор СФА 

3220. Ерукова кислота – Газовий хроматограф «Кристал-2000М». Оліїстість -ДСТУ 

7577: 2014. Кислотне число - ГОСТ 10858-77. 

На умови перезимівлі посівів ріпаку озимого впливає густота або щільність 

розміщення рослин. Відстань між рослинами повинна бути таким, щоб перед 

входом в зиму сформувалися якомога більша кількість горизонтально 

розташованого листя з добре розвиненою кореневою системою. Щільно розміщені 

рослини між собою не здатні створювати умови рівномірного ґрунтового живлення 

і умов інтенсивного фотосинтезу. Такі рослини мають інтенсивний ріст стебел, не 

накопичують елементи живлення, формують тонку і коротку кореневу шийку, 

втрачають здатність до перезимівлі. 

Виходячи з проведених нами досліджень, посів гібридів ріпаку озимого Рахан, 

Шерпа і Мерседес з нормою посіву 0,7 млн.шт./га (3,5 кг/га) випадання рослин за 

зимовий період відповідно склало 16–20–9 %, гібрид Мерседес має найвищий 

показник перезимівлі. 

Подальше збільшення норми висіву призводить до різкого зменшення 

виживання рослин, особливо у гібридів Шерпа і Рохан. 

Густота стеблостою гібридів ріпаку озимого Рохан, Шерпа і Мерседес при 

нормі висіву 0,7 млн.шт./га становила 590–560–640 тис.шт./га, збільшення норм 

висіву до 1,0–1,8 млн.шт./га призводить до зменшення густоти стеблостою на 32–

40–17 %, більш стійкий до перезимівлі виявився гібрид Мерседес. На рослинах 

цього сорту формується 200 стручків, тобто на 53–45 шт. більше в порівнянні з 

гібридами Рохан і Шерпа. З урахуванням кількості стручків і маси 1000 шт. насіння 

гібрид Мерседес має істотну, індивідуальну перевагу продуктивності в порівнянні 

з іншими гібридами. Фактична врожайність гібридів залежно від густоти 

стеблостою показана в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Продуктивність ріпаку озимого залежно від гібридів і густоти стеблостою, 

(середнє за 2017–2019 рр.) 
 

Гібрид 
Норма висіву, 

млн. шт./га 

Густота рослин, 

млн. шт./га 

Урожайність, 

т/га 

Середній вміст щодо 

норми посіву, % 

білку олії 

Рохан 

0,7 0,59 3,70 

44,1 19,8 1,0 0,40 3,90 

1,8 0,40 4,05 

Шерпа 

0,7 0,56 3,20 

42,6 19,6 1,0 0,39 3,40 

1,8 0,30 3,99 

Мерседес 

0,7 0,64 3,90 

44,1 20,3 1,0 0,64 3,90 

1,8 0,42 4,20 
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Розглядаючи врожайність в екстремальних погодних умовах 2019 року, слід 

зазначити, що вона незалежно від гібридів і густоти рослин була менше, ніж у 

гібридів Рохан на 13,9, Шерпа – 18,6 і Мерседес – 17,2 %. 

При густоті стеблостою 0,4 млн. шт./га врожайність гібридів Рохан 

збільшується на 0,2–0,35, Шерпа на 0,20–0,59 і Мерседес відповідно на 0,30 т/га. 

Урожайність гібрида Мерседес при густоті рослин 420 тис.шт./га становить 4,2 

тонн, що на 0,15 більше в порівнянні з гібридом Рохан і на 0,2 тонн щодо гібрида 

Шерпа. 

З кожної тонни ріпаку озимого отримують не менше 450 л високоякісної олії, 

використовуючи його в домашніх умовах, промисловому напрямку і громадському 

приготуванні харчових продуктів. З кожної тонни насіння ріпаку озимого в процесі 

переробки на масло отримують 580 кг макухи з високим вмістом білка. 

За результатами досліджень в ДП «Житомирському науково-дослідному 

центрі стандартизації, метрології та сертифікації» вміст олії в насінні ріпаку 

озимого гібрида Мерседес становить 44,1 %, на 0,9 вище гібрида Рохан і на 1,5 % в 

порівнянні з гібридом Шерпа. Таким чином найбільший вихід олії – 1732 кг/га 

забезпечує гібрид Мерседес, а білка, з урахуванням урожайності – 1222 кг, тобто – 

305 кг з 1 тони насіння. 

Поява на ринку гібридів ріпаку озимого з низьким вмістом ерукової кислоти 

«ОО», глюкозинолатів і високим вмістом ненасичених жирних кислот, що 

позитивно позначається на рівень холестерину. За вмістом олеїнової кислоти олія 

прирівнюється за якістю до оливкової кислоті (81 %). 

Дефіцит енергоносіїв земних надр різко підвищує використання ріпакової олії, 

як джерело енергії. Біохімічні аналізи якості ріпаку озимого наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Метоксіни ріпаку озимого гібрида Мерседес 

Показники 
Одиниці 

вимірюваннь 

Вимоги (НД) Фактичні 

показники 

Відповідність 

вимогам (НД) 

Афлатоксини В1 мг/кг не більш 0,005 менше 0,0002 відповідає 

Зеараленом мг/кг не більш 1,0 менше 0,01 відповідає 

Дезоксинваленол мг/кг не більш 1,0 менше 0,03 відповідає 

F2 Топсин мг/кг не більш 1,0 менше 0,02 відповідає 

Эруковая кислота % - 0,203 «ООО» 

Глюкозинолати мкмоль/г - 19,4 понижене 

Кислотное число мгКОН/г - 1,15 для харчових цілей 
 

Ріпак озимий гібрида Мерседес з мінімальним вмістом ерукової кислоти 

"ТОВ" може використовуватися в харчовій промисловості, не містить генетично 

модифікованих дезоксирибонуклеїнових кислот (ДНК), має цільові послідовності 

генів стійкості до фосфінотріцину – Pat і Bar, а також до гену гліфосада – ср 4EPSP. 

Висновок. Подальші дослідження полягають в розробці елементів інтенсивної 

технології вирощування високопродуктивних, безерукових гібридів з найменшим 
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вмістом глюкозинолатів що не містять генетично модифікованих ДНК в умовах 

Полісся України. 
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Постановка проблеми. Наразі інтенсивне втручання людини у природні 

процеси призвело до порушення функціонування біогеоценозів. У зв’язку із 

прогресуючим погіршенням екологічної ситуації у агроценозах розвиненими 

країнами світу активно розробляються й освоюються альтернативні систем 

землеробства, зокрема, на основі розробки і впровадження екологічно адаптованих 

технологій вирощування сільськогосподарських культур. До таких систем 

належить і органічне землеробство. У зв’язку з цим, важливим є пошук ресурсів, 

які б сприяли оптимізації системи удобрення, як основної складової технології 

вирощування. Тому за умов обмеженого ресурсного забезпечення застосування 

біологічних препаратів на основі азотфіксуючих та фосфоромобілізуючих бактерій 

є актуальним для органічного сільськогосподарського виробництва напрямом 

оптимізації системи удобрення у сівозміні [1].  

Оскільки за органічного виробництва заборонено застосовувати хімічно-

синтезовані азотні добрива, основний спосіб отримання азоту – це вирощування 

зернобобових культур. За посівними площами та валовими зборами у світовому 

землеробстві вони займають друге місце після зернових. Їх площа перевищує 

200 млн. га, а валовий збір 400 млн. тонн, що обумовлено рядом цінних показників. 

Це найдешевше джерело високоякісного білку. У бобових міститься багато 

вітамінів, мінеральних елементів, інших біологічно активних сполук. Розширення 

вирощування цієї групи культур дозволяє суттєво покращити рівень родючості 

ґрунтів без значних матеріальних затрат.  
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Серед бобових найкращою культурою є горох. Він збагачує ґрунт цінною 

органічною масою і азотом, є добрим фітосанітаром, покращує структуру і 

підвищує родючість ґрунту, має високий потенціал урожайності та виходу білка з 

одиниці площі [2]. Необхідно зазначити що бобові утворюють симбіотичні системи 

з азотфіксуючими ризобіальними мікроорганізмами. Формування бобово-

ризобіального симбіозу є складним багатоступінчастим процесом, що 

контролюється на різних рівнях організації рослин і мікроорганізмів і призводить 

до утворення унікальних органів на коренях рослин – бульбочок, де створюються 

необхідні умови для фіксації молекулярного азоту [5]. При цьому, перспективним 

заходом підвищення продуктивності гороху є передпосівна обробка насіння 

біологічними інокулянтами (препарати, які містять ризобактерії) [4]. Перевагою 

інокуляції є й висока біологічна ефективність мікробіологічного азоту, тобто менші 

витрати на удобрення, відсутність доступного живлення для бур’янів, збагачення 

ґрунту під попередник. 

Метою наших досліджень було вивчення умов ефективного застосування 

інокулянтів при вирощуванні гороху в органічному землеробстві. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили на полях ПП «Галекс 

Агро» розміщеного у зоні Північного Лісостепу України. Ґрунт дослідних ділянок: 

дерновий глейовий осушений, характеризується підвищеним вмістом гумусу в 

орному 0-28 см шарі – 3,57 %, підвищеним вмістом рухомих форм фосфору і калію 

(за Кірсановим), відповідно, – 128 мг/кг ґрунту і 137 мг/кг ґрунту, і дуже низьким 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 79 мг/кг ґрунту; рН сольової 

суспензії 6,4-6,6, гідролітична кислотність 1,46 мг-екв./100 г ґрунту . 

У досліді висівали горох сорту Зіньківський, попередник – кукурудза на зерно. За 

півгодини до посіву насіння замочували у воді (1,5 % від маси) і обробляли інокулянтами, 

які дозволені у органічному виробництві:  Actiseed та Біоінокулянт-БТУ®-т. 

Практика показує, що при застосуванні високоефективних штамів 

бульбочкових бактерій у симбіозі з зернобобовими культурами їх продуктивність 

збільшується на 10–30 %, а вміст білка у зерні – на 2–6 % [3, 4]. 

Аналіз структури врожаю підтвердив перевагу інокуляції насіння гороху, яка 

проявлялась під час фенологічних спостережень вже з перших етапів органогенезу (табл. 1).  

Таблиця 1  

Вплив інокуляції насіння на елементи структури врожаю гороху, 2017–2019 рр.) 

Показник Контроль Actiseed Біоінокулянт-БТУ®-т 

Довжина стебла, см 51,7 72,1 53,3 

Кількість бобів на рослині*, шт. 3,2 4,1 3,6 

Кількість зерен у бобі*, шт. 3,0 4,2 4,1 

Маса зерна з 1 боба*, г 0,73 0,83 0,79 

Натура зерна, г/л 789 808 802 

Маса 1000 насінин, г 186,2 213,4 191,8 
Примітка: * n=25. 
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В середньому за 3 роки використання біопрепарату Actiseed забезпечило 

збільшення кількості бобів на рослині на 28,1 %, а Біоінокулянт-БТУ®-т – на 

12,5 % порівняно з контролем, що пов’язано з тим, що зазначені інокулянти 

подовжували фазу цвітіння гороху і сприяли зменшенню втрати квіток на верхніх 

ярусах рослин. Ступінь озерненості бобів також збільшився на 17,1–20 %. Крім 

того, Actiseed забезпечив збільшення маси 1000 насінин гороху на 14,6 %, а по 

Біоінокулянт-БТУ®-т зафіксовано лише тенденційне покращення показника. 

Поряд з цим, не зафіксовано суттєвого впливу препаратів на натуру зерна.  

Таблиця 2  

Вплив інокулянтів на урожайність та якість зерна гороху 

(середнє за 2017–2019 рр.) 

Варіант досліду 
Урожайність 

зерна, т/га 

Вміст  

білку, % 

Приріст врожаю  

до контролю 

т/га % 

Контроль 1,71 17,96 – – 

Actiseed 2,44 21,15 0,73 42,69 

Біоінокулянт-БТУ®-т 2,05 20,41 0,34 19,88 

НІР05 0,14 1,32   
 

Обробка насіння інокулянтами сприяла підвищенню урожайності зерна гороху 

(табл. 1). Так, застосування біопрепарату Actiseed забезпечило приріст врожаю на 

7,3 ц/га або 42,7 %, а Біоінокулянт-БТУ®-т – 3,4 ц/га або 19,9 % (НІР05=1,4 ц/га). І, 

відповідно, Actiseed виявився на 22,81 % ефективнішим за Біоінокулянт-БТУ-т. 

Також встановлено, що інокуляція насіння впливала на основні показники 

якості зерна гороху. Найважливішим з них є вміст білка у зерні. 

Обробка насіння біопрепаратами забезпечила збільшення його вмісту на 2,45-

3,19 % в порівнянні з контролем. Максимальна кількість білка була при обробці 

насіння препаратом Actiseed і становила 21,15 %, що вище за контрольний показник 

на 17,8 %. Обробка препаратом Біоінокулянт-БТУ®-т підвищила вміст білку в 

насінні на 13,6 % в порівнянні з контролем. 

Висновки. Інокуляція насіння біопрепаратом Actiseed в середньому за 3 роки 

досліджень забезпечила збільшення кількості бобів на рослині на 28,1 %, а 

Біоінокулянт-БТУ®-т – на 12,5 % порівняно з контролем. Також зріс ступінь 

озерненості бобів на 17,1–20 %, маса зерна з 1 боба – на 8,2–13,7 %. 

Застосування біопрепарату Actiseed забезпечило приріст врожаю гороху сорту 

Зіньківський 7,3 ц/га або 42,7 %, а Біоінокулянт-БТУ®-т – 3,4 ц/га або 19,9 % 

відносно контрольних посівів. 

Обробка насіння біопрепаратами позитивно вплинула на якість насіння гороху 

– вміст білка у зерні збільшився на 13,6–17,8 % порівняно з контролем. 
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Постановка проблеми. У сучасних кризових умовах економіки АПК (нестача 

мінеральних добрив, пального та інших матеріалів) площі насінницьких посівів 

багаторічних трав різко скоротилися, знизилася їх продуктивність. Тому 

налагодження насінництва лучних трав має важливе народногосподарське значення 

[1, 2]. Вирішальну роль у відновленні цієї галузі сільськогосподарського 

виробництва має відігравати впровадження у виробництво високопродуктивних 

сортів та інтенсивних технологій їх вирощування, щоб більшість господарств зони 

незалежно від типу й організаційно-правової форми висівали таку кількість насіння 

багаторічних трав, яка б забезпечувала їх потреби [3, 4]. 

Мета роботи полягала у пошуку шляхів підвищення урожайності та якості 

насіння пажитниці багаторічної на основі комплексної оцінки та  удосконалення 

елементів технології вирощування в умовах Полісся України. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження були проведені впродовж 

2018–2019 рр. в умовах Житомирського обласного об'єднання з насінництва 

кормових культур – ТОВ «Житомирнасінтрав 1», Житомирський район, 

с. Глибочиця. Ґрунт дослідних ділянок  дерново-підзолистий легкосуглинковий, 

вміст гумусу – 1,84 %. 
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Схема досліду: Фактор А – удобрення: 1) без добрив; 2) N60P60K60; 3) N60P60K60 

+ рідке комплексне добриво. Фактор В– сорти: 1) Лета; 2) Оріон. На посівах 

пажитниці багаторічної застосовували висококонцентроване комплексне хелатне 

добриво для позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в трубку 

– Квантум-Зернові у нормі 1,5 л/га. 

Теоретичною основою сучасних сортових технологій насінництва кормових 

культур є дослідження їх біології та визначенням оптимальних параметрів 

структури, яка дозволяє найбільш повно реалізувати потенційні можливості 

насіннєвої продуктивності рослин [5]. Ці дослідження є базовими для оптимізації 

мінерального живлення, боротьби з бур'янами. Наші дослідження показали, що 

найбільший вплив на біометричні показники рослин пажитниці багаторічної мало 

удобрення. 

На посівах пажитниці багаторічної найбільшу довжину суцвіть спостерігали за 

внесення повного мінерального добрива, де вона становила 18,2–19,2 см у сорту 

Оріон та 18,6–19,1 см у сорту Лета. Кількість насінин у суцвітті коливалася у межах 

53–68 шт. залежно від сорту та удобрення. Сорт Лета перевищував показники сорту 

Оріон на 11 % в середньому, а варіанти з повним мінеральним добривом на 14 % 

порівняно з варіантами без добрив. Маса 1000 насінин коливалася у межах 1,6–2,0 г 

залежно від удобрення та сорту. Сорт Лета перевищував показники маси 1000 

насінин сорту Оріон на 28 % в середньому. 

Нашими дослідженнями встановлено, що сорт Лета, перевищував показники 

енергії проростання та схожості насіння сорту Оріон на ділянках без внесення 

добрив в середньому на 2,9 %. Що стосується варіантів досліду з удобренням 

N60P60K60 та використанням рідких комплексних добрив, то між сортами пажитниці 

багаторічної суттєвої різниці не виявлено. 

Висновок. З метою отримання стабільного врожаю насіння пажитниці 

багаторічної на рівні 0,71 т/га насіння з високими показниками якості, на дерново-

підзолистих легкосуглинкових ґрунтах Полісся рекомендуємо використовувати 

сорт Лета, при закладанні травостою вносити мінеральні добрива у дозі N60P60K60 

та проводити позакореневе підживлення пажитниці багаторічної у період кінця 

виходу в трубку рідким комплексним добривом «Квантум-Зернові» у нормі 1,5 л/га. 
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Постановка проблеми. Сьогодні дуже гостро стоїть питання якості ґрунтів та 

їхньої родючості. Інтенсивні технології землеробства, які масово використовуються 

аграріями призвели до зниження родючості ґрунтів та сприяли погіршенню їхнього 

стану і основних властивостей: порушення механічних, фізико-хімічних 

властивостей, балансу мікробіоценозу та зниження кількості біогенних речовин. 

Встановлено, що для середньозмитих ґрунтів недобір урожаю становить 30–40 %, а 

для сильнозмитих – понад 50 % [1–2]. 

Тому свідома світова спільнота велику увагу приділяє проблемам переробки 

органічних відходів і раціональному використанню їх як дуже цінного біологічного 

ресурсу. Але більшість технологій потребують значних енергозатрат та не є 

безвідходними й екологічно безпечними. Якість більшості отриманих з відходів 

тваринництва органічних добрив не відповідає агротехнічним і екологічним 

вимогам через наявність шкідливих мікроорганізмів, життєздатного насіння 

бур'янів і неприємного запаху, що не виключає вірогідності забруднення повітря, 

ґрунту і ґрунтових вод водорозчинними фракціями азотовмісних з'єднань [2, 3, 4]. 

Доцільніше і дешевше використовувати для відновлення родючості ґрунтів 

елементи альтернативного землеробства – біогумусні органічні добрива, які 

отримують промисловою переробкою компостів за допомогою технологічних 

каліфорнійських черв’яків, які у 5–7 разів швидше ніж звичайні дощові черв`яки 

перероблюють рослинні компости та гній на біогумус. 

Для культивування використовується продуктивна популяція черв`яка Еіseja 

fetida названа "червоним каліфорнійським черв’яком", виведена селекційним 

шляхом лінії гнійного черв’яка, яка відрізняється значною плодючістю, втратою 

інстинкту залишення свого місця перебування при несприятливих умовах 

навколишнього середовища, високою адапційною здатністю переробляти 
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специфічні види відходів. Природа наділила дощових черв’яків унікальними 

захисними властивостями завдяки потужному комплексу ферментів. Вони є дуже 

активними та досить швидко споживають органічні відходи.  

В нашій країні на сучасному рівні широко культивуються та використовуються 

три види: Каліфорнійський, Дендробена, Старатель. 

Наразі існують такі системи вермикомпостування відходів (вторинної 

сировини): 

Траншеї або ложка з бортами на відкритих майданчиках. Пошарове 

періодичне внесення субстрату ( попередньо компостованої біомаси ), періодичний 

полив і аерування шляхом дренування. Домінування ручних операцій.  

Гряди на відкритих майданчиках, пошарове періодичне укладання субстратту, 

періодичний полив, дренування. Можливість використання мобільних засобів 

механізації. Перехід вермикультури шляхом суміжного укладання гряд.  

Твердофазні біологічні реактори (культиватори) – апарати поточно-

періодичної дії, оснащені системами завантаження біогумусу , постійний або 

періодичний  контакт касет з вермикультурою і відходами, примусове аерування  і 

періодичне зволоження. Можливість переробки відходів без попереднього 

компостування. 

Контейнери, ящики піддони на стелажах  в закритих приміщеннях з 

природним вентилюванням і періодичним поливом. Використання стаціонарного 

обладнання для механізації технологічних  операцій [5–6]. 

В наших дослідженнях було використано систему контейнерів, оскільки вона 

призначена для вермикомпостування у невеликій кількості. З важливих переваг 

цього методу є те,що технології отримання компостів і вермикомпосту прості і 

доступні. В даній статті ми проаналізували вирощування черв’яка Дендробена, 

оскільки даний вид є найбільш перспективним та пристосованим до наших умов.  

Виклад основного матеріалу. На базі ЖНАЕУ у 2019 році був закладений 

стаціонарний дослід за темою: «Розробка ефективних способів приготування 

компостів в органічному та біодинамічному землеробстві» (номер держреєстрації 

0118U004349). Згідно схеми досліду у контейнери розміром 2×1×1 м, що відповідає 

2 м3, закладався компост об’ємом 1 м3. Закладка проводилася пошарово з 

використанням трьохкомпонентної суміші: кінського гною, тирси, листя (у рівних 

частинах). 

Після досягнення оптимальних параметрів температурного та водно-

повітряного режиму в компості проводилось заселення контейнерів вермибіотою, з 

розрахунку 2 сім’ї на 1 контейнер (вага 1 сім’ї становила 1 кг). У кожний з 

контейнерів (крім контрольного) були заселенні різні види черв’яка: 

Каліфорнійський, Дендробена, Старатель. Закладка компосту за сезон проводилася 

двічі (пошарово). Так, перше закладання відбулося в квітні та закінчилося у червні 

(тривалість – три місяці), друга закладка починалась у липні та закінчувалась у 

вересні (тривалість – три місяці). Для детального аналізу стану вермибіоти, 
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агрофізичних і агрохімічних показників готового біогумусу відбір зразків 

виконували на завершальній стадії компостування.  

Стандартна компостна складова: 

1. Солома, 33 %. 2. Зелена маса, 33 %. 3. Гній, 33 % 

Варіанти вермибіоти: 

1. Контроль. 2. Старатель. 3. Дендробена. 4. Каліфорнійський черв’як. 

При вирощуванні черв’яка Дендробена контейнерним методом важливим 

фактором є період компостування. Адже від цілого ряду складових, зокрема, 

температури, вологості залежать процеси росту, розвитку черв`яків, відкладання 

коконів (яєць) та період їх інкубації. В 2019 році нами було проведено два періоди 

досліджень, тривалість кожного три місяці.  

Як видно з таблиці 1 в перший період з квітня по червень процес адаптації 

черв’яка Дендробена відбувався на 7 днів довше в порівнянні з другим періодом 

(липень - вересень). На нашу думку це пов’язано з температурними режимами, що 

в перший період були значно нижчими. Це й же показник вплинув і на кількість 

відкладених яєць, де різниця між періодами становила 15 яєць (коконів), а також 

період інкубації з квітня по червень період інкубації складав приблизно 46 днів, тоді 

як з липня по вересень середній інкубаційний період становив 21 день. Аналізуючи 

отримані результати, можна зробити висновок, що інтенсивність розвитку черв’яка 

Дендробена залежить від періоду закладки компосту та найкраще проявляється в 

період з липня по вересень. 

Таблиця 1 

Зміни в циклі розвитку популяції черв’яка Дендробени в залежності від 

методу закладки компосту (трьохмісячний цикл), 2019 р. 

Показники 
Трьохмісячний період 

Квітень, травень, червень Липень, серпень, вересень 

Адаптаційний період, днів 14 7 

Кількість відкладених коконів, 

штук 
27 42 

Інкубаційний період, днів 46 21 

 

Для підтвердження нашої гіпотези щодо впливу температурних режимів на 

розвиток коконів, нами був проведений лабораторний дослід, метою якого було 

визначити яким чином температурні режими впливають на тривалість періоду 

інкубації коконів (яєць) та відсоткове вилуплювання з них черв’яків. Як бачимо з 

таблиці 2, нами підтримувалися температурні режими 10 та 20 ºС, при цьому можна 

констатувати, що при більш низьких температурних режимах тривалість періоду 

інкубації збільшується, однак зростає відсоток виходу молоді.  
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Таблиця 2 

Процес тривалості інкубаційного періоду коконів черв’яка Дендробени в 

залежності від температури, 2019 р. 

Температура, °С Вилуплювання, % 
Тривалість інкубаційного 

періоду, днів 

10 85,2 82 

20 61,4 25 

 

В той же час при підвищенні температури тривалість інкубаційного періоду 

знижується, і разом з тим знижується вихід черв’яків з коконів. Можна зробити 

висновок, що температурний фактор впливає та тривалість процесу інкубації та 

виходу черв’яків з коконів. Це є дуже важливим при підтриманні оптимальних 

температурних режимів в компостному середовищі та є дієвим методом 

регулювання чисельності Каліфорнійського черв`яка.  

Також нами було досліджено та проаналізовано агрохімічний аналіз 

отриманого компосту (біогумусу) при використанні черв’яка Дендробени. 

Важливими аспектами при культивуванні черв’яка є отриманий при 

компостуванні біогумус, основні агрохімічні показники якого наведені в таблиці 3. 

Нами було проаналізовано якісні агрохімічні показники за різних строків 

компостування. При цьому ми бачимо, що отриманий компост має кращі показники 

за умов компостування в більш теплий період. Найбільш високі показники 

відзначаються по вмісту гумусу, зростання його з 10,2 % до 11,3 % в липнево-

вересневий період та азоту з 1,8 до 2,3 %.  

Таблиця 3 

Агрохімічний аналіз отриманого компосту (біогумусу) при 

використанні черв’яка Дендробени, 2019 р. 

Показники Одиниці виміру 

Трьохмісячний період 

Квітень, 

травень, червень 

Липень, 

серпень, вересень 

Вологість % 48,0 51,4 

рН сольове - 8,0 8,1 

Азот % 1,8 2,3 

Фосфор % 1,8 1,8 

Калій % 2,3 2,7 

Вміст гумусу % 10,2 11,3 

 

Висновок. Отже, інтенсивність розвитку черв’яка Дендробена залежить від 

періоду закладки компосту та найкраще проявляється в період з липня по вересень. 

Агрохімічний аналіз отриманого компосту (біогумусу) показав, що найбільш високі 

показники відзначаються по вмісту гумусу з 10,2 % до 11,3 % в липнево-вересневий 

період та азоту з 1,8 до 2,3 %. На нашу думку така різниця в агрохімічних 

показниках зумовлена інтенсивністю розвитку мікробіологічної активності та 
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підвищеним процесом трансформації та розкладом органічної речовини, тобто 

можна відмітити, що найкраще закладати компост в більш теплий період, що 

сприятиме поліпшенню його агрохімічних показників. 
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Постановка проблеми. З багатьох причин в Україні майже не вирощується 

льон-довгунець, проте значно збільшилися посівні площі льону-кучерявця, який є 

придатним для виготовлення олії, спектр господарського використання якої 

включає і харчову промисловість. В сучасних умовах у харчовій промисловості та 

фармакології широко використовуються омега-3 ненасичена жирна, альфа-

ліноленова та інші кислоти, які складають лляну олію, що добувають з розмеленого 

насіння льону [1]. 

Зберігання до переробки і раціональне використовування рослинної олійної 

сировини залишається найскладнішою задачею. Вирішити її можна тільки при 

глибокому вивченні біохімічних процесів, що відбуваються в насінні, 

використовуванні їх фізіологічних властивостей при обробці, зберіганні і переробці 

олійної сировини [2]. Значний вплив на якість лляної олії мають сортові особливості 
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та абіотичні фактори вегетаційного періоду. Найвищий рівень олійності (до 50 %) 

та високий вміст альфа-ліноленової кислоти (до 78,8 %) виявлено у більш 

сприятливі для вирощування льону олійного роки [3].  

Виклад основного матеріалу. Вміст олії в насінні льону, залежить від низки 

факторів, в першу чергу – від сортових особливостей та умов вирощування олійних 

культур [5]. Кліматичні фактори – світло, тепло і волога – суттєво впливають на 

ефективність олієутворення. Залежно від географічної широти значення йодного 

числа лляної олії змінюється таким чином (г/100 г): Архангельськ – 195, Москва – 

180, Ташкент – 154 [6]. Льон олійний вимогливіший до тепла (20–22 °С) під час 

достигання і потребує його більше ніж льон-довгунець. Ця культура є 

посухостійкою, а потреба у воді менша ніж у льону-довгунця. Такі зміни погоди 

відносно багаторічних показників сприятливі для льону олійного [4].  

З даних таблиці 1 видно, що у сприятливому для вирощування 2017 році 

характеризувався дещо вищими показниками вмісту рослинного жиру у сортів 

льону, що досліджувалися. Вищою олійністю характеризувався сорт Лірина, який 

на 3,8–2,4 % переважав сорт Еврика за цим показником. Проте збір олії за рахунок 

вищої врожайності був у сорту Еврика. Вищим йодним числом характеризувався 

також сорт вітчизняної селекції. Маса 1000 насінин виявилася стабільною ознакою 

з точки зору генетичних особливостей сорту і дещо змінювалась залежно умов 

періоду вегетації. 

Таблиця 1 

Якість насіння льону та олії залежно від сорту та періоду вегетації 

Сорт Рік 
Маса 1000 

насінин, г 

Вміст  

олії, % 

Вихід  

олії, % 

Збір  

олії, кг/га 

Йодне 

число, г/100г 

Еврика 

2015 6,8 40,0 30,4 380,0 177,2±1,9 

2016 7,0 41,8 31,5 548,1 183,2±1,9 

2017 7,1 42,7 32,4 622,1 182,5±1,3 

Лірина 

2015 6,7 43,8 33,5 361,8 173,3±1,9 

2016 6,8 44,7 34,6 491,3 180,2±1,6 

2017 7,0 45,1 35,0 542,5 179,7±1,9 

 

Одними з основних показників якості рослинних олій є йодне та кислотне 

числа. Кислотне число визначає кількість мг КОН, яке необхідне для нейтралізації 

вільних жирних кислот, що містяться в одному грамі жиру. Воно в значній мірі 

характеризує якість жирів та вказує на відносний вміст вільних жирних кислот. 

Наявність значної кількості вільних жирних кислот небажано в харчових та 

технічних жирах, отже повинно бути невелике кислотне число. Згідно ДСТУ ISO 

150-2002 кислотне число для лляної олії повинно бути не більше 5,0 мг КОН/г. 

Кислотне число олії непостійне, воно знижується за достигання насіння і 

збільшується при проростанні його за рахунок гідролізу жирів а також при 

тривалому зберіганні насіння олійних культур. 
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Чим більше ненасичених кислот, тим вищі технічні й харчові якості олії. Крім 

того йодне число – показник чистоти олії. Однак для льняноїолії йодне число 

повинно бути не більше 200,0 мг І2/100 г 

Висока харчова та технічна якості олії залежно від сортового складу, 

удобрення та норм висіву варіює в межах 175–190 мг йоду на 100 г олії. Результати 

визначення якості олії лляної наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Зміна якості лляної олії залежно від сортового складу та строків 

зберігання насіння, середнє за 2015–2017 рр. 

Сорт 
Строк зберігання 

насіння, місяців 

Вміст  

олії, % 

Вихід  

олії, % 

Йодне число, 

мг/100 г 

Кислотне 

число, мг 

КОН/г 

Еврика 

3 41,6 31,5 184,6±1,7 1,17 

6 41,5 31,3 183,2±1,9 1,31 

9 41,2 31,3 182,5±1,3 2,29 

Лірина 

3 44,8 32,6 180,5±1,5 1,21 

6 44,6 32,3 180,2±1,6 1,28 

9 44,2 32,1 179,7±1,9 2,69 

 

Як видно з даних таблиці 2, строки зберігання насіння льону олійного та його 

сортовий склад мали вплив на збір і якість олії лляної. Максимальний вміст олії 

відзначено у сорту Лірина на початковому етапі зберігання. На період завершення 

зберігання  вміст і вихід олії лляної незалежно від сортового складу дещо ( на 1,0 та 

1,3 % відносних) зменшувались. 

Встановлена також тенденція зміни якості продукції переробки залежно від 

строків зберігання сировини. Так йодне число залежно від строків зберігання 

знизилося з 184,6 до 182,5 (на 1,1 % ) у сорту Еврика та від 180,5 до 179,7 (на 0,4 %) 

у сорту Лірина. Йодне число дає змогу оцінити якість олії, придатність її для 

використання. Оскільки приєднання йоду відбувається у місці подвійних зв’язків у 

молекулах ненасичених жирних кислот, йодне число дає уявлення про вміст цих 

кислот в олії. Чим вище йодне число, тим легше окислюється олія, тому вона більш 

придатна для вживання в якості ліків (за рахунок омега-3, омега-6 кислот), 

виготовлення лаків, фарб, оліфи та для вживання в їжу без прожарювання. 

Йодні числа жирів у процесі зберігання насіння внаслідок окислення 

знижуються. Тому величина йодного числа є також непрямим показником свіжості 

олії (ДСТУ 4569:2006). В наших дослідженнях також встановлено зменшення 

йодного числа, проте цей процес за умови зберігання у холодильнику відбувався 

надзвичайно повільно. 

Кислотне число лляної олії за збільшення тривалості зберігання сировини 

навпаки збільшувалося. Так, наприкінці строку зберігання воно зросло до 2,29 у 

сорту Еврика та 2,69 у сорту Лірина, або у 1,96 та у 2,2 рази. Однак за оптимальних 

умов зберігання кислотні числа були в межах дозволених державними 
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нормативними документами. Кислотне число це одна з основних показників 

придатності олії для харчових потреб. Показник характеризує вміст вільних жирних 

кислот у жирі, кількість яких збільшується за рахунок розщеплення молекул 

тригліцеридів. Накопичення у жирі вільних жирних кислот свідчить про зниження 

його якості. Державними стандартами обмежується вміст вільних жирних кислот у 

харчових жирах. Значення кислотного числа характеризує товарний сорт і 

доброякісність харчових жирів, а вільні жирні кислоти видаляються із жирів при 

лужній рафінації. 

Висновки. За рекомендованих режимів і способів зберігання сировини для 

виробництва лляної олії показники її якості змінюються незначно і продукція 

переробки відповідає вимогам чинних державних стандартів.  

Істотний вплив на якість олії лляної, а саме на олійність та ступінь 

ненасиченості жирних кислот мають погодні умови вегетаційного періоду.  

В умовах Полісся льон олійний забезпечує високій вихід якісної олії з йодним 

числом 175–185, що вказує на високий вміст в олії полі ненасичених жирних кислот 

і дає можливість її використання на лікарські, харчові та технічні потреби. 
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Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах, що склались у сфері 

аграрного виробництва в  Україні, все більшого значення у збільшенні 

виробництва високобілкових та збалансованих за амінокислотним складом 

кормів, поряд із традиційними зернобобовими культурами, набуває люпин 

вузьколистий. Зерно люпину містить дуже незначну кількість інгібіторів 

протеолітичних ферментів трипсину і хемотрипсину, що дає змогу згодовувати 

його тваринам без попередньої термообробки [1]. Люпин як бобова культура 

здатний фіксувати азот атмосфери. За сприятливих умов люпин здатний залишати 

у ґрунті із пожнивними рештками до 150–200 кг/га симбіотичного азоту [2].  

Глибоко проникаюча коренева система люпину забезпечує структурування орного 

та підорного горизонтів, покращує надходження в орний шар ґрунту вологи. 

Коренева система люпину завдяки своїм виділеням здатна розчиняти 

важкодоступні сполуки фосфору, недоступні для інших культур, та накопичувати 

їх у ґрунті у доступній формі [2, 3]. Люпин вузьколистий є добрим попередником 

для наступних культур сівозміни. Зелена маса люпину, заорана в грунт за впливом 

на врожай не поступається дії гною, внесеного в кількості 40–50 т/га, збагачує грунт 

органічною речовиною, підвищує в ній вміст гумусу, значно покращує її фізико-

хімічні, біологічні властивості і родючість і цілому [4]. У зв’язку з цим, завданням 

наших досліджень було дослідити продуктивність люпину вузьколистого залежно 

від основного удобрення та позакореневого підживлення за різних погодних умов 

на дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах. 

Метою досліджень було встановити та науково обґрунтувати особливості 

росту і розвитку рослин та формування продуктивності люпину вузьколистого 

залежно від оптимізації живлення та погодних умов.  

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили протягом 2016–2019 

рр. на дослідному полі Інституту сільського господарства Полісся НААН України. 

Схема польового досліду включає фактори: Фактор А – основне удобрення: 

1. Контроль (без добрив); 2. N30P60K60 (Аміачна селітра, гр., 50 кг + Амофос, гр., 115 

кг + Калій хлористий, гр., 100 кг/га) – базова; 3. N30P60K60 (Вапняково-аміачна 

селітра, гр., 70 кг + Амофос, гр., 100 кг + Екоплант, гр., 200 кг/га); 4. N30P60K60 (Арві, 

гр., 300 кг/га). Фактор В – позакореневе підживлення: 1. Контроль (обробка водою);  
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2. Кристалон N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг/га; 3. Гуміфілд, в.г., 0,04 кг/га; 4. 

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

Гуміфілд,  в.г., 0,04 кг + Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га. 

Посівна площа дослідної ділянки 12,00×3,00=36,00 м2, облікова 

10,00×2,25=22,50 м2. Повторність досліду триразова, розміщення варіантів 

систематичне. Технологія вирощування люпину вузьколистого сорту Переможець 

загальноприйнята для зони Полісся. Позакореневе підживлення люпину 

вузьколистого макро- й мікроелементами проводили у фазі бутонізації. 

Протягом вегетаційного періоду проводили регулярні фенологічні 

спостереження, обліки та аналізи згідно із загальноприйнятими методиками [5]. 

Облік урожаю зерна люпину вузьколистого проводили поділяночно шляхом 

збирання та зважування зерна.  

Результати досліджень. За вирощування сільськогосподарських культур, 

основним показником є урожайність зерна, що значно залежить від погодних умов 

за період вегетації. Аналіз результатів досліджень свідчить, що урожайність зерна 

люпину вузьколистого на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті в середньому 

за чотири роки становить 1,15–2,26 т/га залежно від системи удобрення.  

Урожайність зерна люпину вузьколистого на контрольних ділянках залежно 

від позакореневого підживлення становить 1,15–1,55 т/га. Позакореневе 

підживлення рослин у період вегетації у фазі бутонізації сприяє підвищенню 

урожайності зерна люпину вузьколистого. Застосування Кристалону, кр., 3,0 кг/га, 

Сульфату магнію, гр., 2,5 кг/га та Гуміфілду, в.г., 0,04 кг/га шляхом обприскування 

рослин у період вегетації підвищує на 0,10–0,16 т/га урожайність зерна люпину 

вузьколистого порівняно з контролем.  

Найвищий приріст врожаю зерна (0,32 т/га або 27,8 %) отримано за 

комплексного застосування Кристалону, кр., Сульфату магнію, гр. та Гуміфілду, в.г. 

Застосування базової системи удобрення забезпечує підвищення урожайності зерна 

люпину вузьколистого на 0,34–0,42 т/га порівняно з контролем.  

Позакореневе підживлення люпину вузьколистого, за базової системи 

удобрення Кристалоном, кр., Сульфатом магнію, гр. та Гуміфілдом, в.г., збільшує 

урожайність зерна на 0,07–0,18 т/га порівняно з контролем. Комплексне 

застосування вищезазначених добрив у фазі бутонізації забезпечує підвищення на 

6,1–15,7 % урожайності зерна порівняно з контролем. При застосуванні вапняково-

аміачної селітри, гр. з нормою витрати (70 кг/га), Амофосу, гр. (100 кг/га) та 

Екопланту, гр. (200 кг/га) в основне удобрення урожайність зерна люпину 

вузьколистого підвищується на 0,41–0,52 т/га.  

Позакореневе підживлення добривами підвищує на 0,05–0,23 т/га урожайність 

зерна люпину вузьколистого. У середньому за роки проведення досліджень 

найвищий рівень реалізації потенціалу продуктивності люпину вузьколистого 

сорту Переможець забезпечила система удобрення, що передбачає внесення 

мінерального добрива Арві, гр. з нормою 300 кг/га (N30Р60К60). Позакореневе 
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підживлення Кристалоном, кр. 3,0 кг/га, Гуміфілдом, в.г. (0,04 кг/га) та Сульфатом 

магнію, гр. (2,5 кг/га) у фазі бутонізації підвищує на 0,06–0,28 т/га, або 5,2–24,3 %, 

урожайність зерна люпину вузьколистого.  

Найвищу урожайність зерна люпину вузьколистого сорту Переможець (2,26 

т/га) отримано за внесення в основне удобрення мінерального добрива Арві, гр. з 

нормою 300 кг/га та комплексного позакореневого підживлення Кристалоном, кр., 

Сульфатом магнію, гр. та Гуміфілдом, в.г. Приріст врожаю становить 0,70 т/га 

порівняно з варіантом без внесення мінеральних добрив.  

рожайність зерна люпину вузьколистого залежно від оптимізації живлення, середнє 

за 2016–2019 рр. 

Примітка. *Позакореневе підживлення: А. Контроль (обробка водою); Б. Кристалон 

N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг/га; В. Гуміфілд, в.г., 0,04 кг/га; Г. Сульфат магнію, гр., 2,5 кг/га; 

Д. Кристалон N3P11K38 (коричневий), кр., 3,0 кг + Гуміфілд,  в.г., 0,04 кг + Сульфат магнію, гр., 

2,5 кг/га. 

Висновки. Таким чином, встановлено, що в умовах Полісся максимальна 

продуктивність люпину вузьколистого сорту Переможець (2,26 т/га) сформована за 

системи удобрення, що передбачає внесення мінерального добрива Арві з нормою 

300 кг/га (N30Р60К60) в основне удобрення та комплексного позакореневого 

підживлення Кристалоном, кр. (3,0 кг/га), Сульфатом магнію, гр. (2,5 кг/га) та 

Гуміфілдом, в. г. (0,04 кг/га).  
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ОСОБЛИВОСТІ  НАГРОМАДЖЕННЯ НІТРАТІВ У ЗЕЛЕНІЙ МАСІ 

ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ТА КОЗЛЯТНИКА СХІДНОГО 

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

А. Б. Тютюнник, О. В. Гнатюк, магістранти 
Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. Якість трав’яних кормів у пасовищний період 

утримання сільськогосподарських тварин та птиці має важливе значення. Це 

стосується не лише вмісту необхідних поживних речовин у зеленій масі, а й 

наявності в них небажаних елементів важких металів, нітратів, синильної кислоти 

та інших отруйних сполук. 

Уміст нітратів у кормах тісно пов‘язаний з процесами азотного циклу в ґрунті, 

з яких вирішальне значення мають мінералізація і нітрифікація. Уміст нітратів у 

рослинах залежить від їх віку до моменту збирання урожаю. Значну кількість їх 

містять ті види рослин, у яких період збиральної стиглості наступає раніше 

фізіологічного дозрівання. Із збільшенням тривалості періоду вегетації рослин 

вміст нітратів в органах знижується, внаслідок чого швидкостиглі сорти 

відрізняються підвищеним їх вмістом [1, 3].  

Багато вчених вважають, що фактори навколишнього середовища мають 

більший вплив на нагромадження нітратів, ніж видові особливості рослин. Серед 

агрохімічних показників ґрунту найбільш сильний вплив на вміст нітратів має рН, 

співвідношення С : N, ємність катіонного обміну, вміст мінерального азоту, 

рухомих форм фосфору та калію, мікроелементів. Нітратне отруєння тварин 



« Н а у к о в і  ч и т а н н я  –  2 0 2 0 »  

32 
 

проходить тоді, коли вони поїдають корми з високим вмістом нітратів (> 0,35-

0,45%). За такої концентрації нітрати в рубці перетворюється в нітрити. Нітрити 

надходять в кров, перетворюючи гемоглобін в метгемоглобін – речовину, яка не 

спроможна переносити кисень. Якість трав‘яних кормів залежить від рівня 

продуктивності кормових культур, удобрення, року використання травостою 

багаторічних трав, його укосу, строку збирання трав та агрокліматичних факторів. 

Так, вміст нітратів у травостої сумішки конюшини з тимофіївкою першого року 

використання впродовж вегетації знижувався: у фазі бутонізації він становив 

незалежно від удобрення 122,9–139,2 мг/кг, що на 31,4– 3,7 мг або на 25,6–24,2% 

більше порівняно з фазою цвітіння. В отаві (другий укіс) також відбулося помітне 

зниження вмісту нітратів порівняно з першим укосом. Аналогічна тенденція щодо 

зменшення вмісту нітратів в більш пізню фазу вегетації відмічалася і в травостої 

другого року використання. Слід відмітити, що на цих ділянках їх накопичувалося 

значно менше порівняно з травостоєм першого року використання, що залежить від 

рівня урожайності і видового складу травостою [2, 4, 5, 6]. 

В умовах відродження галузі тваринництва товаровиробникам необхідно 

шукати шляхів до збільшення виробництва високобілкових кормів та підвищення 

продуктивності кормового поля. Великий потенціал у вирішенні цієї проблеми 

належить бобовим травам,  які здатні забезпечити високий рівень урожаю кормової 

сировини з належною якістю. 

Тому метою наших досліджень було вивчення динаміки нагромадження 

нітратів у зеленій масі та  сіні в залежності від сортових особливостей та строків 

збирання травостою багаторічних бобових трав.  

Виклад основного матеріалу. На основі проведених наукових досліджень 

установлено, що вміст нітратів у  кормах із багаторічних бобових трав з ростом 

рослин зменшується  і становить в зеленій масі люцерни посівної  у фазу цвітіння – 

53,8 мг/кг сухої речовини, а в сіні, заготовленому в цей період – 103,7 мг/кг. У 

травостої сорту люцерни посівної Ярославна відмічено дещо більший вміст 

нітратів, ніж при посіві сорту Роксолана. Однак, ці показники свідчать про те, що 

вміст нітратів у кормах з багаторічних трав не перевищував гранично допустимих 

концентрацій, що забезпечує екологічну чистоту корму (табл. 1). 

Таблиця 1  

Уміст нітратів у кормах з багаторічних трав, 2018–2019 рр. 

Сорти бобових багаторічних 

трав 

Фаза росту і розвитку 

рослин 

Уміст нітратів, мг/кг сухої 

речовини 

зелена 

маса 
сіно 

Люцерна посівна 

Ярославна 

(контроль) 

Бутонізація 84,0 139,3 

Початок цвітіння 74,6 116,9 

Повне цвітіння 55,2 105,0 
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Продовження таблиці 1 

Роксолана 

Бутонізація 72,0 126,8 

Початок цвітіння 65,0 112,0 

Повне цвітіння 53,8 103,7 

Козлятник східний 

Кавказький бранець 

Бутонізація 75,0 122,6 

Початок цвітіння 66,0 111,4 

Повне цвітіння 54,8 102,5 

 

Козлятник східний може рости на одному місці до 15 років, причому зниження 

продуктивності посівів помітно лише через 8–9 років. Жодна бобова культура не 

відзначається таким тривалим господарським використанням. 

Науковими дослідженнями встановлено, що в умовах Ботанічного саду 

ЖНАЕУ козлятник східний забезпечує високу продуктивність та якість зеленої 

маси. При цьому уміст нітратів в  кормах із козлятнику східного по мірі старіння 

рослин  зменшується  і становить в зеленій масі у період бутонізації – 75,0 мг/кг, у 

фазу цвітіння – 54,8 мг/кг сухої речовини, а в сіні, заготовленому в цей період, 

відповідно – 122,6 мг/кг 102,5 мг/кг. Ці показники також  не перевищували 

допустимих норм (ГДК) для даних видів кормів. 

Висновок. Люцерна посівна та козлятник східний, як бобові культури 

багаторічного використання, забезпечують тварин якісними кормами у фазах 

бутонізації, початку та повного цвітіння рослин. Вони є могутнім засобом економії 

азотних добрив та енергетичних ресурсів, а також значно поліпшують екологію 

довкілля, оскільки виключається негативний вплив азотних добрив та зменшується 

техногенне навантаження на ґрунт, гідро- та атмосферу.  
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Постановка проблеми. Вирощування лікарських рослин на сьогоднішній 

день справа не проста, оскільки забута та застаріла технологія не дає змоги 

отримувати сталі врожаї. Лише в окремих випадках, наприклад на присадибних 

ділянках, ці рослини показують гарні результати, однак у виробничих умовах – це 

проблема.  

Для вирощування лікарських рослин у промислових масштабах необхідно 

врахувати безліч факторів, з якими доведеться зустрітись у процесі культивування 

та знайти правильний підхід для того, щоб подолати їх. Значною проблемою для 

вирощування ромашки лікарської є збереження вологи та боротьба з бур'янами. За 

даними С. О. Четверні та інших науковців ромашка лікарська в умовах 

агроекосистеми порівняно толерантна до бур’янів, але за значної засміченості, 

урожайність її знижується на 30–40 % [1]. 

 Підбір способу основного обробітку ґрунту – це перший та найголовніший етап 

технології вирощування, за допомогою якого можна подолати дані проблеми. На 

думку Т. Падалко, щоб отримати високі врожаї лікарських культур, передусім слід 

завчасно підготувати  ґрунт [2]. С. М. Дудак вважає, що обробіток ґрунту – це 

трудомісткий і енергомісткий технологічний процес і є найважливішою складовою 

в системі агротехнічних заходів у виробництві продукції рослинництва, яка 

забезпечує покращення всього комплексу умов розвитку рослин [3]. Учені 

стверджують, що для ромашки лікарської практично підходять усі способи 

обробітку ґрунту.  При цьому важливо відмітити – для того, щоб ґрунт мав гарний 

дренаж для достатнього постачання кисню кореневій системі, був насичений 

доступною і необхідною вологою для росту та розвитку рослин, мав оптимальний 

структурний стан і щоб поверхня ґрунту була добре вирівняна на момент посіву та 

збору все ж необхідно звернути увагу на обробіток з обертанням скиби, адже саме 

він здатен задовільнити всі ці фактори та отримати  якісний та сталий врожай [5]. 

Мета наших досліджень полягала у встановленні найбільш оптимального 

способу основного обробітку ґрунту під ромашку лікарську сорту Перлина 

Лісостепу та його впливу на ріст та розвиток рослин. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили впродовж 

2018–2019 рр. на базі господарства ТОВ «КСАНТ – 2» Житомирської області 
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Малинського району, с. Устинівка. Ґрунти дослідних ділянок дерново-підзолисті 

супіщані з вмістом гумусу 1,7 %.  

Схема польового досліду включала три способи основного обробітку ґрунту, а 

саме:  оранка (зяблева) на 20–22 см, дискування 12–17 см, дискування з глибоким 

розпушуванням від 40 до 45 см.  

Оранка проводилась восени плугом ПЛН 5,35, перевага цього обробітку досить 

велика і полягає у боротьбі з бур'янами, особливо багаторічними,  краще 

нагромаджується і зберігається в ґрунті волога  внаслідок атмосферних опадів та 

весняних талих вод.  Зяблевий обробіток створює більш оптимальні агрофізичні 

властивості ґрунту, забезпечуючи тим самим сприятливі умови для 

мікробіологічної діяльності.  

Дискування – належить до безполицевих способів обробітку. Здійснювалось 

дисковим знаряддям УДА 4,5 на глибину 12–17 см, що забезпечувало подрібнення 

пожнивних решток попередника, часткове перемішування ґрунту і знищення 

бур’янів. 

Глибоке розпушування – вважається як ефективний захід усунення плужної 

підошви ґрунту, утвореної під час обробітку ґрунту дисковими агрегатами. При 

глибокому розпушуванні забезпечуються високі ґрунтозахисні показники. Глибоке 

розпушування ефективне для  нагромадження вологи,  після такого обробітку з 

осені суцільне замерзання ґрунту не відбувається, що забезпечує сприятливі умови 

для поглинання талих вод і зменшення їх стікання. Глибина обробітку від 40 до 45 

см.  

Обробітком досягається оптимальна будова ґрунту завдяки його кришінню на 

ґрунтові агрегати певного розміру та особливостям їх взаємного розміщення з 

урахуванням гранулометричного складу. За його допомогою  забезпечується 

прискорення або сповільнення процесів синтезу чи розкладання органічної 

речовини ґрунту, а також регулювання водного і повітряного режимів орного шару, 

що сприяє нагромадженню вологи в ґрунті. Ефективний вплив обробітку на ґрунт 

посилюється тоді, коли глибина, способи і проведення його здійснюються в науково 

обґрунтованій послідовності та тісній взаємодії з усіма ланками системи 

землеробства. При цьому слід враховувати, що надмірно інтенсивний обробіток 

може призвести до руйнування ґрунту і зниження  його родючості [4]. 

Результати наших досліджень свідчать про значний вплив на ріст та розвиток 

самої рослини різних способів обробітку ґрунту. При  оранці ромашка лікарська 

завдяки оптимальній структурі ґрунту, яку забезпечив даний обробіток, мала гарно 

розвинуту кореневу систему, найменшу конкуренцію з бур’янами, а саме: їх густота 

сягала в середньому 52–54 шт./м2.. Окрім цього   оранка та дискування з поєднанням 

глибокого розпушення посприяли накопиченню вологи в ґрунті та дали змогу 

отримати дружні сходи і забезпечити вологою, а також поживними речовинами на 

весь вегетаційний період (табл. 1). 
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Ромашка лікарська, як і більшість лікарських культур, вибаглива до вологи та 

чистих посівів від бур'янів. Тому правильно підібрана система основного обробітку 

ґрунту забезпечує ромашку лікарську  необхідною кількість вологи та регулює 

кількість бур'янів на посіві [1].  

Нами виявлено, що за два роки досліджень найбільша урожайність суцвіть 

ромашки спостерігалась при  оранці і сягала від 1,1 т/га до 1,13 т/га, що відповідно 

на 0,4–0,33 т/га більше порівняно із звичайним дискуванням. Що стосується 

біометричних показників рослин ромашки, то маємо дещо іншу ситуацію – 

найкращі показники мають два варіанти, а саме  оранка, при якій висота рослин 

становила 77–81 см та дискування з глибоким розпушуванням,  при цьому 

обробітку отримали висоту травостою – 71–79 см. 

Таблиця 1 

Вплив способів основного обробітку ґрунту на ріст та розвиток ромашки 

лікарської, 2018–2019 рр. 

Повто-

рення 

 

 

Спосіб 

обробітку 

ґрунту 

 

Урожайність, 

т/га 

Висота 

рослин, см 

Кількість 

суцвіть, 

шт./1 рослину 

Кількість 

бур'янів, 

шт./м2 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 
 Оранка 

(19–22 см) 

1 1,2 75 79 12 13 50 50 

2 1 0,9 78 85 11 15 51 55 

3 1,3 1,3 80 80 13 12 55 57 

Середнє значення 1,1 1,13  77   81  12 13  52   54 

1 
Дискування 

(12–17 см) 

0,7 0,9 70 80 10 12 75 70 

2 0,7 0,7 65 77 9 13 80 75 

3 0,9 1 78 75 9 11 78 70 

Середнє значення  0,7 0,8   71  77 9  12   77  71 

1 Дискування + 

глибоке 

розпушування 

(40–45см) 

1,05 1 72 78 10 13 70 75 

2 1 1,1 69 80 11 12 75 69 

3 1,1 0,8 74 81 10 13 75 78 

Середнє значення 1,05 0,9 71 79 10 13 75 74 

 

Варто зазначити, що за правильного проведення даних агротехнічних заходів, 

можна з легкістю регулювати склад бур'янів у посівах ромашки лікарської та 

зменшити або взагалі виключити хімічну обробку. Середня за два роки кількість 

бур'янів у посіві ромашки після  оранки сягала 52–54 шт./м2, що майже на 20 % 

менше, ніж при інших варіантах обробітку ґрунту.  Також вияснилось, що обробіток 

ґрунту не значимо, але вплинув на кількість суцвіть на рослині (на 1–3 шт.). 

Отже, дослідження свідчать про залежність отриманої лікарської сировини від 

обробітку ґрунту під посів, при цьому найвищу урожайність суцвіть ромашки 

лікарської сорту Перлина Лісостепу (1,13 т/га) було отримано при проведенні 

основного обробітку ґрунту у вигляді  оранки. 
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Постановка проблеми. Вика яра є однією з найпоширеніших однорічних 

бобових культур зони Полісся. В 100 кг повітряно-сухої маси вики міститься 46 к. 

од. і у кожній з них міститься 120-130 г перетравного протеїну. Корми з вики 

ярої (зерно, сіно, зелена маса) повністю відповідають фізіологічним потребам 

тварин [1, 2].  

Дослідженнями виявлено, що максимальна збереженість бобів (10,3–

10,6 шт./рослину) у сорту Віаріка та  у сорту Білоцерківська 7 (8,4–9,0 шт./рослину) 

зафіксована на варіантах із внесенням фосфорно-калійного та повного 

мінерального добрива на фоні інокуляції насіння та використання підживлень. 

Кількість біологічного азоту, що залишилася з рослинними рештками становила 

70 кг/га. Найвищі показники 116 кг/га фіксації азоту із атмосфери відмічено у вики 
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сорту Віаріка на варіанті удобрення P60K60, інокуляцією насіння та позакореневими 

підживленнями Кристалоном  у фази гілкування та бутонізації [6].   

За даними ряду авторів найбільший вихід сухої речовини і сирого протеїну 

вико-вівсяної суміші виявлено під час цвітіння –  6,13–6,24 та 0,46 т/га. Вміст 

поживних речовин залежав від фази вегетації рослин. У фазі бутонізації вміст сухої 

маси склав 16,0–16,2 %, на початку цвітіння – 17,2–17,3 %, цвітіння вики – 18,7–

18,8 % [3, 4]. 

Під час спостережень за фазами росту та розвитку рослин встановлено, що 

підвищені норми висіву бобового компонента впливають на процеси росту вівса. 

Так, на ділянках без внесення мінеральних добрив рослини злакового компонента 

за висотою мали вищі показники на 2,6–5,0 см, ніж у одновидових посівах. 

Доведено, що приріст висоти рослин збільшуються від 0,17 см до 2,48 см на добу і 

залежить від дози внесених мінеральних добрив під кормові культури [5]. 

Виклад основного матеріалу. Ґрунт дослідних ділянок – дерново-глеюватий 

середньо-суглинковий на карбонатних суглинках. pH сольове –7,4. Вміст гумусу (0 

– 20 см) – 2,17 %.  

Схема досліду: фактор А: 1). без інокуляції, 2). Інокуляція. фактор Б: 1). без 

добрив (контроль); 2). N60P60K60; 3) N60P60K60 + Rostконцентрат (N7P7K7 + 

мікроелементи).  

Норма висіву – 2 млн шт/га. Рідке комплексне добриво вносили у 3 строки 

(сходи, початок гілкування, бутонізація) з нормою 3 л/га. Інокуляцію проводили 

препаратом «Біомаг» (2 т/кг). Вивчали сорт вики ярої Ліліана. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що на 

контрольних ділянках вихід урожаю склав 1,73-1,81 т/га (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Урожайність зерна вики ярої залежно від елементів технології 

вирощування, середнє за 2018–2019 рр. 

Фактор А Фактор Б Урожайність зерна, т/га 

Без інокуляції 

без добрив (контроль) 1,73 

N60P60K60 2,21 

N60P60K60 + Rost-

концентрат 
2,36 

 

Інокуляція 

без добрив (контроль) 1,81 

N60P60K60 2,30 

N60P60K60 + Rost-

концентрат 
2,45 

 

Проведення інокуляції мало істотний вплив на урожайність зерна вики ярої. 

Так, на контролі різниця між урожайністю склала  0,08 т/га, а на удобрених ділянках 

0,09 т/га. 
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Внесення добрив збільшувало урожайність зерна. За внесення лише 

мінеральних добрив у дозі N60P60K60 забезпечило приріст урожаю 0,48-0,63 т/га на 

ділянках без проведення інокуляції та 0,49-0,64 т/га – на ділянках з проведенням 

інокуляції. 

Найбільший вихід урожаю забезпечив варіант удобрення N60P60K60 + Rost-

концентрат разом з проведенням передпосівної інокуляції насіння – 2,45 т/га, ща на 

0,72 т/га більше порівняно з контролем. 

Висновок. Проведення інокуляції препаратом «Біомаг» (2 т/га) разом з 

внесення мінеральних добрив у нормі N60P60K60 + позакореневе підживлення 

препаратом Rost-концентрат (3 л/га) забезпечує урожайність зерна вики ярої на 

рівні 2,45 т/га. 
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Постановка проблеми. Пелюшка є продуктивною однорічною бобовою 

культурою та характеризується високою стійкістю до несприятливих впливів 

погодних умов, хвороб і шкідників [1]. В науковій літературі є досить багато 

позитивних відгуків, щодо її вирощування в сумішці зі злаковими культурами 

вівсом і ячменем, так як вони відрізняються різною будовою і розташуванням 
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кореневої системи, за рахунок чого збільшується засвоювальна здатність і повніше 

використовуються фактори зовнішнього середовища і родючості грунту.  

Аналіз літературних джерел, як вітчизняних так і зарубіжних авторів, 

засвідчує, що у змішаних посівах відбувається фітоценологічне пригнічення 

бур’янової активності, що частково вирішує проблему азотного живлення 

злакового компонента за рахунок симбіотичної азотфіксації бобовою культурою, 

зокрема пелюшкою [2, 3, 5].  

Проведені нами трьохрічні дослідження в короткоротаційній сівозміні зони 

Полісся за умов використання пелюшко-вівсяної сумішки дали змогу 

проаналізувати показники урожайності залежно від різних систем удобрення та 

використаних препаратів.  

Виклад основного матеріалу. Наші дослідження проводяться з 2010 року у 

стаціонарному досліді дослідного поля ЖНАЕУ у короткоротаційній 5-ти пільній 

сівозміні на ясно-сірому лісовому ґрунті, який сформований на лесовидних породах, які 

підстелені водно-льодовиковими відкладами з глибини 1,0-1,5 м,. Орний шар ґрунту 

характеризується низькою забезпеченістю гумусу, слабокислою реакцією ґрунтового 

розчину (рН КСl 4,8) та низькою забезпеченістю основними елементами живлення. 

Повторність досліду триразова. Площа посівної ділянки 130 м2 (4,7х27,6); площа 

облікової ділянки 110 м2 (4х27,6); ширина захисної смуги 2 м; ширина коридорів між 

полями сівозміни 2 м. Дослід закладали за методикою Д. А. Доспехова [4], фенологічні 

спостереження проводили за О. І. Зінченком [6], збирали врожай поділянково у період 

повної стиглості зерна з перерахунком на одиницю площі.  

Висівали пелюшко-вівсяну суміш (овес сорту Житомирський та пелюшку 

Поліська 1). Основний обробіток ґрунту – поверхневий, попередник – жито озиме. 

Технологія вирощування загальноприйнята для зони Полісся.  

Позакореневе підживлення пелюшко-вівсяної суміші органо-мінеральними 

препаратами здійснювали у фазу інтенсивного росту згідно рекомендацій щодо їх 

застосування двічі. Препарати, що взяті на вивчення для проведення позакореневих 

підживлень посівів пелюшко-вівсяної суміші, внесені до Переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Мочевин К №1, р. (1л/га) – 

діюча речовина – макроелементи (NPK), мікроелементи 0,1%, сприяє розвитку 

кореневої системи, біомаси рослин та покращує їх імунну систему; Мочевин К №2, 

р. (1л/га) – діюча речовина – макроелементи (NPK), мікроелементи 1 г/л, сприяє 

зменшенню потреби рослин у волозі, при цьому підвищує стійкість до засухи, 

сприяє утворенню додаткових пагонів, прискорює дозрівання; Органік Д2М, р 

(1л/га) – діюча речовина – N – 2,0–3,0 %, P2O5 – 1,7–2,8 %, K2O – 1,3–2,0 %, кальцію 

загального – 2,0–6,0 %, органічних речовин – 65– 70 % (у перерахунку на вуглець) 

підвищує імунітет рослин до різних захворювань, сприяє підвищенню схожості та 

енергії проростання насіння, зменшує вміст нітратів у плодово-овочевій продукції, 

призупиняє надходження важких металів і радіонуклідів у рослин; збільшує вміст 

у ґрунті легкодоступних поживних речовин; підвищує мікробіологічну активність 
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ґрунту; Гумат калію (2 л/га) – діюча речовина – макроелементи (NPK), 

мікроелементи 0,3-2,5 г/л, підвищує стійкість рослин до посухи, заморозків, сприяє 

кращому росту і розвитку рослин.  

Схема досліду: 1. Контроль (обробка водою); 2. Мочевин К №1, р. (1л/га); 

3. Мочевин К № 2, р. (1 л/га); 4. Органік Д2М, р. (1 л/га); 5. Гумат калію, р. (2 л/га). 

Аналізуючи отримані за 3 роки досліджень результати (рис. 1) слід відмітити, що 

найвищі показники урожайності були отримані за умов мінеральної системи 

удобрення – 3,29 т/га, дещо нижчі показники були отримані за органо-мінеральної 

системи – 3,17 т/га. При органічній системі (гній 50 т/га) урожайність становила 

2,97 т/га. Найнижчі показники урожайності були отримані за біологічного 

контролю – 2,51 т/га. Розглядаючи сумісну дію систем удобрення та біологічних 

препаратів, слід відмітити позитивну дію, щодо підвищення рівня урожайності. Так 

найвища урожайність була отримана за умов мінеральної системи при використанні 

Органік Д2М та Гумату калію показники, яких відповідно становили 3,87–3,92 т/га. 

Така ж тенденційна залежність, щодо біологічних препаратів спостерігається і за 

умов органо-мінеральної та органічної систем удобрення тут показники 

урожайності при використанні Органік Д2М становили від 3,53 т/га до 3,72 т/га, а 

при застосуванні Гумату калію від 3,58 т/га до 3,72 т/га відповідно.  

 
Рис. 1. Урожайність пелюшко-вівсяної сумішки залежно від систем удобрення та рідких 

органо-мінеральних добрив середньозважений показник за 2014–2016 рр., т /га 

1. Біологічний контроль; 2. Органічна система гній (50 т/га); 3. Органо-мінеральна 

система; 4. Мінеральна система (N50P40K70) 



« Н а у к о в і  ч и т а н н я  –  2 0 2 0 »  

42 
 

Висновки. Отже, аналізуючи результати отримані за роки досліджень можна 

відмітити позитивний вплив біологічних препаратів за умов різних систем 

удобрення на підвищення урожайності пелюшко-вівсяної суміші. При цьому 

найбільш яскраво виділяються препарати Органік Д2М та Гумат калію за умов всіх 

систем удобрення: органічної (гній 50 т/га), органо-мінеральної (50 : 50) та 

мінеральної системи удобрення.  
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Постановка проблеми. Серед бобових культур соя займає зовсім виняткове 

місце, завдяки дуже різноманітному її використанню. Основною особливістю сої, 

що відрізняє її від інших бобових культур, є хімічний склад зерна: поряд з високим 

вмістом білка – від 30 до 45%, соя містить від 16,5 до 24 % жиру.  

На початку сою використовували лише в країні з якої вона походить, а саме в 

Китаї. Вони були початківцями в переробці цієї культури на харчові потреби. 

Культура має важливе значення у формуванні харчового, зернового балансу. Із 

насіння виготовляють понад 400 продуктів, що використовуються для виробництва 

харчових, медичних, кормових і промислових виробів [5]. 

Сою почали культивувати в Китаї більше ніж 500 років, хоча популярність 

вона отримала в останні 200 років. Вирощували її в різних частинах світу для різних 
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цілей. Спочатку використовували, як сидерат а пізніше, як кормову і азотфіксуючу 

культуру. В даний час її вирощують для отримання олії і обезжиреного шроту на 

зелений корм, сінаж, силос, солому.   

Із зерна сої виготовляють також молоко, сир, кондитерські вироби, харчове 

борошно. Велике значення мають білки сої під час годівлі сільськогосподарських 

тварин [1, 4, 7, 9, 11]  

Крім того, що соя стала однією з основних джерел рослинної олії, вона і стала 

основним джерелом валютних надходжень за рахунок експорту обезжиреного 

шроту [10]. 

В зв’язку із значним вкладом сої в світову економіку виникає зростаюча 

зацікавленість у вдосконаленні різних характеристик сої, в тому числі і в складі 

насіння, стійкості до хвороб, шкідників, які дозволять покращити її ринкову ціну. 

Основну роль в цьому буде виконувати селекція [10]. 

За спостереженнями науковців встановлено, що не тільки генетичні основи 

рослин сої визначають симбіотичну її продуктивність, а й низка елементів 

технології вирощування: фон сидеральних добрив, інокуляція насіння 

бактеріальними препаратами, стимуляторами росту й інші [3, 8]. 

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження з вивчення формування 

врожайності та якості сої залежно від сортових особливостей проводились нами 

протягом 2018–2019 рр. в умовах ТОВ «Дедденс Агро». Вперше в умовах 

ТОВ «Дедденс Агро» досліджено вплив інокуляції насіння сої препаратом 

Легуміфікс та бактеріальним препаратом Преміум на проходження окремих фаз 

росту і розвитку рослин сої, формування та зростання фотосинтезу, азотфіксації 

рослин.  

Схема досліду:  

Фактор А – інокуляція насіння штамами бульбочкових бактерій 

1. Контроль – без інокуляції;  

2. Легуміфікс; 

3. Преміум. 

Фактор В – сорти: Віола, ЕС Ментор, Сигалія. 

Сорт Віола – новий високопродуктивний сорт сої, занесений до Реєстру сортів 

рослин України у 2014 році. Сорт середньостиглий (група 00), є одним із провідних 

сортів у своїй групі стиглості в Австрії. Вирізняється високим потенціалом 

урожайності, доброю стійкістю до вилягання та розтріскування стручків. 

Посухостійкість висока, сприйнятливість до хвороб, в тому числі вірусних, висока. 

Потенціал урожайності 36-40 ц/га. Вміст білка 40–42 %. Вміст олії 20–21 %. Маса 

1000 насінин 160–200 грам. Вегетаційний період становить в Лісостепу 95–110 днів, 

в Степу 90–105 днів. Висота рослин 60–80 см. Висота прикріплення нижнього бобу 

12–15 см. Норма висіву насіння становить 600 тис. насінин на 1 га. Рекомендована 

ширина міжрядь 12,5–45см. Рекомендована зона вирощування: Лісостеп і Степ. 
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Сорт ЕС Ментор – ранньостиглий сорт. Тип росту – напівдетермінантний. 

Вегетаційний період складає 105 днів. Кількість днів від фази сходи до фази 

цвітіння становить 50 днів. Кількість накопичених одиниць тепла 2600 CHU. 

Олійність складає 20,5 %. Висота кріплення нижнього стручка – 13 см. Потенціал 

врожайності 6,2 т/га. Рекомендована густота на час збирання 550 тис. шт./га. Маса 

1000 насінин 195–197 г. Висота рослин 77–80 см. Вміст білка становить 43 %. 

Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостепова і Степова зони України. 

Характеризується виключною толерантністю до ураження пероноспорозом, 

склеротиніозом, бактеріозом та вірусними хворобами. 

Сорт Сігалія створений сорт у Франції. Занесений до Реєстру сортів рослин 

України у 2014 році. Сорт середньостиглий (група 00), є одним із провідних сортів 

у своїй групі стиглості в Австрії. Відрізняється високим потенціалом урожайності, 

доброю стійкістю до вилягання та розтріскування стручків. Посухостійкість висока, 

сприйнятливість до хвороб, в тому числі вірусних, низька. Боби крупні, добре 

виповнені з високою масою тисячі насінин. Швидкий розвиток на ранніх стадіях 

дозволяє успішно вирощувати сорт в органічному сегменті. Потенціал урожайності 

42–45 ц/га. Вміст білку 39–42 %. Вміст олії становить 20–22 %. Маса 1000 насінин 

180–220 грам. Вегетаційний період: Лісостеп 120–125 днів; Степ 115–120 днів. 

Висота рослин 70–90 см. Висота прикріплення нижнього бобу 14–18 см. Норма 

висіву насіння становить 600 тис. насінин на 1 га. Рекомендована ширина міжрядь 

25–45см. Рекомендована зона вирощування: Лісостеп і Степ. 

Суттєвий вплив на урожайність і якість насіння є перерозподіл продуктів 

асиміляції під час вегетації рослин [2]. 

У наших дослідженнях значний вплив на формування площі листкової 

поверхні мали сорти та бактеріальні препарати. Так, площа листкової поверхні у 

сорту Віола під впливом певних елементів технології вирощування змінювалася. На 

контрольному варіанті вона була найменшою і становила 39,2 тис.м2/га. Під 

впливом інокуляції на контролі вона змінювалась і знаходилась в межах (41,2–42,0). 

Інокуляція насіння сої препаратом Легуміфікс та Преміум забезпечила зростання 

листкової поверхні порівняно з контролем на 2,8–2,0 тис. м2/га; кращим 

інокулянтом для сорту сої Віола був Легуміфікс.   

Площа листкової поверхні у сорту Ментор за впливом бактеріальних 

препаратів значно змінювалася. Завдяки інокуляції насіння сої препаратами 

Легуміфікс та Преміум, ми отримали надбавку в межах 0,6–2,8 тис. м2/га; 

кращим інокулянтом для сорту сої Ментор був Преміум, де прибавка становила 

2,8 тис. м2/га.  

Сорт Сигалія виявився найкращим серед сортів. Завдяки інокуляції насіння 

препаратом Преміум він сФформував найбільшу листкову поверхню 47,4 тис. м2/га.  

Вирощування сорту сої залежить від пристосування його до конкретної зони 

вирощування. Завдяки проведеному сортооновленню можна підвищити 
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врожайність на рівні 25–35 %. Збільшити продуктивність можливо і за рахунок 

підбору штаму бактерій для певного сорту[6]. 

У наших дослідженнях вивчався вплив інокуляції насіння на кількість і масу 

бульбочок на 1 рослину. На варіантах досліду де ми проводили інокуляцію насіння 

спостерігався значний приріст. 

Слід відмітити, що на контрольному варіанті без інокуляції кількість 

бульбочок у сортів Віола, Ментор та Сигалія становила 5, 7, і 8 шт./рослину.  

На варіантах де ми проводили інокуляцію препаратами Легуміфікс та Преміум 

кількість бульбочок зростала і знаходилась в межах у сортів Віола 34–39, Ментор 

41–42, Сигалія 42–45 шт./рослину. Дані інокулянти виробляють велику кількість 

ферментів, утворюючи азот. В результаті кореневе бульбоутворення відбувається 

швидше і збільшується кількість бульбочок. Максимальна кількість бульбочок на 

рослині сої відмічена у сорту Сигалія 45 шт./рослину.  

У впродовж 2018–2019 років сира маса активних бульбочок порівняно з 

контролем без інокуляції за варіантами досліду змінювалася. Інокуляція насіння 

бактеріальними препаратами активно впливала на сиру масу бульбочок на корені. 

Найбільшу сиру масу бульбочок мав сорт Сигалія насіння якого оброблене 

препаратом Преміум.  

Нашими дослідженнями встановлено, що врожайність насіння сої залежала від 

погодних умов року і елементів технології вирощування. Слід зазначити, що в 

основному прирости врожаю ми отримали за рахунок інокуляції насіння 

бактеріальними препаратами застосованих на сучасних сортах сої. В останні роки 

відбувається різка зміна клімату - підвищені температури, зменшується кількість 

вологи. А це в свою чергу негативно впливає на формування насіннєвої 

продуктивності сої.  

В середньому за 2018–2019 рр. найвищу врожайність насіння сої мав сорт 

Сигалія – 2,74, нижчу сорт Віола – 2,42 т/га. Найбільшу прибавку врожайності 

насіння сорту Сигалія забезпечила інокуляція насіння. Завдяки інокуляції прибавка 

врожайності порівняно з контролем знаходилась в межах 0,20–0,41 т/га; кращим 

інокулянтом для цього сорту виявився препарат Преміум з прибавкою 0,41 т/га.  

У сорту сої Віола в середньому за 2018–2019 рр. урожайність насіння на 

контролі без інокуляції становила 2,01 т/га, у варіанті із інокуляцією – збільшилась 

до 2,42 т/га.  

Істотно вища врожайність насіння сої сорту Віола була отримана у варіанті при 

інокуляції насіння Легуміфіксом – 2,32 т/га та Преміумом – 2,42 т/га; в цих 

варіантах приріст урожайності до контролю становив відповідно 0,31, та 0,41 т/га. 

Середня насіннєва врожайність у сорту Сигалія становила на контролі без 

інокуляції 2,33 т/га, з інокулянтами: Легуміфікс – 2,53 т/га і Преміум – 2,74 т/га. 

Майже на одному рівні знаходились показники врожайності у сорту Ментор у 

варіантах де проводили інокуляцію насіння (2,47 т/га). Отже, значний вплив на 

збільшення насіннєвої продуктивності сої мали бактеріальні препарати. 
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Висновки. Збільшенню площі листкової поверхні сприяло застосування 

інокуляції насіння препаратом Преміум на варіанті сорту Сигалія. Він сформував 

максимальну площу листкової поверхні 47,4 тис.м2/га.  

Найбільшу кількість і сиру масу бульбочок мав сорт Сигалія насіння якого 

оброблене препаратом Преміум. За врожайністю насіння кращими сортом сої 

виявився Сигалія (2,74 т/га), а кращим інокулянтом для цього сорту виявився 

препарат Преміум. 
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Постановка проблеми. Інтенсивна сільськогосподарська діяльність 

розповсюджується на великі території, а це в свою чергу впливає на інші екологічні 

системи. Стає зрозуміло, що ґрунт виконує багато функцій не тільки між 

сільськогосподарськими угіддями, але й поза екосистемами. Переробка елементів 

органічного походження залежить від вмісту органічних речовин, що не 

зміщуються з мінералами, а з елементами мікробної біомаси, що відповідають за 

постійне надходження поживних речовин до ґрунтового розчину [2, 6]. 

Економічна криза в тваринництві зумовила різке зменшення доз і загального 

обсягу внесення як органічних добрив. Тоді як інтенсифікація агровиробництва 

вимагає збільшення мінеральних добрив [4]. Як наслідок, це викликало зниження 

родючості низькобуферних піщаних і супіщаних ґрунтів Полісся [3]. Саме у зв'язку 

з цим в останні роки знову стає актуальним застосування сидератів як екологічно 

чистого й економічно ефективного заходу відновлення родючості та окультурення 

ґрунтів. Вирощування сидератів не вимагає значних капіталовкладень та суттєвої 

зміни агротехніки вирощування сільськогосподарських культур, що досить 

важливо за нестачі коштів і матеріальних засобів у сільському господарстві [5]. 

Саме сидеральні культури можуть певною мірою вирішити проблему формування 

бездефіцитного балансу гумусу в сучасних умовах, підтримати загальний рівень 

ґрунтової родючості, забезпечити швидке окультурення низькородючих земель [1]. 

Виклад основного матеріалу. Використання на добриво зеленої маси 

сидеральних культур у поєднанні з побічною продукцією польових культур, 

зокрема соломи, є важливим резервом поновлення вмісту гумусу в ґрунтах в зон і 

достатнього зволоження. Сидерати та солома містять усі мікроелементи, які в 

процесі мінералізації у ґрунті стають якісним джерелом живлення рослин [7]. 

Взаємодія комплексу природних та виробничих умов серед яких істотна роль 

належить характеру систем землеробства та землекористування визначають 

гумусовий режим ґрунтів, які знаходяться в обробітку. Наші дослідження 

стосуються особливостей відтворення гумусу в різних варіантах агроекосистем, що 

вивчали в стаціонарному досліді. Порівняльний аналіз проводили у зв’язку із 

зміною в структурі сівозмінних площ зернових,  багаторічних бобових трав 

картоплі та льону-довгунця за умов використання побічної продукції (соломи 

зернових) та сидератів на удобрення, а також за умов її відчуження.  

Основним джерелом нагромадження органічних речовин для синтезу гумусу в 

ґрунті є кореневі і післяжнивні рештки вирощуваних культур. Деяке 
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нагромадження органічної речовини в ґрунті відбувається у процесі вегетації 

рослин завдяки регенерації кореневої системи, кореневих виділень та діяльності 

мікроорганізмів. 

При надходженні у ґрунт органічних решток, під впливом біохімічної 

діяльності мікроорганізмів відбувається трансформація у двох основних 

напрямках: мінералізації їх до вуглекислого газу і води та гуміфікації з утворенням 

стійких органічних сполук гумусової природи. В межах 80–90 % рослинних решток 

мінералізується і тільки 10–20 % беруть участь в утворенні гумусу або 

нагромаджуються у ґрунті у вигляді стійких сполук. Як показали результати 

досліджень, використання виключно соломи, як органічного добрива за незначної 

компенсації ґрунтового азоту, що йде на її мінералізацію, забезпечує оптимальне 

співвідношення між азотом і вуглецем і навіть краще, ніж на фонах  із 

застосуванням мінеральних добрив (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Інтенсивність балансу органічної речовини  

в 4 пільній короткоротаційній сівозмініПоряд із органічними речовинами для 

формування гумусу у ґрунті велике значення мають і мінеральні добрива. Так, у 5 

пільній сівозміні внесення мінеральних добрив на фоні соломи і сидерату сприяло 

позитивному накопиченню гумусових сполук у ґрунті та складало у варіанті без 

компенсації 10 кг діючої речовини азоту на кожну тону соломи – 136,8 %.  

При внесені додатково 10 кг діючої речовини азоту на кожну тону соломи 

дозволило збільшити цей показник до 160,9 % за роки досліджень. Подібна ситуація 

склалася і показниками в 4 пільній сівозміні, які становили 153,8 та 180, 5 % 

відповідно до варіантів. 

Найбільш негативні наслідки в обох сівозмінах спостерігались при 

застосуванні мінеральних добрив, які забезпечуючи високі показники врожаю 

льону-довгунця, сприяли збільшенню кількості мінералізації гумусу. 
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Рис. 2. Інтенсивність балансу органічної речовини  

в 5 пільній короткоротаційній сівозміні 

 

Використання соломи з помірними дозами мінеральних добрив зменшувало 

показник мінералізації гумусу завдяки надходженню органічної маси у ґрунт. 

Застосування лише соломи сумісно з мінеральними добривами підвищувала 

активність целюлозорозкладаючих мікроорганізмів підвищується на 16,6–7,4 %, що 

в 1,7 рази збільшувало розкладання лляної тканини порівняно з варіантом без 

застосування добрив. 

Найнижчий ступінь деструкції тканини відмічено на фоні мінеральних добрив, 

що пояснюється підвищеною кислотністю ґрунту. Низькі значення рН несприятливі 

для розвитку мінералізаційного процесу. 

Нашими дослідженнями на прикладі розкладання целюлози лляних волокон 

доведено, що розкладання органічних речовин соломи та сидератів сприяє 

підвищенню родючості ґрунту та покращенню його гранулометричному складу, а 

це, в свою чергу, створює оптимальні екологічні умови росту і розвитку льону-

довгунця. 

Отже тривале та систематичне внесення різних видів органічних та 

мінеральних добрив на ясно-сірому лісовому ґрунті сприяє підвищенню активності  

деструкції клітковини та виділенню вуглекислоти. 

Висновки. Результати нашого дослідження показують, що внесення соломи 

разом із сидератом в короткоротаційних сівозмінах забезпечувало наростаюче 

відтворення гумусу. Таким чином, солома забезпечує тільки просте відтворення 

гумусу, тоді як при додаванні до неї зеленого добрива – наростаюче. Органічна 

речовина, що надходила до ґрунту сприяла покращенню фізико-хімічних 

показників ґрунту та збільшенню поживних речовин в доступній формі. Що в свою 

чергу покращуючи стан ґрунту поліпшувало ріст і розвиток рослин та формування 

врожаю.  
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УРОЖАЙНІСТЬ ПЕЛЮШКО-ВІВСЯНОЇ СУМІШІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

О. І. Трембіцька, к. с.-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

М. В. Крикун, В. П. Черниш, магістранти  
Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. Важливе значення має зерно вівса, не  лише кормове, 

а й продовольче. В своєму складі воно містить 12–13 % білка, 40–45 крохмалю, 4–

5 % жиру та багато вітамінів. Багато амінокислот міститься у білках зерна. Овес 

використовують для виробництва круп, кави та інших продуктів, які мають велике 

дієтичне значення, тому що білки, жири і вітаміни їх добре засвоюються організмом 

людини. Овес є цінним кормом не тільки для людини, а й для великої рогатої худоби 

і інших тварин [3]. 

Найкраща врожайність вівса на зелений корм є в поєднанні з бобовими 

культурами, а саме кормовим горохом, ярою викою, кормовим люпином. Це 

подовжує період використання вівса до фази молочної стиглості, коли вихід 

кормових одиниць найбільший. І для того щоб отримати максимальний урожай 

пелюшко-вівсяної суміші необхідно щоб ґрунт був забезпечений необхідними 

елементами живлення, вологою.  
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На думку багатьох вчених [1, 2], застосування органічних та мінеральних добрив  є 

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

Тому нашим завданням і було вивчити вплив різних видів органо-мінеральних добрив на 

продуктивність пелюшко-вівсяної суміші. 

Виклад основного матеріалу. Дослід проводили на дослідному полі  Інституту 

сільського господарства Полісся НААН, у с. Грозино Коростенського району 

Житомирської області у тривалому польовому досліді у 2016–2019 рр. в 

чотирьохпільній зерново-просапній сівозміні. 

Чергування культур у сівозміні: кукурудза на зелену масу, ячмінь, овес + 

пелюшка, озима пшениця. 

Варіанти удобрення: 

1. Без добрив (контроль); 

2. Загальноприйнята - післядія 20т/га гною + N35Р45К45;  

3. Мінеральна  - N40Р40К50; 

4. Система удобрення з елементами біологізації - солома + сидерат +Р55К55. 

Як овес, так і пелюшка добре росли і розвивались у роки досліджень. 

Спостереження за ростом і розвитком нами проводились по вівсу. Варіанти  

удобрення у сівозміні позитивно впливали на ріст і розвиток цієї культури. 

Таблиця 1 

Вплив варіантів удобрення на ріст та розвиток рослин вівса  
 

№ 

 

Варіант  

удобрень 

Маса 

стебла 

Висота 

стебла 

Довжина 

колоса 

К-ть зерен в 

колосі 

Маса 

колосків 

гр. % см. % см. % шт. % гр. % 

1 Без добрив 

(контроль) 
2,92 100 48 100 6,6 100 35,8 100 1,45 100 

2 Загальноприйнята  3,8 131 59 123 7,7 116 38,7 108 1,64 113 

5 Мінеральна  4,1 142 59 123 7,9 119 42,5 119 1,79 123 

6 Система з  

елем. біологізації 
3,7 128 56 117 7,1 108 39,2 109 1,71 118 

 

За результатами всіх показників росту та розвитку вівса найкращою виявилася 

мінеральна система удобрення. Маса стебел становила 4,1 гр., що на 42 % вище від 

контролю, дещо нижча загальноприйнята система удобрення і становила 3,8 гр, та 

найнижча система удобрення з елементами біологізації. За результатами висоти 

рослин вівса мінеральна та загальноприйнята система удобрення виявилися на 

одному рівні. За розрахунками кількісті зерен у колосі та маса колосків найкращою 

знову була мінеральна система удобрення і становила 42,5 см та 1,79 гр. 

Пелюшко-вівсяну суміш вирощували в 2018 та 2019 рр. у сівозмінах,  

вегетаційні періоди даних років характеризувалися недостатньою кількістю вологи, 

і ці умови, забезпечували від застосування систем удобрення у середньому приріст 

врожаю до контролю 0,63 т/га, що складає 39,6 % (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Врожайність пелюшко-вівсяної суміші залежно від варіантів удобрення 

№ Варіанти удобрення 

Врожайність зерна пелюшко-вівсяної сумішки 

2018 р. 2019 р. Середнє 

т/га % т/га % т/га % 

1. Без добрив (контроль) 1,39 100 1,79 100 1,59 100 

2. Загальноприйнята  2,01 144,6 2,47 138,0 2,24 140,9 

4. Мінеральна  2,09 150,4 2,53 141,3 2,31 145,3 

5. Система  з елементами 

біологізації 
2,03 146,0 2,21 123,5 2,12 133,9 

 

З даної таблиці видно, що найкращою була врожайність за мінеральної системи 

удобрення, яка становила в середньому за два роки 2,31 т/га, що на 45,3 % вище від 

контролю. Дещо нижчою була врожайність за загальноприйнятої системи 

удобрення і складала 2,24 т/га, що на 40,9 % вище від контролю. На третьому місці 

була система удобрення з елементами біологізації, при якій урожайність 2,12 т/га., 

що на 33,9 % вище від контролю. Та найнижча урожайність була на контролі (без 

добрив) і становила 1,59 т/га. 

Висновок. Отже, для підвищення врожайності пелюшко-вівсяної суміші 

необхідно вносити оптимальні норми мінеральних добрив.  
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Постановка проблеми. Виробництво повноцінних і дешевих кормів потребує 

вирощування високопродуктивних, поживних, добре пристосованих до місцевих 

ґрунтово-кліматичних умов кормових культур [2]. Природні кормові угіддя та 
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вирощувані злакові й бобові трави також були і залишаються головною умовою 

стабілізації екології, формування ресурсів біомаси. Вивчення їх минулого, усунення 

недоліків освоєння, перехід від надмірного розорювання і використання землі до 

екологічно безпечного землекористування - ключ до стабільного майбутнього [3, 

4]. Реалії сьогодення вимагають конкурентоспроможної на ринках країн ЄС і світу 

продукції. Один з шляхів досягнення даної мети – це створення високопродуктивної 

кормової бази, що потребує впровадження нових високопродуктивних сортів і 

гібридів, а також розширення видового складу кормових культур [1, 5]. 

Мета роботи полягала у пошуку шляхів підвищення урожайності та якості 

насіння пажитниці багаторічної на основі комплексної оцінки та  удосконалення 

елементів технології вирощування в умовах Полісся України. 

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження були проведені впродовж 

2018–2019 рр. в умовах Житомирського обласного об'єднання з насінництва 

кормових культур – ТОВ «Житомирнасінтрав 1», Житомирський район, с. 

Глибочиця. Ґрунт дослідних ділянок  дерново-підзолистий легкосуглинковий, вміст 

гумусу – 1,84 %. 

Схема досліду: Фактор А – строк посіву: 1) весняний; 2) літній. Фактор В– 

сорти: 1) Лета; 2) Оріон; 3) Руслана. На посівах пажитниці багаторічної 

застосовували висококонцентроване комплексне хелатне добриво для 

позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в трубку – Квантум-

Зернові у нормі 1,5 л/га . 

В наших дослідах ми вивчали сорти пажитниці багаторічної української 

селекції, найкраще себе зарекомендував сорт Лета. Було встановлено, що найкращі 

варіанти досліду були на ділянках весняного строку посіву з внесенням  N60P60K60 

та позакореневим підживленням рідкими комплексними добривами «Квантум-

Зернові». Найвищий врожай насіння пажитниці багаторічної спостерігався у сорту 

Лета та становив 0,69 т/га, а найменший у сорту Руслана – 0,61 т/га, урожайність 

сорту Оріон на даному варіанті склала 0,67 т/га. 

Істотний вплив на отримання прибутку має сорт, оскільки при майже 

однакових затратах ми отримаємо різний врожай. Так, найкращі показники 

урожайності насіння були отримані на варіантах з сортом Лета, а умовно чистий 

прибуток був більше на 24 % від аналогічних варіантів у сорту Оріон та на 27 % у 

порівнянні з сортом Руслана і становив 12,15 тис. грн/га за весняної сівби та 

11,85 тис. грн/га за літньої. 

Найбільш впливовим фактором у формуванні витрат на 1 га посіву пажитниці 

багаторічної були добрива. Вони склали 61 % від загальних витрат на вирощування, 

що становить 3975 грн, в свою чергу з цієї суми на азотні добрива витрачається 54 

%, фосфорно-калійні – 41 %. Від загальної суми витрат на азотні добрива 

витрачається 34 %, а на фосфорно-калійні – 26 %. Другим по значущості фактором 

впливу на витрати є паливо, що складає 27 % від загальних витрат, далі слідують 

насіння – 7 % та інші фактори – 3 %. 
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Висновок. З метою отримання стабільного врожаю насіння пажитниці 

багаторічної та отримання максимального прибутку, необхідно використовувати 

весняний спосіб посіву сортом Лета.  
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Постановка проблеми. В нинішній час необхідно приймати такі рішення, які 

б захищали інтереси сільського працівника, сприяли підвищенню ефективності 

земельних ресурсів та землеробства в цілому, вирішили екологічної чистоти 

навколишнього середовища, підвищення родючості ґрунту, збільшення 

урожайності сільськогосподарських культур [1]. 

Аграрний сектор є одним з основних у забезпеченні населення 

продовольством. Об’єм валової продукції в країні збільшується за рахунок 

використання інтенсивних технологій та факторів розвитку, впровадження в 

сільськогосподарське виробництво досягнень науки, техніки і передової практики, 

ефективного використання створеного в країні виробничого потенціалу [2]. 

Серед ягідних культур помітна увага приділяється смородині, валовому 

виробництву ягід якої належить перше місце в Україні. Це пояснюється не лише 

простою технологією її вирощування та тривалим високопродуктивним циклом, але 

й здатністю виводити з організму людини радіоактивні речовини і важкі метали [3]. 

Водночас ягоди смородини мають високі дієтичні властивості, містять 

провітамін А (каротин), вітаміни В (тіамін), С(аскорбінову кислоту), Р (цитрин) та 

ін. Вітаміну С у смородині у 7–8 разів більше, ніж у плодах апельсинів, лимонів і 

мандаринів. За його вмістом вона поступається лише шипшині та актинідії [4].  

Взагалі чорній смородині в Україні шкодять близько 202 видів комах і кліщів, 

з них досить шкідливими є 20 видів і близько 40 видів шкодять у роки масового 

розмноження. Серед названих видів найбільш поширеними є смородинова склівка 

(Synanthedon tipuliformis Cl.), смородинова вузькотіла златка (Agrilus viridis L.), 

попелиці – аґрусова пагонова попелиця (Aphis grossulariae Kolt), в’язо-смородинова 

попелиця (Eriosoma ulmi L.), звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae 

Koch), листокрутка кривовуса смородинова (Pandemis ribeana Hb.), листокрутка 

розанова (Archips rosana L.), листокрутка кривовуса вербова (Pandemis heparana 

Den. u. Shiff.), листокрутка сітчаста (Adoxophyes orana F.) [5]. 
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Основну роль в обмежені чисельності смородинової склівки мають природні 

вороги – їздці (Tetrastichus hurindi Deo, Koltenbachie apun Traus). Із хижаків 

відмічені личинки жуків родини малашок (Melyridae) [6]. 

Значно обмежує чисельність листокруток, як і решти лускокрилих шкідників, 

вірус віспи комах Entomopox virys melolonthama та вірус ядерного поліедрозу 

Baculovirys molinella. Як правило вони викликають загибель 90–100 % ураженої 

популяції [7]. 

Отже, у агроценозах плодово-ягідних насаджень і чорної смородини зокрема, 

потенціал природної регуляції чисельності фітофагів досить високий, але його 

часто не брали до уваги тому, що розвиток хижаків, паразитів та хвороб відстає від 

розвитку шкідливих комах і сягає потрібного рівня пізніше ніж це необхідно для 

господарських потреб [8]. 

Науково-обґрунтоване розкриття природних зв’язків між компонентами 

екосистеми має дуже важливе практичне значення, так як дає можливість для 

вибору найбільш продуктивних заходів вирощування культури [9].  

Виклад основного матеріалу. Результатами наших досліджень встановлено, 

що використання біологічних препаратів в насадженнях смородини чорної, у VIII 

фенофазі зменшує чисельність фітофагів у 2,6 рази. При застосуванні препаратів 

Актофіт і Камеркіл Плюс ефективність підвищується від 38–54 %, а при сумісному 

застосуванні препаратів Камеркіл Плюс і Актофіт – на 61 %.  

Зменшення щільності шкідників на кущах чорної смородини покращився ріст 

і розвиток рослин, що позитивно вплинуло на елементи структури урожаю, отже, 

маса ягід збільшується від 2.0–2.7 г. При цьому значно збільшується маса крупних 

ягід від 2.2–3.0 г, також маса 100 ягід збільшилась від 180–222 г. Застосування 

препаратів Актофіт і Камеркіл плюс, маса ягід з куща збільшується на 1.620 кг. 

Зменшення чисельності смородинової склівки покращує ріст і розвиток рослин, що 

позитивно впливає на формування урожаю ягід, так застосування біологічних 

препаратів Камеркіл Плюс та Актофіт на смородині чорній проти склівки 

підвищило урожайність ягід від 0,7–1,1 т/га. Проте, найбільшу господарську 

ефективність забезпечило сумісне застосування препаратів Камеркіл плюс і 

Актофіт, прибавка урожайності ягід становила 1,8 т/га. 

Результати визначення енергетичної ефективності, при застосуванні біологічних 

препаратів на смородині чорній проти смородинової склівки вміст енергії в прибавці 

урожаю від 925 до 1390 МДж. /га, при коефіцієнті енергетичної ефективності від 

1,41 до 1,47 одиниці, а сумісне застосування 1,50 одиниці.  

Висновки. В умовах дослідного поля ЖНАЕУ поширена і шкідлива в 

насадженнях смородини чорної смородинова склівка,  яка щорічно знижує урожай 

ягід до 20% і більше. 

Застосування біологічних препаратів на VIII фенофазі смородини чорної, 

показники біологічної ефективності збільшувались від 38 до 54 %. Найвища 

ефективність була відмічена на VIII фенофазі смородини чорної при комплексному 
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застосуванні препаратів Актофіт і Камеркіл з нормою витрати 1,0 л /га, яка становила 

68 %.  

Обприскування насаджень смородини чорної у VIII фенофазі біологічними 

препаратами проти смородинової склівки, підвищує урожайність ягід від 0,7 до 1,8 т 

/га, і дає можливість додатково отримати чистої енергії 2332 МДж/га.  
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Постановка проблеми. У польових умовах посів (ценоз) як сукупність рослин 

на одиниці площі являє собою складну динамічну саморегульовану 
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фотосинтезувальну систему. Ця система є динамічною, постійно змінює свої 

параметри у часі, а також саморегульованою, оскільки, незважаючи на 

різноманітність впливу, посів змінює свої параметри [1]. Тому оцінити реакцію 

генотипу сорту в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах можна через 

фотосинтетичну діяльність листкового апарату рослин. 

Урожай культури формується в процесі фотосинтезу. Енергія сонячного 

проміння переходить в енергію рослинної біомаси. Збільшення розмірів листової 

поверхні і подовження періоду їх активної діяльності дає змогу підвищити 

коефіцієнт використання рослинами жита озимого сонячної радіації [2].  

Площа листків – це досить мобільний показник фотосинтетичної діяльності 

рослин, який значно змінюється під дією умов вологозабезпеченості, 

температурного режиму, мінерального живлення та інших агротехнічних прийомів 

вирощування. Сучасні агротехнології дають змогу створювати будь-яку щільність 

посівів, збільшуючи тим самим листову поверхню [3]. 

Однак створення оптимальної площі листкової поверхні, що забезпечує 

якнайповніше засвоєння сонячної радіації посівами, можливе за оцінювання 

фотосинтетичного потенціалу посівів і його реалізації у період вегетації та розвитку 

рослин культури. Ефективність цього процесу та, в кінцевому підсумку, врожай 

залежать від функціонування ценозів як фотосинтезувальних систем. У процесі 

фотосинтезу утворюється близько 90–95 % усієї вегетативної маси врожаю. 

Формування фотосинтетичного потенціалу є одним з основних чинників отримання 

високих урожаїв жита озимого і являє собою суму щоденних показників площі 

листя на гектарі посіву за вегетаційний період або за окремий проміжок часу [4] 

Метою досліджень було виявити особливості формування фотосинтетичної 

продуктивності посівів жита озимого залежно від генотипу сорту в умовах 

Центрального Полісся України.  

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили впродовж 

2016–2019 рр. в органічній сівозміні (вико-вівсяна суміш – жито озиме – кормові 

боби – гірчиця біла – спельта озима – гречка) дослідного поля Поліського 

національного університету (Черняхівський район, Житомирська обл.). 

Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий легкосуглинковий. Попередник жита 

озимого – кормові боби.  

Органічна технологія вирощування жита озимого включала обробку насіння 

сумішшю біологічного препарату Агат–25К, ПА з нормою витрати 0,04 кг/т та 

регулятора росту рослин Екостим-1, РК (0,05 л/т).  

На 21-ому етапі розвитку (фаза кущення) проводили позакореневе 

підживлення препаратом Екостим-1, РК (0,05 л/га) та 30-ому (фаза виходу в трубку) 

обприскування посівів біологічним препаратом Агат–25К, ПА (0,03 кг/га) для 

зменшення розвитку грибних хвороб й підвищення продуктивності культури. 

Для захисту від бур’янів та знищення ґрунтової кірки застосовували дворазове 

боронування посіву жита озимого. 
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Погодні умов 2016–2019 рр. характеризувалися як сприйнятливі для 

вирощування жита озимого та вирізнялися нерівномірністю температурного 

режиму і кількості опадів упродовж вегетації, що сприяло одержанню достовірних 

даних. 

Вивчали наступні сорти жита озимого: Дозор, Синтетик 38, Хлібне, Кобза, 

Левітан, Інтенсивне 99, Сіверське. 

Досліди закладали методом систематичних повторювань: у кожному 

повторенні варіанти розміщували по ділянках послідовно. Площа облікової ділянки 

– 25 м2. Повторність досліду – чотириразова. 

Фотосинтетичний потенціал посівів жита озимого визначали за методикою 

А. А. Ничипоровича [4]. 

Формування високого врожаю сільськогосподарських рослин є результатом 

фотосинтезу, у процесі якого з простих речовин утворюються багаті енергією 

складні і різноманітні за хімічним складом органічні сполуки. Як відомо, 

інтенсивність накопичення органічної речовини залежить від величини листкової 

поверхні, яка визначається біометричними параметрами рослин і значною мірою 

залежить від режиму їх живлення, а також тривалістю  активної діяльності листя. 

Потужність асиміляційного апарату і тривалість його роботи є вирішальним 

фактором продуктивності фотосинтезу, який зумовлює кількісні та якісні 

показники врожаю 

Показники фотосинтетичного потенціалу, або потужність асиміляційної 

поверхні агроценозу, може значно повніше відобразити листовий фотосинтетичний 

потенціал (ЛФП), демонструючи розміри асиміляційної поверхні з врахуванням 

часу їх роботи [4].  

Різниця в площі листової поверхні жита озимого залежно від сортових 

особливостей культури обумовила і формування різного фотосинтетичного 

потенціалу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фотосинтетичний потенціал посівів жита озимого, тис. м2 /га × днів 

Варіант 

Відновлення 

вегетації – вихід 

у трубку 

Вихід у трубку – 

колосіння 

Колосіння – 

молочна 

стиглість 

Відновлення 

вегетації – 

молочна 

стиглість 

Дозор 265 585 208 1112 

Інтенсивне 99 282 610 223 1132 

Кобза 272 600 216 1125 

Левітан 275 607 218 1128 

Сіверське 288 615 225 1138 

Синтетик 38 268 590 211 1117 

Хлібне 270 594 216 1122 
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Слід відзначити, що до фази колосіння відбувалося збільшення 

фотосинтетичного потенціалу (ФП), а пізніше його зменшення. Найбільш високих 

значень цей показник сягав у період вихід у трубку – колосіння. 

За період відновлення вегетації – вихід у трубку посіви жита озимого 

формували фотосинтетичний потенціал залежно від забезпечення рослин 

поживними елементами та був на рівні від 268 до 288 тис. м2 /га × днів. 

Фотосинтетичний потенціал за час трубкування – колосіння сягав максимуму 

на усіх сортах. Найвищий показник відмічено на сорті Сіверське – 615 тис. м2 /га × 

днів. 

Значення фотосинтетичного потенціалу загалом знижувалось у період 

колосіння – молочна стиглість зерна. Це відбувалось за рахунок зменшення площі 

листя. 

За весь період весняно-літньої вегетації пшениці озимої фотосинтетичний 

потенціал вищим був у сорту Сіверське та становив 1138 тис. м2 /га × днів. 

Висновки. Основним фотосинтезуючим органом рослин є листки, а 

фотосинтез, який проходить у них, є унікальним процесом перетворення енергії 

світла в енергію хімічних зв’язків, необхідних для загального метаболізму рослин 

та включає послідовні фотосинтетичні реакції, які здійснюються у рослині за 

рахунок енергії фотосинтетично-активного спектру сонячної радіації. Фотосинтез 

посіву нерівномірний у різні періоди вегетації жита озимого. Сумарне 

нагромадження вегетативної маси залежить, як від листкової поверхні, яка 

формується у міжфазні періоди росту і розвитку рослин у посіві, так і тривалості 

даного періоду. Добуток цих величин — середньої площі листкової поверхні у 

міжфазний період і тривалості цього періоду, дасть міжфазний потенціал 

продуктивності. В результаті одержують загальний показник фотосинтетичного 

потенціалу посіву (ФПП) для окремої рослини. Ця величина вже дає можливість 

прогнозувати продуктивність посіву культури, вплив на цей показник сорту 

(гібриду) і прийомів вирощування. 
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ВИДОВИЙ СКЛАД БУР’ЯНІВ НАСАДЖЕНЬ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ  
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Постановка проблеми. Смородина чорна – одна з найбільш поширених 

ягідних культур. Висока засміченість промислових насаджень – причина низької 

реалізації потенціалу продуктивності культури. Втрати врожаю ягід смородини 

чорної при малому степені забур’янення становить 10–20 %, а за високого ступеня 

засміченості втрати врожаю можуть досягати 28 %. Бур'яни не тільки істотно 

знижують урожай і якість ягід, але сприяють поширенню шкідників і збудників 

хвороб, збільшують витрати на догляд за рослинами і збирання врожаю [1].  

Бур'яни конкурують з культурними рослини в споживанні вологи і поживних 

речовин. Шкода від бур'янів, особливо посилюється при нестачі будь-якого фактора 

життя, так як в цих умовах бур’яни краще пристосовуються  до середовища 

проживання в порівнянні з культурними рослинами [2]. 

Регулювання присутності бур’янового компоненту у насадженнях смородини 

чорної є однією з найважливіших частин системи утримання ґрунту чистими від 

насіння бур’янів у розсаднику, так як конкурують з рослинами смородини за 

споживання вологи і мінеральних елементів, знижують зимостійкість, сприяють 

розвитку хвороб і шкідників, а все це призводить до зниження якості не тільки 

врожаю ягід, а й посадкового матеріалу [3]. 

Гербіциди в ягідництві слід застосовувати з максимальною обережністю. 

Потрібно домагатися спрямованого обприскування, застосовуючи при цьому або 

спеціальні наконечники (щілинні) або спеціальні відбивачі. Не можна вносити 

гербіциди у вітряну погоду, так як розчин може потрапити на надземну частину 

ягідних культур. Слід також стежити за тим, щоб гербіциди не проникали у великій 

кількості до коріння культурних ягідних рослин. Тому безпечніше застосовувати 

гербіциди на дорослих, плодоносних насадженнях, оскільки вони мають добре 

сформовану кореневу систему, що йде в глибину ґрунту [4]. Необхідно зазначити, 

що на сьогоднішній день не існує універсальних гербіцидів, здатних контролювати 

весь спектр бур'янів у насадженнях ягідних культур, у томі числі і для смородини 

чорної, до того ж  є відомі факти виникнення резистентних форм бур'янів, тому в 

агротехнологіях слід спиратися на організаційно-господарські, агротехнічні та 

фітоценотичні методи захисту ягідних культур від бур’янової рослинності. 
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Саме тому, для підвищення рентабельності вирощування смородини чорної і 

отримання високих урожаїв ягід, на нашу думку надзвичайно актуальним є 

удосконалення і впровадження у виробництво енергозберігаючої, 

природоохоронної  системи захисту від бур’янів смородини чорної. Плануючи 

систему захисту насаджень смородини чорної від бур’янів, необхідно враховувати 

конкурентоспроможність культури, фазу розвитку, динаміку появи та видовий 

склад бур’янів, тип та ступінь забур’яненості. 

Мета досліджень – визначити видовий склад і поширення бур'янів у 

насадженнях смородини чорної. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення видового складу бур'янів проводили 

у насадження смородини чорної на дослідному полі Житомирського національного 

агроекологічного університету протягом 2017–2019 рр.  Смородина була висаджена 

у 2014 році за загальноприйнятною методикою. Обстеження на наявність бур’янів 

здійснювалося в червні (у період появи всіх видів бур’янів). Для обліку чисельності 

бур'янів використовувалися облікові рамки розміром 1,0 м2. Методами обліку 

забур’яненості насаджень смородини чорної є окомірний, кількісний та кількісно-

ваговий [5]. Біомасу бур’янів визначали у фазу повної стиглості.  

Видовий склад бур’янової флори  у насадженнях смородини чорної 

різноманітний. Зустрічаються практично усі відомі типи забур’яненості.  Найбільш 

поширеними типами є змішані пити забур’яненості, які налічують однорічні 

злакові, однорічні дводольні, багаторічні коренепаросткові кореневищні та 

багаторічні стрижнекориневі. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що видовий склад бур'янів в 

насадженнях смородини чорної різноманітний і представлений 12 видами 

(170,6 шт./м2 ) бур’янів : серед них однорічних – 8 (153,3 шт./м2 – 89,8 %) видів, 

багаторічних – 4 (17,3 шт./м2 – 10,2 %) види (табл. 1).  

Таблиця 1  

Видовий склад бур’янів у насадженнях смородини чорної, 2017–2019 рр. 

Види бур’янів 
Кількість бур’янів 

шт./м2 % 

Однорічні бур’яни 

Лобода біла (Chenopodium album L.) 44,2 25,9 

Грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs L.) 36,3 21,3 

Тонконіг лучний (Poa annua L.) 25,1 14,7 

Щириця загнута (Amaranthus retroflexus L.) 19,6 11,5 

Зірочник середній (Stellaria media L.) 14,8 8,7 

Кропива жалка (Urtica urens L.) 1,6 0,9 

Галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.) 9,1 5,3 

Фіалка польова (Viola arvensis L.)  2,6 1,5 

Багаторічні бур’яни 

Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.) 2,5 1,5 

Осот польовий жовтий (Sonchus arvensis L.) 2,8 1,6 
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Продовження таблиці 1 
Пирій повзучий (Elytrigia repens L.) 8,8 5,2 

Щавель горобинний (Rumex асetоstella L.) 3,2 1,9 

Всього бур’янів, шт./м2 170,6 100 

Всього однорічних бур’янів  153,3 89,8 

Всього багаторічних бур’янів  17,3 10,2 

 

Із однорічних видів бур’янової рослинності домінували лобода біла 

(Chenopodium album L.) 44,2 шт./м2 (25,9 %), грицики звичайні (Capsella bursa-

pastorіs L.) 36,3 шт./м2 (21,3 %), тонконіг лучний (Poa annua L.) 25,1 шт./м2 (14,7 %), 

щириця загнута (Amaranthus retroflexus L.) 19,6 шт./м2 (11,5 %). Дещо менш 

поширені бур’яни у насадженнях смородини чорної були зірочник середній 

(Stellaria media L.) 14,8 шт./м2 (8,5 %), кропива жалка (Urtica urens L.) 1,6 шт./м2 

(0,9 %), галінсога дрібноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.) 9,1 шт./м2 (5,3 %), 

фіалка польова (Viola arvensis) 2,6 шт./м2 (1,5 %). Серед багаторічних спостерігали 

такі бур’яни – кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.) 2,5 шт./м2 (1,5 %), 

осот польовий жовтий (Sonchus arvensis L.) 2,8 шт./м2 (1,6 %), пирій повзучий 

(Elytrigia repens L.) 8,8 шт./м2 (5,2 %), щавель горобинний (Rumex асetоstella L.) 

3,2 шт./м2 (1,9 %). 

Висновки. Двохрічні дослідження показали, що у насадженнях смородини на 

дослідному поля ЖНАЕУ виявлено різні типи забур’яненості та різноманітний 

видовий склад бур’янів. У структурі бур’янової синузії агрофітоценозу смородини 

чорної переважають однорічні дводольні бур’яни – 128,2 шт./м2. Серед однорічних 

бур’янів найбільш поширеними видами були лобода біла (Chenopodium album L.) – 

44,2 шт./м 2 (25,9 %) та грицики звичайні (Capsella bursa-pastorіs L.) – 36,3 шт./м2 

(21,3 %). Серед видового складу багаторічних бур’янів переважав пирій повзучий 

(Elytrigia repens L.) 8,8 шт./м2 (5,2 %). 
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Постановка проблеми. У якості продовольчої культури, картопля посідає 

четверте місце в світі, після рису, пшениці та кукурудзи. Картопля відноситься до 

культур, яка здатна формувати високі урожаї за не дуже сприятливих умов. Крім 

цього, можна отримати значні прибутки при культивуванні її на бідних піщаних і 

сірих лісових ґрунтах. 

Середні показники урожайності «другого хліба» у приватному секторі 

наближені до 150 ц/га, спеціалізовані ж господарства України отримують у 

середньому по 250 ц/га. Найбільшими виробниками картоплі серед усіх країн є: 

Китай, Росія, Індія, США, Україна, Польща і Німеччина [6]. 

Картопля, для багатьох людей нашої планети, є основним продуктом 

харчування. Цінність її полягає в тому, що в 100 г картоплі міститься в середньому 

70 ккал енергії. У складі картоплі міститься 2 % білку, 0,4 % жирів, і близько 16 % 

крохмалю. Білок кaртоплі зa якісними показниками еквівaлентний білку молокa, 

яєць тa яловичини і дещо кращий за якістю від хлібних злаків, сої, бобів [1]. 

Як і більшість сільськогосподарських культур картопля уражується 

численними шкідниками і падогенами, від чого значною мірою залежить її 

урожайність і якісні показники. 

Серед фітонематод, які паразитують на картоплі найбільших втрат завдають 

цистоутворююча і стеблова нематоди. Кожен із цих видів відносяться до круглих 

червів і має свої біологічні і екологічні особливості розвитку. Цистоутворюючі 

нематоди картоплі зимують у ґрунті, під оболонкою цист, і здатні підтримувати 

життєздатність без наявності рослини-господаря на полі впродовж 10-ти і більше 

років. Стеблова ж нематода картоплі зберігається в основному у бульбах, а в ґрунті 

живе лише декілька тижнів за відсутності рослини-господаря [1, 3, 5]. 

Золотиста картопляна нематода, яка викликає хворобу глободероз картоплі 

належить в Україні до об’єктів внутрішнього карантину. Небезпечність цього 

захворювання полягає в тому, що при вирощуванні картоплі беззмінно або з 

інтервалом один-два роки втрати урожаю можуть досягати 85%. Джерелом 

поширення збудника є, в основному, посадковий матеріал, і інвазійний ґрунт, який 

переноситься знаряддями обробітку [1, 4]. 

Виклад основного матеріалу. Для обмеження поширення цистоутворюючих 
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фітонематод найефективнішим є комплексне застосовування профілактичних, 

карантинних, агротехнічних та біологічних заходів захисту. Хімічний метод 

регулювання чисельності нематод в Україні не застосовується, оскільки відсутні 

зареєстровані нематициди. Найбільш дієвим методом регулювання чисельності і 

шкідливості цистоутворюючої нематоди є вирощування стійких до патогена сортів 

картоплі [2]. 

Тому нами впродовж 2018–2019 рр. проведено дослідження щодо впливу 

інвазійності ґрунту на урожайність різних за стійкістю сортів картоплі. 

Дослідження проводили на двох ділянках, одна з них, була заселена 

нематодами виду Globodera rostochiensis, а інша безінвазійна. 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що сорти картоплі по 

різному впливали на чисельність картопляної нематоди в ґрунті і відповідно на 

збереження урожаю. 

Встановлено, що найнижчий ефект очищення ґрунту від інвазії спостерігався 

при вирощуванні сортів Мелодія і Карлена, який становив 74,5–77,3 % відповідно. 

Найефективнішими у цьому відношенні стали сорти картоплі Західна та Белла роса, 

які забезпечували зменшення фітонематод у ґрунті на рівні 79,2–81,0 %. 

За результатами наших досліджень встановлено, що різні сорти картоплі дещо 

варіювали за показниками урожайності. При вирощування одного сорту картоплі 

одночасно на двох ділянках, заселеній фітогельмінтами і вільній від них, дає 

можливість визначити зміну урожайності від ураження золотистою картопляною 

нематодою (таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Вплив інвазійного навантаження особин Globodera rostochiensis на 

урожайність стійких сортів картоплі (2018–2019  рр.) 

Сорт 

Урожайність, т/га Втрати врожаю 

на інвазійному 

фоні 
без інвазії т/га % 

Дніпрянка 18,8 19,9 1,1 5,5 

Західна 24,2 26,6 2,4 9,0 

Белла роса 24,4 25,8 1,4 5,4 

Санте 21,7 24,3 2,6 10,7 

Карлена 20,5 23,0 2,5 10,9 

Мелодія 19,7 21,4 1,7 7,9 

НІР05 0,22 0,12 - - 

 

Встановлено, що найбільший урожай від нематодостійких сортів як на 

інвазійному ґрунті, так і на вільному від нематод, отримано при вирощуванні сортів 

Західна – 24,2–26,6 т/га та Белла роса – 24,4–25,8 т/га. Найменшу продуктивність 

картоплі встановлено у сортів Дніпрянка та Мелодія. Порівнюючи отриманий 

урожай картоплі з інвазійної ділянки з урожайністю цих же сортів з ділянкою без 

інвазії у ґрунті, найменші втрати врожаю спостерігали у сортів Дніпрянка і Белла 
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роса, які становили 5,5 та 5,4 % відповідно. При цьому найбільший недобір урожаю 

спостерігався при вирощуванні сорту Карлена – 10,9 %. В середньому, втрати 

врожаю картоплі при вирощуванні сортів на інвазійному фоні порівняно з 

безінвазійним становили 8,2 %.  

Висновки. Найвищий нематодоочищуючий ефект ґрунту спостерігався при 

вирощуванні сортів картоплі Мелодія і Карлена, так як післязбиральний рівень 

чисельності фітонематод у ґрунті зменшився на 74,5–77,3 %  в порівнянні з 

допосадковим. 

В середньому втрати врожаю при вирощуванні нематодостійких сортів 

картоплі на інвазійному фоні порівняно з безінвазійним становили 8,2 %. 

Список літературних джерел 

1. Бабич А. Г., Сикало О. О., Коржук Р. Д. Виявлення і заходи захисту від 

карантинних видів нематод картоплі : методичні вказівки до проведення 

лабораторних занять із напрямку 13.01 «Агрономія». Київ : Вид-чий центр НАУ, 

2005. 21с. 

2. Білик А. Г., Константінова Н. А., Башинська О. В. Карантинні організми на 

території України у 2008 році [в т. ч., картопляна міль, рак картоплі, золотиста 

картопляна нематода]. Карантин і захист рослин: наук.-вироб. журн. 2009. №4. 

С. 21–23. 

3. Методы оценки сортообразцов картофеля на устойчивость к золотистой 

картофельной нематоде в лабораторных испытаниях / Симаков Е.А., Глез В.М., 

Мананков В.В., Журавлев А.А., Ильичева А.А., Писаренко Э.К. Москва : ООО 

«Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК»»,2006. 20с. 

4. Савотиков Ю. Ф., Шестеперов А. А. Рекомендации по выявлению и мерам 

борьбы с очагами глободероза картофеля. Москва. 1986. 126с. 

5. Картопля: біологія та технологія вирощування : монографія //С.М. 

Каленська, Н.В. Кнап, І.О. Федосій. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 144 с. 

 

 

УДК 582. 998.1 (477.42)  

СИРОВИННА ПРОДУКТИВНІСТЬ ARTEMISIA DRACUNCULUS ЗА 

ІНТРОДУКЦІЇ В БОТАНІЧНОМУ САДУ ПОЛІСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

І. В. Іващенко, к. б. н., доцент кафедри захисту рослин 

Л. А. Котюк, д. б. н., доцент кафедри загальної екології 

Н. В. Лазарєва, магістрант 

Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. Artemisia dracunculus – цінна харчова, лікарська, 

ефіроолійна культура родини Asteraceae. Рослина розповсюджена в Монголії, 
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північному Китаї, Сибіру, середній полосі і європейській частині Росії, Україні, 

Балканах, Прибалтиці, країнах Середземномор’я, Центральній Європі, північній 

Африці, Мексиці, Південній і Північній Америці, в Україні. A. dracunculus містить 

ряд цінних біологічно активних речовин: ефірну олію, кумарини, флавоноїди, 

фенолкарбонові кислоти, вітаміни, дубильні речовини, алкалоїди, сесквітерпеноїди, 

що визначає його лікувальні властивості (Ochur et al., 2013; Іващенко та ін., 2014; 

Fildan et al., 2019). Естрагон виявляє жарознижуючу, протизапальну, 

ранозагоювальну, противиразкову, спазмолітину, сечогінну, жовчогінну, 

антиканцерогенну, протисудомну, антибактеріальну, антипротозойну, 

заспокійливу дію (Кораблева, Рахметов, 2012; Іващенко та ін., 2015; Aydin et al., 

2019; Manfrinato et al., 2019; Kirkin et al., 2019). Його культивують в багатьох країнах 

світу: США, Німеччині, Франції, Голандії, Болгарії, Угорщині, Білорусії, Росії, 

Середній Азії, Ірані, Індії, Україні.  

У зв’язку з відсутністю відомостей щодо адаптивних властивостей A. 

dracunculus при введенні в культуру в умовах Центрального Полісся України метою 

наших досліджень було вивчення господарсько цінних ознак інтродуцента.  

Виклад основного матеріалу. Предметом досліджень слугували рослини 

трьох форм Аrtemisia dracunculus за умов зростання в ботанічному саду Поліського 

національного університету, що належить до зони Центрального Полісся України. 

Вихідний посадковий матеріал отримано із колекції пряно-ароматичних рослин 

відділу культурної флори НБС імені М. М. Гришка НАН України та Ботанічного 

саду Львівського національного університету імені І. Франка. Рослини полину 

естрагонового вирощували упродовж 2018–2019 рр. на відкритій, добре освітленій 

ділянці за схемою 70×50 см згідно рекомендацій М. Г. Иванова (2002). Біометричні 

виміри проводили на основі методичних рекомендацій В. Ф. Моисейченко и др. 

(1994), Б. А. Доспехова (1985). Облік продуктивності надземної маси визначали в 

період масового цвітіння рослин за методикою польових дослідів (Доспехов,1985).  

А. dracunculus – багаторічний трав’яний полікарпик із надземними 

ортотропними пагонами до 1,5 висотою і цільнокраїми, лінійно-ланцетними або 

майже лінійними листками; суцвіття волотисте, насіння дрібне, 0,6 мм довжиною, 

плоскувате, яйцеподібне, буре (Флора УССР, 1962). Структура пагонового тіла 

особин полину естрагонового представлена ортотропними та анізотропними 

вегетативними і монокарпічними пагонами. Довжина монокарпічних пагонів в 

умовах досліджень становила від 101 до 148 см, в середньому 122 см. Максимальні 

показники відмічені у рослин форми №1 – 148 см, мінімальні – у форми № 2 – 101 

см. Загалом, довжина пагонів у окремих рослин у 2018 і 2019 рр. коливалась в 

діапазоні 52–200, 51–190 см, відповідно. На інтенсивність росту і розвитку рослин 

значно впливають погодні умови і вік самих рослин. Інтродуценти різних форм 

Artemisia dracunculus відрізнялись також за кількістю пагонів. Найвищі показники 

спостерігались у рослин форми № 2 – 131,6 шт , найнижчі – у форми № 3 – 91,9 шт, 
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в середньому – 112,9 шт. Надземна маса рослин коливалась від 1446 до 2715,9 

г/рослину, індивідуально за особинами – від 1000 до 7000 г/рослину. 

Сировинна продуктивність полину естрагонового за роки досліджень 

становила в середньому від 2,2 до 4,0 кг/м2 (див. рис. 1).  

 

Рис. 1. Продуктивність Artemisia dracunculus залежно від формових 

особливостей та року вегетації за інтродукцї в ботанічному саду ЖНАЕУ, кг/м2 

Найвищі показники відмічені у рослин форми № 1 – в середньому 3,98 кг/м2, 

значно нижчі – у форми № 3 – 2,22 кг/м2. Отже, продуктивність рослин форми №1 

була вищою в 1,8 і 1,2 рази, ніж форм № 3, № 2, відповідно. 

Висновки. Встановлено, що за інтродукції в ботанічному саду Поліського 

національного університету полин естрагоновий у фазу цвітіння має в середньому 

від 91,9 до 131,6 шт. пагонів довжиною від 101 до 148 см, надземну масу від 1446 

до 2715 г/рослину, сировинну продуктивність – від 2,2 до 4,0 кг/м2. Максимальні 

показники сировинної продуктивності відмічені у рослин форми № 1 – 3,98 кг/м2, 

що в 1,8 та 1,2 рази більше, ніж у форм №3 та №2, відповідно. Отже, інтродуценти 

форми №1 полину естрагонового є найбільш перспективними для культивування в 

умовах Центрального Полісся з метою застосування у фармації, косметології, 

харчовій промисловості. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі в Україні надзвичайно актуальним 

є отримання в широкому асортименті якісної і безпечної продукції з урахуванням 

економічних та природоохоронних аспектів. Досягнення поставленого завдання 

гальмується тенденцією в Україні до зниження врожаю та якості 

сільськогосподарських культур. спричинене діяльністю шкідливих організмів і 

особливо об’єктів ентомофітофагології. Відомо, що комахи-фітофаги в ряді 

http://doi.org/10.25135/rnp.102.18.07.329
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випадків здатні завдавати суттєвої шкоди вирощуваним культурам через зниження 

продуктивності та погіршення якості врожаю. Одним із основних шляхів вирішення 

цієї проблеми є застосування економічно та екологічно обґрунтованих систем 

захисту рослин, в основі яких лежать процеси моніторингу стану екосистем. Це 

свідчить про необхідність розробки і впровадження сучасних та новітніх систем 

фітосанітарного моніторингу. Існуючі нині системи фітосанітарного моніторингу 

розроблялися для іншої структури землекористування, в ряді випадків без 

врахування екологічних, технологічних, економічних, матеріальних, енергетичних 

та інших вимог. 

В Україні є значні площі природних та культурних фітоценозів, для яких 

важливо забезпечити економічно доцільне (корисне) біорізноманіття, яке, в ряді 

випадків, здатне запобігати або гальмувати розвиток шкідливих організмів, 

включаючи і комах-фітофагів. Це особливо стосується спеціальних сировинних 

зон, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва, придатної для 

виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування, санітарно-курортних 

зон, ботанічних садів, фітодизайнових композицій відкритого ґрунту міст та інших 

населених пунктів. У таких умовах виробництва продукції рослинництва роль і 

значення ефективного моніторингу, прогнозу розвитку комах-фітофагів та 

надійного контролю ентоморізноманіття особливо посилюється. 

Виклад основного матеріалу. Передусім треба відзначити, що на сучасному 

етапі в фітокультурології розробляються принципово нові стратегічні й тактичні 

системи виробництва продукції рослинництва, що ґрунтуються на системному 

підході виробництва фітопродукції. 

Аналіз розвитку агропромислового комплексу різних країн свідчить, що в 

фітокультурології є кілька напрямів ведення екосистем, які істотно різняться між 

собою в першу чергу за такими параметрами як економічні, енергетичні, екологічні 

тощо. Так, зокрема, ці напрями можна логічно розподілити на такі групи: 

землеробство без використання синтетичних препаратів (біологічне, або органічне, 

натуральне й біодинамічне) та з їх використанням (екстенсивне й інтенсивне, або 

промислове землеробство). 

Огляд сучасної літератури та наукових розробок показує, що останніми роками 

відбувається процес інтеграції натурального (органічного, або біологічного), 

біодинамічного, екстенсивного, інтенсивного (промислового) та no-till землеробств 

з новітніми технологіями, зокрема з системою точного (СТЗ) та інформаційного 

землеробства (СІЗ). При цьому останній напрям є найбільш актуальним та 

перспективним для умов України [1–4].  

Як відомо [2], застосування систем точного та інформаційного землеробства 

вимагає комплексного і оперативного аналізу стану фітоценозів для успішного 

проведення польових робіт, наприклад, операцій захисту рослин. В останньому 

випадку існуючі способи реєстрації видового складу домінантних та 

субдомінантних комах-фітофагів, наприклад, за допомогою операцій косіння 
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ентомологічним сачком є малопродуктивними і неадекватними природному стану 

фітоценозів, які існують в тривимірному просторі і реальному часі. Відомі на даний 

час такі методи обліку: ґрунтові розкопки, пробні площадки, відбір проб рослин, 

використання біоценометрів, ящиків Петлюка тощо, які також не відповідають 

вимогам сучасних систем землеробства. 

Враховуючи, що в основі стратегії і тактики управління економічно 

прибутковим (корисним) біорізноманіттям фітоценозів, зокрема і 

ентоморізноманіттям, є надійний, швидкий та ефективний моніторинг стану 

природних та культурних екосистем, виникла необхідність розробки принципово 

нових ефективних і високопродуктивних способів моніторингу та відповідно 

систем захисту рослин залежно від обраних напрямків землеробства та ряду інших 

параметрів. 

В останні роки розробляється принципово новий напрям моніторингу 

біорізноманіття екосистем – технічний зір, застосування якого дозволяє об’єктивно 

і з високою продуктивністю (порівняно з відомими методами) проводити обліки 

чисельності ряду видів комах. 

Запропонований метод моніторингу біорізноманіття екосистем за допомогою 

технічного зору базується на аналізі певного об'єму фітопростору за допомогою 

фото- та відеоапаратури з метою накопичення об’єктивної і оперативної інформації 

про стан фітоценозів, наприклад, на предмет рівня шкідливих факторів. 

Фото- та відео обладнання системи технічного зору повинно мати високу 

роздільну здатність для формування якісних знімків та фільмів з можливістю їх 

наступного детального аналізу. У той же час бажано, щоб апаратура спостереження 

була малогабаритною та легкою і мала можливість передавати інформацію 

бездротово на певну відстань. Прикладом такої апаратури може бути дистанційна 

відеокамера ZT – 802, що передає кольорове зображення предметів у реальному 

часі. Відеокамера працює від джерела струму напругою 9 В, в якості якого виступає 

акумулятор. Зображення передається на приймач, який приєднаний до комп’ютера. 

Вага відеокамери складає 16 грамів, а максимальний радіус її дії до 300 м. Таку 

відеокамеру зручно встановлювати на засобі спостереження повітряного базування. 

Застосування систем технічного зору для обліку організмів 

ентомофітофагології та ентомоанфології показали високу ефективність 

моніторингу, зокрема: можливість визначення, в ряді випадків, видового складу 

біорізноманіття в реальному часі без його збирання і за відсутністю активного 

фізичного втручання в трофічні процеси; можливість реєстрації часу перебування 

біорізноманіття в певному місці агроекосистеми. Можлива фіксація особливостей 

поведінки видів у конкретних умовах; вивчення динаміки чисельності 

біорізноманіття залежно від погодних умов, добового та сезонного ритму розвитку; 

реєстрація баз даних щодо поведінки біорізноманіття. 

Висновки. З метою встановлення фітосанітарного стану фітоценозів особливо 

для технологій точного та інформаційного землеробства необхідна принципово 
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нова система моніторингу, яка ґрунтується на застосуванні засобів технічного зору, 

що має очевидні переваги щодо об’єктивності і оперативності проведення обліків 

чисельності біорізноманіття порівняно з відомими методами. 
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Постановка проблеми. Соя є однією з найбільш цінних олійних культур, яка 

збільшує свої площі як в Україні, так і у всіх європейських країнах. З кожним роком 

на полицях магазинів збільшується кількість продуктів, які виготовляють із неї – 

сир тофу, соєва олія, соєве молоко та замінники м’яса на основі сої. Велике значення 

соя має у кормовиробництві, з неї виробляють соєву макуху та соєвий шрот. 

Ця культура є добрим попередником для багатьох сільськогосподарських 

культур, вона не тільки виробляє азот, а й збагачує ґрунт ним для наступних 

культур. 

Проте, на початку вегетації соя має великого конкурента у боротьбі за основні 

елементи живлення, такого як бур’ян, оскільки бур’яни ростуть більш швидше і, 

тим самим, пригнічують розвиток рослин сої.  

Технологія вирощування сої наразі включає хімічний метод регулювання 

чисельності бур’янів і, оскільки, на посівах переважає змішаний тип забур’янення, 

то виникає необхідність у використанні сумішей гербіцидів або проведення 

послідовних обробітків препаратами. Дослідженнями встановлено, що 

використання сумішей гербіцидів у регулюванні чисельності бур’янів дає кращий 
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результат, ніж їх окреме застосування. Високу ефективність за змішаного типу 

забур’яненості також виявлено у бакових сумішей гербіцидів Базагран, 1,25 л/га, 

Хармоні 75, 3,5 г/га, Фюзілад Форте 150 ЕС, 0,8 л/га [5]. У системі захисту посівів 

сої від бур’янів важлива роль відводиться ґрунтовим гербіцидам, завдяки яким 

стримується поява декількох хвиль бур’янів та забезпечується надійний захист 

рослин від небажаної сегетальної рослинності на початкових фазах 

онтогенезу [4,6].  

Тому, метою наших досліджень було визначення впливу ґрунтових гербіцидів 

на окремі види бур'янів у посівах сої за змішаного типу забур’яненості.  

Виклад основного матеріалу. Польові дослідження проводили протягом 

2018–2019 рр. в умовах дослідного поля Поліського національного університету 

(с. Велика Горбаша Черняхівського району Житомирської області).  

Висівали ранньостиглий сорт сої Сандра у нормі висіву 550–650 тис схожих 

насінин/га.  

Дослідження проводили згідно «Методики використання і застосування 

пестицидів» [7]. Гербіциди, які використовували в дослідженнях, включені до 

«Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (за 

2017 рік) [9]. 

У дослідженні використовували препарати Зенкор Ліквід, 0,5 л/га та Основа 

1,5 л/га, а також їх суміші. Контроль кількості найпоширеніших видів бур’янів у 

посівах сої та ефективність дії гербіцидів визначали для кожного виду окремо.  

Триразова повторність досліду. Чисельність, видовий склад, динаміку 

засміченості бур’янами визначали кількісно-ваговим методом. Облік чисельності 

бур'янів проводили навесні – на 14 та 28 добу після застосування гербіцидів та перед 

збиранням врожаю. 

Статистичну обробку отриманих експериментальних даних проводили 

методом дисперсійного аналізу за допомогою прикладних комп’ютерних програм. 

При визначенні видового складу бур’янів у посівах сої встановили, що в 

умовах дослідного поля ЖНАЕУ переважають види: лобода біла (Chenopodium 

album L.), щириця звичайна (Amaranthus album L.), осот польовий (Cirsium arvense 

L.), пирій повзучий (Elytrigia repens L.). Такий тип забур’яненості у посівах 

ускладнює проведення заходів для регулювання чисельності бур’янів протягом 

вегетації культури.  

Результати проведених досліджень показали ефективність гербіцидів у 

зменшенні чисельності бур’янів. Внесення гербіцидів Зенкор Ліквід, 0,5 л/га та 

Основа, 1,5 л/га хоч і сприяли зменшенню кількості бур’янів, порівняно з 

контролем, проте кращі результати показало застосування сумішей гербіцидів. 

Використання сумішей досліджуваних препаратів з нормами внесення 

0,37+1,2 л/га та 0,37+1,5 л/га показали зменшення кількості бур’янів відповідно на 

46 і 49 шт\м2 на 14 добу дослідження, на 62 і 67 шт/м2 на 28 добу і на 71 і 76 шт/м2 

перед збиранням врожаю, порівняно з контролем. 
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Однак, кращий результат отримано у варіанті із застосуванням суміші 

препаратів Зенкор Ліквід, 0,5 л/га + Основа, 1,5 л/га. Вже на 14 добу після 

використанняя препаратів спостерігали зменшення кількості бур'янів на 54 шт/м2 і  

на 25 добу – на 68 шт/м2, а перед збиранням урожаю – на 79 шт/м2, порівняно з 

контролем. 

Перед збиранням урожаю найбільшу чисельність бур'янів спостерігалась у 

контрольному варіанті і  становила 102 рослини  на 1 м2. Приблизно однаково 

проявили себе з рекомендованими нормами внесення та. У варіантах, де 

застосовували суміші гербіцидів Зенкор Ліквід та Основа з норми внесення 0,37 та 

1,2 л/га і 0,37 та 1,5 л/га спостерігали зменшення кількості бур'янів на 14 добу 

обліку на 49 і 50 шт/м2. 

Із наших спостережень встановлено, що застосування гербіциду Зенкор Ліквід, 

0,5 л/га є ефективним проти дводольних видів бур’янів, зокрема щириці звичайної, 

проте меншу ефективність він проявив щодо осоту польового та пирію повзучого. 

Сумісне застосування цього гербіциду із зниженою нормою до 0,37 л/га разом із 

Основа 1,2 л/га не дало значного підвищення ефективності дії. Проте сумісне 

застосування препаратів Зенкор Ліквід, 0,5 л/га та Основа, 1,5 л/га показало високу 

ефективність дії щодо всіх бур’янів, у тому числі і пирію повзучого та осоту 

польового. Тому застосування мінімальних рекомендованих норм Зенкор Ліквід, 

0,5 л/га та Основа 1,5 л/га є високоефективним як до однорічних дводольних 

(ефективність дії 70–99 %), так і злакових (ефективність дії 48–90 %) видів бур’янів. 

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що в умовах 

дослідного поля ЖНАЕУ у посівах сої переважає змішаний тип забур’янення.  

Застосування ґрунтових гербіцидів дозволить захистити посіви сої від бур’янів 

на початкових фазах розвитку рослин. 

Сумісне застосування гербіцидів Зенкор Ліквід у нормі внесення 0,5 л/га та 

Основа із нормою внесення 1,5 л/га дає можливість знизити кількість дводольних 

та злакових бур’янів на початку вегетаційного періоду у посівах сої у 14,3–7,2 раза.  

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на встановлення 

фітосанітарного стану посівів сої та пошук найбільш ефективних препаратів для 

регулювання чисельності бур’янів у агроценозі. 
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РОЗВИТОКТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФІТОФТОРОЗУ ТА 

КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА В УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 

Ю. Ф. Руденко, к. с.-г. н., доцент кафедри захисту рослин 

І. О. Дрига, магістрант 

Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. В Україні з давніх картопля стала традиційною 

культурою. На сьогодні важко уявити будь-яку українську родину де не споживали 

б картоплю. Саме тому її не безпідставно називають «другим хлібом». Жоден із 

сучасних приватних землекористувачів не обходиться без щорічного вирощування 

картоплі, хоча б для власних потреб. 

Однак, вирощування картоплі щорічно вимагає ретельного догляду та захисту 

від шкідливих організмів. Найбільш поширеним шкідником на посадках картоплі 

був і залишається колорадський жук, а найшкідливішою хворобою – фітофтороз 

[1,3]. Хоча і існує велика кількість методів та засобів захисту картоплі від даних 

шкодочинних організмів, та щорічно відмічаються втрати врожаю та якості 

товарних бульб [2]. А у роки зі стоянням сприятливих для розвитку шкідників та 

патогенів погодних умов в період вегетації рослин, втрати врожаю від 

колорадського жука та фітофторозу можуть сягати 50 % та більше [2]. 

Практика показує, що найбільша шкода завдається рослинам картоплі при 

одночасному ураженні стебел та листя збудником фітофторозу та пошкодженні 

колорадським жуком. В цьому випадку без негайного застосування 

високоефективних заходів захисту можна повністю втратити урожай товарних і 

насіннєвих бульб. На це в свою чергу впливає і стійкість шкідливих організмів 

проти застосовуваних засобів захисту та екологічна пластичність до зміни 
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навколишнього середовища [3]. Саме тому, розмір втрат врожаю, який завдають 

шкідливі організми у кожному грунтово-кліматичному регіоні різний. 

Виклад основного матеріалу. Для уточнення еколого-біологічних 

особливостей прояву фітофторозу та появи колорадського жука ми провели 

фітопатологічні та ентомологічні обліки та спостереження у посадках картоплі 

сорту Вінетта протягом періоду вегетації 2018–2019 рр. в умовах дослідного поля 

ЖНАЕУ. Проведені нами обліки та спостереження показали, що погодно-

кліматичні умови у досліджувані роки були сприятливими для розвитку збудників 

фітофторозу та личинок і імаго колорадського жука.  

Дані наших спостережень за посадками показали, що обліки необхідно 

проводити в два етапи – перший через 12 днів після повних сходів, другий – через 

14–15 діб після першого. Так у 2019 році наростання чисельності імаго майже не 

було, кількість яйцекладок зменшилась, але збільшився відсоток заселення кущів 

личинками майже на 40 % порівняно із 2018 роком. Середня чисельність 

яйцекладок також у 2018 році була вищою як при першому, так і при другому 

обліках. Проте внаслідок тривалішого періоду високих температур у 2018 році 

спостерігався спалах масової появи личинок першого віку, чисельність кущів 

заселених личинками у 2018 році була майже втричі вищою порівняно з 2019 роком 

Чисельність імаго на кущ картоплі за роки обстежень була майже однаковою і 

в середньому не перевищувала 4 шт. (при другому обстеженні). 

Крім того результати обстежень показали, що фітофтороз має високу 

прогресивну здатність і за два тижні бал ураження рослин підвищується майже в 

двічі. Найбільш сильно хвороба розвивалась в період червня місяця випадала 

помірна кількість дощів. У 2019 році за сухої погоди розвиток фітофторозу був 

невисоким і ураження рослин було в межах 7–6 балів.  

Висновки. Отже, проведені нами обліки і спостереження підтверджують 

необхідність проведення щорічного моніторингу всіх регіонів і площ де 

вирощується картопля щодо ступенів розповсюдження фітофторозу та 

колорадського жука. Це в свою чергу сприятиме не лише завчасному плануванню 

та проведенню захисних заходів, а й дає можливість складати коротко- і 

довгострокові прогнози розвитку шкідливих організмів у конкретних грунтово-

кліматичних умовах. 
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Є. В. Фролов, Т. П. Вашкевич, К. В. Мисько, Л. С. Каленська, Б. А. Оверчук, 

Д. Талько, магістранти 
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Постановка проблеми. Круп’яні культури нині заслуговують особливої 

уваги, важливе місце, серед яких відводиться просу. За складом поживних речовин 

просо є джерелом найважливіших мікроелементів (Cu, I, Br) та вітамінів (В2, В5, В6). 

Біологічна цінність білка знаходиться на рівні його якості у кукурудзі, квасолі, 

арахісі та пшеничному борошні, а на енергетичному рівні – перевищує енергетичну 

цінність рису. Значна кількість незмінних амінокислот (лізин, метіонін, триптофан 

та ін.) знаходиться у його зерні. Однак, останнім часом посівам проса значної шкоди 

завдають хвороби, які не дають можливість, у повному обсязі, реалізувати 

потенційні можливості сортів та погіршують якість зерна [1, 2]. 

У літературних джерелах часто зустрічається думка, що просо 

стійке до багатьох збудників хвороб, зокрема борошнистої роси, різних видів іржі 

тощо [3, 4]. Однак, ряд дослідників [5, 6] стверджують, що культура здатна 

уражатися збудниками хвороб, які призводять до зменшення урожайності зерна. 

Черемісіна Є. Д.  [7] відзначає, що саме хвороби є основною причиною втрат 

врожаю проса. 

Ряд вітчизняних та іноземних науковців на перше місце за шкідливістю для 

формування врожаїв культури відносять сажку [8–12]. За дослідженнями 

Е. Д. Черемісіної, З. Н. Бобкової і A. M Ханигіного встановлено, що просо має 

стійкість до патогенів борошнистої роси і різних видів іржі тощо [7, 8]. Сурковим 

Ю. С. [5, 9] зазначено, що найбільш поширеними і шкідливими хворобами проса 

крім звичайної сажки є бактеріальна плямистість і некротичний меланоз. 

Американські вченні вважають, що втрати врожаю спричиняє патогенна 

мікрофлора насіння, найбільша частка якої припадає на гриби роду 

Helminthosporium sрр. та Fusarium spp. [11, 12]. 

Тому, метою наших досліджень було визначення домінуючих мікозів проса 

посівного та їх розвиток залежно від кліматичних умов та технологічних елементів 

вирощування. 

Виклад основного матеріалу. Польові досліди проводили впродовж 2018–

2019 рр. в умовах дослідного поля Поліського національного університету 

(Черняхівський район, Житомирської обл.). Ґрунт дослідних ділянок – сірий 

лісовий легкосуглинковий. 
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Метеорологічні умови 2018–2019 рр. вирізнялися нерівномірністю 

температурного режиму і кількості опадів упродовж вегетації проса посівного, що 

сприяло одержанню достовірних даних поширення та розвитку мікозів у агроценозі 

культури. 

Обліки та спостереження за розвитком хвороби здійснювали за методикою 

фітопатологічних досліджень: систематичних візуальних обстежень, методом 

відбору рослинних проб та облікових ділянок [13].  

Фітопатогенні мікроорганізми наносять значних економічних збитків 

сільському господарству. Збудники хвороб постійно уражують насіння та всі 

органи рослин упродовж вегетації. Вони порушують нормальний перебіг 

фізіологічних процесів, що призводить до часткової або повної загибелі рослин. В 

уражених фітопатогенами рослин погіршується якість зерна та знижується 

урожайність [12]. 

На основі досліджень проведених упродовж 2018–2019 рр., встановлено 

співвідношення видового складу збудників хвороб в агроценозах проса посівного в 

Поліссі України. 

Встановлено, що найпоширенішими збудниками хвороб проса посівного є 

мікози: звичайна сажка (Sphacelotheca destruens (Schltdl.) J. A. Stev. & Aar. 

G. Johnson), бура плямистість (Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker), 

фузаріозна коренева гниль (Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc., F. verticillioides 

(Sacc.) Nirenberg, F. sporotrichioides Sherb.), звичайна коренева гниль (Bipolaris 

panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker), пірикуляріоз (Magnaporthe grisea 

(T. T. Hebert) M. E. Barr), альтернаріоз (Alternaria alternata (Fr.) Keissl.) та аскохітоз 

(Ascochyta sp.) (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Частка хвороб у структурі мікозів проса посівного в Поліссі України,  

2018–2019 рр. 
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Встановлено, що домінуючими в питомій частці є бура плямистість (30 %), 

кореневі гнилі (звичайна – 13 %, фузаріозна – 11 %) та пірикуляріоз (18 %). Менша 

частка становила склероспорозу і сажки (10 і 9 % відповідно), а аскохітоз – 3 %. 

Досліджено, що однією із найпоширеніших та шкідливих хвороб проса 

посівного є бура плямистість (Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker). Перші 

прояви хвороби з’явилися у фазі 2–3 листків (спостерігалися світло-зелені плями, 

які поступово буріли). Інтенсивно хвороба розвивалася на листі дорослих рослин у 

вигляді видовжених, еліптичних, буруватих плям з облямівкою. У вологу погоду на 

плямах формувався сіро-бурий наліт, листя поступово в’януло та відмирало. 

Уражене зерно формувалося щупле із почорнінням зародкового кінця насінини та 

зниженою схожістю. За роки досліджень розвиток бурої плямистості становив від 

17,3 до 25,1%.  

Відзначимо, що збудник пірикуляріозу (Magnaporthe grisea (T. T. Hebert) 

M. E. Barr) розвивається за широкого діапазону температури (15–35 °С) і вологості 

повітря (77–82 %) та становив у межах від 3,8–15,4%. 

Збудники кореневих гнилий (Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker та 

гриби роду Fusarium sp.) викликали побуріння і деформацію проростків, які часто 

гинули ще до виходу колеоптиле на поверхню ґрунту. При появі сходів на листках 

утворювалися бурі смуги та плями. Спостерігалося побуріння кореневої системи та 

прикореневої частини стебла у вигляді бурих штрихів. Розвиток сягав від 5,3 до 

14,8 %. 

Висновки. На Поліссі в агроценозах проса посівного найбільшого поширення 

набули збудники грибних хвороб: Sphacelotheca destruens (Schltdl.) J. A. Stev. & Aar. 

G. Johnson, Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker, Fusarium culmorum 

(W. G. Sm.) Sacc., F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg, F. sporotrichioides Sherb., 

Magnaporthe grisea (T. T. Hebert) M. E. Barr, Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 

Ascochyta sp. тощо.  

Розвиток грибних хвороб залежав від гідротермічних умов, сортових 

особливостей культури та агротехніки вирощування і становив від 3,8 до 25,1 %. 

Слід відзначити, що знання видового складу мікозів, має ключове значення для 

встановлення ефективних заходів обмеження їх розвитку та шкідливості при 

вирощуванні культури. 
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Постановка проблеми. Ріпак є однією з найбільш перспективних олійних 

культур у світі, що характеризується унікальними біологічними і хімічними 

властивостями. За останні 10–15 років спостерігається стабільне зростання 

посівних площ ріпаку у світі та Україні, що пояснюється змінами у селекції цієї 



« Н а у к о в і  ч и т а н н я  –  2 0 2 0 »  

81 
 

культури та впровадженням у виробництво сортів та гібридів з низьким вмістом 

ерукової кислоти в олії [1]. 

У результаті переробки однієї тонни ріпаку отримують близько 450 л однієї із 

найбільш дешевої високоякісної олії, що застосовується у багатьох галузях 

промисловості та має значний попит на світовому ринку. Ріпакову олію 

споживають у натуральному вигляді до салатів і в кулінарії, а також вона є 

найкращою сировиною для виробництва бутербродного масла, маргаринів, 

майонезів, приправ, кондитерських жирів. Ріпакова олія корисна, оскільки має 

властивість зменшувати уміст холестерину в крові, що запобігає серцево-судинним 

захворювання та зменшує загрозу тромбоутворення. Жирні кислоти ріпакової олії 

застосовують у виробництві мила, гуми, свічок, лаків, пластмас, що легко 

розкладаються у природному середовищі. Виробники синтетичних миючих засобів 

також переорієнтовуються на застосування ріпакової олії, зокрема в пральних 

порошках, розчинниках [1, 2]. Окрім того із однієї тонни насіння отримують 580 кг 

макухи зі значним умістом білка, що цінується як корм для тварин. У 100 кг 

ріпакового шроту міститься 90 кг кормових одиниць, він має високий коефіцієнт 

перетравності. З 1 гектару посіву ріпаку можна заготовити до 80 кг меду [2].  

Ріпак озимий є досить вибагливою культурою до погодних умов, що 

складаються в осінній період росту і розвитку рослин та взимку. Основними 

чинниками, що впливають на перезимівлю ріпаку озимого є наявність та товщина 

снігового покриву, кількість опадів, температурний режим та його добові 

коливання. Відсутність снігового покриву взимку у поєднанні із тривалою 

мінусовою температурою призводить до зрідження посівів або навіть повної 

загибелі рослин. Установлено, що в окремі роки зменшення урожайності насіння 

ріпаку озимого від несприятливих погодних умов можуть становити до 45–50 % і 

більше. У формуванні оптимальних умов росту і розвитку значну роль відіграє 

удосконалення елементів агротехнологій вирощування ріпаку озимого. Тому 

вивчення ефективності застосування фунгіцидів з рістрегулюючим властивостями 

має актуальне значення. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводили протягом 2019–2020 

рр. на чорноземних типових грунтах в умовах ТОВ «Агро-Райгородок» 

Бердичівського району Бердичівської області. Вивчення впливу рістрегулюючих 

фунгіцидів на особливості перезимівлі рослин ріпаку озимого проводили за 

схемою: 1. Контроль (обробка водою); 2. Фолікур 250 EW, ЕВ (тебуконазол, 250 

г/л), 0,75 л/га; 3. Карамба Турбо, РК (метконазол, 30 г/л + мепікватхлорид, 210 г/л). 

Застосування фунгіцидів проводили в осінній період у фазі 3–5 листків ріпаку 

озимого. Облікова площа ділянок – 100 м2, повторність досліду – чотириразова. 

Розміщення ділянок – систематичне. Ріпак озимий гібриду ГКХ2624 вирощували 

за загальноприйнятою для зони технологією. 

Результатами досліджень вчених встановлено, що для успішної перезимівлі 

ріпак озимий на момент припинення осінньої вегетації повинен мати такий вигляд: 
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висота рослин – 20–25 см; діаметр кореневої шийки – 6–8 мм; кількість листків – 7–

9, глибина проникнення кореневої системи до 65 см [3, 4].  

Застосування фунгіцидів з антигібереліновим механізмом дії (ретардантів) 

зумовлює істотні зміни у морфогенезі рослин ріпаку озимого (рис. 1).  

Обприскування посівів ріпаку озимого рістрегулюючими фунгіцидами Фолікур 250 

EW, ЕВ (тебуконазол, 250 г/л) та Карамба Турбо, РК (метконазол, 30 г/л + 

мепікватхлорид, 210 г/л) призводить до зменшення кількості листків на рослину 

перед припиненням вегетації на 15,2–19 % порівняно з контролем (без обробки). 

Навесні після відновлення вегетації відмічено зменшення на 10,6–13,3 % кількості 

листків на 1 poслині ріпаку озимого, що пояснюється частковим відмиранням листя 

у період перезимівлі. Найвищу ефективність забезпечив фунгіцид Карамба Турбо, 

РК, що можна пояснити сумісною дією двох діючих речовин. Взаємодіючи 

метконазол і мепікватхлорид впливають на процеси біосинтезу гіббереллінів на 

різних етапах. Цей подвійний морфорегуляторний вплив якнайкраще запобігає 

передчасному й надмірному росту рослин ріпаку озимого у висоту. Порівняно з 

препаратами, що містять лише азол, Карамба Турбо, РК ефективніше регулює цей 

процес та забезпечує ідеальний габітус рослин із найменшою залежністю від 

погодних умов. 

 

Рис. 1. Кількість листків ріпаку озимого залежно від застосування рістрегулюючих 

фунгіцидів, середнє за 2019–2020 рр. 

Застосування восени фунгіцидів з ретардантними властивостями запобігає 

переростанню рослин перед входом в зимівлю. За обприскування ріпаку озимого у 

фазі 3–5 листків культури ріст надземної маси, у той час фотосинтез продовжується 

та посилюється, що сприяє накопиченню підвищеної кількості пластичних речовин 

у кореневій частині та прискорює ріст добре розгалуженого коріння, підвищує 

зимостійкість та інтенсивність продукційних процесів. 

Результати досліджень свідчать, що восени перед припиненням вегетації 

діаметр кореневої шийки рослин ріпаку озимого становив 4,7–6,8 мм (рис. 2). 
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Застосування рістрегулюючих фунгіцидів Фолікур 250 EW, ЕВ та Карамба Турбо, 

РК сприяє збільшенню діаметру кореневої шийки перед припиненням вегетації на 

1,7–2,1 мм порівняно з контролем. 

 
Рис. 2. Діаметр кореневої шийки ріпаку озимого залежно від застосування 

рістрегулюючих фунгіцидів, середнє за 2019–2020 рр. 

Застосування фунгіцидів з антигібереліновим механізмом дії запобігає 

переростанню рослин в осінній період, сприяє збільшенню діаметра кореневої 

шийки та маси кореня, що в кінцевому результаті знижує ризик загибелі під дією 

низьких температур. 

Висновки. Досліджувані препарати Фолікур 250 EW, ЕВ та Карамба Турбо, РК 

виявляють морфорегуляторний вплив, що запобігає надмірному росту рослин та 

сприяє зменшенню негативного впливу стресових факторів на ріпак озимий. 
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Постановка проблеми. Чотириногі кліщі родини Eriophyidae Nalepa – 

відрізняються від інших фітофагів декоративних культур значною різноманітністю 

життєвих форм та прихованим способом життя переважної більшості видів [2, 4, 8]. 

Кліщі, висмоктуючи вміст клітини паренхімної тканини рослин призводять до її 

відмирання, зниженню асиміляційної функції листків, загальному послабленню 

рослин. Водночас, деякі види є переносниками (векторами) вірусних хвороб 

рослин. Із економічно важливих видів цієї таксономічної групи кліщів можна 

навести вектора вірусного захворювання «розетковість» троянд – Phyllocoptes 

fructiphyllus K. А. З. Гордієнко [4] відмічала, що своєрідна морфологічна будова 

(гнучке, червоподібне видовжене тіло, дві пари ніг) і характерна особливість 

постембріонального розвитку зумовлюють ізоляцію еріофіїд серед інших груп 

кліщів. На ясені звичайному – Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) виявлено три види 

чотириногих кліщів: кліщ качановий ясеновий – Aceria fraxinivora Nal., кліщ 

черешковий ясеновий – Aceria fraxinicola Nal., кліщ листковий ясеновий – Vasates 

fraxini Nal. Поширеним є Aceria fraxinivora Nal. Хоч вся ці види віднесено до групи 

галових кліщів, але не всі із них утворюють гали, у звичному розумінні цього 

терміну (лат. galla — чорнильний горіх).  Наприклад, кліщ листковий ясеневий 

(Vasates fraxini) загортає краї листка ясена на нижній бік. Загорнута частина листка 

не потовщена і не деформована [4]. Найбільш шкідливим для ясена звичайного кліщ 

качановий ясеневий (Aceria fraxinivora Nal.) пошкоджує суцвіття ясена, які 

розростаються та утворюють білі м’ясисті нарости. В середині літа нарости 

темніють і засихають, довго лишаються на дереві, надаючи йому непривабливого 

вигляду. Зустрічається в усіх парках України [4] і сильно шкодить в насадженнях 

Лісостепу та Полісся [5]. Кліщ поширений у Середній і Північній Європі (Австрії, 

Польщі, Фінляндії) та Північній Америці (Каліфорнія) [4], Латвії [9] тощо. 

Метою дослідження було вивчення поширення та біологічних особливостей 

еріофіїдних кліщів – шкідників ясена звичайного в умовах урбофітоценозів. 

Дослідження проводили упродовж 2016–2019 рр. в парках, скверах, і 

ботанічних садах м. Києва та м. Житомир за відповідними методиками до вивчення 

фітосанітарного стану фітоценозів мегаполісів [1; 3; 4; 5; 6; 9; 10]. 
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Виклад основного матеріалу. Встановлено, що в переважній більшості 

біопроб, взятих нами  на ясені звичайному – Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) 

представлено трьома видами: кліщ качановий ясеневий – Aceria fraxinivora Nal., 

кліщ черешковий ясеневий – Aceria fraxinicola Nal. та кліщ листковий ясеневий – 

Vasates fraxini Nal. Поширеним є кліщ Aceria fraxinivora Nal. Кліщ пошкоджує 

суцвіття (квітки і квітконіжки). Суцвіття перетворюється у вирости (похожі на 

цвітну капусту), спочатку світло-жовтого, згодом – темно-коричневого кольору.  

Кліщ зимує на стадії дейтогенної самки під лусочками бруньок. Початок 

пошкодження суцвіття кліщем варіює в залежності від початку настання фази 

цвітіння ясена звичайного. Спостереженнями встановлено, що цвітіння ясена 

звичайного у роки спостереження найраніше відбувалося 12.04.2016 р. і 17.04. 2018 

р., а пізніше – 28.04.2019 р. та 29.04.2017 р. Отже, строк виходу кліща з місць зимівлі 

співпадає із строком початку цвітіння кормової рослини. Гали збільшуються і 

ростуть доти, поки триває цвітіння ясена звичайного. З багаторічними 

спостереженнями [7] в районі наших досліджень цвітіння ясена звичайного може 

тривати, в залежності від коливання температури, впродовж 5–7 діб.  

Для багатьох видів галових кліщів властива рання міграція із утворених ними 

галів до місця зимівлі. Вірогідних припущень цього явища досить багато: старіння 

кормового субстрату і непридатності для живлення, вплив скорочення дня, старіння 

самих галів, забруднення галів кліщами тощо [4; 10]. Ми вважаємо, що рання 

міграція кліща качанового ясеневого зумовлена не лише фізіолого-біохімічними 

змінами самих галів, а й у зв’язку із вузькою трофічною спеціалізацією – а саме, 

живлення лише на суцвіттях. Термін розвитку, яких не є тривалим, а тому рання 

міграція фітофага у місця зимівлі спостерігається вже в середині червня. Міграція 

в луски бруньок триває понад місяць, з середини червня до середини липня.  

Вважається, що кліщ пошкоджує багато видів ясенів – звичайний, 

гостроплідний, пенсільванський [9], манний або білий. Масово трапляється лише 

на ясені звичайному [9]. У зв’язку з тим, що ясен звичайний має понад 30 сортів і 

форм, ми досліджували ступінь пошкодження кліщем качановим ясеневим різних 

сортів, що вирощуються в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна (м. Києв) 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Ступінь пошкодження кліщем качановим ясеневим – Aceria fraxinivora Nal 

різних сортів Fraxinus excelsior L. (Oleaceae) в Ботанічному саду 

ім. акад. О. В. Фоміна (2016–2019 рр.) 
Fraxinus 

excelsior, сорт 

Рік.,  ступінь пошкодження, бал Середнє 

2016 2017 2018 2019 

“Asplenifolia” 18±3,1 7±0,9 20±2,1 8±0,9 13,2 

“Aura” 23±2,2 11±1,5 21±3,4 10±1,6 16,3 

“Crispa” 12±1,8 8±1,6 14±2,8 8±1,2 10,5 

“Nana” 26±3,7 13±1,7 22±3,1 10±1,1 17,8 

“Pendula” 25±2,9 16±2,7 23±3,3 14±1,5 19,5 
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Аналі даним, наведених в таблиці свідчить, що сорти ясеня звичайного 

пошкоджуються кліщем качановим ясеневим в роки спостереження щорічно. 

Ступінь пошкодження рослин змінювався в залежності від сприятливих, чи не 

сприятливих умов року та в залежності від сорту. Найбільш сильно фітофаг 

пошкоджував три сорти: “Pendula”, “Nana”, “Aura”. Тому, ці сорти ясена не бажано 

використовувати в озелененні урбофітоценозів мегаполісів. 

Отже, встановлено, що на ясені звичайному – Fraxinus excelsior L. в 

досліджуваному регіоні в умовах мегаполісів мешкає три види еріофіїдних кліщів: 

Aceria fraxinivora Nal., Aceria fraxinicola Nal. та Vasates fraxini Nal. Поширеним є 

кліщ Aceria fraxinivora Nal.    

Початок пошкодження суцвіття ясена звичайного кліщем – Aceria fraxinivora 

варіює в залежності від початку настання фази цвітіння кормової рослини. Цвітіння 

ясена звичайного у роки спостереження найраніше спостерігалося 12.04.2016 р. і 

17.04. 2018 р., а пізніше – 28.04.2019 р. та 29.04.2017 р. 

Міграція кліща качанового ясеневого з галів (місця живлення) зумовлена не 

лише фізіолого-біохімічними змінами самих галів, а й у зв’язку із вузькою 

трофічною спеціалізацією – а саме, живлення лише на суцвіттях, термін розвитку, 

яких не є тривалим. 

Серед досліджуваних сортів ясена звичайного найбільш стійкішими до 

пошкодження кліщем – Aceria fraxinivora були два сорти: “Crispa” та “Asplenifolia”  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

О. В. Дребот, к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою 

Поліський національний університет 

Н. М. Бавровська, к. е. н., доцент кафедри земельного кадастру 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Постановка проблеми. Сьогодні гостро стоїть питання реформування 

Держгеокадастру. На даний час, основною задачею реформування є зміна керівного 

складу даного виконавчого органу державної влади, як центрального його апарату, 

так і в межах районних відділів та обласних управлінь. Метою таких процедур є 

подолання корупції для покращення роботи державної служби з питань земельних 

ресурсів. Проте, відкинувши корупційну складову, можна бачити інші проблемні 

питання: неякісна робота держслужбовців геокадастру з населенням, 

невідповідність електронних кадастрових матеріалів істинним даним, 

недотримання термінів розгляду матеріалів землеустрою, складний бюрократичних 

механізм внесення даних у систему державного кадастру. Найбільш важливою 

задачею реформування виконавчого органу з питань земельних ресурсів є вивчення 

проблемних питань його роботи та планування комплексного їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Державна служба України з питань геодезії, 

картографії та кадастру – це розлогий державний апарат, який включає центральний 

орган та місцеві обласні управління і районні відділи. Кожне з яких об’єднує ряд 

інших підрядних підрозділів. Центральний апарат містить 10 департаментів. Кожен 

з департаментів об’єднує декілька відділів у кількості від 4 до 5 (табл. 1) [1]. Всього 

центральний апарат містить 48 відділів у своїй структурі. Крім департаментів та їх 

відділів у структурі центрального апарату Держгеокадатру присутні також 

Управління адміністративно-господарського забезпечення та Управління 

запобігання та виявлення корупції. У складі останнього є, наприклад,  відділ 

звернень громадян та доступу до публічної інформації, відділ запобігання та відділ 

виявлення корупції. Лише з огляду наявних департаментів та їх кількості важко 

уявити злагоджену роботу всього апарату та його роботу з регіональними 

підрозділами. Неменш складною є структура усіх регіональних управлінь в 

областях та відділів у районах. Наприклад, у структурі Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області налічується 7 управлінь, 23 відділи, 

8 секторів. Наявність такої кількості підрозділів та відповідно службовців, нажаль, 

не задовольняє належну роботу державного апарату та не означає якісний стан 

кадастрових даних [2]. 
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Таблиця 1  

Структура центрального апарату Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру 
Назва 

департаменту 
Назва відділу 

Департамент 
державного 
земельного 
кадастру 

Відділ взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами і 
методологічної роботи 
Відділ інформаційного забезпечення Державного земельного кадастру 
Відділ кількісного та якісного обліку земель 
Відділ реєстрації об’єктів  Державного земельного кадастру 

Департамент 
землеустрою, 

використання та 
охорони земель 

Відділ землеустрою 
Відділ використання земель сільськогосподарського призначення 
Відділ охорони земель 
Відділ використання земель несільськогосподарського призначення 

Департамент 
забезпечення 

діяльності 
служби 

Відділ організаційного забезпечення 
Відділ захисту інформації та електронного урядування 
Відділ аналітики та взаємодії з органами державної влади 
Відділ консультацій з громадськістю та зв’язків зі  ЗМІ 

Департамент 
кадрової 

політики та 
персоналу 

Відділ роботи з персоналом 
Відділ роботи з кадрами територіальних органів 
Відділ методичного забезпечення кадрової роботи 
Відділ роботи з керівниками державних підприємств 

Департамент 
міжнародної 
співпраці та 

ринку земель 

Відділ економічного регулювання земельних відносин 
Відділ ринку земель 
Відділ оцінки земель 
Відділ міжнародних відносин 
Відділ аукціонної діяльності 

Департамент 
сертифікації та 

контролю за 
використанням 

та охороною 
земель 

Відділ здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель та нагляду у сфері землеустрою 
Відділ методичного забезпечення та контролю за здійсненням 
інспекторської діяльності 
Відділ сертифікації 

Відділ експертизи 

Департамент 
топографо-

геодезичної і 
картографічної 

діяльності 

Відділ  організації топографо-геодезичних і картографічних робіт 
Відділ демаркації та делімітації державного кордону 
Відділ картографії та географічних назв 
Відділ державного геодезичного нагляд 
Відділ геопросторових даних та геоінформаційних систем 

Департамент 
забезпечення 

контролю якості 
надання послуг 

Відділ інформаційно-аналітичної роботи 
Відділ контролю виконавської дисципліни 
Відділ нагляду та проведення перевірок 
Відділ консультативно-сервісної роботи 

Департамент 
фінансового 
забезпечення 

Відділ планування та фінансування 
Відділ бухгалтерського обліку та звітності 
Відділ управління об’єктами державної власності 
Відділ закупівель  

Юридичний 
департамент 

Відділ нормативно-правового забезпечення, юридичної експертизи та 
управління державними підприємствами 
Відділ представництва в судах, взаємодії з правоохоронними органами та 
договірно-правової роботи 
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Відділ з питань європейської інтеграції та взаємодії з Верховною Радою 
України 
Відділ правового забезпечення роботи територіальних органів 

 

Відповідно до закону державний земельний кадастр – це єдина державна 

геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного 

кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також 

дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель 

між власниками і користувачами. Дійсно, багато даних  у кадастрі України є про 

власників земельних ділянок і користувачів. При чому, їх прізвища є 

загальнодоступними, як і дати формування прав на землю, що іноді обурює та дивує 

державних управлінців інших європейських країн. Проте, даних щодо якості землі 

та її сучасного стану у державному українському кадастрі не існує. Якісний стан 

ґрунтів характеризують лише суми грошової оцінки земель, що недавно 

оприлюднені на сайті НГО, які розраховані на основі балів бонітету 

агровиробничих груп ґрунтів. Правильність та точність проведення меж останніх 

викликає сьогодні великі сумніви. Не потрібно забувати також те, що бонітування 

ґрунтів було проведено ще у 1993 році та не поновлювалось. Отже сучасна грошова 

оцінка, попри щорічну її індексацію, ґрунтується на даних, що не завжди 

відповідають дійсності. Так само, в українському кадастрі немає даних щодо 

забруднення територій, стану рослинного чи тваринного світу, природоохоронних 

територій. Український кадастр має у декілька разів менше тематичної інформації, 

ніж кадастри розвинених країн Європи, кадастр США та Канади. Наприклад, 

електронні картографічні кадастрові дані країн Європейського союзу складаються 

з 33 тематичних шарів інформації та детально представляють дані по земельним, 

водним та лісовим ресурсам, включаючи сільськогосподарські угіддя, торфовища, 

солончаки, окремо хвойні, змішані та широколисті ліси, рідколісся, пустоші, 

природна рослинність, ґрунти, рельєф тощо [3]. Усі картографічні електронні дані 

підкріплені потужною базою атрибутивних даних до кожного об’єкту графічної 

інформації. В українському кадастрі виключно обмежений перелік даних: 

кадастровий номер ділянки, цільове призначення та її площа. Для сертифікованих 

інженерів землевпорядників наразі цей список доповнюється даними прізвища 

власника, даними про орендаря, датами виникнення права власності чи права 

оренди, грошової оцінки, координатами поворотних точок земельної ділянки. 

Проте українська атрибутивна база кадастрових даних також є набагато слабшою 

від кадастрової бази країн Європейського союзу. Ще більш прикрим є факт 

наявності помилок у кадастрових відомостях України та ініціювання їх виправлень, 

в основному, залежить від власників земельних ділянок, а не від численного апарату 

держслужбовців. 

Висновки. Попри розлогий апарат державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру процес виправлення помилок та налагодження 
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роботи кадастрової служби є слабовідчутним. Сучасний геокадастр України, як 

система відомостей,  значно поступається кадастрам країн Європи та Америки за 

наявністю та якістю геоданих, як графічних, так і атрибутивних. 
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Постановка проблеми. Проблема раціонального використання земель в 

Україні, особливо сільськогосподарського призначення, на сьогодні постає дуже 

гостро. Це пов’язано з тим, що землеустрій – це складна система взаємопов’язаних 

між собою природних, екологічних, економічних, правових та соціальних чинників. 

Тому врегулювати всі фактори впливу на особливості землекористування дуже 

складно, тим більше у приватному секторі. Для поліпшення стану земельних 

ресурсів на державному рівні впроваджуються програми використання та охорони 

земель, а на місцевому рівні – проекти землеустрою щодо впорядкування угідь, 

створення фермерських та інших господарств, організації земель 

сільськогосподарського призначення, розпаювання тощо.  

Незважаючи на конституційний захист земельних ресурсів, контролювати їх 

використання у сільськогосподарському виробництві надто складно. Тому крім 

державних програм та проектів землеустрою в системі раціонального використання 

земель чільне місце має посісти економіко-математичне моделювання. Значення 

економіко-математичного моделювання в процесі землевпорядкування 

сільськогосподарських підприємств доведено в працях багатьох учених [1 – 3]. 

https://land.gov.ua/info/strukturni-pidrozdily-tsentralnoho-aparatu/
http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2006-07.03.2018%20%D0%A5%D0%94%D0%90%D0%A3%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%20%D0%97%D0%93%D0%9A.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
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Особлива роль економіко-математичного моделювання обумовлена необхідністю 

врахування величезної сукупності факторів та їх генералізацією при плануванні 

сільськогосподарського виробництва, що є по суті економічним процесом, з метою 

збільшення граничного продукту праці та чистого прибутку. 

Виклад основного матеріалу. Математичне моделювання – це сукупність 

методів, що забезпечують формалізацію економічних процесів і явищ та уявлень 

про них у вигляді компактних, так званих структурних моделей процесу, або у 

вигляді розгорнутої системи математичних нерівностей і рівнянь. Оскільки 

відтворити економічний процес у штучних чи природних умовах з метою 

дослідження неможливо, тому побудова моделі є оптимальним варіантом, який 

одночасно враховує всі фактори впливу на сільськогосподарське виробництво. 

Відомо, що галузь сільського господарства є досить складною системою, яка 

вимагає ретельного аналізу та планування з метою ефективного функціонування. 

Враховуючи обмеженість земельних та матеріальних ресурсів, план 

господарювання для кожного типу господарства буде відрізнятися. Планування та 

управління виробництвом вимагає впровадження математичних методів 

моделювання. 

Початковим етапом побудови моделі є вибір типу задачі та обґрунтування її 

цілі. Далі відбувається оцінка, аналіз усіх факторів, які мають прямий чи 

опосередкований вплив на результат виробництва. Для цього використовується 

інформація з різних літературних джерел (книг, збірників, статей, доповідей тощо), 

а також із матеріалів сільськогосподарських підприємств (бізнес-планів, планів 

виробництва, планів по праці, річних звітів). Після ретельного аналізу необхідно 

виділити основні фактори, які найбільше впливають на обсяги виробництва та, 

відповідно, на економічний результат. У сільському господарстві такими 

факторами зазвичай є земельні ресурси, матеріально-технічна база та робоча сила. 

Усі ці складові є змінними величинами, які при збільшенні чи зменшенні 

призводять до різного економічного ефекту. 

Для лінійного зображення чинників впливу у сільськогосподарському 

виробництві використовують виробничу функцію, яка має наступний вигляд: 

у=f (x1 +x2 +….xn), 

де у – результат виробництва; 

х1…хn – фактори впливу на результат виробництва. 

Розглянемо приклад побудови моделі, яка відображає план поєднання культур 

галузі рослинництва за певних обмежуючих умов, якими є наявні у господарстві 

виробничі ресурси: земля – 1000 га; праця – 30000 людино-днів; грошово-

матеріальні засоби – 150000 грн.; виробництво товарного зерна більше 5000 ц. 

Будуємо таблицю вхідної інформації по культурам, які вирощуються у 

господарстві. Кількісна та якісна інформація береться із документації господарства. 
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Таблиця 1 

Вхідна інформація для побудови економіко-математичної моделі 

Структура 

галузі 

рослинництва 

Індекс 

змінної 

Урожайність 

культур, 

ц/га 

Затрати виробничих ресурсів на 1 га 

праці, 

людино-

днів 

грошово-

матеріальних 

засобів, грн. 

добрив, 

кг 

обсяг 

механізованих 

робіт, га ріллі 

Пшениця 

озима 
х1 25 2,5 45 100 10,0 

Картопля х2 220 16,0 90 270 4,5 

Цукровий 

буряк 
х3 200 32,0 115 375 2,5 

Зернобобові х4 20 2,0 30 160 15,0 

Однорічні 

трави 
х5 30 1,9 20 100 5,0 

 

Враховуючи обмежуючі виробничі фактори господарства, можна побудувати 

наступну модель, яка складається із системи рівнянь та нерівностей, і відображає 

особливості господарювання. 

1. Лінійне рівняння по землі: х1 +х2 +х3 +х4 +х5 =1000 га; 

2. Лінійна нерівність по праці: 2,5х1 + 16х2 +32х3 +2х4 +1,9х5 ≤30000 людино-

днів; 

3. Лінійна нерівність по матеріально-грошовим ресурсам: 45х1 + 90х2 +115х3 

+30х4 +20х5 ≤150000 грн.; 

4. Лінійна нерівність по валовому виробництву зерна: (25 – d1) x1 + (220 – d2) х2 

+ (200 – d3) x3 + (20 – d4) x4+ (30 – d5) x5 ≥ 5000. Ця нерівність враховує затрати зерна 

на насіння та господарські цілі, які віднімаюється від загального врожаю. 

Ця модель дає можливість регулювати процес сільськогосподарського 

виробництва у господарстві. Коефіцієнти при змінних також не є сталими 

величинами, а відображають індивідуальний економічний процес різних форм 

господарювання. Побудова такої моделі дозволяє ефективно управляти наявними 

ресурсами господарства, в тому числі і земельними, з метою підвищення 

продуктивності виробництва. Розв’язок вищевказаних рівнянь та нерівностей та 

допомогою даних із таблиці 1 дозволяє оцінити рівень використання виробничих 

ресурсів та рентабельність сільськогосподарського підприємства. 

Така модель є однією із найпростіших, тому що використовує лише чотири 

чинники впливу. Чим більше факторів аналізується, тим складнішою є економіко-

математична модель і тим краще вона відображає економічний процес. 

Висновки. Отже, на прикладі побудованої економіко-математичної моделі 

нами було доведено її важливу роль у сфері управління та раціонального 

використання земельних ресурсів. Оскільки державною політикою та 

законодавством визначена пріоритетність використання земель у сільському 

господарстві, то таке використання має бути лише ефективним. Економічний ефект 
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завжди виражається вартістю отриманого чистого прибутку. Проте це неможливо 

без урахування всіх факторів, які впливають на процес виробництва 

сільськогосподарської продукції. Процес моделювання значно спрощує визначення 

основних чинників та встановлення міри їх впливу на результат виробництва, а 

математичне вираження цих взаємозв’язків дозволяє змінювати економічний 

результат способом коригування змінних чинників виробництва. 
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Постановка проблеми. Останнім часом почастішали випадки алергічних 

реакцій на різні алергени, серед яких далеко не останнє місце займають рослини, а 

точніше рослинний пилок та латексний сік деяких рослин. До недавнього часу 

алергії не надавали великого значення, оскільки вона зустрічалася порівняно в 

невеликої кількості людей. А тим окремим випадкам прояву алергії, які все ж таки 

траплялись, не надавали особливого значення. 

Безумовно, не слід недооцінювати навіть мало поширені захворювання, 

особливо зараз, коли біологічні загрози підступно підкрадаються з усіх боків. 

Одним із вагомих факторів збільшення кількості випадків прояву алергічних 

реакцій є зміна температурного режиму (потепління клімату) [1, 4]. Варто 

наголосити, що предметних досліджень в цьому напрямку ніхто не проводив, лише 

окремі зарубіжні вчені, і то, в основному, серед сукулентів [5, 6]. 

У розпорядженні міського голови Житомира С. І. Сухомлина № 791 від 

06.09.2018 та директора КП «Зеленбуд ЖМР» О. С. Шевчука повідомлено про 

отруєння небезпечними рослинами учнів школи № 33. Згідно постанови нашому 

навчальному закладу було доручено провести інспектування вище зазначеної 

школи на предмет наявності отруйних рослин. 
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Виклад основного матеріалу. Членами комісії тоді ще Житомирського 

національного агроекологічного університету з’ясовано, що на території даного 

навчального закладу отруєння рослинами не було. Однак троє учнів під час 

проведення уроку біології за межами школи отримали алергічні реакції від дотику 

до декоративної рослини молочаю облямованого (Еuphorbia marginata L.), 

представника родини молочайних (Еuphorbiaсеае), вивчаючи штучні екосистеми на 

прикладі міської клумби. 

Це однорічна трав’яниста рослина, що досягає у висоту 40–80 см. За 

надзвичайну декоративність в народі його називають «нареченою». Забарвлення 

листя дійсно дуже ніжне, сніжно-біле. Рослина молочаю облямованого добре 

галузиться і до кінця сезону виглядає просто розкішно. Тому іноді цю рослину 

називають «багата наречена», а іноді «вічна наречена», інша назва цього виду 

«літній сніг». При високій густоті садіння виникає відчуття, що клумба обсипана 

снігом. 

Молочай тому так і називається, що його листя, стебло та інші частини містять 

білий молочний сік. Цей сік містить речовину еуфорбін – ангідрид еуфорбінової 

кислоти, що знаходиться в молочному соку. Негативний вплив молочного соку при 

контакті з людським організмом може проявитись у вигляді підвищеного 

слиновиділення, прискореного, але слабкого пульсу, нудоти, запаморочення, 

порушення дихання, судом, пригнічення свідомості. Крім того, отруєння 

молочарями є важкими та викликають сильні опіки, язви, що довго не заживають, 

сильне запалення слизових оболонок губ та носа, порушення функцій шлунково-

кишкового тракту з одночасним порушенням нервової регуляції [2, с. 141]. 

Варто лише злегка доторкнутися до рослини, як сік відразу ж потрапить на 

шкіру або слизову оболонку, залишаючи свій слід – опіки, що довго не загоюються, 

що і трапилося з учнями 10-го класу школи № 33. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд молочаю облямованого 

(Еuphorbia marginata L.) на клумбі 
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У Еuphorbia marginata L. алергічні реакції викликають не лише латексний сік, 

а й пилок, що, в свою чергу, ще підсилило подразнення. 

Висновки. В проінспектованому випадку мав місце поліноз – захворювання, 

що спричинене пилком рослин.  

Літо 2018 року фактично розпочалося з травня і тривало майже до кінця 

вересня. До того ж воно виявилося жарким і відносно посушливим. Сума 

ефективних температур за вегетаційний період збільшилася. Такі метеорологічні 

умови наблизили клімат Житомира до субтропічного, звідки походить цей вид 

молочаю. В таких умовах кількість алкалоїдів, зокрема еуфорбіну, очевидно 

збільшилася, що і спричинило алергічну реакцію, якої від цього виду рослин раніше 

не спостерігалося на території нашого міста. 

З метою запобігання подальшим проявам алергічних реакцій серед учнів шкіл 

міста Житомира рекомендуємо до початку навчального року вилучати та 

знищувати рослини Еuphorbia marginata L. та не використовувати в декоративних 

цілях. 
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ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПЕРЕОБЧИСЛЕННІ КООРДИНАТ З ОДНІЄЇ 

СИСТЕМИ КООРДИНАТ ДО ІНШОЇ 

О. П. Лук’яненко, ст. викладач кафедри геодезії та землеустрою 

О. В. Дребот, к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою 

Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. З теорії ми знаємо, що неможливо перенести земельні 

ділянки з еліпсоїда на площину без спотворень. Відомо, що існують різні системи 

координат, якими користуються в геодезії. Причому у різних країнах світу 

http://www.centrmed.com/articles/detail.php?ID=135
http://poltava.to/news
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користуються різними системами координат, ті, які спричинюють менше 

спотворень при формуванні картографічних зображень. В Україні всі геодезичні 

роботи виконують в проекції на площині Гаусса-Крюгера, яка має найменші 

спотворення. Нового ракурсу питання спотворення площ та перерахунку координат 

отримало після затвердження у 2016 році порядку використання державної 

геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із 

землеустрою. Перед виконавцями землевпорядних робіт постала проблема 

перерахунку координат, яка залишилася невизначеною до цього часу  [1, 2, 3]. 
Виклад основного матеріалу. Спотворення у проекції Гаусса-Крюгера на 

осьовому меридіані зони дорівнюють нулю і збільшуються до кінця зони.  

Спотворення довжин ліній (поправки в лінії Дd12 за перехід на площину Гаусса-

Крюгера) обчислюється за формулами [1]: 

(1), 

де s – горизонтальна віддаль виміряної лінії; 

Rm – середній радіус кривизни еліпсоїда Красовського, який для території 

України становить 6 378 кілометрів; 

 

уm – середня відстань кінців лінії від осьового меридіану, обчислюється за 

формулою: 

 
де   y1 та y2 – координати у (ординати) кінців лінії. 

 

Розглянемо спотворення для Житомирської області в системі координат (СК-

63). У зоні №2 (осьовий меридіан 26,5°) осьовий меридіан розташований за межами 

області, а в західну сторону максимальні спотворення будуть на довготі 28°. При 

підставленні значень ординат у формулу (1), то обчислимо спотворення ліній, що 

становить 14мм на кожні 100м. На довготі 27,5° спотворення складе – 6мм на 100м, 

а на довготі 27,0° – 1,5мм на100м. Для зони №3 (осьовий меридіан 29,5°) картина 

буде симетрична. Максимальні спотворення будуть на довготі 28° і складуть 14мм 

на кожні 100м. На довготі 28,5° спотворення складе – 6мм на кожні 100м, а на 

довготі 29,0° – 1,5мм на100м. На довготі 29,5° спотворень не буде.  

При переході у систему координат УСК-2000. Для обчислення координат 

земельних ділянок в Житомирської області за осьовий прийнято меридіан 28,5°). 

Найбільші спотворення виникнуть на довготі 27,0° – 14мм на кожні 100м. На 

довготах 27,5° та29,5° спотворення складе – 6мм на кожні 100м, а на довготах 28,0° 

та 29,0° – 1,5мм на100м. Відповідно зі зміною довжин спотворяться і площі. 

Відповідно до нового існуючого наказу, щодо переходу в систему координат УСК-
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2000, визначення геодезичних площ геопросторових об’єктів виконується строгим 

методом на поверхні референц-еліпсоїда. Це означає, що до значення площі, 

обчисленої за координатами x, y в проекції Гаусса-Крюгера, вводиться поправка Др, 

яка обчислюється за формулою: 

 
де Rm – середній радіус кривизни еліпсоїда Красовського, який для території 

України становить 6378 кілометрів; 

P – обчислена площа геопросторового об’єкта на площині Гаусса -Крюгера; 

Уm – обчислюється за формулою: 

 
де: 

уі – прямокутна ордината поворотної точки межі геопросторового об’єкта; 

n – кількість поворотних точок меж геопросторових об’єктів. 

Висновки. При обчисленні максимального спотворення площі земельної 

ділянки 1га (10000м2) розміром100×100м матимемо: спотворення площі на межі 3х 

градусної зони  – 2.82м2, 1° від осьового меридіану в обидві сторони становить – 

1.20м2, 0,5° від осьового меридіану в обидві сторони становить – 0.31м2. 

Необхідно зазначити, що в геодезичних роботах, виконаних в попередні роки, 

поправки не завжди вводились, що призводить тепер до значних відхилень у 

значеннях площ об’єктів. Особливо  гостро це питання стоїть автоматичному 

внесенні поправок при переобчисленні координат з однієї зони до іншої, а також з 

однієї системи координат в іншу. 
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Постановка проблеми. Проблема захисту водойм від поверхневого стоку, 

який надходять з сільських селитебних території, є надзвичайно складним 

завданням, оскільки для її вирішення потрібно обʼєднати комплекс різноманітних 

заходів – від агротехнічних і агромеліоративних до організаційно-управлінських.  

В першу чергу, необхідно провести комплекс агротехнічних і організаційних 

заходів, зокрема: забезпечити зменшення швидкості потоку забруднених вод 

поверхневого стоку на окремих ділянках та підвищити ефективність процесів 

трансформації і знешкодження забруднюючих речовин; створити дренажні системи 

для відводу та збору води поверхневого стоку. 

Виклад основного матеріалу. Поверхневий стік, що утворюється на сільських 

селитебних територіях, містить забруднення, перш за все, ерозійного походження. 

Саме тому захист земель водозбірних територій від водної ерозії є важливим 

завданням при розробці заходів щодо охорони поверхневих водних джерел від 

негативного впливу поверхневого стоку. Систему заходів із захисту 

сільськогосподарських територій, розташованих у водозабірних басейнах, від 

водної ерозії можна поділити на дві основні групи: 1. заходи, що виконуються у 

процесі експлуатації сільськогосподарських угідь; 2. заходи щодо захисту 

водозбірних селитебних територій від розвитку ерозійних процесів. 

До першої групи заходів відносять територіально – організаційні, агротехнічні 

та лучномеліоративні протиерозійні заходи. 

Територіально-організаційні заходи передбачають організацію 

сільськогосподарських територій, що забезпечить максимальне регулювання 

поверхневого стоку шляхом раціонального розміщення обʼєктів 

землекористування, сільськогосподарських виробництв, інженерних споруд та 

комунікацій. 

Агротехнічні заходи спрямовані на зменшення поверхневого стоку за рахунок 

створення відповідного мікрорельєфу та використання спеціальних технологій 

обробки ґрунту (глибока оранка, напрямок оранки поперек схилу, полосне 

розміщення сільськогосподарських культур на схилах тощо). 

Лучно-меліоративні заходи базуються передусім на залуженні ерозійно 

небезпечних ділянок сільськогосподарських територій шляхом висіву спеціальних 

видів багаторічних трав. 
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До другої групи заходів щодо регулювання поверхневого стоку та захисту 

ґрунтів від водної ерозії відносять лісо-меліоративні (створення 

водорегулювальних лісових смуг та захисних лісонасаджень вздовж берегів 

водойм, насаджень-мулофільтрів) та гідротехнічні заходи (будівництво 

протиерозійних та захисних гідротехнічних споруд). 

Для затримання забруднюючих речовин на водозборі необхідно 

використовувати природні або штучні геохімічні барʼєри (посадка дерево-

чагарникової рослинності, посів трав, облаштування мулозатримуючих дерево-

чагарникових смуг).  

Насадження – фільтри створюють по дну гідрографічної мережі. При підборі 

порід для насаджень – фільтрів слід прагнути до того, щоб створити кореневу 

ярусність. У цьому випадку буде забезпечена найкраща захисна роль і більш висока 

продуктивність насадження. До їх складу слід вводити породи з проникаючоюу 

глибоко у грунт кореневою системою (вільха чорна, верба біла) і породи, що мають 

порівняно поверхневу кореневу систему (тополя чорна). По камʼянистих днищах 

балок, де немає наносів, насадження – фільтри слід поєднувати з пристроєм 

найпростіших гідротехнічних споруд – мулозатримуючих загат.  

Гідротехнічні засоби регулювання поверхневого стоку й управління водними 

потоками застосовують у випадках, коли агро - лучно- та лісомеліоративні заходи 

не можуть забезпечити надійного захисту території від ерозійного руйнування. 

Протиерозійні гідротехнічні споруди будуються на території водозбору або в 

руслах гідрографічної мережі .У місцях концентрації поверхневого стоку на 

схилових ділянках створюють розпилювачі стоку – земляні вали з канавами, які 

роздрібнюють потік, послаблюють його енергію та спрямовують на прилеглі схили. 

Для захисту підводних і надводних берегових схилів використовують 

біотехнічні методи – поєднання водних рослин і деревно-кущової рослинності. При 

цьому треба підбирати стійкі до умов тимчасового затоплення види рослин. Для 

закріплення берегів висаджують вербові породи дерев, які відповідають 

особливостям даної місцевості та забезпечують життєздатні й довгострокові 

зарості. 

Як свідчать результати наших досліджень [1] сільськогосподарські  селитебні 

території, тваринницькі комплекси, які розташовані в басейнах малих річок, мають 

суттєвий вплив на формування складу поверхневого стоку і, відповідно, якості води 

у річці. 

Ефективність запропонованих заходів на сільських селітебних територіях 

залежить від кількості джерел забруднення, на яких доцільно перехоплювати 

поверхневий стік. Кількість водоохоронних заходів становить сумарний ефект 

очищення поверхневого стоку, що дозволяє знизити концентрації забруднюючих 

речовин в поверхневому стоці. Для впровадження водоохоронних заходів на 

території селища необхідно визначити місця надходження поверхневого стоку до 

річки. На основі аналізу рельєфу поверхні села та вивчення процесів формування і 
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трансформації поверхневого стоку, в нашому випадку це автошляхи, мостові 

переходи, вулиці села та природні умови заплави, які є колекторами для збору та 

відведення зливового потоку. 

При надходженні забруднених вод поверхневого стоку з проїжджої частини доріг ми 

рекомендуємо влаштовувати дамби з фільтруючими траншеями та посадками ВВР (вищих 

водних рослин) або вологолюбних чагарників (верба, вільха тощо). 

Для відведення поверхневого стоку з автошляхів та біля мостових переходів через 

річку ми рекомендуємо влаштувати конструктивно прості споруди, що мають вигляд 

неглибоких фільтруючих траншей на основі щебеню з ВВР або з посадками чагарників. 

Завдання такої  системи – перехопити першу найбільш забруднену частину стоку (15–20 

хвилин) з очищенням та переведенням її до ґрунтового потоку чи розсіюванням по поверхні 

заплави. Очищений потік частково буде надходити на інфільтрацію у підземний потік та 

частково скидатися на поверхню заплави. 

При умові коли забруднені води надходять від житлових масивів по рельєфу місцевості 

на заплаву, ми пропонуємо влаштувати фільтруючі траншеї – насипні земляні вали з 

фільтруючими ділянками. Така система забезпечить затримання зворотних вод з території 

села і підвищить час їх контакту з фітоценозом рослин. 

У випадках, якщо вулиця не має твердого покриття і виходить на заплаву, об’єм 

поверхневого стоку різко зменшується за рахунок інфільтрації води до ґрунтового потоку. 

У такому разі ми  пропонуємо використовувати фільтруючі вали чи фашини з 

кореневищами рослин.  

Поверхневий стік з території тваринницьких комплексів повинен направлятися, як 

правило, по відкритій системі водостоків в локальні сховища (ставки – відстійники) і після 

відповідної обробки використовуватися для зрошення сільськогосподарських угідь. 

Поверхневий стік з дахів будівель і територій, який не забруднений екскрементами тварин, 

залишками кормів, нафтопродуктами й іншими відходами, допускається використовувати 

для поливу газонів, зелених насаджень, сільгоспугідь або скидати за рельєфом на природних 

схилах місцевості. Такий поверхневий стік ми пропонуємо скидати у водні обʼєкти за умови 

погодження з відповідними спеціально уповноваженими на те державними органами в 

галузі охорони навколишнього середовища.  

Поверхневий стік з вигульних майданчиків та інших територій, забруднений 

екскрементами тварин, після карантинування повинен використовуватися на 

сільськогосподарських угіддях. 

Висновки. Запровадження запропонованих у переліку заходів дасть можливість 

створити механізм, за допомогою якого можна покращити екологічний стан водних джерел 

та впровадити маловитратні технології очищення поверхневих стічних вод на сільських 

селитебних територіях, на яких відсутні очисні споруди. 
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