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Люцерна посівна (Medicago sativa L.) – високоврожайна, зимостійка, посухостійка 

багаторічна кормова культура. Серед кормових трав люцерна – найдешевший корм і 

багате джерело повноцінного за амінокислотним складом (лізин, триптофан, метіонін) 

протеїну, каротину, мінеральних речовин і вітамінів. Люцернове сіно і пасовищна трава 

– цінний поживний корм, особливо для свиней, молодняка великої рогатої худоби та 

дійних корів. Люцерна економічно дуже вигідна кормова культура. Відзначається 

високою продуктивністю, довголіттям, здатністю до адаптації в різних природних 

умовах та багатоцільовим використанням [1, 3]. 

За поживністю 100 кг сіна люцерни, зібраної в оптимальну фазу вегетації, 

дорівнює 51,0 к. од. та містить 13,7 кг перетравного білка. Висока кормова цінність 

люцерни поєднується з її високою продуктивністю. Вона швидко відростає – 3-4 рази 

протягом вегетаційного періоду. Урожайність зеленої маси може становити 400–700 

ц/га, сіна 50–150 ц/га, насіння 5–9 ц/га. Люцерна – дуже хороший попередник в 

сівозміні, з хорошим травостоєм може накопичити до 200 кг азоту в ґрунт з повітря [1, 

2]. 

Із зеленої маси рослини готують високоякісні корми: сінаж, сіно, білково-

протеїновий концентрат, сінне і трав’яне борошно, брикети, гранули. Травостої її 

можна випасати. Хімічний склад зеленої маси люцерни – унікальний: у сухій речовині 

її (фаза бутонізації) міститься 20% протеїну, 3% жиру, майже всі макро- та 

мікроелементи, біологічно активні речовини. Люцерна – нішева культура, яка може 

стати високорентабельним бізнесом [4]. 

В Україні існує понад 50 сортів люцерни посівної, але широко поширені лише 

кілька:  

Сорт Надія (Надєжда) належить до синьо-гібридної групи. Кущ високорослий 

(52–97 см), прямостоячий, облистяність 37–46%. Маса 1000 насінин 2,1–2,2гр. 

Вегетаційний період 118–125 днів. Стійкість до вилягання та зимостійкість висока. 

Урожайність зеленої маси близько 700 ц/га, насіння 7,0–9.0 ц/га. Після скошування 

швидко відростає. Сорт є національним стандартом України. Занесений в реєстр сортів 

України з 1982 р. Підходить для всіх кліматичних зон. 

Сорт Регіна має високу інтенсивність відростання, покращену якість корму, 

підвищену насіннєву продуктивність. Стійкий до кореневих гнилей. Період 

продуктивного довголіття – 4-5 років. Стійкий до вилягання. Посухостійкість та 

зимостійкість висока. Тип використання – сінокіс. Оригінатор: Інститут кормів УААН. 

Вегетаційний період: до першого укосу на сіно – 50–60 днів; до збору насіння – 140–

155 днів. Урожайність сухої речовини – 130–140 ц/га; насіння – 4,0–5,0 ц/га. Вміст у 

сухій речовині: протеїну – 19,0–20,0%; клітковини – 21,0–22,0%. Рекомендована зона 

вирощування – Лісостеп, Степ. 

Сорт Власта (з 2004 р.) відрізняється своєю врожайністю і швидкістю дозрівання. 

Рослина не високих розмірів з яскраво зеленим листям. Квітки бувають різні, від 

фіолетових до темно-синіх. Врожайність за нормальних умов догляду і обробки досить 

висока, досягає 125 ц/га. Період дозрівання складає 75 днів. Досить стійка до 

витоптування і кореневої гнилизни. Витримує легкі заморозки і нестачі вологи. Якщо 

виділяти зону використання цього сорту, то він є кращим за врожайністю сіна серед 

південно-західних регіонів. Так само можна висівати люцерну цього сорту на зимовий 

посів, при цьому не втрачаючи її біологічні і кормові властивості. 
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Сорт Віра – занесений до державного реєстру сортів рослин України з 1999 року, 

рекомендований для вирощування в зоні Степу та Лісостепу. Виведений на 

Полтавській державній сільськогосподарській дослідній станції. Належить до люцерни 

мінливої, групи синьо-гібридної. Рослини високорослі з округлими міцними стеблами 

до 100 см. Листя трійчасте з округлими або продовгувато-овальними листочками. 

Коренева система стрижнева. Суцвіття – китиця. Фонове забарвлення віночка синьо-

фіолетове. Основною ознакою, якою відрізняється даний сорт від інших, є 

самозапильність квіток. За фуражною продуктивністю – на рівні районованих сортів. 

Сорт має енергійний ріст як навесні, так і після скошування травостою. Маючи міцний 

стеблостій він менше інших сортів вилягає. Це дозволяє суттєво знизити втрати зеленої 

маси при збиранні врожаю. Урожай зеленої маси 558 ц/га, насіння – 4,1 ц/га. 

Сорт Полтавчанка занесений до Державного реєстру України з 1996 року. 

Відноситься до люцерни мінливої, групи синьо-гібридної. Стебла досягають висоти 

100–130 см, віночки – синьо-фіолетові. Цвітіння дружнє, плодоутворення добре. 

Зимостійкість та посухостійкість середні. Урожай зеленої маси 435–500 ц/га, сіна 110 

ц/га, насіння 5–7 ц/га. На насіння посів краще проводити 25.06–25.07 широкорядним 

безпокривним способом. Норма висіву близько 4 кг/га. 

Сорт Веселоподолянська відноситься до люцерни непостійної або середньої 

групи сортотипів. Висота 56–110 см, в умовах з достатнім вологозабезпеченням 

довжина досягає 150 см і вище, стебло товщиною 1,0–1,4 мм, опушене короткими 

волосками. Середня кількість міжвузлів 20, кущ розлогий.  Суцвіття китиці 

циліндричне, середнього розміру (1–4 см), має 7–40 квіток. Боби темні, спіральні (75–

90%) і серпоподібні. Сорт середньостиглий, перший укіс на сіно за 61–80 днів. Повне 

дозрівання насіння настає через 113–130 днів. Зимостійкість і посухостійкість середні. 

Урожайність – 2,5–5,6 ц/га. Занесений до Державного реєстру сортів України, Росії, 

Казахстану в 1960 р. 

Сорт Унітро занесений до Реєстру сортів рослин України і рекомендований для 

вирощування у Степовій зоні. Рослини мають потужну кореневу систему, що 

забезпечує швидке відростання стебел навесні і після скошування, високу зимостійкість 

і підвищену симбіотичну фіксацію поживних речовин. Основна перевага сорту 

люцерни Унітро полягає в тому, що він інтенсивно забезпечує ґрунт поживними 

речовинами. Він забезпечує високу врожайність насіння – до 8 ц/га, зеленої маси 760–

780 ц/га і сіна 170–180 ц/га. 

Сорт Веселка виведений методом гібридизації (Прогрес х Надєжда) х (Синська х 

Надєжда) з наступними багатократними доборами за комплексом господарсько-цінних 

ознак на фоні пізньолітніх посівів. Оригінатор – Інститут зрошуваного землеробства 

НААН. Сорт відноситься до строкатогібридної групи сортотипів. Кущ, розетка 

весняного і осіннього відростання прямостоячі. Галуження добре, облистяність 49–

51%. Листя середньої величини, темно-зелене із слабким опушенням, китиця від 

коротко до довго-циліндричної, середньої щільності – 7–8 квіток на 1 см. Насіння 

ниркоподібної форми, середньої крупності, жовте. Відростання навесні гарне, після 

скошування швидке. Специфічні особливості сорту: коренева система добре розвинена. 

Урожайні дані: сухої речовини – 113–170 ц/га; насіння – 2,3–8,0 ц/га. Сорт занесений до 

Державного реєстру сортів рослин з 1998 р. 

Сорт Лідія створений методом гібридизації та багаторазового добору кращих за 

продуктивністю та самозапильністю біотипів з наступним формуванням штучної 

популяризації з сорту Віра. Напрямок використання – кормовий. Сорт пройшов 

державне випробовування, занесений до Реєстру України з 2005 року. Висота рослин – 

90–120 см, стебло прямостоячої форми, листки зеленого кольору, суцвіття 

багатоквіткова китиця, забарвлення від світло-блакитного до темно-фіолетового, 

листки без опушення. Маса 1000 насінин – 2,05 г, від посіву до збиральної стиглості 

насіння 123 дні, збір сухої речовини – 12,6 т/га, насіння – 5,0 ц/га.  
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Сорт Радуга – ранньостиглий сорт інтенсивного типу (1979 р.). 

Високоврожайний як на зрошенні, так і на суходолі. В інституті на богарі урожай 

зеленої маси склав 348 ц/га, сіна 93,5 ц/га, насіння 2,0 ц/га. У державному 

сортовипробуванні на Ізмаїльській сортодільниці на поливі урожайність зеленої маси 

становила 559,0 ц/га, сіна 148,8 ц/га, насіння 2,9 ц/га, що перевищило стандарт, 

відповідно, на 73,0 ц/га (15,0%), 14,6 ц/га (10,8%) та 0,6 ц/га (26,1%). Максимальний 

урожай насіння склав 8,2 ц/га. Біологічною особливістю сорту є високий урожай 

зеленої маси в першому укосі. Протягом літа на богарі дає 2-3, на зрошенні 4-5 укосів. 

Вегетаційний період від початку вегетації до повної зрілості насіння 110–115 днів. 

Морозостійкість середня (7 балів). Посухостійкість висока (8 балів). Стійкий до 

кореневих гнилей. На травостоях третього року життя ураження кореневої системи 

гнилями не перевищує 2,9 бала. Стійкість до шкідників насіння вище середньої, до 

грибних захворювань – середня. Вміст білка в листостебловій масі 17,3% (16,5% у 

стандарту). Рослини середньорослі (90–105 см), кущ прямостоячий. Облистяність 

висока, до 50%.  

Сорт Банат ВС – ранній сорт швидкого ініціативного зростання (23,2 см –15 днів 

після рівнодення навесні), має швидку регенераційну здатність після скошування (26,4 

см – 14 днів після скошування). Висота рослин у період скошування складає 67 см. 

Частина листової маси у врожайності 50%. Листя сіро-зеленого кольору. Сірий колір – 

від воскового нальоту, який вказує на особливу посухостійкість. Забарвлення квітів – 

від світло- до темно-фіолетового кольору. Вміст білка: 20,1%. Дає хороший врожай на 

ґрунтах з легким та середньо-важким механічним складом. Сорт високоврожайний і по 

зеленій масі (85–100 т/га), і по сіну (18–20 т/га), толерантний до інтенсивного способу 

використання. Відрізняється більшою врожайністю насіння в порівнянні з усіма 

іншими НС сортами. Оригінатор: Інститут рільництва та овочівництва (Сербія).  

Отже, серед переваг вирощування люцерни можна виділити: високу 

продуктивність і поживність; довголіття, на одному місці люцерна здатна рости до 6 і 

більше років без значного зниження врожайності; багатоукісність і здатність швидко 

рости після скошування; посухостійкість – коріння люцерни глибоко проникає в ґрунт і 

забезпечує рослину вологою навіть у посушливі роки; люцерна підвищує родючість 

ґрунту; культура, завдяки високому вмісту білка та інших корисних речовин, активно 

використовується як корм для тварин. 

У зв’язку зі створенням нових сортів люцерни посівної інтенсивного типу 

використання потрібно заново переглядати рекомендовані норми внесення мінеральних 

добрив, щоб мати можливість у повній мірі забезпечити біологічну потребу культури у 

макро- і мікроелементах. Вапнування ґрунтів, застосування бактеріальних препаратів 

та регуляторів росту рослин сприятиме підвищенню стійкості рослин до несприятливих 

погодних умов, покращенню роботи симбіотичного апарату та підвищенні кормової 

продуктивності і якості корму [4, 5, 8, 9, 10]. 

За даними наукових досліджень Г.І. Новицький рекомендує вибір насіннєвого 

укосу диференціювати залежно від групи стиглості сорту: для ранньостиглих сортів 

(Полтавчанка, Зарниця) залишити переважно травостої першого, для середньостиглого 

(Надєжда) – другого укосу [7].  
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м. Житомир 

Конюшина лучна (Trifolium pratense L.) – цінна кормова культура, що дозволяє 

збалансувати вуглеводисті корми за вмістом протеїну. На одну кормову одиницю має у 

1,5 рази більше перетравного протеїну, ніж його потрібно за зоотехнічними нормами. 

Містить майже всі амінокислоти, з них найважливіші – лізин, метіонін, триптофан. У 

фазі бутонізації конюшина лучна містить 20,5% протеїну, на початку цвітіння – 18%, а 

в фазі повного цвітіння – 17,4%. В 1ц зеленої маси міститься 21 кормова одиниця, в 1ц 

сіна – 53 к. од. Урожайність зеленої маси за два укоси в середньому становить 300–500 

ц/га, сіна – 50–100 ц/га. Велике агротехнічне значення конюшини. Вона збагачує ґрунт 

органічною речовиною, азотом, фосфором, калієм. Поліпшуючи агрофізичні, 

агрохімічні й біологічні властивості ґрунту, конюшина є кращим попередником для 

всіх небобових культур. Вирощування конюшини на схилах захищає ґрунт від ерозії. 

Використання азоту з повітря і можливість знижувати внесення мінеральних добрив 

дозволяє вирішувати екологічні проблеми [1, 2, 3]. 

Для вирощування в Україні зареєстровано 31 сорт конюшини лучної.  У 

господарствах найпоширеніші сорти місцевого походження, з яких були районовані 

такі: Волинська, Чернігівська, Подільська, Глухівська та ін. Із селекційних сортів 

поширені Носівська 4, Носівська 5, Білоцерківська 3306, Миронівська 45, Глорія 

місцева поліпшена, Передкарпатська 6, Передкарпатська 33, Атлас, Тернопільська 2, 
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Тернопільська З, Кумач, Дарунок, Агроc 12, Мрія, Анітра [4, 5, 6, 7 ], Наводимо 

характеристику деяких з них. 

 Сорт Агрос-12 (стандарт). Оригінатор: Носівська – дослідна станція 

Чернігівського Інституту АПВ УААН. Занесений до реєстру сортів рослин України з 

1993 року. Придатний для  вирощування у Лісостеповій та Поліській зонах. Кущ 

прямостоячий, має сильну кущистість. Стебло заввишки 80–90 см, середньої  товщини, 

високооблистяне. Маса 1000 насінин – 2 г. Сорт  швидко відростає навесні після 

скошування. Дає два укоси на сіно, може використовуватися протягом 3 років. 

Ранньостиглий, стійкій до хвороб, урожайність насіння – 3 ц/га, урожайність зеленої 

маси – 1100 ц/га, урожайність сіна  244 ц/га.  

Сорт конюшини лучної Дарунок (стандарт) виведений в результаті творчої 

співдружності наукових установ, що входять до складу Київського селекційного центру 

– Українського науково-дослідного інституту землеробства, Київської науково-

дослідної станції луківництва та Українського науково-дослідного інституту кормів. 

Відростання навесні та після укосів швидке. Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період 

від початку весняного відростання до першого укосу 55–90 днів, а до повної стиглості 

насіння 150–188 днів. Зимостійкість висока. Стійкість до полягання середня. Більш 

стійкий до посухи, ніж стандарт Носівський 5. Вміст білка в сухій речовині становить 

21,8%.  На сортодільницях Житомирської області урожай насіння в середньому 

становив 2,8, сухої речовини 124,2 ц/га.  

 Сорт Полісянка. Розробник – ННЦ «ІЗ НААН» (2010 р.). Створений шляхом 

гібридизації багаторічних біотипів сорту Поліс з тетраплоїдами. Тетраплоїдний сорт 

(2п=4х=28). Ранньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду від початку весняної 

вегетації до першого укосу 65–70 днів, до повної  стиглості насіння – 105 днів. Кущ  

прямостоячий, висота 80–90 см., маса 1000 насінин 2.6–3.0 гр.  У виробничих 

випробуваннях урожайність кормової маси склала 550–600 ц/га, насіння 2 ц/га. Його 

можна використовувати на кормову масу 2–3 роки, на  насіння – 2 роки. Даний сорт 

спроможний накопичувати азоту у ґрунті 160–170 кг/га.  

Сорт Поліс. Оригінатор – ННЦ “Інститут землеробства НААН”, Київська 

дослідна станція (1996 р.). Сорт ранньостиглий. У нього яскравіше виражені ознаки, що 

принаджують комах-запилювачів: забарвлення і запах квіток, на 30% підвищена 

нектаропродуктивність. Змінена будова квітки – за однакової довжини, квіткова 

трубочка в 1,5 рази ширше, ніж у диплоїдних сортів, що забезпечує високе зав’язування 

насіння в першому і другому укосах. Внаслідок цього врожайність насіння сягає більше 

2 ц/га з першого і 3 ц/га з другого укосів. За рівнем азотфіксації (140 кг/га біологічного 

азоту) перевищує диплоїдні сорти стандарти  (100–120 кг/га). Період продуктивного 

довголіття сорту досягає більше 3 років, що означає збирання повноцінних урожаїв 

кормової маси та насіння протягом 3 років у противагу 1,5–2-річному використанню 

диплоїдних сортів. Вміст білка в зеленій масі досягає 18%, перетравність кормової маси 

складає 90-95%. Навесні та після скошування рослини сорту дружно відростають, 

добре витримують випасання. У конкурсному сортовипробуванні сорту Поліс 

максимальна врожайність кормової маси за три укоси досягає 1000 ц/га, насіння – 3,5 

ц/га. 

Сорт Маруся. Перший вітчизняний ранньостиглий диплоїдний сорт 

багаторічного і багаторазового використання: до 2,5–3 років на відміну від 1-2-річного 

використання усіх районованих стандартів. Рано навесні та після скошування рослини 

сорту дружно відростають, добре витримують потраву і через те його можна 

використовувати для сінокосів і пасовищ. Середньо стійкий до кореневої гнилі та 

борошнистої роси. За посухо- та зимостійкістю перевищує стандартний сорт Дарунок. 

У середньому за роки державного сортовипробування, врожайність сухої маси склала 

133 ц/га, насіння – 2,6 ц/га. Максимальна врожайність кормової маси за три укоси 

досягає 700–800 ц/га, насіння – 4 ц/га. Вміст білка в зеленій масі складає 16–17%, 

перетравність 90%. 
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Сорт Полянка. Ранньостиглий, багаторічного використання: 2,5 років на відміну 

1-2 річного використання у районованих стандартів. Рослини відрізняються великою 

кущистістю, розетка середня за величиною. Рано навесні та після скошування рослини 

дружно відростають, добре витримують потраву і через те його можна використовувати 

для сінокосів і пасовищ. За посухо- та зимостійкістю перевищує стандартний сорт 

Дарунок. У середньому за роки державного сортовипробування, врожайність сухої 

маси у сорту склала 93,5 ц/га, найвища врожайність досягала 134 ц/га. Максимальна 

врожайність кормової маси за три укоси досягає 720 ц/га, насіння 4 ц/га. Вміст білка в 

зеленій масі складає 19–20%, перетравність 90%. 

Сорт Красуня. Заявник – Інститут цукрових буряків УААН. Метод виведення – 

родинно-груповий і багаторазовий масовий відбір із сорту Уладівська 34. Диплоїд. 

Рослини середньої висоти. Товщина стебла через один-два тижні після середньої дати 

цвітіння середня. Рослина має середню кількість міжвузлів, опушеності немає або дуже 

слабка. Сорт має високу потенційну кущистість. Зимостійкий, стійкий до вилягання та 

посухи. Облистяність – 55%. Середня врожайність сухої речовини за роки 

випробування – 87,5, максимальна – 118,6 ц/га. Вміст сирого протеїну – 18,1%. 

Належить до ранньостиглої групи сортів. Рекомендовано використовувати в ґрунтово-

кліматичних зонах Лісостепу та Полісся. 

Сорт Фалкон. Заявник – Носівська селекційно-дослідна станція Чернігівського 

інституту агропромислового виробництва УААН. Диплоїд. Рослини сорту 

характеризуються раннім цвітінням. Сорт належить до ранньостиглого двохукісного 

типу. Зимостійкий, стійкий до вилягання та посухи. Облистяність – 46,5%. Має високу 

потенційну кущистість. Сорт можна використовувати два роки; за рік дає два-три 

укоси. Середня врожайність сухої речовини – 82,1, максимальна – 102,5 ц/га. Вміст 

сирого протеїну – 18,8%, клітковини – 25,5 відсотка. Рекомендовано для Лісостепу та 

Полісся. 

Сорт Божена. У Державній мережі УІЕСР пройшов сортовипробування новий 

пластичний, високоврожайний сорт-синтетик конюшини лучної під назвою Божена. 

Сорт належить до ранньостиглого типу. Вегетаційний період від початку відростання 

до першого укосу триває 61–71 день, від першого до другого – 48–52 дні, від першого 

укосу до повної стиглості насіння – 95–105 днів. Він характеризується високою 

зимостійкістю (97–99 %), не поступається сорту-стандарту Агрос 12 за стійкістю до 

найбільш поширених хвороб. Кущистість рослин сорту значна (у кущі від 4 до 29 

стебел). Форма куща здебільшого чашоподібна. Стебла сягають висоти 114 см, слабо 

опушені, середньої товщини. Гіллястість середня, кількість міжвузлів 6–8. 

Облистяність становить 47 %. Маса 1000 насінин – 1,78 г. Кількість твердих насінин до 

14 %. Сорт стійкий до осипання. Тривалість використання – 2-3 роки. В середньому за 

три роки збір сухої речовини становив 16,8 т. Урожайність насіння – 0,63 т. Вміст білка 

у сухій речовині – 19,3 %. 

Сорт Мрія має високу зимостійкість і польову стійкість до несправжньої 

борошнистої роси. Вегетаційний період від початку весняної вегетації до першого 

укосу 66 днів, від першого до другого укосу – 45 днів, від першого укосу до повної 

стиглості насіння 65 днів. Маса листя в сіні першого укосу 38,7–47,8%, вміст протеїну – 

14,6–18,5%, клітковини – 20,1–22,4%. Сорт створений методом полікроса відборів 

гібридних популяцій. Стебла неопушені, ніжні, кущіння середє (5–7 стебел на кущ). 

Маса 1000 насіння – 1,8–2,2 г. Урожайність: зеленої маси в середньому за 2 укоси – 

689,8 ц/га, сіна – 169,6 ц/га, насіння – 5,69 ц/га. Зони розміщення: Центральна і Західна, 

Лісостеп України. Термін сівби – друга декада квітня. 

Сорт Спарта Оригінатор – Інститут кормів УААН. Сорт створений 

індивідуально-сімейним добором з гібридної популяції з наступним масовим, 

багаторазовим відбором. Диплоїд, початок цвітіння – ранній. Висота і товщина стебла – 

середня, стебло слабо опушене, довге і ширина листа середня, окрас шкірки насіння 

багатобарвний. Відмінність сорту – малюнок на листках середньої інтенсивності у 
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вигляді трикутника, наявність антоціанового забарвлення на міжвузлах. Сорт 

сінокісного напрямку, ранньостиглий, зимостійкий, стійкий до вилягання, осипання, 

посухи. Облистяність становить 44%. Сорт можна використовувати два роки, дає два 

укоси на рік. Середня врожайність сухої речовини – 84,7 ц/га, максимальна – 107,5 ц/га, 

насіння – 2,8 ц/га. Сорт рекомендується вирощувати в зоні Лісостепу та Полісся. 

Сорт Анітра. Оригінатор – Інститут кормів УААН. Створено методом 

індивідуального сімейного відбору, з наступним поліпшеним відбором (1999 р.). 

Сінокісного типу, середньостиглий, з високою продуктивністю кормової маси і насіння. 

Характеризується високою морозо – і зимостійкістю. Вегетаційний період з першого 

укосу на сіно – 70–80 днів, урожайність сухої речовини за два укоси – 110–120 ц/га. 

Рекомендована зона вирощування: Полісся і Лісостеп. Сорт середньостиглий, з 

високою продуктивністю кормової маси та насіння. Вегетаційний період: до першого 

укосу на сіно – 70–80 днів; до збирання насіння – 150–160 днів. Урожай: сухої 

речовини за два укоси – 11–12 т/га ; насіння – 0,4–0,5 т/га. Вміст у сухій речовині: 

сирого протеїну – 18,2–19,2 %; клітковини – 24,2–26,3 %.    
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БІОСИРОВИНИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ 

НА СПИРТ 

В.П. Верба магістр, Г.В. Кошик магістр, В.С. Дзядзін  магістр, О.І. Ковтонюк магістр, 

І.В. Нерущак магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

м. Житомир 

Вступ. Якісне зерно кукурудзи використовують для різних потреб. Як його 

виростити та зберегти? 

Зерно кукурудзи характеризується багатим хімічним складом і має різноцільове 

використання. Кукурудза - універсальна культура. Її використовують на корм худобі, 

для продовольчих і технічних потреб: виробництво круп і борошна, харчового 

крохмалю та рослинної олії, меду й цукру, декстрину та етилового спирту тощо[1,3]. 
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Індустріальні технології дають можливість вирощувати високі врожаї цієї 

культури за мінімальних витрат. Основні посівні площі розміщені в центральних, 

південних і східних областях України. 

Найбільш цінний корм — зерно кукурудзи, яке містить 9 — 12 % білків, 65 — 70 

% вуглеводів, 4 — 8 % олії, 1,5 % мінеральних речовин. У 100 кг його міститься 134 

корм. од., до 8 кг перетравного протеїну. У вигляді кормового борошна, висівок воно 

добре перетравлюється і засвоюється організмом тварин. При годівлі свиней особливо 

ціниться жовтозерна кукурудза, в 1 кг якої міститься від 3,2 до 9 мг каротину, або 

провітаміну А (у білозерної — до 1,1 мг), який значно підвищує їх продуктивність. 

Завдяки високій енергетичній поживності (100 кг сухого зерна забезпечує 1600 МДж 

обмінної енергії) воно є незамінним компонентом комбікормів. Використовують зерно 

на корм також силосуванням качанів у фазі молочно-воскової стиглості, яке за 

поживністю мало поступається зерну повної стиглості. Кукурудзяне борошно широко 

використовують у кондитерській промисловості — для виготовлення бісквітів, печива, 

запіканок. Із зерна виробляють харчові пластівці, повітряну кукурудзу, крупу. Причому 

за вмістом білків (12,5 %) кукурудзяна крупа переважає інші крупи (пшоно, ячмінну, 

гречану) [2,6]. 

Із зерна виробляють харчовий крохмаль, сироп, цукор, мед. Вживають у їжу 

недостигле зерно, особливо цукрової кукурудзи, у вигляді варених качанів. Із зародків 

зерна добувають рослинну олію, яка є не тільки висококалорійним продуктом 

харчування, а й має лікувальні властивості: містить лецетин, який знижує вміст хо-

лестерину в крові і запобігає атеросклерозу. 

Зерно кукурудзи використовують для виробництва різних прохолодних напоїв, 

піностійких сортів пива, етилового спирту, гліцерину, органічних кислот (молочної, 

лимонної, оцтової та ін.). Із стебел та стрижнів качанів виробляють папір, целюлозу, 

ацетон, метиловий спирт та ін. Із стовпчиків маточок незрілих качанів готують відвари, 

які вживають при гострих захворюваннях і хронічних запаленнях печінки, нирок та 

сечового міхура. 

Підраховано, що з кукурудзи виготовляють понад 300 різних виробів, значна 

частина яких, у свою чергу, є сировиною для виготовлення іншої продукції. Наприклад, 

з кукурудзяного сиропу виробляють каучук, фарби, різні антисептики, розчинники олії 

та ін. 

Із зернових культур кращою сировиною для виробництва спирту є кукурудза (Zea 

mays). У ній міститься відносно більше крохмалю, менше клітковини, більше жиру (що 

підвищує кормове гідність барди). Урожайність кукурудзи в 2 ... 3 рази вище 

врожайності інших зернових культур[3,5]. 

Залежно від форми зерна і ступеня розвиненості рогоподібних частини 

ендосперму кукурудзу поділяють на 7 ботанічних груп: кремниста, зубовидна, 

крохмалиста, восковидная, розлусна, цукрова, луската. Для виробництва спирту краще 

легко розварюється крохмалиста і зубовидна кукурудза. 

Солод і ферментні препарати. Для оцукрювання крохмалю па спиртових заводах 

використовується солод і ферментні препарати. 

Солодом називають зерно, яке проросло у певних умовах. При проростанні в зерні 

утворюються амилолитические, протеолітичні та інші ферменти. Солод па спиртових 

заводах одержують з ячменю, жита, пшениці, вівса і проса за наступною схемою: 

1) очищення зерна; 

2) замочування; 

3) пророщування; 

4) подрібнення; 

5) змішування з водою. 

Для оцукрювання крохмалю у спиртовому виробництві крім солоду 

використовуються ферментні препарати, отримані з культур міцеліальних грибів і 

бактерій. Випускаються спеціальними заводами або спеціалізованими цехами 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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спиртових заводів ферментні препарати являють собою або рідини з вмістом сухої 

речовини не менше 50%, або порошки з певної стандартної ферментативною 

активністю. Ферментні препарати, які використовуються у спиртовій промисловості, 

отримують з міцеліальних грибів роду Aspergillus, бактерій Вас. mesentericus, Вас. 

subtilis та інших. Ці мікроорганізми утворюють а-амілазу, а деякі глюкоамилазу 

(фермент, що розщеплює крохмаль до глюкози). Застосування ферментних препаратів 

мікробного походження в спиртовій промисловості замість солоду дозволяє істотно 

знизити витрату високоякісного зерна на отримання солоду і сприяє підвищенню 

виходу спирту[4,7]. 

Основні результати досліджень. Сурово визначених вимог до виробничого 

зерна, яке переробляється у спиртовій промисловості, не встановлено. Бажано, щоб 

зерно було здоровим, з високою крохмалистістю, вологістю від 14 до 17%, в залежності 

від культури, і з невеликою засміченістю. Але інколи спиртові заводи переробляють 

дефектне зерно. Розрізняють чотири ступені дефектності зерна: перша - зерно з 

солодовим запахом; друга - зерно з пліснявозатхлим запахом; третя - зерно з гнилісно-

затхлим запахом; четверта - зерно, яке знаходилось у стані сильного самозігрівання, з 

оболонкою бурого або чорного кольору. 

Таблиця 1. Характеристика якості зерна кукурудзи 

Показники Діана Кліфтон Некта 

Вологість,%, не більше 14,5 14,5 14,5 

Засміченість загальна,%, не більше 5,0 5,0 5,0 

Засміченість смітна,%, не більше 2,0 2,0 2,0 

Засміченість зернова,%, не більше 3,0 3,0 3,0 

Схожість на 5-у добу,%, не менше 92 92 92 

Енергія проростання на 3-ю добу,%, не менше 85 * 85* 85* 

* на 4-у добу 

 

Якість зерна, що йде на розварювання, не регламентується. Бажано, щоб зерно 

було здорове, високої крахмалистості, вологістю 14 - 17% залежно від культури і з 

невеликою засміченістю. Попередньо здорове зерно оцінюють органолептично. 

Висновки. З проведених досліджень по технологічних показниках якості зерна 

кукурудзи представляється можливим зробити наступні висновки: 

1. Залежно від сортових особливостей показники якості зерна значно 

відрізняються. Так у вітчизняного сорту Діана вміст крохмалю на 1,2 та 2,3 % нижчий 

ніж відповідно у сортів  Кліфтон та Некта. 

2. Залежно від способів зберігання кукурудзи показники якості зерна теж значно 

відрізняються. Так найкращим способом зберігання відмічено зберігання у складах в 

тарі. 
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НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ МІКОЗИ КУКУРУДЗИ 

Войтенко А. Ю., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
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Кукурудза є важливою кормовою, продовольчою і технічною культурою. Завдяки 

високим якісним показникам зерна і зеленої маси кукурудза має значний попит на 

ринку та займає одну з ключових позицій економічної ефективності господарств 

України. Проблема ефективного захисту посівів кукурудзи пов’язана, в першу чергу, із 

недотриманням сівозміни та вирощування її монокультурою, що призводить до 

виснаження ґрунту та до погіршення загального фітосанітарного стану агроценозу [5, 

7].  

Розвиток шкідливих організмів може призводити до значних втрат в урожайності 

та якості зерна та силосної маси кукурудзи. На території України кукурудза може 

пошкоджуватися близько 150 видами шкідників та понад 100 видами збудників хвороб, 

які можуть паразитувати у польових умовах та під час зберігання. Значні недобори 

урожаю кукурудзи спричиняють хвороби грибної, бактеріальної та вірусної етіології. 

Втрати урожаю кукурудзи від хвороб можуть сягати 30–50  і більше відсотків. 

Найбільш поширеними і шкідливими хворобами кукурудзи є: пухирчаста і летюча 

сажки, іржа, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пліснявіння насіння, тощо. Їх шкідливий вплив 

полягає у зниженні урожайності та погіршенні його якості, а іноді і у загибелі уражених 

рослин [2, 3, 5–6]. 

Пухирчаста сажка (збудник – гриб Ustilago zeae (Beckm.) Unger) проявляється на 

рослинах кукурудзи протягом вегетації культури у вигляді здуттів різного розміру і 

конфігурації на листках, листкових піхвах, стеблах, качанах, волоті та повітряних 

коренях. При ураженні рослин кукурудзи збудником пухирчастої сажки на початкових 

фазах онтогенезу качани зовсім не утворюються, під час викидання волотей – 

спостерігається значне зниження продуктивності. Недобір урожаю зерна кукурудзи 

також залежить від кількості та розмірів здуттів на рослині: пухирі великих розмірів 

призводять до втрат понад 60 % урожаю, середніх – 25 %, дрібних – 10 % [1, 3–4].   

Бура плямистість або гельмінтоспоріоз (збудник – гриб Нelminthosporium 

turcicum Pass.) проявляється утворенням на листках або обгортках качанів невеликих 

білуватих, а пізніше бурих довгастих плям з темно-коричневою облямівкою. У центрі 

таких плям за умов підвищеної вологості утворюється наліт буро-оливкового кольору. 

Уражується листя спочатку нижніх ярусів, а пізніше хвороба поширюється і на верхні 

яруси рослини. За сильного ураження листя рослини можуть повністю загинути.  

Втрати в урожайності, завдані цією хворобою можуть сягати 50 % [2–3, 7].  

Іржа (збудник – гриб Puccinia sorghi Schw.) проявляється на листі та іноді на 

стеблах кукурудзи у другій половині вегетації рослин у формі хаотично розміщених 

коричневих довгастих урединіопустул з урединіоспорами, які під кінець вегетації 

перетворюються у чорні теліопустули з теліоспорами. За сильного розвитку хвороби 

листя передчасно всихає та формуються недорозвинені качани із щуплим дрібним 

зерном. Залежно від ступеня ураження іржею втрати урожаю зерна кукурудзи можуть 

сягати від 15 до 45 % [2, 5]. 
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Фузаріозом качани і насіння (збудник – гриб Fusarium moniliforme Scheld.) 

уражуються у фазу молочної та воскової стиглості, а також під час зберігання урожаю. 

На уражених качанах утворюється білий або рожевим наліт конідіального 

спороношення гриба. За сильного ураження фузаріозом насіння кукурудзи не сходить 

або проростає із запізненням, утворює слабкі паростки, які часто гинуть іще до виходу 

на поверхню ґрунту. Фузаріоз качанів призводить до зниження врожаю й погіршення 

його якості. При сильному розвитку хвороби уражується більше 60% качанів [2, 7]. 

Отже, кукурудза уражується збудниками хвороб різної таксономічної належності. 

До 60 % втрат в урожайності та якості зерна кукурудзи завдають збудники хвороб 

грибної етіології. Вчасне виявлення та дотримання профілактичних заходів захисту 

дасть можливість стримати розвиток захворювань та забезпечити отримання якісного 

врожаю. 

Література 

1. Баннікова К. В., Шевчук О. В. Шкідливість пухирчастої сажки кукурудзи в 

Північному Лісостепу України. Карантин і захист рослин. 2011.  № 4. С. 15 

2. Болезни сельскохозяйственных культур / Пересыпкин В. Ф. К. : Урожай, 1990. –Т. 

1. 118 с.   

3. Боровская М. Ф., Матичук М. Ф. Болезни кукурузы. Кишинев: Штиинца, 1990. 272 

с. 

4. Дереча О. А., Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. Поширення хвороб кукурудзи на 

Житомирщині. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1 (39), т. 1. С. 23–31 

5. Довідник із захисту рослин / за ред. М.П. Лісового. К. : Урожай, 1999. 744 с.  

6. Марков І. Л. Діагностуємо хвороби кукурудзи. Агробізнес сьогодні. 2011. № 5 (204). 

С. 37–42. 

7. Немлієнко Ф. Є.,  Сусідко П. І. Хвороби і шкідники кукурудзи та боротьба з ними. 

К. : Урожай, 1964. 103 с.  

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДЕЯКИХ 

ВИДІВ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Гайченя Д.М., магістр, Кравченко В.Ф., магістр, Гопчук П.О., магістр, Васильчук М.Ю., 

магістр, Дзядзін Т.О., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Капуста білокачанна, червона, пекінська, рідше кольрабі, цвітна, брюсельська, 

броколі разом зі столовими буряками, морквою та картоплею суттєво 

урізноманітнюють наш раціон. Проте знайти на початку весни у продажу якісний, 

свіжий і щільний качан чи стеблоплід досить складно. Через відсутність сучасних 

сховищ та завдяки вибору неправильних режимів і способів зберігання капуста втрачає 

велику частину вітамінів, немає щільної структури і позбавлена властивого їй смаку.  

Формування лежкості врожаю овочів відбувається відповідно до умов технології 

вирощування та умов вегетаційного періоду. Великий вплив на зберігання мають 

строки і способи збирання капусти. Краще зберігається капуста зібрана вручну в 

теплий сонячний день, механізоване збирання призводить до росту травмованості 

урожаю, проте воно більш прибуткове.  

Зібраний урожай потрібно перебрати, очистити пошкоджені листи, залишивши 2–

3 покривних, відсортувати дрібну, загнилу та пошкоджену овочепродукцію. Перед 

закладанням капусти на зберігання качани потрібно просушити в приміщенні впродовж 

2-3 діб.  
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Післязбиральна доробка, залежно від способу зберігання передбачає видалення 

або залишення корінців. На зберігання закладають сорти капусти з  вегетаційним 

періодом понад 100 днів (середньо та пізньостиглі)  

Режим зберігання капусти біло- і червонокачанної продовольчого призначення 

підрозділяють на два періоди: охолодження і основний. Для тривалого зберігання 

капусту швидко охолоджують у сховищі. Швидкість охолодження 0,5–1 °C на добу з 

відносною вологістю повітря у цей  90–98% [1]. 

Серед рекомендованих до зберігання потрібно виділити такі пізньостиглі сорти 

капусти вітчизняної селекції: Амагер, Зимівля, Харківська зимова, Білосніжка.  

У відкритих літературних джерелах  пропонуються різні  способи зберігання 

капусти: у тарі, овочевою пірамідою,  або ж з використанням харчової плівки чи 

паперових обгорток. 

Основним профілактичним заходом запобігання хворобам є вибраковування у 

полі хворих і пошкоджених качанів. При сильному розвитку хвороб знижують 

температуру, для зменшення вологості посилюють вентиляцію [2] . 

Ступінь стиглості зібраної продукції має першочерговий вплив на лежкість та 

збереження якості, а також визначає вибір способу транспортування, пакування, 

переробки та реалізації. 

Особливий вплив на лежкість овочевої продукції має післязбиральна доробка, так 

у зв'язку із зміною фізіологічного стану бульб картоплі у період зберігання (висока 

інтенсивність життєдіяльності після збирання, перехід до стану глибокого спокою, 

глибокий спокій, підвищення інтенсивності дихання, проростання) застосовують 

диференційований режим зберігання, який, залежно від стану бульб, поділяють на пері-

оди: 1) лікувальний; 2) виведення в основний режим; 3) основний, коли застосовується 

оптимальний режим зберігання для певного сорту картоплі; 4) вимушеного спокою, 

коли температуру знижують, щоб запобігти проростанню [4]. 

Ми намагалися довести вплив строків і способів зберігання овочевої продукції на 

її якість. Дослідження проводилися на кафедрі технології зберігання та переробки 

продукції рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету 

на протязі рр. Зразки пізньої білоголової капусти сорту Харківська зимова відбирали на 

сірому лісовому супіщаному грунті загальної площі вирощування в СПД «Обрій» 

Коростенського району Житомирської області. 

На зберігання закладали головки капусти з добре сформованою кореневою 

системою із 3-5 прилягаючими покривними листками. Закладали на зберігання у третій 

декаді листопада термін зберігання 100 днів. Зберігали капусти у сховищі з 

природньою припливною вентиляцією. На дослідне зберігання капусту викладали в 

ручну при умові, що варіант складається з 10 головок. Повторність варіант в досліді 3 

кратна. 

Визначення показників якості капусти, що закладалася на зберігання проводили 

по загальноприйнятим методикам [6]. 

Результати досліджень. В результаті проведених аналізів  встановлено, табл. 1 

З даних таблиці можна зробити висновок, що способи зберігання впливають на 

збереження сухої речовини і зберігання пізньої білоголової капусти в контейнерах з 

поліетиленом вкладишем не залежно від тривалості зберігання забезпечує зниження 

втрат сухої речовини на 1,01-1,59% порівняно зі зберіганням у контейнерах без 

вкладишів. 

Таким чином, питання післязбиральної доробки, зберігання плодоовочевої 

продукції є актуальними, а оскільки існують різні способи післязбиральної доробки, 

різні режими та способи зберігання овочевої продукції і вибір оптимального рішення 

забезпечує максимальний вихід товарної продукції. Розмір втрат найважливіших 

поживних речовин при зимовому зберіганні капусти знаходиться у прямій залежності 

від умов та способів зберігання. 



«Сільське господарство сьогодення»  ~ 19 ~ 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Таблиця 1. Вплив строків і способів зберігання на зміну хімічного складу 

білокачанної капуст, середнє за 2017-2018 рр. 

Показник 

Варіант 

у контейнерах без вкладишів 
у контейнерах з 

поліетиленовим вкладишем 

листопад лютий березень листопад лютий березень 

Сухі речовини,% 8,16 6,52 6,16 8,16 6,61 6,29 

Втрати, % 

- абсолютні 

- відносні 

-  

1,64 

20,01 

 

2,00 

24,51 

-  

1,55 

19,00 

 

1,87 

22,92 

Цукроза,% 0,45 0,37 0,52 0,45 0,39 0,54 

Втрати, % 

- абсолютні 

- відносні 

  

0,08 

17,78 

 

+0,07 

+15,57 

  

0,06 

13,33 

 

+0,09 

+20,00 
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ДОМІШКИ ЯЧМЕНЮ 

О.П. Гопчук  магістр, О.О. Осадчук  магістр, В.П. Рудюк  магістр, В.Є Гринишин  

магістр, М.С. Болюх  магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

м. Житомир 

Вступ.. Безпечність харчових продуктів нерозривно пов'язана з дослідженнями 

можливостей забруднення сировини і готових виробів токсичними речовинами, 

ксенобіотиками, пестицидами, радіонуклідами, мутагенними сполуками, 

мікотоксимами тощо[6]. 

У зв'язку з нарощуванням виробництва сільськогосподарської сировини 

посилюється необхідність гарантування її якості, зростає роль і оцінка споживних 

властивостей екологічно чистих сільськогосподарських продуктів, Це стосується 

насамперед зернових культур, які посідають провідне місце в сільськогосподарському 

виробництві. 

З метою підвищення якості і харчової цінності зернових продуктів проводяться 

численні дослідження щодо впливу стану зерна, можливостей раціонального використання 

його складових частин, зв'язку між різними складниками зерна і якістю виробленої 

продукції. На основі відповідних речовин зерна злаків розробляються дієтичні та 

профілактичні продукти і навіть лікувальні засоби[2,7]. 

http://agro-business.com.ua/agro/zberihannia/item/8244-zberihannia-kapusty.html
https://www.xpert.com.ua/zberigannya-kapystu.html
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Багато досліджень ведуться з поліпшення якості хлібобулочних і макаронних 

виробів, стабілізації їх під час зберігання, можливостей гарантування мікробіологічної 

безпеки, проблем запобігання черствінню хліба тощо[4]. 

Запропонований спосіб отримання пористих хлібобулочних виробів на основі 

використання розпушувачів тіста, що включає гідрофільну похідну целюлози, 

карбонат і гідрогенкгар-бонат натрію, калію і амонію та карбонат амонію. 

Встановлено, що після бродіння тіста з традиційною закваскою вміст 

афлатоксинів В) і Gi знижувався на 92 і 79,2 %, відповідно [1,3]. 

Для зміцнення клейковини і поліпшення стану білково-протеїназного комплексу 

тіста у хлібопекарському виробництві використовують поліпшувачі окислювальної дії, 

аскорбінову кислоту, ферментний препарат глюкозоксидази. Внесені добавки 

коригують якість пшеничного борошна, збільшують опірність деформованому 

навантаженню стискування клейковини, сприяють зниженню липкості і розрідженню 

тіста, відбілюванню м'якушки, у тому числі з використанням борошна зі слабкою 

клейковиною, підвищеною автолітичною активністю та борошна із зерна, 

пошкодженого клопом-черепашкою [2,5]. 

Таблиця1. Схема досліду 

Варіанти  

Фактор - вміст домішки зерна ячменю 

без домішки- контроль  

вміст домішки ячменю  3 % 

вміст домішки ячменю  5 % 

вміст домішки  ячменю  10 % 

Для вирішення поставлених завдань використовували лабораторні дослідження з 

наступною обробкою статистичних результатів. Аналізи проводили згідно з 

методиками державних стандартів: показники якості – ГСТУ 460004-99; визначення 

вмісту та якості сирої клейковини – ДСТУ ISO 5531:2004; водопоглинальну здатність – 

ДСТУ–3768:2011. 

Лабораторне випікання хліба здійснювали безопарним методом з інтенсивним 

замішуванням тіста і борошна пшеничного відповідно до – ГОСТ 27669–88. 

Дослідження з впливу сортового складу борошна пшеничного на хлібопекарські 

якості хліба проводили в лабораторіях кафедри технології зберігання та переробки 

продукції рослинництва. 

Таблиця 2. Харчова цінність борошна залежно від вмісту домішки ячменю, %  на 

100 г борошна 

Варіанти досліду Білок Вуглеводи Жири 

без домішки- контроль 11,7 68,2 1,3 

вміст домішки ячменю  3 % 11,0 63,3 1,4 

вміст домішки ячменю 5 % 10, 7 63,7 1,4 

вміст домішки ячменю  10 % 10,2 61,9 1,7 

Сила борошна є основним фактором, що визначає його хлібопекарські 

властивості. Під терміном «сила борошна» розуміють його здатність утворювати тісто, 

яке має певні структурно-механічні властивості (пружність, еластичність, пластичність, 

в'язкість) під час дозрівання, вистоювання, у процесі випікання і, залежно від цього, 

здатне забезпечити виготовлення з нього хліба певної якості. 

Сила борошна обумовлена станом його білково-протеїнового комплексу: 

кількістю і станом білків, активністю протеолітичних ферментів, наявністю активаторів 

та інгібіторів протеолізу. Поряд з цим на структурно-механічні властивості тіста 
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впливають стан крохмалю, вміст у борошні пентозанів, ліпідів, ліполітичних 

ферментів.  

Виходячи із даних таблиці 1 можна зробити висновок, що харчова цінність 

борошна в цілому залежить як від вмісту домішки зерна ячменю. В нашому випадку 

найкращою харчову цінністю характеризується борошно І варіанту. Воно містить білка 

– 11,7%; вуглеводі – 68,2 % та жиру – 1,3%, що майже відповідає вимогам стандарту. 

Важливу роль відіграє клейковина у формуванні сили борошна. Головним 

показником сили борошна є кількість і фізичні властивості клейковини. Кількість 

клейковини, що відмивається з борошна, називають виходом сирої клейковини. 

Не менш важлива роль для випікання хліба належить водопоглинальні здатністі, 

яка має велике технологічне значення, вона впливає на вихід тіста і хліба. Недодання 1 

л води на 100 кг борошна знижує вихід хліба приблизно на 1,0%. 

Характеризуючи хлібопекарські властивості слід відмітити, що борошно І 

варіанту за усіма показниками відповідає вимогам стандарту. Характеризуючи 

борошно ІІ варіанту за показниками водопоглинальної здатності та вмісту сирої 

клейковини на 2% та 3 % відповідно перевищує показники контрольного варіанту. Що 

стосується показників якості сирої клейковини то вона відноситься до ІІ групи якості, 

яка характеризується як задовільно слабка та середня за розтяжністю. 

Більшу водопоглинальну здатність борошна І та ІІ варіантів пов'язана із вмістом у 

ньому значної кількості оболонкових частинок і пентозанів, які здатні зв'язувати більше 

води, ніж крохмальні зерна. 

Більш повну оцінку хлібопекарських властивостей борошна одержують шляхом 

проведення пробного випікання (таб 3). 

Таблиця 3. Показники хлібопекарських властивостей залежно від вмісту домішки 

ячменю 

Варіанти досліду 

Водопог- 

линальна 

здатність, 

% 

Вміст 

сирої 

клейкови

ни, % 

Індекс 

деформації 

клейковини 

(ІДК), ум од. 

Розтяжніс

ть клейко-

вини, см. 

без домішки- контроль 54 27,2 95,6 19,1 

вміст домішки ячменю  3 % 53 23,7 90,5 17,0 

вміст домішки ячменю 5 % 52 22,4 83,7 14,2 

вміст домішки ячменю  10 % 51 19,2 76,8 13,7 

Висновки. З проведених досліджень по визначенню хлібопекарських якостей 

борошна пшениці озимої залежно від вмісту домішки ячменю представляється 

можливим зробити наступні висновки, щодо впливу вмісту домішки ячменю на вихід 

та якість хліба. 

1. В зв’язку з тим що на сьогоднішній день існує проблема перезимівлі озимини і 

отримання пшеничного борошна без зернової домішки, яке в подальшому 

використовується для виготовлення хліба слід враховувати можливість вмісту домішки 

ячменю. 

2. Використання вмісту домішки ячменю від 3 % до 10 %  до зерна пшениці для 

виробництва борошна та випікання хліба забезпечило отримання об’ємний вихід хліба 

від 248,8 до 209,8 см
3  

при показниках якості 8-9 балів. 

3. Найкращі органолептичні показники якості хліба отримано при випіканні його 

з борошна ІІ варіанту. Так майже за усіма показникам отримано найвищий бал оцінки 

9. Не погані показники отримано і у ІІІ та ІV варіантах, але вони поступаються 

контрольному варіанту за окремими показниками якості в середньому на 1-2 бали. 
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Вступ. Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними 

площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою.  

З розвитком ринкових відносин у суспільстві відбулось роздержавлення і 

реструктуризація хлібопекарської галузі, виникла велика кількість пекарень, 

відроджується домашнє хлібопечення. 

У цих умовах набуває першорядного значення виготовлення конкурентноздатної 

продукції, виробництво якої можуть забезпечити прогресивні ресурсозберігаючі 

технології. 

В основі технології хліба лежать біохімічні, мікробіологічні процеси, тому вона 

належить до біотехнології. Сучасна технологія є результатом колективного творіння 

спеціалістів — вчених і практиків протягом століть. Значний внесок у розвиток теорії 

та практики хлібопечення зробили вчені Л.Я. Ауерман, Л.М. Казанська, Н.П. Козьміна, 

В.Л. Кретович, Л.І Пучкова, В.О.Пат, українські вчені — Л.І. Ведєрнікова, Н.І. Берзіна, 

В.І.Дробот, А.А. Міхелєв, І.М. Ройтер, Л.І. Карнаушенко. 

На підставі широкомасштабних експериментальних досліджень створили 

універсальну математичну модель зв'язку якості хліба з технологічними властивостями 

зерна (борошна) на всіх етапах його виробництва і перероблення у вигляді рівняння 

регресії: 

Y=A+BXl+CX2+DX3 

де Y- показник якості хліба (об'ємний вихід см3 / 100 г борошна, або 

формостійкість); 

А, В, C,D - коефіцієнти; 

Х\ - масова частка клейковини, %; 

Х2 - якість клейковини, од. ІДК; 

Хъ- число падіння, с 
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За даними [1,6] з хлібом організм людини отримує 30 % білків, близько 40 % 

необхідних вуглеводів, 30 % баластних речовин, а також мікро- і мікроелементи та 

вітаміни. Хліб вважається джерелом багатьох незамінних амінокислот і задовольняє 

потреби в лізині на 19-20 %, у метіоніні - на 20-22 % і в триптофані - на 36-40 %. 

У процесі формування споживних властивостей хліба важливе значення надається 

пшеничному борошну. В період тістоут-ворення крохмаль поглинає близько 50 % 

вологи, а білок адсорбує близько 27 % води [3,5]. Зміна рецептурного складу тіста 

впливає на волого-поглинальну здатність полімерів борошна і як наслідок - на 

структурно-механічні характеристики тіста. 

Поліпшення якості продукції, розвиток асортименту виробів, у тому числі 

дієтичного призначення, є актуальною проблемою для хлібопекарної промисловості [2, 

4]. 

У хлібопекарному виробництві вирішальним фактором є якість борошна. Висота 

хліба прямо корелює з якістю білка, а його розтікання демонструє зворотну кореляцію. 

Цей зв'язок не залежить від способу випікання і розмірів заготовок тіста. 

Метою наших досліджень є вивчення хлібопекарських якостей борошна 

пшениці озимої залежно від сортового складу. Згідно з метою було поставлено 

наступні завдання: 

визначити харчову цінність борошна пшеничного залежно від сорту пшениці; 

визначити вплив сортового складу борошна пшеничного на якість сирої 

клейковини та водо поглинальну здатність; 

визначити якість хліба залежно від сортового складу борошна та сорту пшениці.  

На основі поставленої мети та завдань досліджень за темою дипломної роботи 

було виконано дослід. Схема якого наведена нижче. 

Таблиця 1. Схема досліду 

Варіанти досліду 

Фактор А( сорти пшениці) Фактор Б (способи виготовлення тіста) 

Поліська 
безопарний 

опарний 

Циганка 
безопарний 

опарний 

 

Для вирішення поставлених завдань використовували лабораторні дослідження з 

наступною обробкою статистичних результатів. Аналізи проводили згідно з 

методиками державних стандартів: показники якості – ГСТУ 460004-99; визначення 

вмісту та якості сирої клейковини – ДСТУ ISO 5531:2004; водопоглинальну здатність – 

ДСТУ–3768:2015. 

Лабораторне випікання хліба здійснювали безопарним методом з інтенсивним 

замішуванням тіста і борошна пшеничного відповідно до – ГОСТ 27669–88. 

Дослідження з впливу сортового складу борошна пшеничного на хлібопекарські 

якості хліба проводили в лабораторіях кафедри технології зберігання та переробки 

продукції рослинництва. 

Сила борошна є основним фактором, що визначає його хлібопекарські 

властивості. Під терміном «сила борошна» розуміють його здатність утворювати тісто, 

яке має певні структурно-механічні властивості (пружність, еластичність, пластичність, 

в'язкість) під час дозрівання, вистоювання, у процесі випікання і, залежно від цього, 

здатне забезпечити виготовлення з нього хліба певної якості. 

Сила борошна обумовлена станом його білково-протеїнового комплексу: 

кількістю і станом білків, активністю протеолітичних ферментів, наявністю активаторів 

та інгібіторів протеолізу. Поряд з цим на структурно-механічні властивості тіста 
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впливають стан крохмалю, вміст у борошні пентозанів, ліпідів, ліполітичних 

ферментів.  

Таблиця 2. Харчова цінність борошна пшеничного залежно від сорту пшениці та 

технології випікання, % на 100 г борошна 

Варіанти досліду Білок Вуглеводи Жири 

Безопарний 

спосіб 

Поліська (контроль) 11,66 65,0 1,6 

Циганка 10,11 62,0 1,8 

Опарний спосіб 
Поліська (контроль) 12,12 69,0 1,2 

Циганка 10,57 64,0 1,6 

Виходячи із даних таблиці 2 можна зробити висновок, що харчова цінність 

борошна пшеничного в цілому залежить як від сорту пшениці так і від сортового 

складу борошна. В нашому випадку найкращою харчову цінністю характеризується 

борошно І сорту вироблене із сорту Циганка. Воно містить білка – 12,12 %; вуглеводі – 

69,0 % та жиру – 1,2%, що майже відповідає вимогам стандарту. 

Важливу роль відіграє клейковина у формуванні сили борошна. Головним показником 

сили борошна є кількість і фізичні властивості клейковини. Кількість клейковини, що 

відмивається з борошна, називають виходом сирої клейковини. 

Не менш важлива роль для випікання хліба належить водопоглинальні здатністі, 

яка має велике технологічне значення, вона впливає на вихід тіста і хліба. Недодання 1 

л води на 100 кг борошна знижує вихід хліба приблизно на 1,0%. 

Таблиця 3. Показники хлібопекарських властивостей залежно від сорту пшениці 

та технології випікання 

Варіанти досліду 

Водопог- 

линальна 

здатність, % 

Вміст сирої 

клейковини, 

% 

Індекс 

деформації 

клейковини 

(ІДК), ум од. 

Розтяжність 

клейковини, 

см. 

Безопарний 

спосіб 

Поліська 

(контроль) 
54 22,1 82,6 16,2 

Циганка 58 18,3 96,1 13,4 

Опарний 

спосіб 

Поліська 

(контроль) 
52 23,9 76,3 18,5 

Циганка 55 21,3 92,7 13,7 

Висновки. З проведених досліджень по визначенню хлібопекарських якостей 

борошна пшениці озимої залежно від сортового складу представляється можливим 

зробити наступні висновки, щодо впливу сортового складу борошна на продуктивність 

та якість хліба. 

На сьогоднішній день існує багато великих та малих комплексів для переробки 

пшениці на борошно, яке в подальшому використовується для виготовлення хліба слід 

враховувати як сорт пшениці з якого вироблене борошно так і технологію виготовлення 

тіста. 
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ПРОТРУЙНИКІВ НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ ПРОТИ ШКІДНИКІВ СХОДІВ В 

УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

Грабовський С. О., магістрант  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Захист сільськогосподарських культур від шкідливих організмів – важлива ланка 

системи виробництва агропродукції. На даний момент серед методів захисту рослин 

значне місце займає хімічний. Швидкість і надійність отриманого захисного ефекту 

після застосування пестицидів, їх висока технічна і економічна ефективність, а також 

стрімкий прогрес в удосконаленні хімічних засобів сприяють широкому застосуванню і 

подальшому розвитку цього методу.  

Пшениця озима в умовах Поліської зони має великий продуктивний потенціал, 

проте досить часто величина урожайності обмежується шкідливими організмами, а 

саме шкідниками. В наших умовах значну частку у ентомологічному комплексі 

пшениці озимої займають види, які пошкоджують проростки рослин, насіння, корені та 

надземні частини рослин на ранніх етапах розвитку [1]. Тому для ефективного захисту 

сходів доцільно проводити протруєння насіння пшениці озимої. Протруйники слід 

підбирати залежно від фітосанітарного стану поля та насіння, але не перевищувати 

рекомендовану норму, оскільки це може негативно вплинути на польову схожість 

насіння.  

Останнім часом зросла роль інтегрованої захисту рослин, яка дозволяє 

оптимізувати фітосанітарний стан посівів з мінімальними витратами і негативний 

вплив на навколишнє середовище. Для зменшення пестицидного навантаження на 

навколишнє середовище необхідно зменшити норми витрати препаратів за рахунок 

додавання до них стимуляторів, регуляторів росту та кратність обробок, прискорити 

витрату пестицидів, додавати у товарні форми адсорбенти, які знижують міграцію 

пестицидів і ступінь їх рухомості [2]. При зерновий монокультурі хімічні засоби 

захисту рослин є невід'ємною частиною сучасної технології обробітку зернових 

культур і найважливішим фактором формування врожаю, тому оцінка їх енергетичної 

та економічної ефективності в польових дослідах носить актуальний характер. 

Основною метою енергетичної оцінки екологічності сільськогосподарського 

виробництва є пошук і планування методів, які забезпечують найбільш раціональне 

застосування не поновлювальної та поновлювальної енергії, охорону навколишнього 

середовища. 

Розрахунки при енергетичній оцінці проводять в єдиних міжнародних одиницях – 

кілокалоріях або джоулях. Всі витрати в сільському господарстві (як так і виробничих) 

можуть бути досить точно визначені в енергетичних еквівалентних одиницях. Введення 
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енергетичного еквівалента при аналізі різних галузей сільськогосподарського 

виробництва дозволяє правильно оцінити їх і забезпечити економію ресурсів та енергії.  

Розрахунки витрат не поновлювальної енергії при оцінці технології виробництва 

тої чи іншої культури здійснюється на основі застосування технологічних карт. 

Закінчується енергетичний аналіз встановленням енергетичної ціни врожаю, 

співвідношенням кількості не поновлювальної енергії, яка міститься у вирощеній 

продукції, до кількості не поновлювальної енергії, витраченої на формування врожаю. 

Таке співвідношення називається коефіцієнтом енергетичної ефективності. Чим вищий 

останній, тим більше застосовувана технологія є економічна. Цей показник залежить 

від ґрунтово-кліматичних умов і комплексу інших факторів, яких нараховується більше 

60 [3].  

Розрахунки енергетичної ефективності захисного заходу показали що, коефіцієнт 

енергетичної ефективності був найбільшим при протруєнні насіння препаратами Гаучо 

Плюс 466 FS, TH, 0,4 л/т + Емістим С, в.с.р., 10 мл/т, він становить 5,3. Близьким до 

нього Кее – 3,6 спостерігали при протруюванні насіння пшениці озимої препаратами 

Круізер 350 FS, т.к.с., 0,3 л/т + Емістим С, в.с.р., 10 мл/т.  Найменшим значення Кее 

було при обробці стимулятором росту Емістим С, в.с.р., 10 мл/т – 2,7. 

Економічна ефективність визначається наступними важливими показниками: 

урожайністю, чистим доходом, собівартістю продукції, рівнем рентабельності 

виробництва зерна окупність затрат виробленої продукції. Для визначення економічної 

ефективності проводять розрахунки з урахуванням його якості (у грошовому виразі); 

потім визначаються витрати, пов’язані з виконанням програми досліджень [4].  

Обробка насіння пшениці озимої препаратами Круізер 350 FS, т.к.с., (0,3 л/т), 

Гаучо Плюс 466 FS, TH, (0,4 л/т) у поєднанні із стимулятором росту Емістим С, в.с.р., 

(10 мл/т) дає можливість отримати умовно чистого прибутку 18960, 20739 гривень при 

рівні рентабельності 202,3, 204,1 % відповідно. Найвищий умовно чистий прибуток 

було отримано при протруєнні препаратами Гаучо Плюс 466 FS, TH, 0,4 л/т + Емістим 

С, в.с.р., 10 мл/т – 20739 гривень при собівартості 1 т зерна 1973,0 гривень, при цьому 

рентабельність становила 204,1 %. 

При розрахунках економічної ефективності ціна за 1 т зерна складала 6000 

гривень, препарат Емістим С, в.с.р., коштував 298 грн. /1 л, Круізер 350 FS, т.к.с., – 

1180 грн. /1 л, Гаучо Плюс 466 FS, TH, – 2518 грн./1 л. 

Висновок. Знаючи домінантні види шкідників і враховуючи характер 

пошкоджень, застосування інсектицидних протруйників у поєднанні з стимулятором 

росту є доцільним і економічно, енергетично вигідним. Так, найвищу економічну 

ефективність забезпечила обробка насіння пшениці озимої препаратами Гаучо Плюс 

466 FS, TH, 0,4 л/т + Емістим С, в.с.р., 10 мл/т, де чистий прибуток становить 20739 

грн. при рентабельності 204,1 %. Крім того, протруєння сумішшю препаратів Гаучо 

Плюс 466 FS, TH, 0,4 л/т + Емістим С, в.с.р., 10 мл/т дає можливість додатково 

отримати чистої енергії від 2678 МДж/га при коефіцієнті енергетичної ефективності 5,3 

одиниць. 
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В Україні здебільшого вирощуються гібриди кукурудзи і зовсім мало сортів, що 

пов’язано із явищем гетерозису. З-поміж сортів поширені такі: Закарпатська жовта, 

Дніпровська 298, Одеська 10. Для інтенсивної технології необхідно використовувати 

гібридні форми, вітчизняної та зарубіжної селекції, які найбільш адаптовані до умов 

вирощування [1,3]. 

Нині вирощують наступні гібриди кукурудзи за стиглістю: ранньостиглі, 

середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізньостиглі (табл. 1). 

Таблиця 1. Групування гібридів кукурудзи за тривалістю вегетаційного періоду (В. 

В. Вовкодав, 2001) 

№ 

з/п 

Група Кількість листків, 

шт. 

Вегетаційний 

період, днів Назва ФАО 

1. Дуже ранні 100–149 9–11 До 90 

2. Ранньостиглі 150–199 12–14 91–105 

3. Середньоранні 200–299 15–16 106–120 

4. Середньостиглі 300–399 17–18 121–130 

5. Середньопізні 400–499 19–20 131–140 

6. Пізньостиглі 500–599 21–22 141–150 

7. Дуже пізні 600 і більше Понад 22 листки Понад 150 

Для одержання високих і стабільних урожаїв зерна кукурудзи і кращої реалізації 

біокліматичного потенціалу, в господарствах бажано висівати кілька різних за 

скоростиглістю гібридів кукурудзи ранньостиглої та середньостиглої групи стиглості. 

Так, середньопізні гібриди, що характеризуються високою урожайністю, потребують 

значних коштів на післязбиральне досушування зерна [2, 4, 5, 6]. Крім того вони 

характеризуються вибагливістю до умов вирощування і незначні порушення у 

виконанні технологічних операцій призводять до різкого зниження їхньої 

продуктивності (табл. 2). 

Таблиця 2. Характеристика кліматичних показників для гібридів кукурудзи  різних 

груп стиглості [2] 

Необхідна середньомісячна 

температура під час 

вегетації кукурудзи 

Кількість тепла, необхідна для 

дозрівання зерна 

Потрібна 

кількість опадів 

Місяць t
o 
C Група стиглості 

(ФАО) 

Сума температур 

(
o 
C) 

Місяць мм 

Квітень 9,0 Квітень 68,0 

Травень 18,3 100–199 915–970 Травень 88,9 

Червень 21,7 200–299 1026–1082 Червень 88,9 

Липень 22,8 300–399 1138–1191 Липень 114,3 

Серпень 22,8 400–499 1249–1304 Серпень 114,3 

Вересень 18,2 500 і більше 1360–1415 Вересень 96,5 

Середня 18,8 Середня 570,9 

Виробничі польові досліди закладались з такими гібридами кукурудзи: 1. 

Дніпровський 193 МВ (Інститут зернового господарства) – стандарт; 2. Харківський 

195 (Інститут ім. Юр’єва, м. Харків); 3. ДКС-3472 (фірма Монсанто). 

Характеристика гібридів кукурудзи наступна:  
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1. Дніпровський 193 МВ (Інститут зернового господарства). Трилінійний 

середньоранній, ФАО 190. Зерно зубоподібне, жовте. Маса 1000 зерен 270–280 г. 

Висота рослин 210–220 рослин. Качан циліндричної форми – 20–21 см. Вихід зерна – 

85–87 %. Гібрид зернового та силосного напрямку. Стійкий до вилягання та хвороб. 

Урожайність зерна (14% вологості) 70–85 ц/га, на силос – 400 ц/га. Оптимальна 

передзбиральна густота стояння на товарних посівах – 75–80 тис. Рекомендована 

густота – 85 тис. зерен на гектар. Районована в Лісостепу та Поліссі. 

2. Харківський 195 (Інститут ім. Юр’єва, м. Харків). Трилінійний ранньостиглий, 

ФАО 180. Зерно жовте, кременисте. Маса 1000 зерен – 240–270 г. Висота рослин – 250–

280 см. Вегетаційний період 125 днів. Гібрид зернового та силосного напрямку. 

Стійкий до посухи, вилягання, захворювань урожайність сухого зерна – 85–96 ц/га, на 

силос – 450 ц/га. Рекомендована густота – 85 тис. зерен на гектар. Районована в 

Лісостепу та Поліссі. 

3. Насіння кукурудзи ДКС-3472 (ФАО 270) від “Монсанто” Середньоранній 

гібрид з високою посухостійкістю і раннім цвітінням. Має високу відносну стійкість до 

хвороб, високий вміст крохмалю. Морфологічні характеристики: Стебло, листя й 

корінь: висота 260–275 см гібрид з зеленим листям під час стиглості Качан: висота 

прикріплення: 110–125 см довжина качана: 22–26 см діаметр качана 4,0–4,5 см 

кількість рядів у качані – 16–18 кількість зерен у качані – 450–580 кількість зерен у 

ряду – 26–32. Зерно: кремнисто-зубовидного типу маса 1000 зерен, г – 300–310. 

Переваги: Висока врожайність. Високий вміст крохмалю. Висока стійкість до посухи. 

Висока пластичність. 

Компанія Монсанто сьогодні у своєму портфоліо нараховує 30 гібридів різних 

груп стиглості з різними властивостями і характеристиками. Такий широкий вибір дає 

змогу, правильно підібравши гібриди кукурудзи  та додержуючись технології 

вирощування, отримувати високі та сталі врожаї. Вирощуються також гібриди фірми 

”Піонер”, ”Лімагрейн”, БЦ інститут селекції і рослинництва, Євраліс ”EURALIS” 

Франція, ”Монсанто”, ”Syngenta”, Інститут рослинництва ім. Юр’єва м. Харків, ТОВ 

”Селекта” м. Дніпропетровськ  та ін. 

При підборі гібридів важливе значення мають наступні характеристики насіння 

кукурудзи: середнє значення врожаю в господарстві та розуміння наскільки 

максимально його слід підвищити; зона розташування господарства; попередник, як 

фактор закладання фундаменту вирощування насіння гібридів кукурудзи та 

безпосереднього впливу на затрати з нівелювання його негативних впливів;  ресурсне 

забезпечення, зокрема технікою, сушарками; фінансове забезпечення господарства на 

придбання насіннєвого матеріалу, добрив, засобів захисту; особливості технології 

вирощування кукурудзи, насамперед способу основної підготовки ґрунту, часу та 

тривалості посіву і збирання. Для зони достатнього зволоження рекомендуються 

гібриди Компанії Монсанто  ДКС 2790, ДКС 2787, ДКС 3014, ДКС 3476, ДКС 3507, 

ДКС 3717, ДКС 3912. 
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ШКІДЛИВІСТЬ КОЛОРАДСЬКОГО ЖУКА В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ КАРТОПЛІ  

Зілько І. В., магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Значні втрати при вирощуванні сільськогосподарських культур визначаються 

шкідниками, які здатні до масового розмноження і розповсюдження на великих 

територіях. Одним із таких фітофагів є колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata 

Say.). Шкідник спочатку мешкав на східних схилах Скелястих гір США та харчувався 

пасльоном колючим (Solanum rostratum). Проте досить швидко перемістився на захід 

країни і почав пошкоджувати рослини картоплі (Solanum tuberosum). Протягом 50 років 

шкідник поширився по усьому американському континенту, а на початку ХХ ст. досяг 

Європи. В Україні колорадського жука вперше було виявлено у 1949 році на території 

Львівської області, а у 1965 року його було зафіксовано уже по всій країні. 

Колорадський жук досить швидко зайняв позицію одного із найнебезпечніших 

шкідників сільськогосподарських культур, захист від якого відбувається щорічно та 

вимагає постійного контролю. Швидкому розповсюдженню колорадського жука 

сприяли висока пластичність, сприятливі екологічні умови, відсутність ентомофагів та 

наявність достатньої кормової бази [2, 7].  

Щорічні світові втрати врожаю картоплі від колорадського жука, особливо без 

проведення захисних заходів можуть становити від 30 до 100 %. Розмір цих втрат 

залежить від ряду чинників, серед яких можна виділити: погодні умови, чисельність 

шкідника, стан та фаза розвитку рослин, рівень стійкості сорту тощо. Втрати урожаю 

бульб картоплі в Україні при пошкодженні колорадським жуком можуть становити 

50 % і більше, а також спостерігається зменшення у бульбах вмісту крохмалю і білку. 

Його шкідливість зумовлена високою плодючістю та ненажерливістю. Пошкодження, 

які спричиняють імаго та личинки колорадського жука у різні фази розвитку рослин, 

неоднаково впливають на величину втрат врожаю. Зокрема, одна личинка першого віку 

за добу поїдає в середньому 3 мг маси листкової поверхні, другого віку ‒  10, третього 

‒  50, четвертого ‒  110 мг. Втрати урожаю прямим чином залежать від кількості 

личинок на одному кущі, зокрема, при наявності 15 личинок на кущ урожай бульб 

картоплі зменшується на 15–20 %, при 30 ‒  до 50 %, а при 50 – урожай майже не 

утворюється [5–7].   

Жук, що перезимував, за добу поїдає 75 мг корму, а літньої генерації відразу 

після відродження – 136 мг листкової маси. Найбільш ненажерливі молоді жуки 

літнього покоління, менше – личинки ІV віку і найменше – жуки, що вийшли з місць 

перезимівлі. Жуки внаслідок великої тривалості життя знищують майже в 5 разів 

більше рослинної маси, ніж личинки. Проте, враховуючи, що кількість личинок на 

кущах у 10–30 разів більша, ніж дорослих особин, найбільш істотну шкоду завдають 

саме личинки першого покоління. Також ступінь пошкодження рослин залежить від 

співвідношення статей у популяції, тому що самки поїдають у 2 рази більше корму, ніж 

самці [2, 7].  

Найменш сприйнятливі до пошкоджень фітофагом рослини в ранній період 

розвитку та в кінці вегетації. Це зумовлене тим, що на початку вегетації культури 

порівняно швидко наростають нові стебла і листя за рахунок регенераційних 

особливостей картоплі, а в кінці вегетації функція листка як органу, що виробляє 

пластичні речовини, припиняється. Найбільш чутлива картопля до втрати листкової 

поверхні під час цвітіння, тобто в період підготовки до зав’язування бульб. Знищення 

листя в цей час на 20, 40, 80 % знижує врожайність відповідно на 14, 15, 35 %. Втрати 

врожаю внаслідок пошкодження колорадським жуком також залежать і від групи 

стиглості картоплі. При пошкодженні личинками шкідника листя картоплі 

ранньостиглого сорту на 25 % призводить до втрат урожаю до 30 %, на 50 % ‒  до 45 %, 

а пізньостиглого – відповідно до 70 та 85 %. [3–4, 7]. 
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Сорти картоплі не мають абсолютної стійкості до пошкоджень  колорадським 

жуком. Із сортів картоплі вітчизняної селекції близько 60 % стійкі до пошкоджень 

колорадським жуком. На сортах із високою стійкістю  можна зменшити кількість 

хімічних обробок за сезон, а також знизити норму витрати препаратів. 

Температура та відносна вологість повітря також впливають на ступінь 

пошкодження та інтенсивність живлення колорадського жука: висока температура і 

низька відносна вологість повітря сприяють  швидкому розвитку личинок та вищій 

інтенсивності поїдання листя; холодна погода (12–16°С) з частими холодними дощами 

та вітром сповільнюють активність жуків і личинок та знижують їх ненажерливість [1, 

3, 7]. 

Питання захисту картоплі від колорадського жука залишається актуальним 

щорічно як в Україні, так і за кордоном. На сучасному етапі екологізації вирощування 

сільськогосподарських культур велике значення відводиться проведенню 

профілактичних заходів для зниження шкідливості фітофага у насадженнях картоплі, 

зокрема: вирощування стійких до пошкодження колорадським жуком сортів картоплі, 

внесення добрив і підживлення, проведення своєчасних розпушувань, підгортання і 

прополювання для підвищення стійкості картоплі, скошування бадилля перед 

збиранням, тощо. Проте, одним із найпоширеніших та найбільш дієвих залишається 

хімічний метод регулювання чисельності колорадського жука у агрофітоценозах 

картоплі. Сучасний асортимент інсектицидів проти шкідника на ринку України 

представлений фосфорорганічними сполуками, класом піретроїдів, інгібіторів синтезу 

хітину, нейротоксинів та іншими [1, 4]. 

Лише постійний контроль за чисельністю колорадського жука у насадженнях 

пасльонових культур, регулярне застосування профілактичних та знижувальних заходів 

щільності популяції жука, дозволить зберегти врожай картоплі.  
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ВСТУП 

Соя - важлива сільськогосподарська культура, площі вирощування якої постійно 

збільшуються в Україні. Однак урожайність сої залишається практично на одному 

рівні, що свідчить про недостатню ефективність використання екологічних та 

агротехнічних факторів. 
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Забезпечити ефективне підвищення продуктивності сої можливо лишень за умов 

раціонального використання усіх факторів технології та раціонального використання 

біологічного потенціалу агрофітоценозів. Застосування сучасних елементів технології 

та правильний підбір сортів сої дозволяє уникнути додаткових затрат на збереження 

врожаю та повністю розкрити біологічний потенціал рослин[1, 2]. 

Для подальшого збільшення виробництва сої необхідно застосовувати 

комплексний науковий підхід до підбору і впровадження у виробництво нових сортів 

та обґрунтування елементів інтенсивних технологій їх вирощування. 

Мета і завдання досліджень. Мета досліджень — встановити особливості 

ультраранніх сортів сої залежно комплексного впливу елементів технології 

вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах ТОВ «Агрікор Холдінг». 

Об'єкт досліджень — процеси росту і розвитку ранньостиглих сортів сої 

іноземної селекції.  

Предмет досліджень — сорти сої Аріса, Драйтон, Карра, Ментор, Панонка та 

формування продуктивності. 

Методи дослідження: дослідження проводились за допомогою загальноприйнятих 

та спеціальних методів: польовий — вивчення умов вирощування та агрозаходів на 

показники продуктивності сої; лабораторний — визначення кількісних та якісних 

ознак. 

Огляд літератури 

Стрихар А.Є. [1] встановив, що загальна тривалість вегетаційного періоду 

ранньостиглого сорту Єлена склала 108 - 116, середньораннього Київська 98 -114 -124, 

середньостиглого Артеміда — 122 -132 дні. Автор вважає, що норми внесення добрив 

суттєво впливають на продуктивність сортів сої та забезпечує приріст урожайності у 

сорту Єлена до 0,63; Артеміда 0,98; Київська98 — 1,13 т/га. Максимальний рівень 

реалізації потенціалу сортів досягається при застосуванні N45Р45К45 у комплексній 

взаємодії з іншими технологічними факторами та природними умовами умовами.  

Бахмат О.М. [2] встановив, що для умов південної частини західного Лісостепу 

внесення екограну значно поліпшує симбіотичну взаємодію бульбочкових бактерій, 

покращує процес фотосинтезу, ріст і розвиток рослини. Внесення його у дозі 0,2 - 0,3 

т/га забезпечує, незалежно від способу сівби, приріст урожайності на 0,15 - 0,24 т/га. 

Найбільш продуктивним в умовах зони виявились сорти Київська 27 та Подільська 1 

(2,96 — 3,17 т/га насіння ) при широкорядному способі сівби з міжряддями 45 см та 

системою удобрення, в складі інокуляції насіння (ризоторфін + вермистин), внесення 

під передпосівну культивацію N45Р30К30 та припосівне удобрення 0,3 т/га екограну. На 

інокуляцію насіння сої краще реагували такі сорти, як Подільська 1 і Київська 27.  

Чинчин О.С. [3] виявив, що вегетаційний період сортів сої збільшується залежно 

від способів сівби, на 2-6 діб, а залежно від удобрення - на 4 - 7 діб й найтривалішим 

(132 доби) був вегетаційний період у сорту Подільська 1 при широкорядному посіві та 

нормі мінеральних добрив N30Р60К30
+
(N15). Автор охарактеризував закономірності 

формування азотфіксуючої здатності сортів сої за рахунок комплексного застосування 

допосівного та позакореневого азотного підживлення посівів залежно від способу їх 

сівби.  

Тому у сучасному світовому землеробстві на перше місце виступає використання 

симбіотичної азотфіксації для підвищення продуктивності бобових культур, а також 

родючості ґрунту [4, 5]. 

За встановленими даними, до 70% від загального споживання азоту соя отримує 

за рахунок біологічної фіксації його з повітря завдяки симбіозу з бульбочковими 

бактеріями [6]. 

Бульбочки впливають на ріст та розвиток рослин сої збільшенням періоду 

функціонування листкового апарату та нагромадження органічних сполук спочатку у 

вегетативних, а з рештою у репродуктивних органах рослин [7, 8, 9]. 
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В господарстві ТОВ «Агрікор Холдінг» найбільш поширеними є черноземи 

типові, лучно-чорноземні та лучні ґрунти, які займають 60% території (3507,4 га) На 

другому місці у структурі орних земель господарства знаходяться сірі лісові та дернові 

ґрунти (1169,2 га) близько 20 %. Незначні площі займають дерново підзолисті (643,1 га) 

та темно-сірі ґрунти, чорноземи опідзолені (526,1 га) відповідно 11% та 9%. 

Вміст гумусу 2,68 -3,69 %, рН – 6,2-6,5, вміст азоту 80-100 мг/кг, Р2О5 – 122-149 

мг/кг, К2О – 91-100 мг/кг ґрунту, бальна оцінка 67-75 балів. Погодні умови за роки 

проведення дослідів наведені в таблиці 1. 

Таблиці 1. Погодні умови ТОВ «Агрікор Холдінг» 

2018 2019 

Місяць  Опади, 

мм 

Т
ем

п
ер

а

ту
р
а,

 t
o
C

 

ГТК Опади, 

мм 

Т
ем

п
ер

а

ту
р
а,

 t
o
C

 

ГТК 

Травень І 0 12,5 0 84 12,8 3,3 

ІІ 5,5 14,4 0,4 6 14,9 0,4 

ІІІ 1,5 16,1 0,9 1 15,8 0,06 

Ʃ  7,0 14,3 0,5 41 14,5 0,9 

Червень І 21 16,1 1,3 25 16,5 1,5 

ІІ 14 16,8 0,8 0 17,1 0 

ІІІ 45 17,5 2,6 16 17,8 0,9 

Ʃ  80 50,4 1,6 41 17,1 0,8 

Липень І 7 18,1 0,4 31 18,5 0,4 

ІІ 15 18,7 0,8 9 19,2 0,5 

ІІІ 34 17,5 1,9 8 19,6 0,4 

Ʃ  56 18,1 1,0 48 19,1 0,8 

Серпень І 2 18,9 0,01 16 19,3 0,8 

ІІ 3 17,6 0,2 14 19,5 0,7 

ІІІ 23 16,1 1,4 0 18,1 0 

Ʃ  28 17,5 0,5 30 19,0 0,5 

 

Перезволожені умови в першій декаді травня 2019 року (гідротермічний 

коефіцієнт становив 3,3), що затримало строки сівби на 10 днів, друга і третя декада 

червня і липня та серпень характеризуються посушливими умовами, гідротермічний 

коефіцієнт коливається в межах 0-0,8 (дуже сухий), що негативно впливало на ріст і 

розвиток та продуктивність сої. 

Технологія вирощування сої 

Попередник – кукурудза на зерно. Дискування ґрунту на глибину 10-12 см. 

Передпосівний обробіток ґрунту, після закриття вологи, проводили комбінований 

обробіток із застосуванням багатоопераційного агрегату Европак. 

Під зяблеву оранку вносили калій хлористий з розрахунку 85 кг/га, на весні під 

культивацію ґрунту вносили сульфат амонію - 100 кг/га та суперфосфат, а локально в 

рядки - 40 кг/га. 

З метою знищення бур’янів вносили ґрунтовий гербіцид Харнес 2 л/га. У період 

вегетації застосовували бакову суміш у складі Зенкор+Бамбу+Ліпосам (0,5+0,2+0,4 

л/га). У боротьбі з хворобами застосовували фунгіцидний фосфор органік Док Про – 0,5 

л/га + Нановал 150 г/га. Позакореневе підживлення проводили після цвітіння, вносили 

карбамід 7 кг/га + сульфід магнію 2 кг/га. 

Результати досліджень 

Сортовий склад характеризується високою стійкістю до вилягання, хвороб, 

посухи. Вегетаційний період 95-125 діб, загальна висота рослин 77-90 см, висота 

кріплення нижніх бобів 12-15 см. 
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Таблиця 2. Сортові особливості сої іноземної селекції 

Сорт Уміст, % Маса 1000 

шт. насіння, г 

Потенційна 

врожайність, 

т/га 
білка олії 

1.Аріса, р.с. 42,0 22,0 196 6,2 

2.Ментор, р.с 43,0 20,0 196 5,0 

3.Панонка, с.р. 40,0 22,5 145 5,5 

4.Карра, с.р. 48,0 21,0 178 4,1 

5.Драйтон, с.с 44,0 22,8 175 5,8 

 

Високою генетичною продуктивністю характеризуються сорти Аріса, Панонка, 

Драйтон та Ментор (5,0 – 6,2 т/га) з вмістом білка 42 – 48 % і олії 21-22,8%. 

Норму висіву сортів сої розрахували з урахуванням оптимальної густоти 

стеблестою перед збиранням 700 тис.шт./га, яка становила 850 тис.шт./га. з урахування 

польової схожості і виживання рослин за вегетаційний період. 

Урожайність сортів іноземної селекціі у середньому за 2018-2019 рр. отримана 

нами в умовах ТОВ «Агрікор Холдінг» (таблиця 3). 

Таблиця 3. Урожайність сортів сої іноземної селекції в умовах ТОВ «Агрікор 

Холдінг» 

Сорт Урожайність, т/га Середня за 

2018-2019 

рр., т/га 

Зниження урожайності, 

т/га відносно 

2018 2019 2019 р. потенційної 

врожайност

і 

Аріса 3,6 2,5 3,05 1,1 3,15 

Ментор 3,2 2,2 2,7 1,0 2,3 

Панонка 3,1 2,1 2,6 1,0 2,4 

Карра 2,8 1,8 2,3 1,0 1,8 

Драйтон 3,0 2,0 2,5 1,0 3,3 

 

За рівнозначної технології вирощування, в оптимальних погодних умовах 2018 р., 

найвища урожайність сорту Аріса становила 3,6 т/га, що вище за показники інші сортів 

на 0,8-0,9 т/га. Урожайність в посушливих умовах 2019 р., знизилась на 1,1 – 1,0 т/га і 

найвищий урожай показав сорт Аріса – 2,5 т/га. Зниження урожайності в середньому за 

2018-2019 рр. порівняно з потенційно можливою становить 1,8 – 3,15 т/га. 

Таким чином на чорноземах типових з вмістом гумусу 2,68 – 3,69 %, в умовах 

ТОВ «Агрікор Холдінг» отримання високої урожайності забезпечують сорти Аріса – 

3,6 т/га, Драйтон – 3,0 т/га та Ментор – 3,2 т/га. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ГІБРИДІВ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ З МЕТОЮ 

ПЕРЕРОБКИ НА СПИРТ 

Г.В. Кошик магістр, В.П. Верба  магістр, В.С. Дзядзін  магістр, Т.О. Дзядзін  магістр, 

О.А.Титечко  магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Вступ. Цукрові буряки в Україні є єдиним джерелом для виробництва цукру – 

життєво необхідного продукту харчування, фізіологічна норма споживання становить 

39 кг на душу населення. Грунтово-кліматичні умови України є досить сприятливими 

для вирощування цукрових буряків, тому вона була і залишається однією з провідних 

країн світу за площею посіву, обсягами виробництва коренеплодів та виробітку із них 

цукру. Ще у 1986 – 1990 рр. Україна виробляла 43 млн. тони цукросировини на рік і 5 

млн. тон цукру. 

Проте економічна криза, яка вразила народне господарство України і особливо 

агропромисловий комплекс, причинила різкий спад виробництва цукросировини і 

цукру. Скорочення площ посіву цукрових буряків, недостатня забезпеченість галузі 

мінеральними ресурсами, недосконалість взаємостосунків між виробниками 

цукросировини і переробними підприємствами, а також порушення технології 

вирощування перетворили галузь у збиткову [1,4]. Але й за такого стану галузь 

залишається стратегічно важливою для України. Для виведення її із кризи й 

підвищення господарсько - економічних та екологічних показників необхідна 

відповідна державна національна програма розвитку буряківництва. Для призупинення 

спаду та подальшого нарощування обсягів виробництва цукросировини і цукру, що 

забезпечить не лише задоволення людських потреб. А й суттєве поповнення бюджету 

за рахунок експорту цукру, в Україні є необхідне наукове забезпечення галузі. Так, 

вітчизняними селекціонерами створені нові високопродуктивні сорти і гібриди 

цукрових буряків з біологічним потенціалом урожайності 50 – 60 т/га, цукристості – 18 

– 19 % і збором цукру – 10 – 12 т/га. Вони не поступаються кращим сортам іноземних 

фірм, а за стійкістю їх до хвороб де в чому перевищують останні. 

Отже, повномасштабне впровадження української інтенсивної технології, яка є 

розробленою і впровадженою в виробництво по вирощуванню цукрових буряків 

дозволяє при правильному, якісному та своєчасному виконанні всіх технологічних 

операцій дає можливість отримати 50 – більше т/га [3,5]. 

На фізіологічні процеси формування врожаю впливає велика кількість факторів, 

як некерованих (сонячна радіація, температура, опади) так і керованих людиною (сорт, 

добрива, заходи захисту рослин від шкідливих об’єктів). До останніх належать і такі 

фактори як система удобрень та комплексний захист буряків цукрових від шкідників, 



«Сільське господарство сьогодення»  ~ 35 ~ 

Житомирський національний агроекологічний університет 

хвороб та бур’янів, які є складовими частинами інтенсивної технології вирощування 

культури. 

В дослідах використовували такі добрива: 34% аміачну селітру, 12% простий  

гранульований суперфосфат та 40% калійну сіль.  Фосфорно-калійні  і азотні добрива 

вносили в основне удобрення рядковим способом при сівбі[2]. 

Статистичну обробку урожайних даних проводили за Б. А. Доспєховим (1985), 

цукристість і забрудненість буряків визнавали лабораторно згідно загальної методики.  
Агрохімічні показники грунту визначали за такими методиками: 

 гумус за Тюріним, в модифікації Сімакова; 

  лужногідролізований азот за Корнфілдом; 

  гідролітичну кислотність за Каппеном; 

  суму увібраних основ за Каппеном – Гільковицем; 

  рН сольове – потенціометрично; 

На Заході ж проблема довготривалого зберігання і переробки цукрових буряків 

взагалі не існувала, а відтак, і не існувало проблеми виведених сортів, стійких до 

загнивання. Відібрані господарниками гібриди потрапляють в інші умови вирощування 

(інший тип ґрунту, інші агроекологічні умови), не дають позитивних параметрів і мають 

вищезгадані результати. Такі буряки погано зберігаються. 

Відповідно до протоколу замірів від 01.11.2018 року технологічна якість цукрових 

буряків сортів Helita, Каньйон, Berny по ТОВ «Сігнет-центр» має наступні параметри: 

 Цукристість буряків:  

- гібрид Helita – 17,8 % до маси буряків; 

- гібрид Каньйон – 16,05 % до маси буряків; 

- гібрид Berny – 17,3 % до маси буряків. 

Підвищений вміст α-амінного азоту в гібридах Каньйон - 0,05 % до маси буряків та 

Berny - 0,044 % до маси буряків, затрудняє переробку. 

Співвідношення К2О і Na2O – 5:1 у всіх гібридах свідчить про те, що буряки 

технологічно стиглі. 

Доброякісність нормального соку: 

- гібрид Helita – 88,3 % до маси соку; 

- гібрид Каньйон – 86,8 % до маси соку; 

- гібрид Berny – 88,1 % до маси соку 

рН нормального соку 6,4-6,5 од. 

Соковий коефіцієнт 92 %. 

Вихід цукру: 

- гібрид Helita – 14,69 %; 

- гібрид Каньйон – 12,84 %; 

- гібрид Berny – 14,16 %. 

 

Під час зберігання цукроза розкладається на глюкозу і фруктозу, крім того, в 

клітинах накопичується ряд кислот – проміжних продуктів розкладу. 

В процесі зберігання цукрових буряків деякі зміни відбуваються з речовинами 

азотного комплексу, а точніше збільшується кількість α-амінного азоту: Helita - 0,028 % до 

м. б., Каньйон - 0,026 % до м. б., Berny - 0,028 % до м. б. 

В цілому, в процесі зберігання не тільки кількісно зменшується вміст цукрози, але й 

якісно погіршується склад нормального соку – знижується його доброякісність: Helita - 

86,2 % до м. б., Каньйон - 86,6 % до м. б., Berny - 85,8 % до м. б.; збільшується кількість 

редукуючих речовин: Helita - 0,11 % до м. б., Каньйон - 0,11 % до м. б., Berny - 0,13 % до м. 

б. 

І в наслідок того, що відбулися втрати цукрози, підвищення вмісту редукуючих 

речовин, α-амінного азоту, зниження доброякісності нормального соку, знизився вихід 

цукру у виробництві: Helita - 13,86 % до м. б., Каньйон - 13,75 % до м. б., Berny - 12,78 % 

до м. б. 
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Таблиця 1. Протокол замірів від 01.11.2016 року № 1. Хімічний склад та 

технологічні показники переробки буряків врожаю 2018 року  ТОВ «Сігнет-Центр» 

№ Показник 
Одиниці 

виміру 
Норма 

Гібрид Helita Гібрид Каньйон Гібрид Бerny 

№1 №2 №1 №2 №1 №2 

1. 

Вміст в буряку 

- сухих речовин 

% до 

маси 

буряка 

20-30 24,7 24,6 23,0 23,4 23,75 24,7 

- цукрози 16 17,9 17,75 15,9 16,2 16,85 17,75 

- редукуючи 

речовин 
0,07-0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1 0,1 

- α-амінного 

азоту 
0,01-0,02 0,028 0,027 0,04 0,06 0,054 0,034 

- золи 0,5-0,6 0,52 0,53 0,57 0,56 0,54 0,51 

- м’якоті 4,5-5,0 4,8 4,7 4,9 4,9 4,8 4,6 

- нітрати мг/кг 300 28,3 22,2 82,2 84,5 92,6 61,4 

- калій К2О % до 

маси 

буряків 

0,25 0,12 0,12 0,125 0,125 0,125 0,125 

- натрій Na2О 0,05 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 

відношення 

К2О: Na2О 
 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 5:1 

2 

Нормальний сік 

- сухі речовини 

% до 

маси соку 

 21,9 21,8 20,0 20,2 20,8 21,9 

- цукроза  19,4 19,2 17,3 17,6 18,3 19,3 

- 

доброякісність 
87-89 88,6 88,1 86,5 87,1 88,0 88,1 

- рН од. 6,2-6,6 6,5 6,5 6,3 6,4 6,4 6,3 

соковий 

коефіцієнт 
 92,0 92,3 92,4 91,9 92,0 92,0 92,0 

3 

Очищений сік 

- сухих речовин 

% до 

маси соку 

 19,9 19,8 18,1 18,2 18,8 19,9 

- цукрози  18,3 18,15 16,4 16,6 17,2 18,25 

- 

доброякісність 
91-92 92,0 91,7 90,6 91,2 91,5 91,7 

- рН од. 8-8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

4 

Розрахункові дані 

- вміст цукру в 

мелясі % 
 2,11 2,16 2,20 2,12 2,12 2,16 

- вихід цукру  14,79 14,59 12,70 12,99 13,73 14,59 

Середня маса 

кореня 
г  1175 986 1581 936 2350 1104 

5 

МБ-фактор 

- хороші; 

- середні; 

- погіршені 

<30 

31…40 

>41 

 28,5 29,0 34,6 32,6 30,9 29,6 

6 Фільтрація   добра добра добра добра добра добра 

 

Висновки.  
В процесі зберігання цукрових буряків ряд змін відбувається з речовинами азотного 

комплексу, а точніше збільшується кількість α-амінного азоту: Helita - 0,028 % до м. б., 

Каньйон - 0,026 % до м. б., Berny - 0,028 % до м. б. 

В цілому, в процесі зберігання не тільки кількісно зменшується вміст цукрози, але й 

якісно погіршується склад нормального соку – знижується його доброякісність: Helita - 

86,2 % до м. б., Каньйон - 86,6 % до м. б., Berny - 85,8 % до м. б.; збільшується кількість 
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редукуючих речовин: Helita - 0,11 % до м. б., Каньйон - 0,11 % до м. б., Berny - 0,13 % до м. 

б. 

Внаслідок того, що відбулися втрати цукрози, підвищився вміст редукуючих 

речовин, α-амінного азоту, знизилась доброякіснысть нормального соку, знизився вихід 

цукру у виробництві: Helita - 13,86 % до м. б., Каньйон - 13,75 % до м. б., Berny - 12,78 % 

до м. б.. 
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ОЦІНКА БІОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ 

ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ 

Коширець В. М., студент 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Агрономія», науковий 

керівник Сладковська Т. А., к. с.-г. н., старший викладач кафедри рослинництва 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Важливим джерелом рослинних кормових ресурсів у нашій країні є багаторічні 

трави. Наукові дані експериментальних досліджень підтверджують, що використання 

мікроелементів значно підвищують продуктивність рослин та посівні якості насіння. У 

вітчизняному насінництві, як і інших галузях рослинництва, дедалі гострішою стає 

проблема виробництва високоякісної продукції [5].  

Якісне насіння – один з найважливіших чинників одержання високих врожаїв 

сільськогосподарських культур. Якщо навіть дотримуватися всіх агротехнічних вимог 

щодо вирощування, то все одно без використання якісного насіннєвого матеріалу з 

високими посівними кондиціями високі показники урожайності отримати досить 

складно [1]. 

Наукою і практикою нагромаджено численний експериментальний матеріал про 

залежність урожайних властивостей насіння від їх посівних і фізіологобіохімічних 

якостей. Проте, у літературі існують досить суперечливі дані, що потребують 

повнішого і глибшого вивчення й аналізу. Так, вплив величини насіння на його 

врожайні якості вивчали багато дослідників, проте немає єдиної думки з цього питання 

[3, 4]. Ряд вчених, аналізуючи результати досліджень, вказують на явну перевагу 

крупного насіння порівняно з дрібним. У дослідах М. М. Макрушина виявлено, що при 

цьому приріст урожаю становив від 9,6 до 18,1 %. Однак, за даними І. Г. Строна, 

встановлено, що крупність насіння – не вирішальний фактор в одержанні високого 
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врожаю, хоча продуктивність рослин, як правило, підвищується зі збільшенням маси 

насіння. Більш повноцінним і врожайним є насіння середнє і крупніше середнього за 

розміром [2]. 

Наукові дослідження грястиці збірної проводилися нами 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  –удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) N60Р60К60 

(фон); 3)фон + РКД «Квантум-Зернові»; 4) фон + РКД «Квантум-Зернові» + «Квантум 

Бор Актив». Фактор В – покривна культура: 1)без покриву; 2) вико-вівсяна суміш на 

зелений корм; 3)ячмінь ярий на зерно. Фактор С – сорти: 1) Муравка; 2) Київська 

рання.  

На посівах грястиці збірної застосовували висококонцентроване комплексне 

хелатне добриво для позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в 

трубку – Квантум-Зернові із вмістом P2O5 – 6%, K2O – 9%, SO3 – 3%, B – 0,5%, Zn – 

1,6%, Cu – 1,6%, Mn – 0,7%, Mo – 0,015%, Ni – 0,01%, Co – 0,003%, гумінові речовини, 

амінокислоти  та Квантум Бор Актив, що містить бор в органічній формі; 

застосовується для листового підживлення культур. Завдяки активній органічній формі 

бору і наявності у його складі молібдену та міді препарат легко засвоюється рослинами. 

Як свідчать результати наших досліджень, мінеральне удобрення мало значний 

вплив на посівні властивості насіння грястиці збірної. Залежно від удобрення 

змінювалася маса 1000 насінин. Так,  на ділянках без добрив вона становила 1,04–1,07 

г, а на ділянках з N60Р60К60 – 1,13–1,18 г. Найбільша кількість генеративних пагонів 

спостерігалася на варіантах з внесенням N60Р60К60 та рідких комплексних добрив та 

використанням сорту Муравка під покрив ячменю ярого і становила 196 шт./м2. 

Встановлено, що залежно від удобрення змінювалася і довжина насінин. Найбільшою 

вона була за внесення N60Р60К60,  N60Р60К60  з рідкими комплексними добривами і 

становила 5,3–5,7 мм, що більше порівняно із ділянками без добрив на 13 % в 

середньому, за внесення Р60К60 – на 7 %. Найбільша кількість насінин у суцвіттях була 

відмічена на ділянках з внесенням препарату Бор-Актив у сорту Київська рання за 

літнього строку сівби і становила 320 шт. Довжина насінин коливалася за варіантами 

досліду у межах 4,9–5,7 мм.  

Таким чином, дослідження показали, що в умовах Полісся України максимальні 

показники посівної якості насіння грястиці збірної (Dactуlis glomerata L.) забезпечує 

внесення N60Р60К60 у поєднанні з рідким комплексним добривом Квантум-Зернові та 

Кавантум Бор Актив. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу рідких 

комплексних добрив як на урожайність, так і якість насіння різного видового складу 

багаторічних злакових трав в умовах Полісся України. 
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ВПЛИВ РІВНЯ БІОЛОГІЗАЦІЇ НА АКТИВНІСТЬ ПРОДУКУВАННЯ 

ВУГЛЕКИСЛОТИ ҐРУНТОМ ТА ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ  

Кужелюк В. А.., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Серед умов родючості ґрунту повітря має велике значення. Ґрунт містить 

повітря, яке проникає з атмосфери, а також гази, що утворюються в ґрунті внаслідок 

біохімічних процесів, які відбуваються в ньому. Повітря займає в ґрунті всі проміжки, 

що не зайняті водою. Крім того, деяка кількість його розчинена в ґрунтовій волозі й 

поглинута колоїдами ґрунту.  

В результаті розкладу органічної речовини, що здійснюють ґрунтові 

мікроорганізми, відбувається вивільнення вуглекислого газу. Активність 

продуціювання СО2 свідчить про швидкість проходження мінералізаційних процесів у 

ґрунті. Крім того, інтенсивність виділення вуглекислоти є однією з характеристик 

загальної біологічної активності ґрунту, а також визначає рівень вуглецевого живлення 

рослин. Існує тісна залежність між інтенсивністю виділення СО2 та родючістю ґрунту. 

Оскільки активність продуціювання СО2 знаходиться в прямій залежності від 

інтенсивності мінералізаційних процесів у ґрунті, тому значний вплив на інтенсивність 

“дихання” здійснюють післяжнивні рештки та органічні добрива [1]. 

Як відомо кінцевим етапом в трофічному ланцюгові живлення є деструкція, 

тобто мінералізація органічних решток ґрунтовими мікроорганізмами - консументами. 

В ґрунті постійно проходять ці процеси, кінцевим етапом яких є вивільнення 

вуглекислоти в атмосферу [3]. Отже інтенсивність виділення СО2 із ґрунту 

характеризує особливості газового обміну між ґрунтом і атмосферою, а також 

активність мінералізації органічної речовини й гумусу. 

Важливим фактором, котрий регулює швидкість та напрямок деструкційного 

процесу є співвідношення в них вуглецю та азоту. Цей показник характеризує ступінь 

доступності матеріалу, який підлягає розкладу, деструкторам і вказує напрямок 

процесу перетворення азоту. При надходженні в ґрунт органічної речовини з високим 

вмістом вуглецю відмічається досить низька швидкість його деструкції та знижується 

вміст мінерального азоту. Процеси мобілізації у таких випадках переважають над 

мінералізаційними, в деякій мірі зростає темп гуміфікації. 

Мінералізацію рослинних залишків у ґрунті здійснюють целюлозоруйнуючі 

мікроорганізми – бактерії, гриби та стрептоміцети. До целюлозоруйнуючих спільнот 

входять представники різних таксономічних груп, котрі закономірно замінюють один 

одного при переході від однієї грунтово-кліматичної зони до іншої. Процес 

розкладання клітковини тісно пов’язаний з інтенсивністю виділення вуглекислоти та 

загальною біологічною активністю ґрунту. Оскільки розкладання клітковини 

визначається вмістом в ґрунті доступних форм азоту, фосфору та інших елементів 

живлення, то міра її розкладу відображає загальну картину мікробіологічних процесів 

[2]. 

Дослідження проводилося в стаціонарному досліді по вивченню ефективності 

короткоротаційної сівозміни і нетрадиційних систем добрив, закладеному на 

дослідному полі Інституту сільського господарства західного Полісся. 

Схема  досліду    
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Сівозміна: 

1. Конюшина 

2. Озиме жито. 

3.Картопля.  

4. Овес з підсів, конюшини. 

Варіанти добрив: 

1. Без добрив: 

2. Мінеральні добрива 

3. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати 

4. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати +гній 

5. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати + 

мінеральні добрива  

6. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати + гній + 

мінеральні добрива. 

В системах удобрення с.-г. культур передбачається компенсація частини 

техногенних ресурсів за рахунок використання нетоварної продукції. Мінеральні 

добрива вносяться під основний обробіток у вигляді суперфосфату та калійної солі, а 

під передпосівну культивацію у вигляді аміачної селітри. Основний обробіток ґрунту 

виконується без обертання скиби, а передпосівний – загальноприйнятий для зони. 

Зернові висіваються з шириною міжрядь 15 см, картопля – 70 см.  

Інтенсивність “дихання” – за активністю виділення СО2 за добу та 

целюлозоруйнівну активність ґрунту визначали методом Штатнова.  

За продукуванням вуглекислоти можна судити про швидкість мінералізаційних 

процесів у ґрунті. Результати дворічних досліджень свідчать про не високу 

інтенсивність виділення вуглекислоти в межах 17,1 – 62,6 мг/кг ґрунту СО2, що 

пояснюється низьким рівнем родючості та біогенності сірого лісового ґрунту. Але в той 

же час при систематичному застосуванні різних видів добрив показники суттєво 

різнилися. (табл. 1). 

Таблиця 1. Порівняльна оцінка інтенсивності виділення вуглекислоти та розкладу 

целюлози (2018-2019 рр.) 

Варіанти удобрення 

Виділення СО2, мг/кг 

ґрунту за добу 

Целюлозолітична 

активність, % 

2018 р. 2019 р. Середнє 2018 р. 2019 р. Середнє 

Без добрив 29,3 32,0 30,7 28,9 27,2 28,1 

Мінеральні добрива 22,6 23,4 23,0 32,8 34,5 33,7 

Побічна продукція (з 

компенсацією N10 на 1 тону 

соломи) + сидерати  

45,2 43,1 44,2 39,6 38,5 39,1 

Побічна продукція (з 

компенсацією N10 на 1 тону 

соломи) + сидерати +гній 

58,6 52,2 55,4 41,2 42,8 42,0 

Побічна продукція (з 

компенсацією N10 на 1 тону 

соломи) + сидерати + 

мінеральні добрива  

42,3 48,3 45,3 43,8 41,9 42,9 

Побічна продукція (з 

компенсацією N10 на 1 тону 

соломи) + сидерати + гній + 

мінеральні добрива  

62,6 59,3 61,0 52,7 50,5 51,6 

Застосування мінеральних добрив на сірих лісових ґрунтах посилює природні 

процеси вилуговування обмінних основ, що призводить до підкислення ґрунту й 
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руйнування ґрунтового поглинального комплексу, а отже, знижує параметри активності 

виділення СО2. Мінеральна система удобрення знижує інтенсивність цього процесу на 

25%, порівняно з контролем. 

Встановлено також, що додавання до мінеральних добрив побічної продукції  

активізувало їх розклад. Найсприятливіші умови для ґрунтового дихання склалися на 6 

варіанті при внесенні всіх видів добрив, відмінності по інтенсивності дихання між 6 та 

2 варіантами сягали 2,6 раз.  

Слід відзначити, що внесення гною безпосередньо під попередник вівса 

(картоплю) та його післядія під інші культури на фоні мінеральних добрив (в першу 

чергу азотних) сприяло максимальній інтенсифікації виділення з ґрунту СО2. 

Найменшу інтенсивність розкладання лляного полотна встановлено у варіанті 

без добрив – у середньому лише 28,1 %. Внесення органо-мінеральних добрив 

інтенсифікує перебіг у ґрунті мікробіологічних та біохімічних процесів та сприяє 

активізації діяльності целюлозоруйнівних мікроорганізмів. У варіанті, де вносили лише 

мінеральні добрива, розкладання тканини відбувалося найслабше – у середньому на 

33,7 %, що тільки на 20 % перевищує показник на варіанті без добрив.  

У варіанті з внесенням сидерату та соломи значного впливу на мікробіологічну 

активність ґрунту не було. Розкладання тканини сягало у середньому 39,1 %, що на 11 

% більше порівняно до варіанту без добрив. Найінтенсивніше мікробіологічні процеси 

відбувалися при застосуванні побічної продукції + сидерати + гній + мінеральні 

добрива (з компенсацією N10 на 1 тону соломи).з перевищенням контролю майже в 2 

рази (табл. 1), а також в 5 та 4 варіантах (на 50-52 % переважають контроль), що 

свідчить про сприятливі умови живлення рослин та активності мікрофлори ґрунту.  

Таким чином, у цілому слід відзначити, що по мірі насичення ґрунту різними 

формами органічних добрив на фоні помірного мінерального удобрення відбувається 

зростання темпів інтенсифікації дихальних процесів ґрунту та діяльність 

целюлозорозкладаючих мікроорганізмів. 

Список використаної літератури 

1. Демкина Т.С. Сравнительная оценка почв по активности продуцирования СО2/ 

Т.С. Демкина, Н.Д. Ананьева, Д.Б. Орлинский // Почвоведение. – 1997. –№ 5. – С. 564–

569. 

2. Лыков А. М., Сафонов А. Ф., Тарабаши З. Биология почв и урожай. Земледелие. 

1990. № 9. С. 20–22. 

3. Мікроорганізми і альтернативне землеробство / В. П. Патика, Чиканова В. М. 

Влияние удобрений на биологическую активность почвы : автореф. дис. на соискание 

учен. степени канд. с.-х. наук. Жодино, 1966. 25 с. 

 

 

УДК 633.33:631.5 

ПРОДУКТИВНІСТЬ БОБІВ КОРМОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЗБИРАННЯ 

ТА УДОБРЕННЯ 

М. В. Лазіна, магістр, Мойсієнко В. В., д. с.-г. наук,  професор  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Вступ. Одним з найважливіших завдань у вирішенні проблеми рослинного білка є 

впровадження високопродуктивних сортів бобів кормових з високими адаптивними 

властивостями та потенціалом врожайності зерна – 6,5-7,0 т/га. Широке їх 

впровадження у агроформуваннях країни потребує застосування інтенсивних 

технологій вирощування, спрямованих на вивчення формування високого врожаю і 

якості зерна та підвищення симбіотичної та фотосинтетичної продуктивності посівів 

[1]. 
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 При розробці сучасних технологій вирощування бобів кормових в Лісостепу 

України з метою реалізації генетичного потенціалу їх сортів, необхідно якомога глибше 

враховувати сукупну дію екологічних та антропогенних факторів, суть яких 

розкривають основні закони землеробства [2, 3]. Відомо, що оптимізація технології 

вирощування бобів кормових повинна передбачати раціональне поєднання факторів 

інтенсифікації із генетичним потенціалом сортів та використання біокліматичних 

ресурсів регіону [4, 5, 6]. 

 Тому основним завданням наших досліджень було вивчення продуктивності та 

встановлення агроекологічної оцінки бобів кормових  залежно від сортових 

особливостей та удобрення в умовах  ФГ “Відродження-Агро” Житомирського району 

Житомирської області. 

Результати досліджень. На основі проведених  досліджень нами встановлено 

високу продуктивність кормових бобів на зелений корм в умовах Лісостепу України. 

Урожайність зеленої маси кормових бобів  значною мірою залежала від 

сортових особливостей, строків збирання та рівня добрив. Дослідженнями встановлено, 

що вегетативна маса формується у кормових бобів по мірі росту рослин. Найбільш 

сприятлива фаза збирання кормових бобів на зелений корм – сизі боби. У цей період 

незалежно від удобрення та сорту одержано 300,6–380,2 ц/га (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Урожайність зеленої маси кормових бобів залежно від сортових 

особливостей  та удобрення, ц/га (середнє за 2017–2018 рр.) 

Фаза вегетації Урожайність, ц/га 

Р60К60 (фон) Р60К60 + N30 Р60К60 +N30 + Мо 

Сорт Оріон 

Бутонізація 246,8 266,9 287,0 

Цвітіння 265,0 282,8 310,6 

Зелені боби 283,0 298,1 325,2 

Сизі боби 300,6 321,5 340,4 

Сорт Білун 

Бутонізація 270,4 301,9 217,0 

Цвітіння 286,0 312,8 340,4 

Зелені боби 300,0 342,1 365,8 

Сизі боби 328,6 354,5 380,2 

НІР, 05, ц/га                    15,4                         16,8                                   17,0 

 

Із даних таблиці видно, що в період бутонізації урожай зеленого корму становив 

незалежно від удобрення у сорту Оріон 246,8–287,0 ц/га, у період цвітіння – 265,0–

310,6 ц/га, а у фазу зелених бобів – 283,0–325,2 ц/га. Нами установлено, що на зелений 

корм краще використовувати боби у більш ранні фази росту та розвитку.  Сорт Білун 

забезпечив відповідно за фазами вегетації 270,4–217,0 ц/га; 286,0–340,4; 300,0–365,8 та 

328,6–380,2 ц/га. 

Застосування азотних добрив на фоні фосфорно-калійних забезпечує приріст 

урожаю у сорту Оріон 20,9 ц/га зеленої маси у фазу сизих бобів, а у сорту Білун – 25,9 

ц/га. 

Внесення молібдену сприяє активності бульбочкових бактерій і тим самим 

збільшує наростання зеленої маси  на 18,9 ц/га (сорт Оріон) та 25,7 ц/га (сорт Білун).  

Роль молібдену у житті рослин досить різностороння. Він активує процеси 

зв’язування  атмосферного азоту бульбочковими бактеріями, які живуть на корінні 

бобових рослин, має позитивний вплив на життєдіяльність азотфіксуючих 

мікроорганізмів, сприяє синтезу і обміну білкових речовин у рослинах, відновленню 

нітратного азоту. Він входить до складу ферменту нітратредуктази, який відновлює 
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нітрати до амонію, без чого неможливий  синтез білкових речовин. При недостачі 

молібдену у рослинах утворюється менше білків, накопичуються нітрати, порушується 

обмін азотистих речовин. Молібден приймає участь у окисно-відновлювальних 

процесах, вуглеводному обміні, синтезі вітамінів і хлорофілу. Нестача його у ґрунті 

призводить до сповільнення утворення хлорофілу, різкому зниженню вмісту 

аскорбінової кислоти.     

У кормових бобів внаслідок  послабленої фіксації атмосферного азоту  

проявляються ознаки азотного голодування, урожай рослин при цьому різко 

знижується. Молібдену у сухій речовині міститься дуже мало (0,1–1,3 мг/кг). Більше 

його міститься у бобових рослинах. Якщо молібдену в кормах понад 10 мг/кг сухої 

речовини, то тварини хворіють на молібденозіс. 

Про нагромадження фітомаси кормових бобів свідчить також динаміка її 

наростання. Так, висота травостою у період бутонізації становила у рослин сорту Оріон 

на варіанті                    Р60К60 – 87 см, а  з внесенням N30 – 90 см, а у сорту Білун 

відповідно 89,0; 93,0; 98,8 см. Застосування мікродобрива збільшує приріст травостою 

на 4,2 см і 5,8 см незалежно від сорту. У період сизих бобів висота рослин збільшилась 

відповідно до 121, 125 та 129,1 см у сорту Оріон та до 124,0, 130 та 134,4 см у сорту 

бобів кормових Білун. 

Результатами досліджень виявлено, що з ростом рослин вміст нітратів у них 

зменшується  на 3,3–4,8 і становить у фазу сизих бобів – 15,0–18,0 мг/кг сухої 

речовини.  

Вихід кормових одиниць на фоні фосфорно-калійних добрив становив у сорту 

Оріон – 63,1 ц, перетравного протеїну 9,0 ц, на варіанті з  внесенням по фону Р60К60 30 

кг азоту відповідно 67,5 та 9,6 ц/га, а при внесенні Р60К60 +N30 + Мо – 74,4 та 10,6 ц/га. 

Висновки. З метою одержання понад 70 ц кормових одиниць, 10-11 ц 

перетравного протеїну з 1га і заготівлі трав’яних кормів для тварин доцільно 

вирощувати в  господарствах різних форм власності боби кормові  сортів Оріон та 

Білун. Для одержання екологічно безпечних кормів для тварин слід вносити під боби 

кормові Р60К60 +N30 + Мо. 
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Значну частину посівних площ в Україні представлено технічними культурами, 

серед яких переважають олійні. У сучасних умовах продуктивність льону олійного у 

1,5–2,5 рази нижчі від потенційних можливостей сучасних сортів, до того ж якість 

урожаю є невисокою. Це пояснюється недостатнім науковим обґрунтуванням 

технології вирощування культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. 

Удобрення та сорти льону олійного мають важливе значення для отримання 

стабільного врожаю високої якості. Для розкриття потенційних можливостей сортів 

виникає необхідність визначення технології вирощування культури, а краще 

конкретного сорту для певних ґрунтово-кліматичних умов зони вирощування, що 

забезпечить отримання сталих і високих врожаїв. 

Відомо, що серед елементів технології вирощування вплив добрив на 

продуктивність рослин досягає 50-60% і більше. Слід додати, що така досить поширена 

в Україні культура, як ріпак потребує більшої кількості добрив ніж зернові культури. 

Вагомий вплив на урожай і якість насіння ріпаку має його сортовий склад [1].  

Стосовно технології вирощування льону олійного то за даними Шувара А.М. 

найбільш ефективною за врожайністю насіння виявилася норма висіву 10 млн шт./га 

насінин за норми внесення мінеральних добрив N30Р60К90 на сорті Орфей. На даному 

варіанті сформувався врожай насіння на рівні 1,61 т/га, який перевищив показник на 

контролі на 0,42 т/га. Для сорту Айсберг оптимальною виявилася також норма висіву 

10 млн шт./га схожих насінин. Врожайність насіння льону становила 1,54 т/га, що  на 

0,35 т/га вище від показника на контролі відповідного сорту. Показники врожайності 

насіння льону олійного за норми висіву 8 млн шт./га схожих насінин знаходилися вище 

від рівня названого варіанта (в межах похибки досліду), що свідчить про 

неефективність підвищення норми висіву насіння з 8 до 10 млн шт./га схожих насінин 

[2]. 

Визначення доз добрив під олійні культури  –  складна задача. Доза азоту 

залежить від попередника, добрив, що застосовувались під нього та від вмісту гумусу в 

ґрунті, а для ріпаку іще і від рівня програмованого врожаю. 

Потреба у поживних речовинах зростає у критичні періоди росту і розвитку 

рослин [3]. У культури ріпаку таких періодів три: 1. формування листкової розетки (в 

цей час потрібно провести позакореневе підживлення, яке дасть змогу рослинам 

належно підготуватися до зимівлі. Проте надмірне внесення азоту може негативно 

вплинути на перезимівлю). 2. Формування стебла. 3. Формування зав’язі та розвиток 

бруньок і  цвітіння. 

Тому дослідження з визначення впливу окремих елементів в вирощування 

олійних культур на їх продуктивність є актуальними. 

Мета, об’єкт і методика досліджень. Дослідження спрямовані на визначення 

впливу мінеральних добрив та сортового складу на урожай та технологічні показники 

якості окремих олійних культур .  

Об’єктом досліджень являлися процеси формування врожаю і покращення якості 

різних сортів олійних культур ріпаку озимого за різних варіантів удобрення. 

Згідно з програмою досліджень були поставленні наступні завдання: 

1. Виявити ступінь впливу сортового фактору на продуктивність льону олійного 

та ріпаку озимого. 

2. Встановити технологічні показники якості з продукції льону олійного  та ріпаку 

озимого залежно від сортового складу. 
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Для реалізації поставлених завдань нами проводилися польові досліди за загально 

прийнятими методиками. Посівні якості насіння (чистоту, масу 1000 насінин, енергію 

проростання та лабораторну схожість) визначали за методикою ДСТУ 4138–2002. 

Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. Облік урожайності 

насіння проводили суцільно за ділянками з наступним доведенням до стандартної 

вологості льоносоломи і насіння відповідно до 19 і 12%.  

У досліді з ріпаком схема внесення мінеральних добрив була наступною: 

1. Навесні підживлення посівів по мерзлоталому ґрунті аміачною селітрою з 

розрахунку 150 кг/га д.р. 

2. Навесні підживлення посівів по мерзлоталому ґрунті аміачною селітрою з 

розрахунку 90 кг/га д.р. +  через два тижні (у фазі інтенсивного росту стебла ) 

проводили повторне підживлення посівів  аміачною селітрою з розрахунку 60 

кг/га д.р. 

3. Навесні підживлення посівів по мерзлоталому ґрунті аміачною селітрою з 

розрахунку 90 кг/га д.р. +  через два тижні (у фазі інтенсивного росту стебла ) 

проводили повторне підживлення посівів  аміачною селітрою з розрахунку 40 

кг/га д.р. +  через три тижні (на початку цвітіння ) проводили трете 

підживлення посівів  аміачною селітрою з розрахунку 20 кг/га д.р.  

Фосфорні і калійні добрива Р80К120 у вигляді суперфосфату вносили восени під 

оранку.  

Вихід олії визначали на лабораторному шнековому пресі кафедри технології зберігання 

та переробки продукції рослинництва ЖНАЕУ. Показники якості олії визначали за 

методикою [4]. 

Результати досліджень Враховуючи господарське значення олійних культур стає 

актуальним вивчення та розробка технології вирощування льону олійного в умовах 

Полісся України. Варіанти дослідів з вивчення окремих технологічних прийомів та їх 

вплив на показники продуктивності рослин та якості олії наведені у таблиці.  

Як видно з даних таблиці 1, вихід олії та її якість залежить від запропонованих у 

досліді елементів технології вирощування. За своїми генетичними особливостями сорт 

Орфей показав кращі результати порівняно з сортом Симпатик за різних варіантів 

досліду. Хоча норма висіву у 6 млн. шт./га схожих насінин забезпечила максимальну 

індивідуальні продуктивність рослин, проте норми висіву у 8-10 млн. шт./га дозволили 

отримати оптимальний збір олії у сортів, що досліджувалися. Вихід олії з насіння сорту 

Еврика становить 38,1-38,7%, в той час як у сорту  Симпатик 36,1-37,6 за різних норм 

висіву. 

Таблиця 1. Продуктивність льону олійного та якість олії залежно від елементів 

технології вирощування, середнє за 2017-2018 рр. 

№ 

п/

п 

Сорт 

Норма 

висіву, млн. 

шт./га 

Маса 

насіння на 1 

рослині. г 

Густота 

рослин перед 

збиранням, 

млн.шт./га. 

Вихід 

олії, % 

Збір 

олії, т/га 

Йодне 

число 

1 

Симпатик   

6 0,37 4,11 37,6±3,22 0,57 182±21 

2 8 0,33 5,39 37,3±3,19 0,66 183±12 

3 10 0,30 6,01 36,1±4,01 0,63 181±23 

4 

Орфей 

6 0,39 4,16 38,7±3,25 0,62 186±17 

5 8 0,36 5,71 38,6±3,21 0,77 188±21 

6 10 0,32 6,33 38,1±3,27 0,77 182±19 

 

Слід зазначити, що найвищий збір олії забезпечує густота стеблостою за норми 

висіву 8-10 млн. шт./га. 
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У дослідах з удобрення ріпаку озимого різних сортів були отримані результати 

подані у таблиці 2.  

Таблиця 2. Показники якості ріпаку озимого та продукції його переробки залежно 

від удобрення та сортового складу, середнє за 2017-2018 рр. 

№ 

п/

п 

Удобренн

я 
Сорт 

Маса 

насіння на 1 

рослині. г 

Густота рослин 

перед збиранням, 

шт./м
2
 

Вихід 

олії, % 

Збір 

олії, 

т/га 

Йодне 

число 

1 
Без  

добрив 

 

Дангал 2,5 65 34,1 0,55 103 

2 
Чемпіон 

України 
3,0 64 34,5 0,66 106 

3 Антарія 3,0 67 34,7 0,69 108 

 

N(90+60) 

P80K160 

Дангал 2,7 72 33,5 0,63 105 

 
Чемпіон 

України 
3,1 75 33,7 0,78 106 

 Антарія 3,1 77 33,9 0,81 110 

 

N(90+40+20) 

P80K160 

Дангал 3,2 73 32,1 0,77 107 

 
Чемпіон 

України 
3,8 76 32,2 0,93 114 

 Антарія 3,9 78 32,4 0,97 112 

 

Дані таблиці доводять, що максимальний збір олії у досліді встановлено при 

третьому варіанті удобрення для сорту Антарія, що відбулося за рахунок збільшення 

показників індивідуальної продуктивності рослин та густоти рослин перед збиранням.  

При застосуванні додаткового підживлення на початку цвітіння встановлена  

тенденція до зменшення виходу олії. Цей показник залежно від сортів візменшився на 

0,20-0,23 % порівняно з варіантом досліду без удобрення. Проте за рахунок росту 

врожайності у варіантах досліду, де удобрення вносилося у три строки отримано 

максимальний збір олії, який становив 0,77-0,97 т/га залежно від сортів. Максимальний 

збір олії був у сорту Антарія, що на 0,2 т/га перевищувало сорт Дангал при цьому ж 

варіанті удобрення. 

У наших дослідженнях встановлено, що за здатністю до висихання ріпакова олія 

належить до групи напіввисихаючих (йодне число 85-130) і підживлення на початку 

фази цвітіння не спричиняє негативного впливу на цей показни 
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ЯКІСТЬ НАСІННЯ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

Манжос М. студент 2 курсу ОС «Магістр» спеціальності «Агрономія», науковий 

керівник Сладковська Т. А. к. с.-г. н., старший викладач кафедри рослинництва 

Житомирський національний агроекологічний університет  

Продуктивність багаторічних трав залежить від впливу різних факторів. Так, 

керувати кількістю та якістю урожаю можливо шляхом оптимізації та збалансованості 

режиму мінерального живлення [1]. Для злакових трав важливим фактором підвищення 

врожайності є виділення достатньої кількості азотних добрив. Дослідження Інституту 

кормів УААН та інших науководослідних установ підтверджують: підживлення 

насіннєвих травостоїв азотними добривами в дозі 60–90 кг азоту підвищує врожай 

насіння у 2–3 рази [4]. Біологічну роль мікроелементів у житті кормових трав важко 

переоцінити. Ряд вчених називають їх елементами життя, оскільки дефіцит будь-якого з 

них може призвести до порушень обміну речовин та фізіологічних процесів, що 

спричинить зниження урожаю та погіршення його якості [2]. У насінні знаходиться той 

потенціал енергії і матеріалу, який забезпечує розвиток рослини на всі подальші 

періоди. Тому, збалансований макро- і мікроелементний склад речовини насіння є дуже 

важливим чинником, що забезпечує врожайність 5]. Нестача мікроелементів для рослин 

може компенсуватися за рахунок застосування мікродобрив, які сприятимуть не тільки 

підвищенню врожайності, а й поліпшенню якості. Складові мікродобрива беруть участь 

у фотосинтезі, диханні, окисно-відновних процесах, ферментативній діяльності, 

нуклеїновому та білковому обмінах, синтезі вітамінів [2]. 

Мета роботи полягала у пошуку шляхів підвищення урожайності та якості насіння 

грястиці збірної на основі комплексної оцінки та  удосконалення елементів технології 

вирощування в умовах Полісся України. 

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  –удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) N60Р60К60 

(фон); 3) фон + РКД «Квантум-Зернові»; 4) фон + РКД «Квантум-Зернові» + «Квантум 

Бор Актив». Фактор В –сорти: 1) Муравка; 2) Київська рання.  

На посівах грястиці збірної застосовували висококонцентроване комплексне 

хелатне добриво для позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в 

трубку – Квантум-Зернові. 

Посівні якості насіння можна розглядати як складову врожайних якостей, хоча 

вони мають самостійне значення і є поки що єдиною можливою оцінкою посівного 

матеріалу. На відміну від урожайних, посівні якості мають чіткі критерії і методи, 

зафіксовані в ДСТУ  2240-93 і ДСТУ 4138-2002 [3]. 

Як показують результати наших досліджень, мінеральні добрива мало значний 

вплив на посівні властивості насіння грястиці збірної. Енергія проростання та схожість 

насіння залежали, головним чином, від удобрення, становили, відповідно 86–92 % та 

91–95 %. Найнижчі показники спостерігались на ділянках без внесення добрив та 

внесення лише P60K60 

Нашими дослідженнями встановлено, що сорт Муравка, перевищував мінімальні 

показники енергії проростання та схожості орт Киїька рання в середньому на 2 %. Що 

стосується варіантів досліду з удобренням N60P60K60 та використання рідких 

комплексних добрив, то між сортами грястиці збірної суттєвої різниці не виявлено. 
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Таким чином, дослідження показали, що в умовах Полісся України максимальні 

показники посівної якості насіння грястиці збірної (Dactуlis glomerata L.) забезпечує 

внесення N60Р60К60 у поєднанні з рідким комплексним добривом Квантум-Зернові та 

Кант м Бор Актив. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу рідких 

комплексних добрив як на урожайність, так і якість насіння різного видового складу 

багаторічних злакових трав в умовах Полісся України. 
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Картопля – цінна продовольча, кормова і технічна культура. З картоплі 

виробляють близько 500 видів продуктів. У бульбах картоплі міститься близько 26 % 

сухих речовин, із яких 80–85 % – це крохмаль і майже 3 % – білкові речовини. Сирий 

протеїн містить у своєму складі 14 з 20 незамінних амінокислот [1]. 

На Поліссі України щорічно вирощують 7,5–8,0 млн. тонн картоплі, що становить 

майже 40 % від загального валового збору в країні.  

Порівняно з іншими культурами, картопля вимогливіша до забезпечення 

поживними речовинами, вона нагромаджує велику надземну вегетативну масу і масу 

бульб за відносно слабкого розвитку кореневої системи, тому потребує внесення 

значної кількості добрив [1, 2].  

Найбільш ефективним органічним добривом для картоплі є гній, якого 

катастрофічно не вистачає, тому необхідно вишикувати альтернативні джерела 

надходження органічної маси до ґрунту, які б сприяли не лише отриманню високих 

врожаїв гарної якості, але й забезпечували поліпшення та охорону родючості ґрунтів. 

Сучасні економічні умови в аграрному секторі спонукають до пошуку технологій, 

побудованих на мобілізації дешевих місцевих мінеральних та органічних ресурсів. 

http://a7d.com.ua/plants/1801-strategiya-rozvitku-rinku-nasinnya-kormovix.html
http://a7d.com.ua/plants/1801-strategiya-rozvitku-rinku-nasinnya-kormovix.html
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Перспективним у цьому аспекті є залучення до біологічного кругообігу вторинної 

продукції рослинництва – сидератів, соломи, післяжнивних решток попередника [5]. 

Ефективною вважають таку систему удобрення, яка забезпечує поживними 

речовинами рослини картоплі рівномірно впродовж вегетації. Ця потреба повністю 

задовольняється у разі збалансованого застосування органічних та мінеральних добрив 

[3].  

Важливими показниками якості картоплі є уміст в бульбах сухих речовин та 

крохмалю, від яких залежать її господарські, смакові й технологічні властивості, а 

також ураження бульб шкідливими організмами. 

Серед агротехнічних заходів у технології вирощування картоплі найбільший 

вплив на уміст сухих речовин і крохмалю має удобрення.  

Наші дослідження проводились у короткоротаційній сівозміні за різних систем 

удобрення на ясно-сірих лісових ґрунтах. В досліді висаджували картоплю сорт 

Беллароза. Технологія вирощування картоплі загальноприйнята для зони Полісся. 

Сидеральна культура – редька олійна. У системах удобрення сільськогосподарських 

культур передбачено компенсацію частини елементів живлення техногенного 

походження унаслідок використання нетоварної продукції, а саме соломи попередника 

(конюшини) та зернових культур сівозміни після обмолочування на насіння. 

Мінеральні добрива вносили під основний обробіток ґрунту – суперфосфат простий 

гранульований (20 % д. р.), калійну сіль (51 % д. р.) та під передпосівну культивацію – 

аміачну селітру (34 % д. р.). Напівперепрілий гній вносили восени під основний 

обробіток ґрунту. Солому після збирання зернових культур залишали на полі і 

загортали в ґрунт на глибину 10–12 см з додаванням азоту 10 кг/т в усіх варіантах 

удобрення, включаючи і біологічний контроль.  

Облік врожаю та його структуру визначали ваговим методом поділянково. Уміст 

сухих речовин та крохмалю в бульбах визначали за питомою масою на вазі Парова [4]. 

Уміст сухих речовин в бульбах картоплі Беллароза за 2018 р. у варіанті 

біологічного контролю становив 21,0 % (табл. 1). Нами встановлено, що на удобрених 

варіантах сухих речовин у бульбах було менше. Так, за органічної системи удобрення 

(гній 50 т/га) їх вміст склав 20,4 %, за органо-мінеральної системи удобрення (гній 37,5 

т/га +N12,5Р10К17,5) та органічної системи + сидерати – 20,6 %, за органо-мінеральної 

системи удобрення (гній 25 т/га + N25Р20К35) – 20,7 %. За мінеральної системи 

удобрення (N50Р40К70) вміст сухих речовин був на рівні біологічного контролю – 20,9 

%.  

Таблиця 1. Вплив системи удобрення на якість бульб картоплі 

Система удобрення 
Сухі 

речовини, % 
Крохмаль, % 

Сухі 

речовини, т/га 

Крохмаль, 

т/га 

Біологічний контроль 21,0 14,3 4,2 2,9 

Органічна (гній 50 т/га) 20,4 13,8 5,8 3,9 

Органо-мінеральна 

(гній 25 т/га + N25Р20К35) 
20,7 14,0 

6,4 4,4 

Органо-мінеральна 

(гній 37,5 т/га 

+N12,5Р10К17,5) 

20,6 13,9 

6,8 4,6 

Органічна (сидерати – 20 

т/га) 
20,6 13,9 

4,7 3,1 

Мінеральна (N50Р40К70) 20,9 14,2 6,1 4,1 

 

Аналогічну залежність виявлено і за умістом крохмалю в бульбах. Найбільша 

його величина була на біологічному контролі – 14,3 %, а за внесення 50 т/га гною за 

органічної системи удобрення кількість крохмалю зменшувалася до 13,8 %, за органо-
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мінеральної системи удобрення (гній 37,5 т/га +N12,5Р10К17,5) та органічної (сидерати – 

20 т/га) – до 13,9 %. За мінеральної системи удобрення (N50Р40К70) уміст крохмалю в 

бульбах складав у середньому 14,2 %. 

Незважаючи на те, що із збільшенням кількості внесених добрив зменшувався 

процентний вміст сухих речовин та крохмалю у бульбах картоплі, вихід їх за рахунок 

врожайності та товарності картоплі був завжди значно вищий порівняно до 

біологічного контролю.  

За органо-мінеральної системи удобрення у 4 варіанті вміст сухих речовин в 

бульбах картоплі був на 2,6 т/га, а крохмалю на 1,7 т/га більший порівняно до 

біологічного контролю. У варіанті мінеральної системи удобрення вихід сухих речовин 

становив 1,9 т/га і крохмалю – 1,3 т/га. За органічної системи удобрення (гній 50 т/га) 

отримано приріст 1,6 т/га сухих речовин та 1,1 т/га крохмалю. Найменший приріст 

сухих речовин і крохмалю отримано за органічної системи удобрення при використанні 

на добриво лише сидерату – 0,5 т/га і 0,2 т/га відповідно. 
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ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

УДОБРЕННЯ  НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЛІСОСТЕПУ 

УКРАЇНИ 

Мігонько А. С.., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Зернове господарство є основою всього сільського господарства. Від рівня його 

розвитку залежить забезпечення населення хлібом, тваринництва – концентрованими 

кормами, промисловості – сировиною для переробки, а також створення державних 

продовольчих резервів та ресурсів для експорту [1]. 

В Україні виробництво зерна – провідна галузь сільського господарства. Серед 

зернових культур основна роль належить високопродуктивній цінній продовольчій 

культурі – озимій пшениці. Не випадково озима пшениця є основним продуктом 

харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд. осіб. У світі посівна площа 

озимої пшениці займає 220 млн. га, по Україні – 2,4-7,6 млн. га, у Житомирській 

області посівна площа досягає 152 тис. га [3]. 

У хімічний склад зерна входять усі необхідні для харчування елементи: білки, 

вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти і мінеральні речовини. Зерно пшениці містить 

більше білкових речовин, ніж зерно інших зернових культур.  
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Основними показниками, що характеризують якість зерна є вміст білка, 

клейковини, крохмалю, олії, вихід борошна та ін. Їх оптимальне співвідношення є 

важливою складовою в процесі технологічної переробки та раціонального 

використання сировини (вилучення крохмалю, виробництва білкових збагачувачів для 

продовольчих потреб та у виробництві комбікормів, одержання солоду для пивоваріння 

та ін.) [2]. 

Вирішення проблеми продовольчого зерна нерозривно пов‘язано із 

збільшенням зерновиробництва пшениці м‘якої озимої. За узагальненими даними 

провідних наукових установ доведено, що якість зерна пшениці залежить 

насамперед від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей сорту та 

технології вирощування [2]. Для пшениці м‘якої озимої найважливішими 

показниками якості є вміст білка, клейковини та якість клейковини у зерні. 

Вважається, що високий урожай зерна з підвищеним вмістом білка практично 

неможливо одержати на ґрунтах з низькою родючістю, якщо додатково не вносити 

добрива, зокрема азотні [4]. Тому, проблема поліпшення якості зерна пшениці 

озимої та її хлібопекарських показників водночас із збільшенням зерновиробництва 

залишається актуальною, особливо за умов недостатнього внесення добрив та зміни 

клімату в останні роки.  

Нами були проведені дослідження і  отримані результати в стаціонарному досліді 

дослідного господарства Інституту сільського господарства Полісся НААНУ. Схемою 

досліду передбачалося вивчення різних систем удобрення пшениці озимої у ланці 

сівозміни. Попередник під озиму пшеницю – горох. Повторність у досліді трьох разова, 

розміщення варіантів і повторень систематичне, площа посівної ділянки становить  267 

м
2
, облікової 167 м

2
. 

В системах удобрення с.-г. культур передбачається компенсація частини 

техногенних ресурсів за рахунок використання нетоварної продукції. Мінеральні 

добрива вносяться під основний обробіток у вигляді суперфосфату та калійної солі, а 

під передпосівну культивацію у вигляді аміачної селітри. Обробіток ґрунту під 

культури мінімізований. 

Урожайність визначали методом суцільного обмолоту з кожного варіанта окремо 

з урахуванням засміченості зерна та перерахунку на стандартну вологість; якість зерна 

культур проводили методом інфрачервоної спектроскопії на інфрачервоному 

аналізаторі NIR Systems 4500. 

В науковій літературі немає єдиної думки про роль накопичення білку в зерні 

злакових культур. Відомо, що їх хімічний склад знаходиться в залежності від умов 

вирощування культури. Зниження вмісту білка, який є одним з основних показників 

якості зерна, часто спостерігається при збільшенні урожайності культур. Головним і 

визначним фактором отримання високоякісного зерна є підвищення рівня азотного 

живлення рослин протягом всієї вегетації. 

Результатами наших досліджень (табл. 1) встановлено, що у зерні пшениці озимої 

вміст білку за органо-мінеральної системи, органо-мінерально-сидеральної 

альтернативної системи та інтенсивної органо-мінеральної системи був на рівні 11,4-

11,7 %, тоді як за органічної системи (контроль) спостерігалось його зменшення 

відповідно на 0,9 %. Вміст клейковини в зерні пшениці озимої у всіх варіантах досліду 

знаходився на одному рівні - 22-24 %. Вміст жиру, золи та крохмалю також був 

найвищим за інтенсивної органо-мінеральної системи та становив відповідно 1,7; 1,7; 

53,5. На решті варіантів систем удобрення він був майже однаковим. 
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Таблиця 1. Влив систем удобрення на якість зерна пшениці озимої (середнє за 2018 -

2019 рр.) 

Система удобрення 

У % на повітряно-суху речовину 

Білок 
Клейко

вина 
жир зола крохмаль P2О5 К2О 

Органічна система 

(контроль) 
10,3 24 1,6 1,6 52,1 1,05 0,49 

Органо-мінеральна 

система  
11,4 22 1,6 1,6 51,2 1,04 0,49 

Органо-мінеральна з 

побічною продукцією 
10,5 23 1,5 1,5 53,3 1,08 0,57 

Органо-мінерально-

сидеральна альтернативна 

система 

11,5 23 1,6 1,6 53,5 1,08 0,51 

Інтенсивна органо-

мінеральна система 
11,7 24 1,7 1,7 53,5 2,01 0,59 

На основі результатів досліджень на темно-сірому опідзоленому ґрунті 

Лісостепу України встановлено можливість застосування незначних доз мінеральних 

добрив за рахунок компенсації останніх насиченням польових сівозмін культурами 

проміжного вирощування на сидерат, використанням подрібненої соломи зернових 

культур, мінімізованим обробітком ґрунту для поліпшення якості та  підвищення 

урожайності пшениці озимої. 
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Постановка проблеми.  

Різностороннє використання ячменю ярого (Hordeum sativum L.) на кормові, 

харчові цілі і в якості сировини для пивоварної промисловості визначають його 

важливе значення у зерновому балансі країни. Головний шлях збільшення виробництва 

його зерна – подальше зростання урожайності за рахунок здійснення комплексу 

агротехнічних та організаційно-економічних заходів на основі впровадження нових 

високоврожайних сортів, науково обґрунтованих систем ведення сільського 
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господарства та перспективної технології вирощування з врахуванням ґрунтово-

кліматичних особливостей.  
У другий декаді червня використовують сумішки ячменю з горохом посівним або 

люпином вузьколистим із включенням гірчиці білої. Важливою умовою раціонального 

використання сумішок є збирання їх у фазі максимального нагромадження 

листостеблової маси і поживних речовин. Збирання на зелений корм починають у фазі 

бутонізації високобілкових культур і закінчують у фазі початку колосіння злакового 

компоненту. При заготівлі сінажу збирання травостою починають у фазі колосіння – 

молочної стиглості злакового компоненту, а на зерносінаж – у фазі молочно-воскової 

стиглості [1, 8, 9]. 

На основі наукових досліджень Лапчинський В.В. встановив польову схожість 

насіння, виживання рослин, тривалість вегетаційного та міжфазних періодів різних 

сортів ячменю ярого залежно  від строків сівби та глибини загортання насіння; 

визначив ефективність роботи фотосинтетичного апарату та динаміку накопичення 

сухої речовини рослинами; виявив закономірності формування урожаю сортів ячменю 

та його структурних елементів при різних строках сівби та глибині загортання насіння 

[2, 7].  

Нині в Україні виробникам усіх форм власності селекціонери можуть 

запропонувати високоінтенсивні, інтенсивні і напівінтенсивні сорти з широким 

потенціалом урожайності та якості зерна, адаптовані до конкретних умов вирощування 

[3, 4, 5, 6]. 

У зв’язку  з цим, метою наших досліджень було вивчення продуктивності сортів 

ячменю на зерно та зелений корм. 

Виклад основного матеріалу. Польові виробничі досліди проводились нами 

впродовж 2017–2018 рр. в умовах дерново-підзолистих   легкосуглинкових ґрунтів,  на  

водно-льодовикових відкладах, рН сольової витяжки 5,9;  вміст  рухомого фосфору 9,4 

мг на 100 г ґрунту, калію 7,3 мг  на 100 г ґрунту, вміст гумусу – 1,2 %.  Досліди 

закладались з наступними сортами ячменю ярого: Носівський 9 та Цезар. Облікова 

площа ділянки – 0,1 га. Повторність – триразова.  

На основі проведених польових досліджень у ТОВ «Левківське» Житомирського 

району Житомирської області встановлено високу продуктивність ячменю ярого. 

Урожайність зерна в умовах дерново-підзолистих ґрунтів Полісся складала незалежно 

від сортів 3,59–3,90 т/га. Максимальний врожай одержаний при посіві сорту Цезар – 3,9 

т/га.  

Результати досліджень показують, що кількість рослин на 1м
2
 на початку 

вегетації становила у посівах сорту Носівський 9 – 314,3 шт./м
2
,  сорту Цезар – 334,8 

шт./м
2
, а сорту Вакула – 336,4.  Перед збиранням цей показник становив відповідно 

237,6;  252,2 та 268,6  шт./м
2
. Найбільша кількість продуктивних стебел (з колосом) 

спостерігалася у сорту Вакула і становила 428,5 шт./м
2
, що на 54,6 шт./м

2
 більше, ніж у 

стандартного сорту Носівський 9 (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Кущення рослин ячменю ярого залежно від 

сортових особливостей, 2017-2018 рр. 

 

Сорт 

Рослин, шт./м
2 

Стебел на 1м
2 

Кущистість 

на 

початку 

вегетації 

перед 

збиранням 

всього, 

шт. 

з коло-

сом, шт. 

загальна продук-

тивна 

Носівський 9 314,3 237,6 429,0 373,9 1,81 1,57 

Цезар 334,8 252,2 441,2 398,2 1,75 1,58 

Вакула 336,4 268,6 478,1 428,5 1,78 1,60 
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Продуктивна кущистість рослин ячменю ярого становила незалежно від сорту 

1,57–1,60, а загальна кущистість сорту Носівський становила 1,81,  сорту Цезар 

відповідно 1,75, а сорту Вакула – 1,78. 

Нами встановлено, що рослини сорту Вакула мали найбільшу довжину колоса – 

7,1 см, що на 0,4 см більше порівняно із стандартним сортом Носівський 9. Сорт Цезар 

мав довжину колосу – 6,9 см, що на 0,2 см більше порівняно із стандартним сортом. У 

сорту Вакула була також більша озерненість колосу – 19,8 зерен. У прямій залежності 

від довжини колосу та кількості зерен в колосі знаходилась маса  зерна з одного колосу. 

Так, у сорту Вакула маса зерна становила 0,99 г, сорту Цезар  – 0,98, а у сорту 

Носівський 9 – 0,96 г. 

У наших дослідженнях виявлено, що  у період росту і розвитку рослини ячменю 

ярого інтенсивно накопичують  вегетативну масу, про що свідчить динаміка 

наростання травостою. Середня висота травостою ячменю ярого незалежно від сорту 

становила у період виходу в трубку рослин – 51,4–55,4 см,  а у період колосіння 

ячменю  – 81,1–87,52  см. Урожайність зеленої маси відповідно становила 210,3–232,0 

ц/га та 238,4–250,2 ц/га (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Висота травостою та урожайність зеленої маси ячменю ярого залежно 

від  сортових особливостей, 2017-2018 рр. 

Сорт ячменю ярого Фаза вегетації Висота 

рослин, см 

Урожайність 

зеленої маси, ц/га 

Носівський 9 (стандарт) вихід в трубку 51,4 210,3 

колосіння 81,1 238,4 

Цезар вихід в трубку 54,6 224,6 

колосіння 85,2 241,0 

Вакула вихід в трубку 55,4 232,0 

колосіння 87,5 250,2 

 

Метою наших досліджень було також вивчення динаміки нагромадження 

нітратів у зеленій масі ячменю ярого в залежності від сортових особливостей та фази 

вегетації. Вміст нітратів у зеленій масі ячменю ярого з ростом зменшується. Істотної 

різниці за варіантами також не відмічено. Так, у фазі виходу в трубку вміст нітратів у 

зеленій масі ячменю сорту Носівський 9 становив 98,4 мг/кг корму,  сорту Цезар – 94,2, 

а сорту Вакула – 97,0 мг/кг корму. У період колосіння рослин ячменю вміст нітратів 

становив відповідно – 94,2; 92,1 мг/кг та 93,0 (табл. 3).  

Таблиця 3. Динаміка нагромадження нітратів у зеленій масі сортів ячменю ярого, 

2017–2018 рр. 

Фаза вегетації Вміст нітратів у зеленій масі сортів, мг/кг корму 

Носівський 9 Цезар Вакула 

Вихід в трубку 98,4 96,7 97,0 

Колосіння 94,2 92,1 93,0 

Не дивлячись на це, слід відмітити, що вміст нітратів у зеленій масі не 

перевищував гранично допустимих концентрацій (ГДК), що забезпечує екологічну 

чистоту корму. 

Отже, використання різних сортів ячменю ярого в умовах Полісся забезпечує 3,9 

т/га зерна та понад 25 т/га зеленої, екологічно безпечної для тварин, маси. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ПРОТИ САЖКОВИХ ХВОРОБ В 

АГРОЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ЖИТОМИРЩИНИ 

Новачук М.Р., магістрант, Ткаченко В.В., магістрант, Домніков О.М., магістрант, 

Власюк Р. О., магістрант, Білоус С. І. 

Житомирський національний агроекологічний університет 

За останні десятиліття кукурудза - одна з найпоширеніших культур у світовому 

рослинництві, яка займає третє місце після пшениці ірису. Особливої популярності 

культура набула за рахунок універсальності в тому, що вона використовується як 

кормова, так і технічна та харчова культура. 

Щорічне одержання високоякісних врожаїв зерна кукурудзи є головним 

завданням для виробників сільськогосподарської продукції України та інших держав.  

Реєстр сортів рослин України постійно поповнюється новими сортами і гібридами 

кукурудзи які мають комплекс господарсько-цінних ознак та високий потенціал 

урожайності зерна. Серед факторів, що забезпечують високий урожай кукурудзи значне 

місце займає стійкість гібридів проти хвороб. Так як на Житомирщині значного 

поширення набули сажкові хвороби кукурудзи, то виникає доцільність проводити 

польову уцінку стійкості проти них сучасних гібридів в господарствах різних 

формувань. Це має велику цінність тому, що в комплексі цінних ознак які формують 

селекціонери у нових сортах і гібридах кукурудзи, стійкість до хвороб може 

проявлятись по-різному у різних ґрунтово-кліматичних регіонах країни. 

Метою наших досліджень було встановлення поширення та ступеня ураження 

летючою та пухирчастою сажками рослин кукурудзи на різних гібридах культури в 

агроекологічних умовах Житомирської області. 
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Для досягнення поставленої мети досліджень передбачалось вирішення 

наступних завдань: 

 визначити строки появи симптомів ураження кукурудзи летючою сажкою; 

 встановити ступінь поширення летючої сажки в посівах кукурудзи на території 

Житомирської області; 

 дослідити ступінь ураження сажковими хворобами найбільш поширених на 

території Житомирщини гібридів кукурудзи. 

Ступінь розвитку хвороб кукурудзи визначали протягом періоду вегетації 2018-

2019 рр. в господарствах різних формувань Житомирської області та дослідному полі 

ЖНАЕУ методами фітопатологічної експертизи рослин [3, 4].  

В дослідах використовували данні по обстеженню 6 найбільш поширених гібридів 

кукурудзи, які вирощуються на всій території Житомирської області. Погодні умови 

2018-2019 років були не досидь сприятливими для повноцінного росту і розвитку 

кукурудзи внаслідок тривалого посушливого періоду та високих температурних 

показників у весняно-літній періоди на всій території області.  

Результати проведених нами фітопатологічних обстежень показали, що за 2018-

2019 роки сажкові хвороби кукурудзи були малопоширеними, але майже у всіх 

господарствах Житомирщини домінуючою була пухирчаста сажка. Симптоми цієї 

хвороби були виявлені не більше як на 5-7 % рослин. Ступінь ураження рослин 

кукурудзи летючою сажкою за роки досліджень не перевищував 2-3%.  

Слід відмітити, що на окремих площах були виявлені ділянки де сажковими 

хворобами було уражено до 25 % рослин. Такі локалізаційні ділянки виявлено на полях 

де кукурудза беззмінно на одному місці вирощується не менше як 2-3 роки, зі значною 

появою проростання «падалиці».   

Вегетаційні спостереження за ростом і розвитком уражених сажковими 

хворобами та здорових рослин кукурудзи ми проводили на дослідних ділянках, які 

розташовувались на території дослідного поля ЖНАЕУ. Зокрема ми виявили, що 

інфіковані сажковими хворобами рослини значно відстають у рості і 3-5 діб повільніше 

розвиваються. 

Обліки середньої урожайності зерна з уражених і здорових рослин кукурудзи 

показали, що показники суттєво відрізняються, а саме, якщо в середньому за 2018-2019 

роки у здорових рослин гібриду Адвей вона становила – 7,9 т/га, то у варіанті із 

зараженням рослин кукурудзи сажковими хворобами – не перевищувала 4,4 т/га зерна.  

Такі показники свідчать про те, що ураження рослин кукурудзи сажковими 

хворобами несе пряму загрозу зниженню урожайності та якості зерна. Саме тому, 

провівши фітопатологічні обстеження та оцінивши ступінь ураження гібридів 

кукурудзи сажковими хворобами в агроекологічних умовах Житомирської області ми 

встановили рівні стійкості найбільш поширених із них на природному інфекційному 

фоні (табл. 1.). 

Таблиця 1 

Стійкість гібридів кукурудзи проти сажкових на природному інфекційному 

фоні в умовах Житомирської області (2018-2019 рр.) 

Гібрид  Група стиглості Ступінь стійкості 

Латізана середньоранній +++ 

ЛГ 3330 ранньостиглий +++  

PR – 39D81 ранньостиглий ++ 

Ліма ранньостиглий + 

Кастер ранньостиглий ++ 

Адвей середньоранній + 

Стійкість: «+» - невисока (до 50%); «++» - висока (до 80 %); «+++» - дуже висока (до 

100 %). 
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Так найвищою стійкістю як до летючої так і пухирчастої сажки кукурудзи в 

обстежуваних господарствах виявилися гібриди Латізана та ЛГ 3330 у яких не виявлено 

симптомів захворювання рослин протягом всього періоду досліджень. 

Отже при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Житомирщини найбільш 

доцільно приділяти увагу високостійким до сажкових хвороб гібридам Латізана та ЛГ 

3330. 

Для подальшого ведення досліджень необхідно щорічно проводити польову 

оцінку стійкості до сажкових хвороб всіх нових сортів і гібридів кукурудзи які широко 

впроваджуються у виробництво в господарствах різних формувань. Це дасть змогу не 

лише запобігти поширенню нестійких і малопродуктивних для регіону гібридів 

кукурудзи, а й значно покращити фітосанітарний стан посівів культури. 
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Вступ. Виноградним вином називається напій, отриманий в результаті 

спиртового бродіння виноградного сусла (відпресований сік винограду) або мезги 

(роздроблення ягід винограду). 

Залежно від місця виробництва, клімату, грунту, властивостей виноградної лози, 

типу вина хімічний склад виноградних вин відрізняється, але всі вина містять 

антисептичну і іонізаційну воду, вуглеводи (глюкозу, фруктозу, сахарозу та ін.), 

органічні кислоти (винну, яблучну, лимонну та ін.), спирти, альдегіди, складні ефіри та 

ацеталі, дубильні, барвні, азотисті, мінеральні речовини (майже всі елементи 

періодичної системи); вітаміни В1, В2, РР, С, фолієву кислоту, іонозит та інші 

біологічно-активні речовини. В вині міститься також комплекс поліфенольних  речовин 

(рутин, кварцетин, антоціани). Виноградні вина володіють добре вираженими 

бактерецидними властивостями, які обумовлені вмістом органічних кислот, етилового 

спирту та інших сполук, які володіють антисептичними властивостями. 

Однак, сьогодні в Україні на ринку виноградних вин доволі розповсюдженою є їх 

фальсифікація. До основних способів фальсифікації виноградних вин відноситься його 

розбавлення з наступним підкоректуванням напою цукром, кислотами, 

ароматизаторами та іншими наповнювачами. 

Саме тому метою нашої роботи є дослідження  товарознавчих аспектів 

формування ринку виноградних вин в Україні. 

Для досягнення поставленої мети нами визначенно завдання: 

- проаналізувати літературні джерела щодо: 

- споживних властивостей та фізіологічної дії виноградних вин на організм 

людини; 
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- товарознавчої класифікації поділу виноградних вин; 

- фальсифікації виноградних вин та методів її виявлення і упередження; 

Експерементальним шляхом в лабораторних умовах вивчити можливості 

одержання напівсолодких вин із винограду сортів Лідія та Ізабела. 

Здійснити аналіз показника якості виготовленого вина. 

Виноградними винами називають алкогольні напої, одержувані шляхом 

зброджування виноградного соку або соку з м”язгою з додаванням або без додавання 

спирту та інших компонентів, передбачених технологічною схемою [1,3]. 

При споживанні харчових продуктів виявляється їх корисність, чи споживна 

цінність, яка зумовлена їх хімічним складом і комплексом властивостей, а саме 

біологічною, фізіологічною, лікувально-профілактичною, органолептичною та 

енергетичною цінностями [2,4]. 

Сприятливе поєднання різних біологічно-активних речовин робить вино сильним 

біоенергетичним напоєм, яке підвищує життєдіяльність людини, тонізуючим та 

загальнозміцнюючим [5]. 

 Виноградне вино володіє виключним хімічним складом, який включає близько 

600 складових, головним із яких являється вода. Вміст екстракту у вині залежить від 

багатьох факторів. В середньому в білому вині його близько 22г/л. Червоному вину 

характерна більш висока екстрактивність – до 30г/л, а для кріплених та десертних вин – 

40-60г/л. [3,6]. 

Вміст етилового спирту коливається від 9 до 14% в столових винах, від 12 до 14% 

– в десертних, від 17 до 20% - в кріплених. У вині також міститься в незначних 

кількостях сильнотоксичний метиловий спирт; в білому вині його вміст знаходиться в 

межах 0,2-1,1г/л. Із багатоатомних спиртів виноградне вино містить гліцерин – 0,7- 14г 

на 100г етилового спирту. Якщо ж вино виготовлено із винограду, ураженого 

благородною гниллю, тоді вміст гліцерину може досягати 30г/л [5]. 

В якості сировини для одержання виноградних вин використовують грона свіжого 

або зав”яленого винограду – багаторічної рослини з роду Vitis  Vinifera. Специфіка 

хімічного складу винограду – один із найважливіших факторів, що визначає якість 

майбутнього вина [7]. 

Вуглеводи винограду представлені моно- і полісахаридами. В соці переважають 

монози (пентози і гексози), а в твердих частинах грона – полізи. 

Основними цукрами виноградної ягоди є гексози – α-глюкоза і α-фруктоза, вміст 

яких до початку фізіологічної зрілості досягає 17-25%, а в більш спекотних районах 

вирощування до 30% [4]. 

Вміст цукрів характеризує ступінь зрілості винограду, впливає на вихід та якість 

виноматеріалу [2]. 

Крохмаль міститься у плодоніжках і гребнях, а також в недозрілих ягодах при 

основі судинно-волокнистих пучків. В здорових ягодах винограду присутні в 

невеликих кількостях декстрини, а в ягодах, уражених Botrytis cinerea, їх вміст 

підвищується. Цим пояснюють особливу маслянистість сотернських вин Франції з 

винограду, ураженого „благородною гниллю” [2,5]. 

Основними кислотоами винограду являються α-винна (5-13г\л) і яблучна (1-

25г/л). Їх вмістом зумовленго, в основному, низьке значення pH сусла та вина (pH=2,7-

3,5), при якому сповільнюється розвиток мікроорганізмів і створюються сприятливі 

умови для зброджування цукрів дріжджами. Солі винної кислоти впливають на 

органолептичні властивості і стабільність вин. Кислий винокислий калій і винокислий 

кальцій, випадаючи в осад у присутності спирту,викликають „кристалічне”  помутніння 

вина [7]. 

Державний стандарт України „Вина тихі. Загальтні технічні умови” ДСТУ 

202.002.-96  встановлює такі гарантійні терміни зберігання вин від дня їх розливу: 
- столових ординарних – 3 місяці; 

- кріплених ординарних і столових марочних – 4 місяці; 
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- кріплених марочних – 5 місяців. 

Строки паридатності продовольчих товарів – це чисто споживча і медико-

біологічне поняття. Цим терміном позначається відрізок часу, після закінчення якого 

продовольчі товари змінюють свої початкові харчові якості або перетворюється у 

продукти, які непридатні для  

Якість продукції відіграє важливе значення для всіх учасників процесу 

„виробництво – споживання”. Для продукції вітчизняного виробництва документами, 

що засвідчують якість, є Сертифікат відповідності та Посвідчення якості.  

Нами було проведено виготовлення вина із сортів винограду Лідія та Ізабела за 

різними технологіями. Отриманий продукт у кожному з варіантів відрізнявся між 

собою за технологічними показниками якості. Результати перевірки якості вина 

представлено у таблиці  

Таблиця 1. Технологічні показники якості продукції 

Варіант 

Сухі 

речовини, 

% 

рН, од. 
Вміст 

спирту, % 

Кислотніст

ь, г/л 

Вміст оцтової 

кислоти, г/дм3 

Температура

, оС 

Сорт Лідія, 

10% цукру  
7,0 3,08 8,0 6,52 1,8 7,0 

Сорт Лідія, 

20% цукру 
9,6 3,16 8,0 6,45 1,6 7,0 

Сорт Ізабела, 

10% цукру 
14,0 2,84 4,5 14,02 0,74 7,0 

Сорт Ізабела, 

20% цукру 
22,4 2,78 14,5 14,02 0,64 7,0 

З даних таблиці 1 видно, що в межах одного сорту різняться якісні показники. Це 

пояснюється різними технологіями виготовлення вина. Також слід відмітити і те, що 

при однакових технологіях у різних сортів показрики якості вина також значно 

відрізняються. З таблиці видно, що використання винного сорту Ізабела для 

виготовлення вина за будь-якою технологією є найбільш перспективним. 

Таблиця 2. Показники визначення якості продукції (виноградне вино «Лідія») 

№ 

з/п 

Назва 

показників 
Характеристика зразка 

Балова оцінка 

макси-

мальна 
фактична 

1. 
Упаковка і 

маркування 

споживчою тарою служить скляна 

пляшка темно-зеленого кольору. 

Етикетка художньо оформлена, щільно 

прилягає до пляшки, вказано 

найменування вина, група, категорія, 

місткість пляшки, вміст спирту, дата 

розливу, назва нормативної документації.  

- - 

2. Прозорість  вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 

3. Колір  

світло – рубіновий, невелике відхилення 

кольору властивого даному виді і типу 

вина 

0,5 0,4 

4.  Букет  добре розвинений, ніжний, приємний  3,0 2,5 

5. Смак 
м”який, з присмаком червоних сортів 

винограду 
5,0 4,0 

6. Типовість  повна відповідність типу вина 1,0 1,0 

           Всього 10,0 8,4 

Категорія якості „добра” 

 

Картка аналізу № 1 
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Виноградне вино: „Лідія” 20 % цукру 

Група: кріплене  

Категорія: солодке 

Тип: рожеве 

Виробник: О.А.Титечко, В.І. Нерущак, Н.Ю. Ковтонюк    

Вид і місткість споживчої тари: пляшка скляна 0,7л. 

Місце відбору зразка – вимірювальна лабораторія кафедри ТЗППР ЖНАЕУ. 

Дата проведення аналізу: 10.03.2018 року. 

Визначення якості проводилось згідно з ДСТУ 202.002.-96. 

 

Висновок: досліджуванний зразок ординарного столового півсолодкого рожевого 

виноградного вина: „Лідія” за органолептичними показниками якості відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино отримало загальну кількість балів – 8,4 і відноситься до 

категорії якості – „добра”. 

Картка аналізу № 2 

Виноградне вино: „Ізабела” 20 % цукру 

Група: кріплене 

Категорія: столове 

Тип: червоне 

Виробник: О.А.Титечко, В.І. Нерущак, Н.Ю. Ковтонюк  

Місце відбору зразка: вимірювальна лабораторія кафедри ТЗППР ЖНАЕУ. 

Дата проведення аналізу: 10.03.2018 року 

Визначення якості проводилось згідно з ДСТУ 202.002.- 96   

Таблиця 2. Показники визначення якості продукції (виноградне вино «Ізабела» 

№ 

п/п 

Назва 

показників 
Характеристика зразка 

Балова оцінка 

макси-

мальна 
фактична 

1. Упаковка і 

маркуванн

я 

споживчою тарою служить скляна пляшка 

світло-зеленого кольору. Етикетка 

художньо оформлена, щільно прилягає до 

пляшки, вказано найменування вина, група, 

категорія, місткість пляшки, вміст спирту, 

цукру, дата розливу, рік врожаю, назва 

нормативної документації.  

- - 

2. Прозорість  вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 

3. Колір  інтенсивний, з темно-гранатовим відтінком 0,5 0,5 

4.  Букет  яскравий сортовий з легким відтінком 

вишневої кісточки 

3,0 3,0 

5. Смак повний, гармонійний, з присмаком стиглих 

плодів 

5,0 5,0 

6. Типовість  повна відповідність типу вина 1,0 1,0 

           Всього 10,0 10,0 

Категорія якості „відмінна” 

Досліджуванний зразок марочного кріпленого міцного столового червоного 

виноградного вина: „Ізабела”за органолептичними показниками якості відповідає вимогам 

стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино отримало загальну кількість балів – 10,0 і відноситься 

до найвищої категорії якості – „відмінна”. 

Висновки.  
Україна має сприятливі агракліматичні умови для вирощування виноградної лози, 

передусім це Південний і Східний регіони України ( Одеса, Херсон, Миколаїв), 

Закарпатська область. 

За останні 17 років внаслідок зменшення площ насаджень винограду обсяги його 

переробки скоротилися до 164,8 тис.т (2000 р.), хоча  ситуація дещо стабілізувалася і за 6 
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місяців 2018 року виробництво виноградного вина склало 4,7 млн. дал, що на 127% більше, 

ніж на той же період 2016 року. 

Можна сказати, що сьогодні в Україні наступив сприятливий період для виноробної 

галузі, а саме активізації роботи із закладки нових виноградних угідь для створення 

високоякісної сировинної бази; розробка нормативних актів щодо подальшої державної 

підтримки товаровиробників. Все це дасть змогу ще більше наситити ринок України 

високоякісними виноградними винами вітчизняного виноробства. 
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АЛЬТЕРНАРІОЗУ СЕРПІЮ УВІНЧАНОГО ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В 

БОТАНІЧНОМУ САДУ ЖНАЕУ 

Оношко А. В., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Serratula coronata L. (серпій увінчаний) – цінна лікарська рослина з родини 

Asteraceae. Її лікувальні властивості визначаються вмістом біологічно активних 

речовин: вітамінів, макро- і мікроелементів, незамінних амінокислот, флавоноїдів, 

дубильних речовин, фітоекдистероїдів [1, 2]. Серпій увінчаний використовують при 

епілепсії, неврозах, психічних захворюваннях, паралічах, злоякісних пухлинах, анемії, 

геморої, грижах, ангіні, ларингіті, фарингіті, тонзиліті, блювоті, пропасниці, в якості 

седативного, протизапального, ранозагоювального, антимікробного, 

імуномодулюючого, адаптогенного засобу. Серпій увінчаний як джерело рідкісних 

біологічно активних речовин є перспективним видом для культивування в зоні 

Центрального Полісся України з метою подальшого застосування у фармації. У 

ботанічному саду Житомирського національного університету створена інтродукційна 

популяція рослин S. coronatа. Впродовж інтродукційних досліджень (2013–2019 рр.) на 

листках, стеблах рослин виявлені симптоми захворювання альтернаріозом. З метою 

обмеження шкодочинності хвороби актуальним є вивчення дії біологічних препаратів 

на розвиток хвороби та їх вплив на урожайність серпію увінчаного. Метою досліджень 

було вивчення впливу біопрепаратів  на розвиток  альтернаріозу та урожайність серпію 

увінчаного в умовах ботанічного саду ЖНАЕУ, що належить до зони Центрального 

Полісся України. 

Польові досліди проводили впродовж 2018–2019 рр. на експериментальних 

ділянках ботанічного саду ЖНАЕУ. Схема досліду включала варіанти: контроль 

(обробка водою); Мікосан-В (діюча речовина – лужний екстракт афілофоральних 
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грибів), р.; Фітодоктор + Триходермін (діюча речовина – Bacillus subtilis та Trichoderma 

viride), р.; Фітоагро універсальний (основний інградієнт – Bacillus subtilis; препарат 

збагачений гуматом калію та мікроелементами), п. Обприскування насаджень серпію 

увінчаного проводили тричі у вегетативну фазу з інтервалом 10діб. Облік ураженості 

рослин альтернаріозом проводили за методикою В. П. Омелюти (1986). Облік технічної 

ефективності заходів у захисті від хвороб проводили за формулою: 

 

Б=(Рк-Ро)*100/Рк, 

 

де: Б – технічна ефективність, %; 

Рк – показник розвитку хвороби на контролі;  

Ро – показники розвитку хвороби на дослідній ділянці. 

 

При обробці експериментальних даних використовували методи математичної 

статистики [4]. 

Результати досліджень свідчать, що всі біопрепарати, якими обробляли 

насадження серпію увінчаного, певним чином стримували розвиток хвороби. 

Встановлено, що обробка насаджень серпію увінчаного біопрепаратом Мікосан сприяє 

зменшенню розвитку хвороби у 2,1 рази; Фітоагро універсальний – у 1,9 рази, 

Фітодоктор + Триходермін – у 1,6 рази (табл.1). 

Таблиця 1. Ефективність застосування біопрепаратів проти альтернаріозу серпію 

увінчаного за інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ, 2018–2019 рр. 

Варіант Норма витрати, 

кг, л/т 

Розвиток 

хвороби, % 

Технічна 

ефективність, % 

Контроль (обробка 

водою) 

– 8,47 – 

Мікосан, р. 2л/га 3,95 53,38 

Фітоагро універсальний, 

п. 

2кг/га 4,45 47,50 

Фітодоктор, п. 

+Триходермін, п 

1кг+1кг/га 

 

5,2 38,63 

 

Таким чином, біопрепарат Мікосан у досліді показав найвищу ефективність 

щодо пригнічення розвитку альтернаріозу: у середньому за два роки 53,38 % (табл. 1). 

Преперат Фітоагро Універсальний забезпечив технічну ефективність 47,50 %. У 

варіанті, де застосовували біопрепарат Фітодоктор + Триходермін, зафіксована 

технічна ефективність на рівні 38,63 %. У різні за метеорологічними і фтосанітарними 

умовами роки досліджень (2018–2019) урожайність культури по усіх варіантах суттєво 

коливалась. Середня урожайність на контролі за роки досліджень становила 26,67 т/га. 

У варіанті із застосуванням біопрепарату Фітоагро універсальний приріст урожаю 

становив 28,91 т/га або 8,40 % у порівнянні з контролем. Найбільший приріст 

урожайності в досліді спостерігався при застосуванні біопрепарату Мікосан – 3,0 т/га, 

що становить 11,25 % до контролю. Найменший приріст урожайності спостерігався при 

використанні біопрепаратів Фітодоктор + Триходермін – 1,22 т/га, що становить 4,57 % 

до контролю.  

Таким чином, для підвищення продуктивності та покращення фітосанітарного 

стану агроценозу серпію увінчаного  доцільно застосовувати обробку насаджень 

біопрепаратом Мікосан, р., з нормою витрати 2кг/га.  

Подальші дослідження слід зосередити на удосконаленні елементів технології 

вирощування серпію увінчаного з урахуванням потреби біологізації виробництва для 

зони Центрального Полісся України. 
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Вступ. Білокачанна капуста - універсальна овочева культура. Її використовують у 

свіжому, маринованому і сушеному вигляді. З неї готують різні овочеві 

консерви. Квашена капуста - цінний поживний продукт, що зберігає весь набір 

вітамінів в кращому для засвоєння вигляді [1,7]. 

Капуста містить вітаміни С (у середньому 35-50 мг на 100 г), а також групи В, РР 

(6,0 мг / кг) і К (30 мг / кг). 

За калорійністю капуста поступається багатьом овочевим культурам, таким, як 

квасоля, боби та ін Вона включає в середньому 8,0% сухої речовини, до складу якого 

входять 4,4% Сахаров, 2,1 - сирого білка, 0,9 - клітковини , 0,7% золи. У золі капусти 

містяться мінеральнісолі калію, фосфору, кальцію, заліза і марганцю. 

Ферментовані овочі користуються підвищеним попитом у населення, однак, на 

сьогодні асотримент їх обмежений. Існуючі технології та нормативно-технічна 

документація по виробництву та зберіганню ферментованої капусти досить застарілі, 

рецептури мають обмежену кількість інгредієнтів, не враховуються багатогранні 

смакові потреби людей. В зв’язку з цим в торговельній мережі, установах громадського 

харчування спостерігається обмежений асортимент цієї популярної в народі продукції. 

За останні роки виробництво капусти квашеної перемістилось в господарства які 

вирощують її, а потужності колишніх оптово-роздрібних комбінатів простоюють без 

використання не тільки із-за відсутності коштів на її виготовлення, а через відсутність 

підвищеного на неї попиту [2,8]. Необхідність розробки сучасної науково-технічної 

документації на нові види ферментованої капусти, яка була б конкурентоспроможною, 

користувалась попитом у населення та задовольняла б потреби ринку України, є 

першочерговим завданням. 

Капуста та інші овочеві добавки, які надходили до переробки відповідали всім 

вимогам стандартів по кольору, розміру, запаху, консистенції, однорідності, по 

ступеню стиглості, сорту. Для ферментації використовували білоголову капусту, яка 

відповідала вимогам ГОСТ 1724-85 “Капуста белокочанная свежая заготовляемая и 

поставляемая. Технические условия” [4]. 

В лабораторних умовах ферментацію білоголової капусти здійснювали у скляних 

банках СКО 83-3 за ГОСТ 24689-85 “Банки стеклянные для консервов” з щільно 

зачиненими поліетиленовими кришками. В виробничих умовах для ферментації 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8


~ 64 ~     Всеукраїнська науково практична конференція 

25 вересня 2019 року 

капусти використовували заливні бочки з поліетиленовими вкладишами ємкістю 50л та 

100л по ГОСТ 8777-80 “Бочки деревянные заливные и сухотарные” і контейнери ЄС-

200, які відповідають вимогам ТУ 28 УРСР 5-27-75 “Емкость ЕС-200” з 

поліетиленовими вкладишами ГОСТ 16337-77Е “Полиэтилен высокого давления”[3,5].  
Товарознавча характеристика нових видів ферментованої білоголової капусти 

 

Дослідження факторів формування якості нових видів ферментованої білоголової капусти  

   

Теоретичні  Експериментальні 

  

Наукові основи 

ферментації 

Дослідження споживних властивостей районованих господарсько-

ботанічних сортів білоголової капусти як сировини для 

ферментації /2-17/  

 

Формування споживних властивостей при ферментації нових видів ферментованої капусти 

в залежності від факторів :    

Господарсько-ботанічні сорти білоголової капусти 

     Температура ферментації; 

.    Концентрація кухонної солі 

     Рецептура 

    

Органолептичні властивості /1/  Зміни хімічного складу/2-16/ Мікробіологічні зміни/18-

21/ 

 

Розробка рецептури і технологія виробництва нових видів ферментованої капусти: 

асорті овочеве квашене, капуста квашена гостра, капуста квашена по-українськи 

 

Дослідження змін споживних властивостей нових видів ферментованої білоголової 

капусти в період  тривалого зберігання  

Конкурентоспроможность і економічна ефективність нових видів ферментованої капусти  

Рис. 1. Загальна схема постановки дослідів 

Об`єктом дослідження були нові види ферментованої капусти, що виготовлялись за 

розробленими нами рецептурами (табл.1). 

Таблиця 1. Рецептура та норми витрат підготовленої сировини при виробництві 

нових видів ферментованої білоголової капусти 

Сировина 

Рецептура, кг на 1т готової продукції 

Капуста квашена 

по-українськи 

Асорті квашене 

овочеве 

Капуста 

квашена гостра 

Капуста білоголова 918 908 886 

Морква 44 50 - 

Буряк 50 50 - 

Цибуля 30 - 70 

Часник - - 27 

Перець солодкий свіжий - 30 - 

Перець стручковий гіркий або 

мелений 

8 

- 

2 

0,5 

15 

5 

Листя петрушки чи селери 10 10 - 

Кріп свіжий  

або сушений 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Сіль кухонна 24 15 40 

При розробці нових видів ферментованої капусти враховувався комплексний вплив 
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таких факторів, як господарсько-ботанічні сорти капусти, концентрація кухонної солі, 

температурний режим ферментації, рецептура сировини та вплив кожного з них на 

формування споживних властивостей готового продукту. 

Вибрані нами для досліджень господарсько-ботанічні сорти - Леся, Віоланта, 

Харківська зимова та Столична відрізняються підвищеним вмістом цукрів, білкових і 

пектинових речовин, мають щільні середніх розмірів головки, біле листя та не довгий 

качан. В процесі ферментації в капусті відбуваються складні зміни хімічного складу, в 

результаті чого вона набуває нових властивостей і тому значно відрізняється від свіжої 

капусти. Нами були вивчені зміни, що відбуваються у ферментованій капусті різних 

господарсько-ботанічних сортів, їх вплив на споживні властивості готового продукту та 

визначені найбільш придатні для ферментації господарсько-ботанічні сорти капусти. 

Сортова належність капусти вплинула на її споживні властивості при ферментації 

(табл.2). 

Таблиця 2. Вплив господарсько-ботанічних сортів на зміни хімічного складу 

білоголової капусти при ферментації 

Показники Масова частка речовин господарсько-ботанічних сортів 

білоголової капусти,% 

Харківська 

зимова /к/ 

Леся Віоланта Столична 

Загальний цукор 1,9+0,04 1,7+0,04 1,95+0,03 2,1+0,04 

Загальна кислотність 0,71+0,01 0,66+0,01 0,68+0,02 0,73+0,01 

Пектинові речовини 0,51+0,02 0,64+0,02 0,55+0,02 0,47+0,02 

в тому     числі: 

 -водорозчинний пектин 

-протопектин 

 

0,24+0,01 

0,27+0,01 

 

0,31+0,01 

0,33+0,02 

 

0,26+0,02 

0,29+0,02 

 

0,22+0,01 

0,25+0,01 

Клітковина 0,97+0,03 0,95+0,03 1,23+0,04 1,08+0,02 

Вітамін С, мг на 100г 33,4+0,04 35,2+0,04 53,4+0,06 30,8+0,03 

Органолептична 

оцінка, бали 

4,58 4,55 4,57 4,45 

 

Найбільш високими органолептичними показниками якості визначалась 

ферментована капуста сортів Харківська зимова, Леся та Віоланта. Вона мала привабливий 

зовнішній вигляд, щільну, хрустку та соковиту косистенцію, солонувато - кислуватий смак, 

приємний запах.  

Висновки. 1. В результаті комплексних досліджень по визначенню технологічних 
властивостей нових господарсько-ботанічних сортів білоголової капусти, споживних 
властивостей овочевої сировини розроблено три нові види ферментованої капусти по 5 
рецептурам високої харчової та біологічної цінності, дана товарознавча характеристика, 
запропонована технологія її виробництва. 

2. Вивчена ступінь впливу сировини та рецептури на формування споживних 

властивостей. З вивчених чотирьох районованих господарсько-ботанічних сортів 

білоголової капусти найбільш придатними для ферментації є сорти Леся, Віоланта та 

Харківська зимова. Концентрація кухонної солі для кожного виду ферментованої капусти є 

індивідуальною, а саме: для капусти квашеної по-українськи росол концентрацією 2,5-3%; 

для капусти квашеної гострої концентрація кухонної солі - 2,5%; для асорті овочевого 

квашеного - 1,5%. 

3. У ферментованій капусті нових видів приймає участь різноманітна мікрофлора: 

дріжджі, молочнокислі, спори грибів та пліснява. При ферментації в оптимальних умовах 

активно розвиваються молочнокислі бактерії, а мезофільно-аеробні та факультативно-

анаеробні, плісняві гриби та дріжджі - пригнічуються у зв`язку з зміною рН середовища; 

після восьми місяців зберігання розвиток небажаної мікрофлори приводив до зниження 

органолептичних та фізико-хімічних показників якості. 

4. В період зберігання нових видів ферментованої капусти відбувається повне 

зброжування цукрів, накопичення кислот, збільшення масової частки етилового спирту, 
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кухонної солі, загальної кількості амінокислот, зменшується вміст пектинових речовин, 

клітковини та вітамінів. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ ВТРАТ ПЛОДОЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ 

ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ  

С.С. Парфенюк магістр, Є.Ю. Пожарський  магістр, Р.М. Павлюк  магістр, Д.В. Кальчук  

магістр, О.Л. Кочкіна  магістр, С. В. Герак, магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Вступ. Основною плодовою культурою в Україні є яблуня. У рівномірному 

задоволенні потреби в свіжих плодах протягом року основна роль належить раціональному 

зберіганню плодів цієї культури. Традиційні методи зберігання не повністю відповідають 

сучасним вимогам якості плодів і не забезпечують їх ефективного зберігання.  

Плоди є основним джерелом надходження в організм людини пектинів, незаперечна 

цінність яких доведена чисельними дослідженнями останнього часу. Саме пектин захищає 

від дії підвищеної радіації, нормалізує кількість холестерину, підвищує стійкість проти 

алергічних факторів. Плодова продукція має також значну кількість легкозасвоюваних 

цукрів, корисних для людини органічних кислот та вітамінів, зокрема С, групи В, 

провітаміну А і Р-активних сполук. Дослідження останніх років показали [2, 7], що 

особливе значення представляють поліфенольні сполуки, які виявляють протизапальні, 

антиалергічні та антивірусними властивості. Включення у раціон людини якомога більшої 

кількості цієї продукції – це не лише забезпечення дієтичного харчування, але водночас 

оздоровлення і лікування населення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

[6], для надійного захисту організму людини від передчасного старіння і розвитку багатьох 

захворювань необхідно, щоб в щоденному раціоні вміст плодів був не менш 700-800 г. 

З точки зору концепції збалансованого харчування сучасна наука про харчування 

розглядає плоди як життєво необхідні продукти. Лікарі стародавніх часів вважали плоди не 

тільки як продукти харчування, а наділяли їх чудодійною силою і рекомендували для 

лікування багатьох хвороб  [3, 4]. 

У світовій практиці розроблені і впроваджені у виробництво прогресивні технології 

зберігання плодів у регульованому газовому середовищі, використання полімерних 
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матеріалів для упаковки, використання антиоксидантів. Проте, це часто виявляється 

недостатнім або неможливим способом запобігання псуванню плодів в умовах вітчизняних 

фруктосховищ-холодильників. В розвинених країнах для зберігання плодів застосовують 

післязбиральну обробку водним розчином хлориду кальцію, поліетиленову плівку тощо. 

Визначення умов, за яких життєдіяльність плодів залишалася б на достатньо 

низькому рівні протягом тривалого періоду, очевидно, є одним з головних завдань при 

розробці раціональних технологій тривалого зберігання продукції [1,5]. 

Втрати маси в процесі зберігання плодів відбуваються в результаті природних 

процесів життєдіяльності: дихання, на яке витрачаються запасні речовини, і випаровування 

(транспірації) води через дефіцит вологості повітря у сховищі. 

Внаслідок випаровування води, дихання, хімічних процесів, ураження інфекційними 

і функціональними хворобами, плоди втрачають масу, погіршується їх зовнішній вигляд, 

смакові та споживчі якості.  

У процесі достигання яблука набувають спочатку більш високої споживчої якості, 

згодом у них зменшується вміст кислот і цукрів, що призводить до втрати смаку й означає 

вичерпання терміну можливого зберігання [1,4]. Плоди мають різну ступінь втрат вологи 

під час зберігання в однакових умовах, що залежить від будови поверхневих захисних 

тканин і співвідношення площі поверхні на одиницю об’єму продукції. Плоди з меншою 

поверхнею втрачають масу повільніше. 

Втрата вологи плодами знижує їх життєздатність, лежкість й імунітет, призводить 

до в’янення, зморщення і посилення гідролітичних процесів. В результаті прискорюється 

перезрівання та пошкодження їх хворобами. 

Значно змінюється товщина та природа захисного воскового нальоту. В загальному, 

чим більш оводнений об’єкт, тим більш складніший процес і коротший потенційний період 

його успішного зберігання [6]. 

Рівень відносної вологості повітря у сховищі впливає на появу такого 

функціонального порушення, як загар, тому для схильних до нього сортів відносну 

вологість повітря слід підтримувати в межах 85-90% [2]. 

Із зменшенням відносної вологості повітря прискорюється дифузія ефірів, спиртів 

та інших летких продуктів обміну речовин, що сприяє зниженню ураження 

функціональними розладами, а також гальмується розвиток мікробіологічних процесів у 

плодах . З іншого боку, при дуже активній вологовіддачі спостерігається втрата тургору, 

різко зростає втрата маси, розвиваються структурні зміни протоплазми, порушується обмін 

речовин, з’являються функціональні розлади, притаманні перезрілим плодам, підвищується 

їх сприйнятливість до механічних пошкоджень [3]. 

Таблиця 1. Природні втрати маси зі зростаючим підсумком плодами яблуні при 

тривалому беріганні, % (Сорт Ренет Симиренка, 2017 – 2018 рр.) 

Варіант Місяці зберігання 

Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV 

Контроль І без обробки 1,4 2,0 2,8 3,7 4,3 5,0 6,2 

Контроль ІІ з обробкоюН2О 1,0 1,6 1,9 2,2 3,0 3,5 3,9 

Обробка 2%, СаСl2 0,6 0,4 1,0 1,3 1,7 2,0 2,2 

Обробка 4 %, СаСl2 0,2 0,3 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

 

Проведені дослідження підтверджують думки багатьох авторів про те, що величина 

природних втрат маси залежить від особливостей сорту. Так, у необроблених плодів яблуні 

сорту Ренет Симиренка середньомісячні втрати маси становили 1,85…2,20%, тоді як у 

плодів сорту Голден Делішес вони досягли 3,20…3,70%. При зберіганні плодів, 

оброблених розчином хлориду кальцію природні втрати маси менші, ніж при вільному 

доступі повітря. Це зумовлено, як підтверджують літературні дані, стабілізацією обміну 

речовин у плодах, порушення якого спричиняє зміну співвідношення трьох елементів 

мінерального живлення – калію, магнію і кальцію – у бік зниження вмісту останнього. 
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Зміна природних втрат маси досліджуваних сортів в усіх варіантах у процесі 

зберігання мала монотонно наростаючий характер. Проте у яблук сорту Голден Делішес 

різниці у контролях 1 і 2 майже не спостерігалося, і характер наростання втрат був 

стрімкіший, ніж у плодів сорту Ренет Симиренка. Це можна пояснити більш швидкою 

втратою вологи в процесі зберігання, що є характерним для сорту. 

Таблиця 2. Природні втрати маси зі зростаючим підсумком плодами яблуні при 

тривалому зберіганні, % (Сорт Голден Делішес, 2017 – 2018 рр.) 

Варіант Місяці зберігання 

Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV 

Контроль І без обробки 1,4 3,1 4,1 5,2 6,4 8,0 9,3 

Контроль ІІ з обробкоюН2О 1,4 3,0 3,9 5,0 6,2 7,6 9,0 

Обробка 2%, СаСl2 0,6 1,2 1,8 2,1 2,5 3,1 3,9 

Обробка 4 %, СаСl2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,1 1,3 1,5 

 

Крім того, з одержаних результатів видно, що на природні втрати маси плодів 

впливають також погодні умови років вирощування. 2017 рік відрізнявся спекотним 

літом, пізньою і теплою осіню. Однак, незважаючи на велику кількість опадів перед 

збиранням плодів, їх потенційна лежкоздатність не була високою, тому що високі літні 

й осінні температури сприяли більш ранньому достиганню плодів. Природні втрати 

маси в плодах яблуні обох досліджуваних сортів урожаю 2017 року були дещо вищими, 

ніж у плодів врожаю 2018 року. 

У 2017-2018 рр. було визначено природні втрати маси плодів яблуні в динаміці, 

що дало змогу встановити особливості її зміни протягом періоду зберігання. Загальним 

для усіх варіантів було те, що в перші півтора-два місяці зберігання спостерігалися 

найбільші втрати маси плодами яблуні. Потім показник втрат стабілізувався на 

нижчому рівні. В останні три місяці перед закінченням зберігання втрати маси знову 

почали збільшуватись. Інтенсивність їх наростання в різних варіантах неоднакова.  
Висновки.  

Дослідження природних втрат маси яблуками під час тривалого зберігання у 

плодосховищі показали, що обробка розчином хлориду кальцію має позитивний вплив і 

здатна зменшувати ці втрати.  
1. На рівень природних втрат маси яблук досліджуваних сортів впливала також 

тривалість обробки розчином хлориду кальцію. Перевищення двохвилинної експозиції для 

всіх досліджуваних сортів зумовило помітне зростання втрат. Наприклад, для яблук сорту 

Голден Делішес природні втрати маси для контролю 2 при двохвилинній експозиції 

становили 3,4%, при експозиції чотири хвилини – 3,87%, при експозиції шість хвилин – 

4,0%.   
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Вступ. З точки зору концепції збалансованого харчування сучасна наука про 

харчування розглядає плоди як життєво необхідні продукти. Лікарі стародавніх часів 

вважали плоди не тільки як продукти харчування, а наділяли їх чудодійною силою і 

рекомендували для лікування багатьох хвороб  [1, 2, 3]. 

Плоди є основним джерелом надходження в організм людини пектинів [5], 

незаперечна цінність яких доведена чисельними дослідженнями останнього часу. Саме 

пектин захищає від дії підвищеної радіації, нормалізує кількість холестерину, підвищує 

стійкість проти алергічних факторів. Плодова продукція має також значну кількість 

легкозасвоюваних цукрів, корисних для людини органічних кислот та вітамінів, 

зокрема С, групи В, провітаміну А і Р-активних сполук. Дослідження останніх років 

показали [2, 4], що особливе значення представляють поліфенольні сполуки, які 

виявляють протизапальні, антиалергічні та антивірусними властивості. 

Аналіз джерел літератури [5, 7] свідчить, що жоден з існуючих способів 

зберігання свіжих плодів не відповідає повною мірою всім необхідним вимогам. Відомі 

способи зберігання, зокрема регульоване газове середовище, гамма-опромінення, різні 

види термічної обробки, поверхневі покриття та ін., забезпечують лише часткове або 

тимчасове пригнічення життєдіяльності мікрофлори в рослинній сировині, що не 

гарантує повного зберігання її якості. Реалізація перелічених вище способів потребує 

додаткового технічного оснащення для підтримання необхідних режимів зберігання. 

Усі відомі способи не передбачають використання свіжих плодів без додаткової 

санітарно-гігієнічної обробки. Особливо це стосується способів, що включають 

нанесення на поверхню плодів покриття з фунгітоксичними сполуками. Крім того, не всі 

з антисептичних засобів, що використовуються в різних країнах Європи, в Японії та 

США, при холодильному зберіганні плодів, такі як леткий ефір мурашиної кислоти, 

бензоловий спирт, піперідін, ортофенілфенолят натрію, суміш ацетил-8-оксіхіноліна і 

багатоосновної неорганічної кислоти, дозволені органами охорони здоров'я України на 

використання їх для обробки харчових продуктів. 

Кальцій є п’ятим елементом в земній корі за поширеністю (3% її складу). У 

більшості ґрунтів кальцій міститься в значних кількостях у вигляді карбонатів і 

фосфатів. Зазвичай ця кількість перевищує 20 т/га, з яких 4-5 т можуть засвоюватися 

рослинами. Потреба в кальцію для дерев яблуні становить приблизно 26 кг на 1 га, в 

тому числі близько 10 кг споживається корінням, підщепою та гілками, 15 кг – листям і 

майже 1 кг – плодами. Низький рівень кальцію в плодах слід пояснювати не нестачею 

його в ґрунті, а наявністю несприятливих умов для його поглинання і нерівномірним 

розподілом всередині різних органів дерева [7]. В.О. Гудковський встановив, що 

більша частина кальцію (до 90%) надходить у плоди протягом шести тижнів після 

запліднення у фазі інтенсивного ділення клітин. 

Втрати маси в процесі зберігання плодів відбуваються в результаті природних 

процесів життєдіяльності: дихання, на яке витрачаються запасні речовини, і 

випаровування (транспірації) води через дефіцит вологості повітря у сховищі. 

Внаслідок випаровування води, дихання, хімічних процесів, ураження 

інфекційними і функціональними хворобами, плоди втрачають масу, погіршується їх 

зовнішній вигляд, смакові та споживчі якості.  

Зменшення маси плоду без видимих вад з моменту зняття з дерева до моменту 

споживання є природними втратами. Одночасно з природними втратами у плодах 

спостерігаються якісні зміни. У процесі достигання яблука набувають спочатку більш 
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високої споживчої якості, згодом у них зменшується вміст кислот і цукрів, що 

призводить до втрати смаку й означає вичерпання терміну можливого зберігання [4,6]. 

Дослідженнями встановлено, що різниця в строках зберігання плодів сорту Ренет 

Симиренка в середньому за роками досліджень становила: між контролем 1 і обробкою 

водним 2% розчином хлориду кальцію – 28, між контролем 1 і обробкою 4% розчином 

хлориду кальцію – 60 днів.  

Аналіз одержаних даних свідчить, що тривалість зберігання яблук обумовлена не 

тільки біологічними особливостями, а й метеорологічними умовами в роки 

вирощування. Це чітко простежується при порівнянні даних 2017 і 2018 рр. 

Таблиця 1. Тривалість зберігання плодів яблуні в роки досліджень залежно від 

обробки їх розчином хлориду кальцію, днів (Сорт Ренет Симиренка, 2017-2018 рр.) 

Варіант 2017 р. 2018 р. Середнє за два роки 

Контроль І без обробки 140 163 151,5 

Контроль ІІ з обробкою Н2О 140 163 151,5 

Обробка 2% СаСl2 169 191 180 

Обробка 4% СаСl2 204 225 214,5 

НІР05 10,2 4,7 - 

Таблиця 2. Тривалість зберігання плодів яблуні в роки досліджень залежно від 

обробки їх розчином хлориду кальцію, днів (Сорт Голден Делішес, 2017-2018 рр.) 

Варіант 2017 р. 2018 р. Середнє за два роки 

Контроль І без обробки 113 134 123,5 

Контроль ІІ з обробкоюН2О 113 134 123,5 

Обробка 2% СаСl2 142 163 152,5 

Обробка 4% СаСl2 171 191 181 

НІР05 5,3 2,4 - 

 

У 2017 році, який характеризувався несприятливими метеорологічними умовами, 

плоди сорту Ренет Симиренка в контролях 1 і 2 зберігалися 140 днів проти 163 днів у 2018 

р., тобто різниця склала 23 дні. 

Підкреслимо, що на зниження тривалості зберігання плодів Ренет Симиренка у    

2018 р. могла негативно вплинути підвищена кількість опадів у вересні (у 3,2 раза більше 

багаторічної норми). 

Висновки. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі чимало відомостей про 

вплив умов середовища на тривалість та якість зберігання плодів зерняткових культур і 

збереженість в них основних компонентів хімічного складу. Однак ці дослідження 

проводили в різних умовах, що не дає змоги використовувати їх безпосередньо для зони 

Лісостепу.  

Післязбиральна обробка яблук водним 4% розчином хлориду кальцію тривалістю 

дві хвилини сприяє продовженню терміну зберігання плодів сорту Ренет Симиренка на 60 

днів, на 89 – Голден Делішес, а також збільшує вихід вищого та першого товарних сортів, 

відповідно, на 27,4 та 34,6 %. Кращою є післязбиральна обробка яблук 4% розчином 

хлориду кальцію протягом двох хвилин. 
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ЕКНОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗМНОЖЕННЯ КЛОНОВОЇ ПІДЩЕПИ 

ЯБЛУНІ 57-490 ЗЕЛЕНИМИ ЖИВЦЯМИ 

Пелехата Н.П., канд. с.-г. наук, ст. викладач каф. Рослинництва, Ільченко І.С., 

магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет, 

Вегетативні підщепи зерняткових порід, у тому числі яблуні, найчастіше 

розмножують відсадками й зеленими живцями. Розмноження відсадками потребує 

менших технологічних витрат, проте не таке ефективне за виходом підщепного 

матеріалу з одиниці площі, ніж зелене живцювання. Важливим елементом технології 

зеленого живцювання є використання спеціальних ростових речовин штучного чи 

природного походження, якими обробляють живці перед висадкою в субстрат для 

вкорінення. Ці речовини впливають на фізіологічні процеси рослин, сповільнюють або 

прискорюють окремі хімічні реакції, сприяючи таким чином процесу коренегенезу 

живців [2]. Для стимулювання коренеутворення у зелених живців найчастіше 

використовують такі речовини, як гетероауксин – β-індолілоцтову кислоту (ІОК), α-

нафтилоцтову кислоту (НОК) та їх солі, а також β-індолілмасляну кислоту (ІМК). 

Доведено, що вони мають мінімальну токсичність та ефективно стимулюють 

коренеутворення [1, 2]. Попередніми дослідженнями встановлено [5], що вегетативні 

підщепи яблуні позитивно реагують на збільшення концентрації ІМК до 60 мг/л, однак 

більш раціонально використовувати водні розчини, що містять 30–40 мг/л ІМК. 

В нашому досліді вивчалася перспективна середньоросла клонова підщепу яблуні 

57-490, що добре зарекомендувала себе на бідних грунтах легкого гранулометричного 

складу, що переважають на Поліссі. Місце проведення досліджень – Інститут 

садівництва Національної академії аграрних наук (с. Новосілки Києво-Святошинського 

району),  перехідна зона між Лісостепом і Поліссям. Для стимулювання процесу 

коренегенезу використовували β-індолілмасляну кислоту (синтетичний, ідентичний 

природному фітогормональний стимулятор) у концентраціях від 10 до 60 мг/л.. 

Укорінення проводили в каркасній плівковій теплиці, обладнаній 

туманоутворювальною установкою. Живці висаджували у спеціально підготовлений 

субстрат, що складався з низинного торфу і крупнозернистого річкового піску у 

співвідношенні 1 : 1 за об'ємом. 

Досліди проводили у відповідності з методикою вивчення підщеп плодових 

культур [4]. Економічну ефективність розмноження підщепи зеленими живцями 

розраховували у відповідності до методики, розробленої Інститутом садівництва НААН 

[3] за цінами 2019 року. 

Вихід підщеп після з кореневою мичкою зеленого живцювання в контролі (без 

обробки стимулятором коренегенезу) склав в середньому за 2 роки досліджень 61,3 

штук з 1 м
2
 теплиці (табл. 1). Обробка β-індолілмасляною кислотою значно 

підвищувало даний показник – в межах 197,7–243,3 штуки, найбільше – у варіантах з 

концентрацією ІМК 20, 30 та 40 мг/л. Слід зазначити, що загальний вихід підщеп був 

вищим, ніж підщеп з кореневою мичкою по всім варіантам, проте такі підщепи 
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непридатні навіть для дорощування, і тому не враховуються при розрахунках 

економічної ефективності. 

Таблиця 1. Економічна ефективність розмноження підщепи 57-490 зеленими 

живцями, середнє за 2018–2019 рр. 

Показник 
Концентрація β-ІМК, мг/л 

0 10 20 30 40 50 60 

Вихід підщеп з кореневою 

мичкою, штук/м
2
 

61,3 197,7 232,0 243,3 238,4 214,9 211,2 

Ціна реалізації 1 підщепи, грн 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Вартість продукції, грн/м
2
 107,2 345,9 406,0 425,8 417,2 376,0 369,6 

Виробничі витрати, грн/м
2
 185,9 188,3 190,9 193,1 195,7 197,9 200,5 

Сабівартість 1 підщепи, грн 3,04 0,95 0,82 0,79 0,82 0,92 0,95 

Прибуток, грн/м
2
 -78,7 157,6 215,1 232,7 221,5 178,1 169,2 

Рентабельність, % -42,3 83,7 112,6 120,5 113,2 90,0 84,4 

 

Ціна реалізації укорінених живців підщепи 57-490 у 2019 році становила 1,75 грн 

за штуку. Вартість продукції з 1 м
2
 залежала від кількості живців з кореневою мичкою і 

склала у контролі 107,2 грн. У варіантах з використанням стимулятора коренегенезу 

вартість продукції була значно вищою, досягаючи у кращих варіантах (з концентрацією 

ІМК 20–40 мг/л) 406-417 грн. При цьому виробничі витрати між варіантами, у тому 

числі й контрольним, відрізнялися неістотно, досягаючи максимуму 200,5 грн на 1 м
2
. 

Пояснюється це незначними на загальному фоні витратами на стимулятор 

коренегенезу, що використовується в дуже низьких концентраціях. 

Собівартість 1 підщепи в контрольному варіанті (без обробки ІМК) досягала 3 грн 

за 1 підщепу, а у варіантах з обробкою ІМК коливалася від 0,79–0,82 за концентрації 

20–40 мг/л до 0,95 грн за 1 підщепу за концентрації 10 та 60 мг/л. Найвищий прибуток в 

досліді отримано у варіантах з обробкою зелених живців β-ІМК в концентрації 20, 30 і 

40 мг/л (215–232 грн з 1 м
2
 теплиці). Найвищу рентабельність отримано у варіанті з 

концентрацією ІМК 30 мг/л – 120,5 %. Близький результат (113 %) отримано за 

концентрацій 20 та 40 мг ІМК на 1 л води. 

Таким чином, доведена висока ефективність використання β-індолілмасляної 

кислоти (ІМК) для обробки зелених живців при розмноженні підщепи яблуні 57-490. 

Найоптимальнішими виявилися концентрації 20–40 мг/л, що дозволило отримати 

прибуток в межах 215 грн з 1 м
2
 теплиці при рівні рентабельності до 121 %. 
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УРОЖАЙ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ 

ПОЛІССЯ УКРАЇНИ.  

 Петрук В. В.  магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Пошук шляхів збільшення виробництва зерна був і залишається, як і раніше 

ключовою проблемою землеробства. Знайти оптимальне вирішення питань 

високопродуктивного виробництва зерна, одержання стійких за роками урожаїв - 

значить науково обґрунтувати перспективний шлях розвитку села України.  

Нині актуальною є проблема удосконалення окремих технологічних прийомів 

вирощування основних зернових культур, і ячмінь ярий не є  виключенням, а тому 

більш широкого впровадження потребують менш вимогливі культури, з розробкою для 

їх виробництва ресурсозберігаючих елементів, які б забезпечили отримання високої 

продуктивності та якості  

зерна [2].  

Дослід проводили на дослідному полі  Інституту сільського господарства Полісся 

НААН, у с. Грозино Коростенського району Житомирської області у тривалому 

польовому досліді у 2006 – 2018 роках 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 + N45Р45К45  

3. Мінеральна  - N60Р60К60  

4. Органо-мінеральна  з агровіт-кором – післядія 4000 кг/га  та Р10К25 + 2400 кг/га 

та Р15К15  

Ячмінь ярий має короткий період вегетації, слабо розвинену кореневу систему. Це 

потребує повноцінного живлення його впродовж вегетації. Для одержання високого 

врожаю на Поліссі однієї післядії добрив, внесених під попередники ячменю, недос-

татньо. 

Внесення мінеральних добрив та органо-мінеральних добрив, як видно з таблиці 

1, позитивно впливало на урожайність ячменю ярого. Найменша урожайність за три 

роки спостерігалася на контролі і становила в середньому 1,8 т/га. 

Табл.1 Вплив систем удобрення на врожай зерна ячменю 

В
ар

іа
н

ти
 

д
о
сл

ід
у

 

Схема досліду 

Врожайність, т/га 

Роки дослідження 
середнє 

± до 

контрол

ю 

% до 

контрол

ю 2016 2017 2018 

1 
Без добрив 

(контроль) 
1,80 1,75 1,9 1,8 - 100 

2 Загальноприйнята  2,72 2,13 2,68 2,5 + 0,7 138,8 

3 Мінеральна 2,64 2,35 2,7 2,6 + 0,76 142,2 

4 
Орг-мін. з агровіт-

кором  
3,4 2,4 3,3 3,0 + 1,2 166,7 

 

В умовах сприятливих 2016-2018 роках проведення досліджень за 

загальноприйнятої  системи удобрення (вар.2) отримані найнижчі показники 

врожайності ячменю до показників в контролю, в середньому 2,5 т/га, що склало 38,8%. 
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Дещо вищими показниками врожайності відносно загальноприйнятої системи 

удобрення виявилась мінеральна система удобрення і становила 2,56 т/га, або 42,2 %. 

Органо-мінеральна система удобрення з агровіт-кором (вар.4) забезпечила 

найвищі показники врожайності, яка забезпечила середній приріст врожаю зерна 3,0 

т/га, або 66,7 % відносно контролю. 

Застосування добрив істотно впливає на забур’яненість. На збільшенні 

забур’яненості від застосування органічних і мінеральних добрив сумісно акцентують 

увагу цілий ряд науковців [1,3].  

Однією із причин засмічення полів є внесення гною при неправильному його 

зберіганні та соломи на добриво. Тому при вивченні ефективності систем удобрення 

сільськогосподарських культур питання засміченості посівів є актуальним. 

Найбільш забур’яненими були посіви ячменю (табл. 2) на фоні післядії 

підстилкового гною. При цьому системи удобрення сільськогосподарських культур по-

різному впливали на ступінь засміченості посівів ячменю бур’янами.   

Табл. 2. Вплив систем удобрення на забур’яненість посіву ячменю 

 

 

№ 

 

 

Варіант системи 

удобрення 

Кількість бур’янів, шт/м
2
 

До обробки гербіцидом Після обробки (через 20 днів ) 

всьо 

го 

зла 

кові 

дводо

льні 

 

повіт-

суха 

маса 

всьо 

го 

злако

ві 

дводо

льні 

повіт- 

суха 

маса 

шт. шт. шт. гр. шт. шт. шт. гр. 

1. Без добрив 

(контроль) 

190 22 168 20,9 41 5 36 4,43 

2. Загальноприйнята 259 39 220 41,4 69 10 59 7,74 

3. Мінеральна 194 28 166 21,6 48 8 40 4,85 

4. Органо-

мінеральна з 

агровіт-кором 

179 27 152 33,5 38 8 30 4,04 

 

Так, на варіантах з органо-мінеральною системою удобрення із застосуванням 

агровіт-кору ступінь засміченості посівів ячменю в фазу кущення була найнижчою і 

становила 38 шт./м
2
. На варіанті, де застосовували загальноприйняту систему 

удобрення кількість бур’янів була на 36,3% вищою в порівнянні з контролем.  

Отже, для підвищення врожайності ячменю ярого необхідно вносити органо-

мінеральні добрива з агровіт-кором. 
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Шкідливі організми спричинюють негативний вплив не лише в період вегетації 

рослин картоплі у полі, але й протягом зберігання отриманого урожаю. Картоплю 

можуть пошкоджувати понад 60 видів шкідників, більшість із яких мають другорядне 

значення. Комплекс багатоїдних шкідників представлений дротяниками, гусеницями 

підгризаючих совок, мишоподібними гризунами, тощо. Серед спеціалізованих 

шкідників надземної частини рослин найбільш шкідливий і поширений – колорадський 

жук (Leptinotarsa decemlineata Say.), який може призводити до втрат урожаю бульб 

картоплі від 30 до 100 %. Розмір втрат урожаю залежить від багатьох факторів, 

зокрема: чисельності шкідника, погодних умов, стану і фази розвитку рослин, рівня 

стійкості сорту та ін. [1, 4, 6]. 

Для регулювання чисельності шкідника одним із найбільш ефективних та 

економічно вигідних є застосування хімічного методу. За понад сторічний свій 

розвиток на культурній картоплі колорадський жук піддавався найбільш жорсткому і 

безперервному впливу хімічних препаратів та інших засобів захисту. Застосування 

інсектицидів для захисту картоплі від цього фітофагу успішне за правильного підбору 

препаратів та врахування біологічних особливостей шкідника (розтягнутий період 

заселення насаджень, його висока плодючість та наявність різних форм діапаузи). 

Максимальний захист рослин картоплі забезпечують препарати з високою стартовою 

активністю незалежно від віку та стадії розвитку шкідника, а також із тривалим 

періодом захисної дії. Діючі речовини сучасних інсектицидів не втрачають біологічної 

ефективності при їх застосуванні в умовах підвищених температур та сильної сонячної 

інсоляції, що за відсутності фітотоксичності дає змогу проводити обробіток у будь-

який зручний час [1–2, 5]. 

Саме тому метою наших досліджень було вивчення ефективності інсектицидів 

проти колорадського жука при їх застосуванні протягом вегетації у насадженнях 

картоплі. Дослідження проводили в умовах дослідного поля Житомирського 

національного агроекологічного університету (с. Велика Горбаша Черняхівського 

району Житомирської області). Вивчення ефективності інсектицидів проти 

колорадського жука проводили на районованому сорті Бела росса згідно з «Методикою 

випробування і застосування пестицидів» із використанням препаратів, включених до 

«Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні…», а саме: 

Антижук Біо Гідро, в. р. к. (еталон),   Актара 240 SС, к. с., Біскайя 240 OD, м. д. Обліки 

чисельності колорадського жука визначали перед обприскуванням та на 3, 7 і 14 день 

після нього [3, 7].  

Проведені дослідження  показали, що усі досліджувані препарати проявили 

значну ефективність у зниженні чисельності личинок колорадського жука на одній 

рослині (табл. 1). Проте з часом захисна дія препаратів знижувалась і протягом 14 діб 

досліджень нами відмічалось поступове заселення рослин картоплі новими личинками 

шкідника. 

У контрольному варіанті нами було відмічено збільшення чисельності 

колорадського жука протягом 14 діб дослідження з 27,2 особин шкідника на одній 

рослині до 36,5 шт/ рослину або у 1,3 раза. 

До обробки насаджень картоплі інсектицидом Антижук Біо Гідро, в. р. к. в 

середньому налічували 20,0 личинок на один кущ. Після застосування препарату на 3 і 

7 добу нами були відмічено у цьому варіанті дослідження розвиток 2,7 та 3,2 особини 

колорадського жука на одному кущі. На третю добу дослідження чисельність шкідника 

у цьому варіанті була у 9,0 раза нижчою, ніж у контрольному варіанті без застосування 
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інсектицидів. За обробки посадок картоплі інсектицидом Актара 240 SС, к. с. 

спостерігали зниження чисельності колорадського жука з 22,7 шт/рослину до обробки 

до 1,2, 1,4 та 3,4 шт/рослину на 3, 7 та 14 добу після обробки відповідно.  

Таблиця 1. Ефективність інсектицидів проти колорадського жука на картоплі 

(дослідне поле ЖНАЕУ, 2018–2019 рр.) 

Варіант 

дослідження 

Норма 

витрати 

препарату, 

л/га 

Середня кількість личинок на 1 рослину, шт. 

до обробки 
після обробки через, діб 

3 7 14 

Контроль (без 

інсектицидів) 
- 27,2 24,5 28,9 36,5 

Антижук Біо 

Гідро, в. р. к.  

– еталон 

0,05 20,0 2,7 3,2 6,3 

Актара 240 

SС, к. с. 
0,09 22,7 1,2 1,4 3,4 

Біскайя 240 

OD, м. д. 
0,2 21,1 1,2 1,3 3,1 

НІР05  0,1 0,1 0,1 0,2 

 

Найкращий результат щодо знищення личинок і імаго  колорадського жука 

нами відмічено у варіанті із застосуванням препарату Біскайя 240 OD, м. д. з нормою 

витрати 0,2 л/га. При застосуванні цього інсектициду на 14 добу обліку нами відмічено 

розвиток лише 3,1 особин шкідника проти 21,1 шт/ рослину до початку застосування 

інсектициду, що було у 11,8 раза нижче аналогічного показника у контрольному 

варіанті. 

Отже, усі досліджувані препарати проявили значну ефективність у знищенні 

личинок та імаго колорадського жука у насадженнях картоплі. Зокрема, біологічна 

ефективність досліджуваних інсектицидів коливалась у межах від 68,5 % до 96,5 % 

залежно від дати обліку. Саме використання досліджуваних препаратів проти 

колорадського жука у насадженнях картоплі дасть можливість знизити чисельність 

імаго та личинок фітофага у період вегетації рослин, внаслідок чого знизиться 

пошкодженість вегетативної маси шкідником та підвищиться урожайність бульб 

картоплі.  
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БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У ГРУНТІ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ 

УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ 

Ракович А. Ю.., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Балансу поживних речовин у ґрунті з кожним роком все більше уваги приділяють 

науковці і працівники сільського господарства. Він є науковою основою для складання 

правильної системи удобрення. Завданням його є поліпшення родючості ґрунту і 

підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Баланс поживних речовин 

відображає ступінь інтенсифікації сільського господарства. Важливо, що він дає 

можливість встановити недоліки існуючої системи удобрення та дозволяє визначити 

оптимальні дози і співвідношення мінеральних добрив. Вважають, що баланс елементів 

мінерального живлення рослин є показником збагачення чи збіднення ґрунту на окремі 

поживні елементи [2]. Він дає можливість науково обґрунтувати загальну потребу 

господарства у добривах.  

У працях основоположника агрохімії Д. М. Прянішнікова [3] підкреслюється, що 

для одержання стабільних врожаїв сільськогосподарських культур у сівозмінах без 

втрат родючості ґрунту необхідно застосовувати таку систему удобрення, яка б 

забезпечувала відшкодування (компенсацію) виносу з врожаями азоту і калію не нижче 

70-80 %, а фосфору – 100-110 %. Принциповою вимогою до побудови сівозміни 

повинно бути досягнення бездефіцитного балансу поживних речовин. 

Умови та методика проведення досліджень. Дослідження проводилися 

протягом 2018-2019 рр. в стаціонарному польовому досліді Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного 

Полісся, який включає короткоротаційну зерно-просапну сівозміну: 

1. Конюшина  

2. Озиме жито 

3. Картопля 

4.  Овес з підсівом конюшини 

та 5 варіантів удобрення: 

1. Без добрив 

2. Мінеральні добрива 

3. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати + мінеральні 

добрива  

4. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати + гній 

5. Побічна продукція (з компенсацією N10 на 1 тону соломи) + сидерати + мінеральні 

добрива + гній .  

Повторність досліду – триразова. Площа облікової ділянки 25 м
2
 (2*12,5), 

ширина захисної смуги 2 м, ширина коридорів 8 м між полями в сівозмінах та 5 м між 

сівозмінами. Загальна площа досліду 5 га. 

В системах удобрення с.-г. культур передбачається компенсація частини 

техногенних ресурсів за рахунок використання нетоварної продукції. Мінеральні 

добрива вносяться під основний обробіток у вигляді суперфосфату та калійної солі, а 

під передпосівну культивацію у вигляді аміачної селітри. 

Основний обробіток ґрунту виконується без обертання скиби, а передпосівний – 

загальноприйнятий для зони.Зернові висіваються з шириною міжрядь 15 см, картопля – 

70 см. 

Результати досліджень. Найсуттєвішим джерелом мінерального азоту в ґрунті є 

фракція легкогідролізованих азотовмісних органічних сполук (представлена в 

основному азотом амідів і частково амінокислот). За тривалого і систематичного 

застосування гною і мінеральних добрив підвищується вміст гумусу і загального азоту. 

У структурі останнього легкогідролізовані сполуки характеризують забезпеченість 
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ґрунту азотом на протязі вегетаційного періоду. Установлено, що найвищий 

абсолютний уміст цієї фракції характерний для ґрунту на 5 варіанті удобрення, а 

найменший – на варіанті 1 (без добрив), тобто ґрунт з більшим запасом органічних 

речовин містить і більшу кількість легкогідролізованого азоту. Так, при внесенні 

виключно мінеральних добрив середній уміст цієї фракції у орному шарі зменшився на 

20,6 мг на 1 кг ґрунту (15%) порівняно з вихідним рівнем через брак саме органічної 

речовини, а також за рахунок більшого виносу азоту врожаєм.  

 
Рис. 1. Уміст поживних речовин у орному шарі ґрунту залежно від системи 

удобрення, мг/кг ґрунту 

Використання у якості добрива в сівозміні побічної продукції і сидерату за 

внесення помірних доз мінеральних добрив (N24Р31К34) та гною (10 т) дозволило 

збільшити вміст легкогідролізованого азоту на 7,7 мг на 1 кг ґрунту (11%). 

Переходячи до характеристики вмісту фосфору в орному шарі слід зазначити, що 

ґрунти Полісся України характеризуються незадовільним фосфатно-калійним 

потенціалом, що обумовлює низький рівень родючості ґрунту, негативно впливає на 

функціонування живих організмів, якісні та кількісні показники врожаю 

сільськогосподарських культур. 

Перед закладанням досліду орний шар (0-30 см) містив рухомого фосфору 97,3 

мг/кг ґрунту (рис. 1), що достатньо для отримання добрих урожаїв 

сільськогосподарських культур. 

По мірі підвищення внесення органо-мінеральних добрив зростають показники 

вмісту рухомого фосфору у орному шарі ґрунту. Так, застосування лише мінеральних 

добрив у помірних дозах забезпечило зростання цього показника на на 3,4 мг на 1 кг 

ґрунту (3,5%) проти початкового його вмісту, а привнесення в ґрунт ще й побічної 

продукції разом з сидератами дозволило збільшити кількість фосфорної кислоти на 9%. Але 

максимум рухомого фосфору забезпечив варіант 5 з комплексним використанням як 

добрив гною, сидерату та соломи на фоні NPK – 17,5% від початкового вмісту. 

Незначне підвищення вмісту Р2О5 на контролі пояснюється окультуреністю ґрунту 

внаслідок його включення до складу ріллі. 

Як показують результати наших досліджень на варіанті 8 практично не 

відзначено змін вмісту рухомого фосфору в ґрунті проти його початкового вмісту перед 

закладанням досліду. Це пояснюється, у першу чергу, зростанням ступеня 

інтенсифікації за рахунок внесення соломи. 

Велике значення для отримання високого і якісного врожаю має наявність у 

ґрунті достатньої кількості обмінного калію. За даними Українського НДІ 

ґрунтознавства та агрохімії ім. А.Н. Соколовського у ґрунтах Полісся повинно 

міститися не менше 200 кг/га К2О. Як видно з рис. 1 у дослідженому ґрунті містилося 
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лише 49,3 мг обмінного калію на 1 кг ґрунту, що відповідає приблизно 125 кг/га, що 

явно недостатньо. Тому на варіантах, де не вносився мінеральний калій спостерігається 

зниження його запасів у ґрунті порівняно із початковими показниками. Дослідження в 

Німеччині стверджують, що на малозабезпечених К2О ґрунтах рекомендується разом із 

соломою вносити повну дозу калійних добрив. У такому випадку спостерігається 

накопичення запасів цього елементу в ґрунті. 

Так, у нашому досліді на варіанті 5, при використанні всіх видів добрив вміст 

обмінного калію зріс на 21% у орному шарі ґрунту. Використання лише сидератів, 

побічної продукції та NPK (В-3) не дали такого ефекту, приріст тут становив лише 14%.  

Висновки. Використання у якості добрива в сівозміні побічної продукції і 

сидерату за внесення помірних доз мінеральних добрив (N24Р31К34) та гною (10 т) 

дозволяє збільшити вміст легкогідролізованого азоту на 7,7 мг на 1 кг ґрунту (11%), 

фосфору на 17 мг на 1 кг ґрунту (17%) та обмінного калію на 10,4 мг на 1 кг ґрунту 

(21%). 
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РОЗВИТОК БУРОЇ ПЛЯМИСТОСТІ ЛИСТЯ ПРОСА ПОСІВНОГО ЗАЛЕЖНО 

ВІД ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ В ПОЛІССІ 

УКРАЇНИ 

 Вітюк І. І., магістрант  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Просо є однією з основних круп’яних культур України. Стримуючим фактором, 

який обумовлює щорічний недобір урожаю та зниження якості зерна є ураження 

рослин збудниками хвороб грибної етіології. Втрати зерна від розвитку мікозів можуть 

сягати 15–32 %, а в роки з епіфітотійним проявом – 50 % і більше, залежно від ступеня і 

характеру ураження, сорту, ґрунтово-кліматичних умов і агротехніки [1].  

Фітопатогенні мікроорганізми завдають значних економічних збитків сільському 

господарству. Збудники грибних 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 

патогенами рослин погіршується якість насіння та знижується урожайність [2]. 

Однією із найпоширеніших та шкідливих хвороб проса посівного є бура 

плямистість (Bipolaris panici-miliacei (Y. Nisik.) Shoemaker) (рис. 1). Розвивається в 

умовах достатнього та надлишкового зволоження, що супроводжується підвищеними 

температурами. Період збереження вологості листя впродовж 6–48 годин і температури 

повітря 20–25 °С створюють оптимальні умови для життєдіяльності гриба [1]. 

Перші прояви хвороби з’являються вже на сходах у вигляді світло-зелених плям 

на листках, які поступово буріють. Проте, інтенсивно вона розвивається на листі 

дорослих рослин у вигляді видовжених, еліптичних, буруватих плям з облямівкою. У 

вологу погоду на яких формується сіро-бурий наліт – спороношення гриба. Пізніше 
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тканини всередині плям висихають і стають світлішими. Ураження рослин починається 

з нижніх листках і поступово охоплює верхні. Зерно формувалося щупле із зниженою 

схожістю [3].  

 

Рис. 1 Симптоми ураження листя проса посівного бурою плямистістю 

(дослідне поле ЖНАЕУ, 2019 р., сорт Миронівське 51),  

(оригінальне фото) 

Отже, одним із шляхів збільшення валових зборів зерна є зменшення втрат 

унаслідок ураження рослин мікозами. Наразі, аграрії все більшої уваги приділяють 

хімічним методам захисту. Однак, надмірна хімізація негативно впливає на ґрунтову 

мікофлору, викликає резистентність фітопатогенів, порушує біологічну рівновагу в 

агроекосистемах, забруднює навколишнє середовище та продукти харчування тощо.  

Пшоно, продукт переробки проса, широко використовують для дієтичного та 

дитячого харчування. Тому, альтернативою хімічного методу захисту може стати 

застосування біологічних препаратів, які безпечні для навколишнього середовища та 

живих організмів й забезпечать підвищення врожаю й отримання високоякісного зерна. 

В основу біопрепаратів входять природні біологічно активні речовини, які не 

мають негативного впливу на навколишнє середовище. Вони включаються в 

метаболізм рослин, підвищуючи їх стійкість до збудників хвороб і несприятливих умов 

вирощування. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу біологічних препаратів на 

розвиток бурої плямистості листя та формування врожаю зерна проса посівного в 

Поліссі України. 

Польові досліди проводили впродовж 2018–2019 рр. в умовах дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного університету (Черняхівський район, 

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

Схема досліду включала варіанти: контроль (обробка водою); Агат–25 К, ПА; 

Біокомплекс-БТУ, р.; Псевдобактерін-2, в. р.; Фітоцид, р. 

Висівали сприйнятливий до хвороб сорт Миронівське 51. Обробку насіння 

біологічними препаратами здійснювали в день посіву з витратою робочої рідини із 

розрахунку 10 л/т. Облікова площа ділянки становила 10 м2, повторність – 

чотириразова, розміщення варіантів – рендомізоване. Обліки ураження рослин 

патогеном бурої плямистості здійснювали за методикою В. П. Омелюти [4]. 

Статистичну обробку експериментальних даних проводили методом дисперсійного 

аналізу (Б. А. Доспехов, [5]) з використанням прикладних комп’ютерних програм. 

Метеорологічні умови 2018–2019 рр. вирізнялися нерівномірністю 

температурного режиму і кількості опадів упродовж вегетації проса посівного, що 

сприяло одержанню достовірних даних ефективності застосування біологічних 

препаратів для протруювання насіння . 
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Аналіз отриманих результатів досліджень свідчить про зниження розвитку бурої 

плямистості під впливам обробки насіння біологічними препаратами (табл. 1). 

Таблиці 1. Вплив біологічних препаратів на розвиток бурої плямистості листя  

проса посівного, 2018–2019 рр. 

Варіант 

Норма витрати 

препарату,  

кг, л/т 

Розвиток, % 

21 етап 59 етап 71 етап 

Контроль  

(обробка водою) 
– 2,9 10,8 18,5 

Агат–25 К, ПА 0,04 1,3 8,1 15,9 

Біокомплекс-БТУ, р. 2,5 2,3 9,6 17,2 

Псевдобактерін-2, в. р. 1,0 0,9 7,5 14,7 

Фітоцид, р. 1,5 1,8 8,5 16,4 

НІР05  0,43 0,96 1,12 

 

Встановлено, що у фазі кущіння (21-й етап розвитку росли) за обробки насіння 

проса посівного біологічними препаратами розвиток бурої плямистості зменшився на 

0,6–2,0 %. Високий показник забезпечив препарат Псевдобактерін-2, в. р. (1,0 л/т). 

На 59-ому та 71-ому етапах розвитку рослин в агроценозі проса посівного чітко 

простежувалася тенденція до збільшення рівня розвитку бурої плямистості, що 

пояснюється зниженням ефективності дії протруйників насіння. Так на 71-ому етапі 

розвиток хвороби був у межах 14,7–18,5 %. 

Зазначимо, що ефективність дії біологічних препаратів проти бурої плямистості 

на     21-ому етапі розвитку рослин не перевищувала– 73,5 %, на 59-ому – 27,3,0, на 71-

ому – 14,2 %. 

Урожай є завершальним етапом розвитку рослин. Рівень, якого відображає 

ефективність захисту посівів культури від мікозів, у тому числі за застосування 

біологічних препаратів. 

Максимальну реалізацію продуктивності забезпечив варіант обробки насіння 

біологічним препаратом Псевдобактерін-2, в. р. з нормою витрати 1 л/т, який дав 

можливість одержати врожай на рівні 1,40 т/га, що складає 0,19 т/га, або 30,6 % 

прибавки врожаю.  

Таким чином, передпосівна обробка насіння проса посівного біологічними 

препаратами забезпечує надійний захист рослин проти бурої плямистості листя на 

ранніх етапах розвитку культури. Вона дозволяє збільшити продуктивність посівів 

культури, знизити пестицидне навантаження в агроценозах і сприяє отриманню 

екологічно безпечної зернової продукції. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ 

ФУНГІЦИДІВ  

Тимощук Т.М., к. с.-г. н., доцент, Кирей С. В., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Пшениця озима є провідною зерновою культурою в Україні, за рахунок якої 

забезпечується загальний рівень виробництва зерна. Пшениця є основним продуктом 

харчування у 43 країнах світу, належить до найбільш стародавніх культур. Харчова 

продукція пшениці має багато переваг перед іншими хлібними злаками. Вона поживна, 

потрібна, її легко зберігати, транспортувати і переробляти у високоякісну очищену 

сировину. З неї одержують продукти, які легко засвоюються і придатні для широкого 

використання у кулінарних рецептах і для годівлі сільськогосподарських тварин [1, 2]. 

Проте врожайність і валові збори зерна її залишаються нестабільними за роками 

вирощування. Значної шкоди посівам пшениці озимої завдають хвороби, що здатні 

різко знижувати урожай, погіршувати якість рослинницької продукції та призводити до 

значних економічних втрат. Шкідливість інтенсивного розвитку цих хвороб полягає у 

ранньому і передчасному відмиранні листя, у глибокому порушенні фізіологічних 

процесів у середині рослини, внаслідок чого значно знижується якість урожаю. Знання 

біології потенційно небезпечних збудників хвороб пшениці озимої є вагомим науковим 

питанням вирощування культури. Крім прямих втрат урожаю хвороби, певною мірою, 

впливають і на якість продукції. Саме тому необхідним завданням  є вивчення 

біологічних особливостей збудників хвороб та вдосконалення методів і способів 

обмеження їх розвитку. 

Важливу роль у підвищенні врожайності та поліпшенні якості зерна належить 

технологіям вирощування пшениці озимої. Підвищити продуктивність пшениці озимої та 

поліпшити якість зерна можна шляхом оптимізації систем захисту цієї культури з 

урахуванням сорто-генетичних особливостей. Важливу роль у захисті врожаю від хвороб 

належить раціональному і науково обґрунтованому вибору та застосуванню хімічних 

препаратів. У зв’язку з цим, вивчення ефективності дії фунгіцидів нового покоління для 

ефективного захисту рослин від переважаючих видів патогенів є актуальним питанням. 

Дослідження проводили протягом 2018–2019 рр. на дерново-середньопідзолистих 

супіщаних ґрунтах в умовах СТОВ «Ліщинське» Житомирського району Житомирської 

області. 

Схема польового досліду включає варіанти: 1. Контроль (без обробки);  

2. Супрім, ЕВ, 1 л/га; 3. Фолікур, к.е., 1,2 л/га; 4. Рекс Дуо, к.с., 0,6 л/га;  

5. Осіріс Стар, к.е., 1,5 л/га. Площа дослідної ділянки 100 м
2
, повторність триразова. 

Обприскування посівів пшениці озимої фунгіцидами проводили на 37 етапі 

органогенезу. Технологія вирощування пшениці озимої загальноприйнята для зони 

Полісся.  

Структуру біологічного врожаю визначали за методикою М. А. Бобро [3]. У 

пробах підраховували всі рослини, стебла і окремо стебла з продуктивним колосом. На 

25 рослинах кожного варіанту виміряли висоту рослин, довжину колоса (від першого 

недорозвиненого членика до кінця верхнього колоска), кількість колосків у колосі. 

Після обмолоту рослин зерно зважували і визначали масу зерна з колосу і масу 1000 

зерен. Облік урожаю проводили шляхом обмолоту і зважуванням зерна з кожної 

ділянки з наступним перерахунком на 100% чистоту та 14% вологість. Статистичну 

обробку отриманих експериментальних даних проводили методом дисперсійного 

аналізу за Доспєховим Б.А [4] використовуючи прикладні комп’ютерні програми. 

Аналіз отриманих експериментальних даних за роки досліджень свідчить, що 

вплив фунгіцидів істотно впливає на урожайність зерна пшениці озимої (табл. 1). 

Встановлено, що урожайність зерна пшениці озимої залежно від застосовуваних 

фунгіцидів коливається від 4,78 т/га до 5,34 т/га.  
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Обрискування посівів пшениці озимої системними фунгіцидами Супрім, ЕВ з 

нормою витрати 1 л/га  і Фолікур, к.е. з нормою витрати 1,2 л/га підвищує урожайність 

зерна пшениці озимої на 0,34–0,40 т/га  або на 7,1–8,4 % порівняно з контролем. 

1. Вплив системних фунгіцидів на урожайність зерна пшениці озимої,  

середнє за 2018–2019 рр. 

Варіант досліду  

Урожайність зерна, т/га 

2018 р. 2019 р. середня 
± до 

контролю 

% до 

контролю 

Контроль (без обробки) 5,38 4,18 4,78 – – 

Супрім, ЕВ, 1 л/га 6,04 4,32 5,18 +0,40 8,4 

Фолікур, к.е., 1,2 л/га 5,94 4,30 5,12 +0,34 7,1 

Рекс Дуо, к.с., 0,6 л/га 6,01 4,51 5,26 +0,48 10,0 

Осіріс Стар, к.е.,1,5 л/га 6,23 4,45 5,34 +0,56 11,7 

НІР 05       0,20           0,24 

Застосування фунгіциду Рекс Дуо, к.с. з нормою витрати 0,6 л/га забезпечує 

урожайність – 5,26 т/га, що на 0,48 т/га або 10% більше порівняно з контролем. 

Найвищу урожайність зерна (5,34 т/га) отримали застосовуючи фунгіцид Осіріс 

Стар, к.е. з нормою витрати 1,5 л/га, що на 0,56 т/га або 11,6 % більше порівняно з 

контролем. 

Висновки 

Встановлено, що застосування фунгіциду Осіріс Стар, к.е. з нормою витрати 1,5 

л/га в період вегетації пшениці озимої підвищує урожайність зерна на 0,56 т/га або 11,7 

% більше порівняно з контролем. 
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Вступ 

Характерною особливістю розвитку світового землеробства останніми роками є 

зростання виробництва олійних культур. Україна стає одним із найбільших 

виробників олійної сировини у світі [1]. Однією, з перспективних культур у цьому 

плані є ріпак. Ця олійна та кормова культура має унікальні біологічні і хімічні 

властивості. Тому її використання багатопланове в народному господарстві країни. 

Перш за все, олія ріпаку знаходить все ширше застосування у харчуванні людей. Вона 

корисна, має здатність знижувати вміст холестерину в крові, цим запобігає серцево-

судинним захворюванням, зменшує загрозу тромбоутворення. В 100 кг ріпакового 

шроту міститься 90 кг кормових одиниць, він має високий коефіцієнт перетравності. З 

гектара посіву ріпаку можна заготовити до 80 кг меду. Широкого застосування 
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останнім часом набула олія ріпаку і в інших галузях народного господарства: 

виробництво біодизеля, у лакофарбовій промисловості [2]. 
Наразі спостерігається стала тенденція до розширення посівних площ олійних 

культур, що зумовлено високою рентабельністю культури та широким спектром 

використання продуктів переробки насіння, вигідністю їх вирощування порівняно з 

іншими сільськогосподарськими культурами. За даними Держслужби статистики 

України у 2018 р., олійні культури було посіяно на площі 9027,3 тис. га, тоді як у 2016 р. – 

на 8518,5 тис. га. Слід зазначити, що у 2018 р.  до 212,1 тис. га збільшилися площі ріпаку 

[3].  

Урожайність ріпаку в Україні в цілому невисока – 1,3–1,5 т/га (в Європі – 2,4–2,6 

т/га), хоча генетичний потенціал культури становить 4,0–4,5 т/га.  Досягти 

оптимальних обсягів виробництва ріпаку озимого можна за рахунок збільшення 

площ посіву за одночасного зростання врожайності культури [4]. 

Основними причинами низьких урожаїв ріпаку є недотримання агротехніки та 

значні втрати від шкідливих організмів. Недобір урожаю, що спричиняють шкідливі 

організми, становить 30–40 % і більше. Шкідливість інтенсивного розвитку хвороб і 

масового розмноження шкідників полягає у ранньому й передчасному відмиранні 

листя, бутонів, розтріскуванні стручків, внаслідок чого значно знижується кількість і 

якість урожаю. 

Недобір урожаю насіння через хвороби залежно від гібриду та технології його 

вирощування коливається від 15 до 70% і більше, до того ж значно погіршуються 

посівні та технологічні якості ріпаку. Вченими встановлено, що найбільші втрати 

врожаю спричиняють біла гниль та фомоз – 20–60%. Від ураження альтернаріозом та 

циліндроспоріозом втрати врожаю можуть становити – 15–30%, пероноспорозом – 15–

25, сірою гниллю – 10–20%. 

Хвороби значною мірою впливають і на біохімічний склад рослин та насіння 

ріпаку. Так, за ураження пероноспорозом, альтернаріозом, фомозом, 

циліндроспоріозом істотно знижується вміст вітаміну С, протеїну, жиру, цукру, 

незамінних амінокислот, вміст олії у насінні ріпаку. Поширення та розвиток більшості 

хвороб залежить від погодних умов вегетаційного періоду та технології вирощування 

озимого ріпаку. За умов високої вологості, випадання рясних рос у нічні години та 

середньодобової температури повітря 8...15°С ймовірне ураження рослин 

несправжньою борошнистою росою, за частих дрібних дощів – циліндроспоріозом.  

Підвищена вологість повітря, часті дощі з вітром за температури повітря вдень 

15...24°С та вночі – 12...18°С сприяють розвитку альтернаріозу та фомозу. За теплої та 

вологої погоди (температура 17...26°С, відносна вологість – 80–100%, часті дощі, 

загущені посіви) рослини ріпаку найчастіше уражуються білою та сірою гнилями, 

бактеріозами [5]. 

Для своєчасного виявлення хвороб ріпаку необхідно систематично протягом 

усього періоду вегетації проводити фітосанітарний моніторинг посівів. Це сприятиме 

прийняттю рішення щодо проведення ефективних захисних заходів.   

Найвагомішим заходом захисту посівів ріпаку від хвороб є застосування 

фунгіцидів. Деякі з них не лише захищають рослини ріпаку від ураження 

фітопатогенами, але й проявляють рістрегулюючі властивості. Такий подвійний ефект 

робить застосування цих препаратів на посівах ріпаку надзвичайно актуальним для 

підвищення його врожайності.  

Виклад основного матеріалу 

Дослідження проводили протягом 2017–2019 рр. на чорноземних опідзолених 

грунтах в умовах ТОВ «Vitagro» Рівненського району Рівненської області. Вивчення 

впливу рістрегулюючих фунгіцидів на особливості росту і розвитку рослин та 

ураженість хворобами ріпаку озимого проводили за схемою: 1. Контроль (без обробки); 

2. Карамба, в. р. (метконазол, 60 г/л), 1,25 г/л; 3. Унікаль, КС, 1 л/га. Обприскування 

ріпаку озимого фунгіцидами проводили восени у фазі 4–6 листків. Облікова площа 
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ділянок – 100 м
2
, повторність досліду – чотириразова. Розміщення ділянок – 

систематичне. Технологія вирощування ріпаку озимого сорту Артус в досліді 

загальноприйнята для зони. 

Збирання врожаю проводили поділяночно, методом суцільного обмолоту прямим 

комбайнуванням. Економічну ефективність обприскування ріпаку озимого 

фунгіцидами визначали за загальноприйнятими методиками на основі діючих 

нормативів. Математичну обробку отриманих результатів проводили методом 

дисперсійного аналізу за Б. О. Доспєховим (1985 р.) із використанням комп’ютерних 

программ. 

Для забезпечення високих і сталих врожаїв насіння ріпаку озимого необхідно 

забезпечити мінімалізацію стресу рослин у критичні періоди росту, що дасть змогу 

зберегти більшу кількість стручків на рослині і як наслідок підвищити 

продуктивність посівів. За результатами досліджень встановлено, що залежно від 

обприскування посівів ріпаку озимого фунгіцидами змінюється кількість стручків на 

рослину від 119,2 до 131,4 шт., кількість насінин у стручку від 16,7 до 17,8 шт, маса 1000 

насінин від 3,4 до 3,8 г., маса насіння з рослини  від 7,7 до 9,2 г (табл. 1.). 
1. Формування елементів структури врожаю ріпаку озимого залежно від 

застосування фунгіцидів, середнє за 2017–2018 рр. 

Варіант досліду 

Кількість 

стручків на 

рослину, шт. 

Кількість 

насінин у 

стручку, шт. 

Маса 1000 

насінин, г 

Маса 

насіння з 

рослини, г 

Контроль (без обробки) 119,2 16,7 3,4 7,7 

Карамба, в., 1,25 г/л 129,0 17,3 3,6 8,9 

Унікаль, КС, 1 л/га 131,4 17,8 3,8 9,2 

Застосування фунгіциду Унікаль, КС на 12,2 шт. підвищує кількість стручків на 

рослину, на 1,1 г кількість насінин у стручку, на 0,4 г масу 1000 насінин, на 1,5 г масу 

насіння з рослини. Покращання показників структури врожаю позитивно вплинуло на 

підвищення урожайності насіння ріпаку озимого (табл. 2). 

Урожайність насіння ріпаку озимого сорту Артус коливалася в межах від 2,48 до 

3,01 т/га (табл. 3.6). 

2. Продуктивність ріпаку озимого залежно від застосування фунгіцидів,  

середнє за 2017–2018 рр. 

Варіант досліду 

Урожайність насіння,  т/га 

2018 
2

019 

сер

еднє 

± до 

контролю 

в % 

до 

контролю 

Контроль (без 

обробки) 
2,57 2,40 

2,4

9 
– – 

Карамба, в., 1,25 г/л 2,95 2,89 
2,9

2 

+ 

0,43 
17,3 

Унікаль, КС, 1 л/га 3,00 2,97 
2,9

9 

+ 

0,50 
20,1 

НІР 05                  0,14          0,17            

Застосування фунгіциду Карамба, в. з нормою витрати 1,25 г/л дозволило 

збільшити урожайність насіння ріпаку озимого на 0,43 т/га або 17,3 % порівняно з 

контролем. Обробка посівів ріпаку озимого сорту Артус фунгіцидом Унікаль, КС з 

нормою витрати 1 л/га забезпечує підвищення урожайності насіння на 0,50 т/га або на 

20,1% порівняно з контролем. 

Таким чином застосування фунгіцидів в осінній період, які мають захисний та 

рістостримуючий ефект на рослини ріпаку озимого, дає можливість збільшувати 

продуктивність ріпаку озимого і вирішувати питання забезпечення виробників 

сировиною для виробництва олії. 
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Висновки. Встановлено, що обприскування посівів ріпаку озимого сорту Артус 

фунгіцидами Карамба, в. та Унікаль, КС, забезпечує покращання елементів структури 

врожаю та підвищення на 0,40–0,50 т/га або на 17,3–20,1 % урожайності насіння 

порівняно з контролем. 

Література 

1. Гаврилюк М.М., Салатенко В.Н., Чехов А.В. Олійні культури в Україні; за ред. А.В. 

Чехова. Київ: Основа, 2007. 416 с. 

2. Бардін Я. П. Ріпак: від сівби – до переробки / Я. П. Бардін. – Біла Церква: Світ, 2000. 

– 107 с 

3. Державна служба статистики України. Рослиннитво України. Статистичний збірник 

[Електронний ресурс]. Держаналітінформ. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm. 

4. Губенко Л. В., Тарасенко Т. В. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на 

продуктивність ріпаку ярого // Вісник аграрної науки. – 2018. –1(790). С. 5–11. 

5. Сергієнко В. Застосування фунгіцидів у посівах ріпаку [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://propozitsiya.com/ua/zastosuvannya-fungicidiv-u-posivah-ripaku 

 

 

 
УДК 631.153.3:631.582:631.8 

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В 

КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ. 

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

Котвіцька А. В., Михайленко А. М. магістри 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Активність мікробіологічних процесів у ґрунті є важливою складовою його 

родючості, яка визначає рівень та якість врожаю. Остання формується наявною у ґрунті 

чисельністю та біомасою мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, які 

здійснюють комплекс біологічних процесів розкладу органічної речовини, добрив, 

рослинних решток, що визначається за показниками розкладу клітковини та 

інтенсивністю виділення СО2 або «дихання» ґрунту, ферментативного перетворення та 

синтезу. У результаті цих процесів складні сполуки перетворюються у форми, доступні 

для живлення рослин і мікроорганізмів. 

На початку 21 століття внесення органіки – гною, який у 80-90-ті роки минулого 

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

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

зменшилось внесення і мінеральних добрив. В результаті в  поліській зоні України 

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

наслідок – врожаю сільськогосподарських культур. 

Серед агротехнічних заходів спрямованих на підвищення родючості 

ґрунту, головна роль належить органічним добривам: гною, пташиному 

посліду, торфу соломі, сидератам та іншим, які в поєднанні з мінеральними 

забезпечать найвищу віддачу. У зв’язку з цим дослідження біологічної 

активності ґрунту за органічної системи удобрення є актуальними. 

Дослід був проведений у Центральному Поліссі України на 

дослідному полі Інституту сільського господарства Полісся, що 

знаходиться в с. Грозино, Коростенського району, Житомирської області, 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm
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на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. У досліді вивчався вплив 5 

варіантів удобрення на біологічну активність ґрунту. 

Таблиця 1. Схема внесення добрив усівозміні 

Варіанти системи 

добрив 

Внесено добрив у сівозмініпід культуру, кг/га Всього 

внесено 

добрив 

NPK, кг 

д.р. на 1 га 

кукурудза ячмінь 
овес + 

пелюшка 

озимапшен

иця 

1.Без добрив (контроль) - - - - - 

2.Загальноприйнята 

система 

20 т/га гною 

+N50P40K50 

N45P45K45 N35P45K45 N60P45K60 N290P240K280 

3.Органічна система 20 т/га гною + 

солома+      

сидерат+ 

стимулятор 

росту 

 

стимулято

р росту 

„Емістим” 

солома+ 

сидерат+ 

стимулятор 

росту 

„Емістим” 

 

солома + 

стимулятор 

росту 

 

N250P86K170 

4.Органо-мінеральна 

система  

20 т/га гною + 

солома+    

сидерат 

 

Р45К45 

солома + 

сидерат 

+Р70К45 

солома+ 

N30P40K45 

 

N250P240K300 

5.Мінеральна система  N100P80K100 N60P60K60 N40P40K50 N80P50K70 N280P230K280 

 

Визначення кількості вуглекислоти, яке виділялось з ґрунту показало, що 

інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунті під різними культурами  була різною і 

в той же час знаходилась в залежності від систем добрив, тобто від їх видів та кількості 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Вплив систем удобрення на виділення вуглекислого газу. 

       В той же час у варіанті з органічною системою удобрення (вар. 3) 

інтенсивність виділення вуглекислого газу була на рівні загальноприйнятої системи, де 

вносили гній 20 т/га та повні норми мінеральних добрив згідно науково-обґрунтованих 

рекомендацій і яка взята за контроль. При цьому за органічної системи щорічно 

проявлялась тенденція підвищення інтенсивності виділення газу з ґрунту під 

кукурудзою та пшеницею озимою. 

       Інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунті  за органо-мінеральної 

системи була також практично на рівні загальноприйнятої з деякими зниженням під 

ячменем та пелюшко-вівсяною сумішшю. 
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      Інтенсивність виділення вуглекислого газу за мінеральної  системи значно 

поступилася показникам варіантів: загальноприйнятої, органічної та органо-

мінеральної систем і навіть дещо поступилася абсолютно контрольному варіанту (без 

добрив) під кукурудзою, була на рівні під пшеницею озимою та дещо вищою 

абсолютного контролю була під ячменем та пелюшко-вівсяною сумішшю. 

Висновки. За кількістю виділеної вуглекислоти  інтенсивність мікробіологічних 

процесів у ґрунті за органічної системи вирощування з внесенням підстилкового гною, 

соломи зернових культур та зеленої маси (сидератів) у порівнянні з мінеральної та 

органо-мінеральною системою визначили позитивний баланс гумусу в ґрунті (+1,1 т/га) 

та більш високі показники врожайності культур сівозміни: кукурудзи, ячменю, 

пелюшко-вівса та пшениці озимої при зменшенні витрат на придбання та внесення 

мінеральних добрив. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ 

СИСТЕМ УДОБРЕННЯ. 

Трембіцька О.І., канд. с.-г. наук, Петрук В.В., Михайленко А. М.  магістри  
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Ячмінь займає провідне місце серед зернофуражних культур в Україні. Загальна 

площа посівів в Україні становить більше трьох млн. га. Важливе народногосподарське 

значення щодо використання зерна ячменю на продовольчі, кормові цілі. Завдяки 

здатності забезпечувати високі врожаї в різноманітних ґрунтово-кліматичних умовах, 

високій чутливості до поліпшення агротехніки, короткому вегетаційному періоду 

ячмінь став однією з найбільш поширених культур в останні роки. 

Використання добрив є основним засобом  підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур та поліпшення якості рослинницької продукції. Але зі 

зменшенням в останні роки поголів’я худоби різко зменшились норми внесення цих 

добрив.  Також через високі ціни в десятки разів скоротилося і використання 

мінеральних добрив. В зв’язку з цим,  викає необхідність переходу до альтернативного 

землеробства, та пошуку нових видів органо-мінеральних добрив. 

Дослід проводили на дослідному полі  Інституту сільського господарства Полісся 

НААН, у с. Грозино Коростенського району Житомирської області у тривалому 

польовому досліді у 2006 – 2018 роках в чотирьохпільній зерново-просапній сівозміні. 

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

пелюшка, озима пшениця. 

Варіанти удобрення: 

Без добрив (контроль) 

Загальноприйнята - післядія  20т/га гною + N45Р45К45  

Мінеральна  - N60Р60К60  

Органо-мінеральна  з агровіт-кором – післядія 4000 кг/га  та Р10К25 + 2400 кг/га та 

Р15К15  
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Ячмінь ярий має короткий період вегетації, слабо розвинену кореневу систему. Це 

потребує повноцінного живлення його впродовж вегетації. Для одержання високого 

врожаю на Поліссі однієї післядії добрив, внесених під попередники ячменю, недос-

татньо. 

Внесення різних норм мінеральних добрив неоднаково впливали на ріст і 

розвиток рослин ячменю ярого. Так, різні норми добрив незначно вплинули на польову 

схожість вона була на рівні 78-87%. 

Табл. 1.Вплив систем удобрення на показники схожості насіння та розвитку 

рослин ячменю 

В
ар

. 
д
о
сл

ід
у

 

Схема досліду 
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1 Без добрив (контроль) 78 1,1 383 90,8 347,8 

2 Загальноприйнята  85 1,3 460 94,6 435,2 

3 Мінеральна  87 1,4 480 96,5 463,2 

4 
Органо-мінеральна з 

агровіт-кором  
86 1,3 452 95,7 432,6 

 
Так, на 1 варіанті продуктивне кущіння характеризується коефіцієнтом 1,1, то у 

варіантах удобрення N60Р60К60 – 1,3. На 2 та 4 варіантах удобрення коефіцієнт 

продуктивного кущення змінювався від 1,3 до 1,4. Значний коефіцієнт кущення 

дозволив сформувати рослинам від 383 до 480 шт./м
2
 продуктивних стебел та 

забезпечити їх виживання на рівні 90,8 – 96,5%.  

Дані таблиці 2. показують, що основні елементи структури врожаю культури 

залежать від норм мінеральних добрив. Тобто, маса 1000 зерен, вага зерен з колосу 

ячменю ярого та його натура також істотно залежали від внесених мінеральних та 

органічних добрив. Якщо натура зерна у всіх варіантах досліду виявилась близькою 

між собою, то маса 1000 зерен у варіантах з органо-мінеральними та чисто 

мінеральною системами перевищувала масу в контролі на 17,0-32,8  %. 

Табл. 2. Вплив систем удобрення на структуру врожаю зерна ячменю 
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1 Без добрив (контроль) 74 7,9 34,7 1,4 38,7 531 

2 Загальноприйнята  78 8,2 39,5 1,9 45,3 588 

3 Мінеральна  85 8,7 42,4 2,2 49,8 612 

4 
Органо-мінеральна з 

агровіт-кором  

83 9,3 43,1 2,3 51,4 627 

 

Найвища маса 1000 зерен виявилась у варіанті застосування органо-мінеральної 

системи з агровіт-кором – 51,4 г (132,8 % до контролю), практично на цьому ж рівні у 

варіанті загальноприйнятої системи удобрення, яка перевищувала контроль на 17,0 %. 

Маса 1000 зерен у варіанті з мінеральною системою дещо поступилася вказаному 

варіанту – 28,6 % до контролю.  
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Отже, для підвищення продуктивності ячменю ярого необхідно вносити органо-

мінеральні добрива з агровіт-кором. 
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ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ 

РОСЛИН НА КАРТОПЛІ 

Трембіцька О.І., канд. с.-г. наук, Гороф’янюк Д.В.  магістр  
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Картопля – поширена сільськогосподарська культура, яку називають другим 

хлібом. Це продовольча, технічна та кормова культура.  

Харчова цінність картоплі зумовлена високим вмістом крохмалю 14-25%. Білок 

туберін, якого у картоплі 1,5-3,5 %, має весь набір незамінних амінокислот. У картоплі 

збалансований вміст органічних і мінеральних речовин, необхідних для організму 

людини: калій, кальцій, сірка, залізо, фосфор. У бульбах міститься лимонна кислота у 

кількості 0,4-0,8 %, вітаміни С (8-30мг%), B1, B2, B6, PP, A. 

Картопля має великий попит як у нашій країні, так і за її межами. Тому 

удосконалення технології вирощування цієї культури та підвищення якості продукції є 

актуальними. 

Дослідження по впливу регуляторів росту на продуктивність картоплі 

проводилась нами у 2017-2018 рр. у ФГ «Габенець» с. Осівці, Брусилівського району. 

Ґрунт під дослідом: ясно-сірий з вмістом: N- 64 мг/кг, P2O5-143 мг/кг, K2O-120 

мг/кг, реакція ґрунтового розчину – 6,8. 

Дослід проводився в чотирьохпільній сівозміні з наступним чергуванням 

культур:1. Картопля; 2. Озима пшениця; 3. Озимий ріпак. 4. Озима пшениця. 

Під картоплю вносили гній 25т/га + N25P20K35 

Схема досліду 

1.Контроль. 

2.Обробка рослин регулятором росту Біосил, 15 мл/га. 

3. Обробка рослин регулятором росту Потейтін, 15 мл/га. 

Одним із критеріїв виробництва чистої продукції в біологічному землеробстві є 

більш повне використання біологічного потенціалу рослин. Враховуючи це, одним із 

ефективних способів використання резервів рослинного організму є застосування 

способу регуляції його функцій за допомогою регуляторів росту рослин, в конкретному 

випадку Біосил та Потейтін.  

При використанні цих препаратів не виявлено ніяких шкідливих наслідків як для 

рослин картоплі так і для навколишнього середовища. Навіть технологія виробництва 

даного препарату є екологічно чиста, що видно із характеристики препарату. 
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Біосил – є покращеним аналогом регулятора росту рослин Агростимуліну. Він є 

комплексним регулятором росту природного походження, синтетичних аналогів 

фітогормонів і біогенних мікроелементів.  Прозорий безбарвний водно-спиртовий 

розчин.  

Випускається згідно з ТУ У24.2-31168762-003-2005. 

Науково-обґрунтоване використання даних препаратів у технології вирощування 

картоплі дозволить більш якісно та економно витрачати майже всі види ресурсів від 

засобів захисту рослин та мінеральних добрив до зменшення використання прийомів 

агротехніки і відповідно енергетичних затрат. 

Звідси також випливає  і енергетична ефективність використання даних 

препаратів, тому що при зменшенні застосування насамперед пестицидів та фунгіцидів 

скорочуються і пов’язані з цим ланцюги технології (обприскування, протруєння та ін.). 

Дія даних препаратів на картоплю та підвищення її врожайності дає змогу в 

деякій мірі знизити використання мінеральних добрив, що в даний час є актуальним не 

тільки з економічної точки зору а також і в зв’язку зі зменшенням антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище.  

Крім того не виявлено негативного впливу Біосилу та Потейтіну на екосистему 

ґрунту, так як за ГОСт 12.1.007-76 вони належать до малотоксичних речовин.  

Однією із найважливіших умов сьогодення, щодо виробництва с.-г. продукції, є її 

екологічна чистота. Тому в своїх дослідженнях ми вирішили детально вивчити вплив 

регуляторів росту на накопичення нітратів і радіоцезію в бульбах картоплі (таблиця 

3.6). 

Табл. 1. Вміст нітратів в бульбах картоплі в залежності від виду регуляторів 

росту (середнє за 2 роки). 

№ 

п/п 
Варіанти ГДК 

Вміст 

нітратів, 

мг/кг 

Відхилення від контролю 

- % 

1 Контроль (без стим.) 120 97 - - 

2 Біосил 120 72 25 26 

3 Потейтін 120 63 34 35 

 

Найменшому накопиченню нітратів в бульбах картоплі сприяв препарат Потейтін: 

вміст нітратів був менший від контролю на 35 %. Застосування Біосилу дало 26 % 

зниження вмісту нітратів у продукції. 

Таким чином залучення цих препаратів до обробки картоплі дало можливість 

зменшити вміст нітратів від 26 до 35%. 

Отже, з проведених нами досліджень можна зробити висновок, що вплив 

регуляторів росту Біосил та Потейтін сприяють зменшенню накопичення нітратів в 

рослинницькій продукції. 
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Відомо, що при захисті картоплі від листкових хвороб важливу роль відіграє 

хімічний метод лікування [3].. Для оптимального використання фунгіцидів важливо 

знати принцип дії та тип активності діючих речовин, що входять до їх складу, а також 

ефективність проти збудників, здатність формувати приріст урожаю, володіти 

профілактичними, захисними, лікувальними властивостями та зберігати стійкість і 

рухливість при дії факторів навколишнього середовища [2].  

Тому, нами проведено експериментальні дослідження щодо виявлення 

фунгіцидної активності різних препаратів проти Alternaria solanі, які без застосування 

засобів захисту можуть знижувати урожай на 40–50 %. 

Польові дослідження проводили на дослідному полі ЖНАЕУ. Ефективність 

досліджуваних пестицидів вивчали на сприйнятливому сорті  Глазурна.  

У період вегетації насадження обприскували фунгіцидами: Консенто 450 SС, к.с., 

Акробат МЦ, в.г., Антракол 70 WP, з.п. згідно рекомендованих виробником норм їх 

застосування [4]. 

Ділянки на полі розташовували методом рендомізації за методикою Б. А. 

Доспехова [1] у чотирикратній повторності. Першу фунгіцидну обробку рослин 

проводили за появи симптомів хвороб, другу – на 14 добу після першої.  

Ефективність застосування препаратів досліджували у різні фази розвитку 

картоплі: сходи, бутонізація, цвітіння, оскільки фітофтороз досягає свого 

максимального розвитку у фазу цвітіння. Першим виявляється на листках альтернаріоз, 

який називають ранньою сухою плямистістю, а у другій половині вегетації картоплі 

починає розвиватися фітофтороз. 

У результаті проведених досліджень нами було виявлено неоднаковий вплив 

фунгіцидів різного походження на розвиток альтернаріозу картоплі. Зазвичай, збудники 

альтернаріозу сумісно паразитують на картоплі, особливо, на сортах з низькою 

стійкістю. Рання поява симптомів сухої плямистості картоплі свідчить про подальший 

розвиток фітофторозу.  

Серед фунгіцидів найбільш ефективним проти альтернаріозу у фазу сходів 

виявився Акробат МЦ, в.г.  ураження збудником становило 8,6 %, тоді як на контролі 

цей показник складав – 18,1%. Менш ефективними виявились препарати Консенто 450 

SС, к.с  – 9,2  %  та Антракол, з.п. – 8,8 %.  

При проведенні обліків у фазу бутонізації, як і в попередньому випадку, найкраще 

себе проявив також Акробат МЦ, в.г. ураження хворобою становило – 15,8 %, а 

ефективність інших досліджуваних препаратів стосовно ураження хворобою була 

практично на однаковому рівні 16,0–17,5% (табл.1). 

Ураження збудником Alternaria solani сприйнятливого сорту Глазурна у фаху 

цвітіння становило 21,5–23,0 % на контролі становило – 50%. Найбільш ефективним 

серед варіантів хімічного захисту виявився Акробат МЦ, в.г.  

Отже, при вивченні впливу фунгіцидів, для сприйнятливого за стійкістю сорту 

картоплі Глазурна, на ураження альтернаріозом найбільш ефективним виявився 

Акробат МЦ, в.г. (2,0 кг/га), де урожайність була максимальною серед усіх варіантів 

досліду і становила – 19,3 т/га, що на 14% перевищувало контрольний варіант досліду. 
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Таблиця 1. Вплив хімічних препаратів на ураження альтернаріозом  картоплі  

(сорт Глазурна) у польових умовах  

Варіанти досліду 

Розвиток альтернаріозу, % 

Глазурна 

(сприйнятливий) 

сх. б. ц. 

Контроль  (обробка водою) 18,1 35,5 50,0 

Хімічні препарати 

Консенто 450 SС, к.с. (2,0 л/га) 9,2 17,5 23,0 

Акробат МЦ, в.г.  (2,0 кг/га) 8,6 15,8 21,5 

Антракол, з.п.  (1,5 кг/га) 8,8 16,0 22,7 

НІР0,5 %   1,1 

Примітка: сх. – сходи, б. – бутонізація, ц. – цвітіння. 
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ВПЛИВ ЕНТОМОПАТОГЕНІВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБ  КАРТОПЛІ 

Фоменко Л.М., магістр, Свобода В.П., магістр, Малик К.В., магістр, Онофрійчук  

М.П., магістр, Лісовська А.М., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Система захисту картоплі базується на поєднанні таких елементів захисту як 

профілактичних, організаційних, селекційних, агротехнічних, хімічних та біологічних 

[4]. Однією з важливих складових системи захисту картоплі від фітопатогенів є 

препарати хімічного та біологічного походження [3, 5]. Сучасний перелік пестицидів, 

рекомендованих для застосування, пропонує великий перелік найменувань, проте, не 

всі препарати з певної категорії мають однаковий вплив на збудників хвороб, а саме, на 

альтернаріоз та фітофтороз картоплі [1]. Тому, нами здійснювався пошук найбільш 

ефективних фунгіцидів та біопрепаратів для обмеження розвитку і поширення 

збудників хвороб Alternaria solani і Phytophthora infestans.  

Лабораторні досліди проводили на кафедрі селекції та біотехнології 

Житомирського національного агроекологічного університету. Для ідентифікації грибів 

застосовували стандартні методики В.Й. Білай (1982) [2]. Об’єктом досліджень були 

збудники хвороб альтернаріозу та фітофторозу картоплі – Alternaria solani та 

Phytophtora infestans. Обліки діаметру колоній грибів Alternaria solani та Phytophtora 

infestansна проводили  на 7-му і 14-ту добу. Повторність досліду п’ятикратна. 

Серед хімічних препаратів – Консенто 450 SС, к.с. (0,1мг/25мл середовища), 

Акробат МЦ в.г. (0,1г/25мл середовища), Антракол 70 WP, з.п. (0,075г/25мл 
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середовища); з біологічних – Псевдобактерін-2, в. р. (0,005мл/25мл середовища), 

Трихофіт,р. (15 мл/25мл середовища), Фітоспорин – М.п (0,004 мл/25мл середовища). 

При випробуванні хімічних препаратів Консенто 450 SС, к.с., Акробат МЦ в.г., 

Антракол 70 WP, з.п. у лабораторних умовах нами була відмічена висока їх токсична 

дія відносно збудників Alternaria solani та Phytophthora infestans (табл. 1). 

Таблиця 1. Вплив препаратів хімічного походження на розвиток грибів Alternaria 

solani та Phytophthora infestans на живильному середовищі (середнє за 2013–2015 

рр.) 

Фунгіцид 

Діаметр колонії, мм 

Alternaria solani Phytophthora infestans 

експозиція експозиція 

7 днів 14 днів 7 днів 14 днів 

Контроль 21,8 39,9 18,2 48,2 

Консенто 450 SС, 

к.с. 
1,0 1,0 1,0 1,5 

Акробат МЦ, в.г. 1,0 1,0 1,0 1,0 

Антракол, з.п. 1,0 1,0 1,0 1,0 

НІР  -  0,1 
 

В усіх варіантах досліду фунгіциди повністю зупиняли розвиток гриба Alternaria 

solani. Лише у варіанті із застосуванням Консенто 450 SС, к.с. на чотирнадцяту добу 

експерименту діаметр міцелію гриба Phytophthora infestans складав 1,5 мм, що на 0,5 

мм більше у порівнянні з іншими варіантами досліду. 

Отже, всі фунгіциди хімічного походження – Консенто 450 SС, к.с., Акробат МЦ, 

в.г., Антракол 70 WP, з.п. у концентраціях відповідно до рекомендованих норм 

проявили високу ефективність щодо обмеження розвитку збудників хвороб листків 

картоплі. 

Дослідження, щодо вивчення впливу препаратів біологічного походження: 

Псевдобактерін-2, в.р., Трихофіт, р., Фітоспорин – М, п. на розвиток грибів Alternaria 

solani та Phytophthora infestans в концентраціях відповідно до рекомендованих норм 

також виявили негативну дію на збудники хвороб листків картоплі. 

За ефективністю дії відносно збудника Alternaria solani кращим був Фітоспорин – 

М, п., діаметр колонії гриба на 14 добу досліджень складав 17,1 мм, в той час як у 

контролі (без препарату) цей показник становив – 39,9 мм (табл. 2). 

Таблиця 2. Вплив біопрепаратів на розвиток грибів Alternaria solani та Phytophthora 

infestans на живильному середовищі  (середнє за 2013–2015 рр.) 

Біопрепарати 

Діаметр колонії, мм 

Alternaria solani Phytophthora infestans 

експозиція експозиція 

7 днів 14 днів 7 днів 14 днів 

Контроль 21,8 39,9 18,2 48,2 

Псевдобактерін-2, в.р. 11,8 20,0 7,4 25,2 

Трихофіт,р. 15,5 25,7 8,7 31,7 

Фітоспорин – М, п. 9,7 17,1 5,1 19,3 

НІР  2,7  3,0 
 

Дещо менш ефективними були препарати Псевдобактерін-2, в.р., та Трихофіт, р. 

діаметр колоній гриба Alternaria solani на 14 добу дослідження склав 20,0 мм та 25,7 

мм. 
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В наших дослідженнях біопрепарати також проявили ефективність пригнічення у 

розвитку міцелію гриба Phytophthora infestans. Додавання до живильного середовища 

препарату Фітоспорин – М, п. було найбільш ефективним у порівнянні з іншими 

препаратами. Діаметр колоній у цьому варіанті досягав 19,3 мм на 14-й день 

експерименту. 

При застосуванні Псевдобактерину-2, в.р. та Трихофіту, р. діаметр колоній 

міцелію Phytophthora infestans збільшувався до 25,2 мм та 31,7 мм, відповідно. 

Отже, застосування біологічних препаратів пригнічує розвиток міцелію збудників 

альтернаріозу та фітофторозу, що вказує на їх значну ефективність.  

Всі фунгіциди хімічного походження – Консенто 450 SС, к.с., Акробат МЦ, в.г., 

Антракол 70 WP, з.п по ефективності були рівнозначними і проявили у лабораторних 

умовах високу ефективність (100%) щодо обмеження розвитку збудників хвороб 

листків картоплі. 

Застосування біологічних препаратів також пригнічувало розвиток збудників 

грибів, що вказує на їх ефективність. Кращу дію проявив Фітоспорин – М, п.  
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ПОШИРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ 

(AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L) В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛ. 

Форимець К.О., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Шкідливість карантинних бур’янів досить вагома. Вона проявляється, передусім, 

у зниженні врожайності сільськогосподарських культур, луків і пасовищ; засміченні 

урожаю та погіршенні його якості; перенесенні збудників захворювань та накопиченні 

шкідників сільськогосподарських культур; в негативному впливі на здоров’я 

людей. Втрати врожаю сільськогосподарських культур від забур’яненості можуть 

становити 25-30, а в окремих випадках навіть перевищувати 50%.  

Одним із найнебезпечніших в Україні бур’янів-алергенів є амброзія полинолиста. 

Батьківщиною амброзії є Північна Америка, проте, і в Україні цей бурян є поширений 

по всій території. Амброзія полинолиста в нашу країну була занесена з насінням 

червоної конюшини і суданки, зараз виявлена у 24 областях. Потенційний ареал цього 

буряну охоплює практично всю територію України. На території Волинської області 

амброзію вперше було виявлено у 2008 році. Бурян сильно пригнічує ріст культурних 

рослин, забираючи з грунту багато вологи, поживних речовин і добрив; особливо 

шкодить посівам просапних і ярих культур, при чому, сильно зменшуючи врожайність. 

Пилок амброзії викликає алергічні захворювання у людей – амброзійний поліноз. А 

тому, проблема виявлення, локалізації та ліквідація цього бур’яну є досить актуальною. 
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Тому, нами було поставлено завдання провести обстеження сільськогосподарських 

угідь та визначити засміченість польових культур, особливо просапних та зернових на 

наявність рослин та насіння амброзії в межах Волинської області; вивчали морфолого-

біологічні особливості цього буряну.  

Гербологічну експертизу зерна на виявлення бур’янів проводили в лабораторії ДУ 

«Волинської фітосанітарної лабораторії» візуальним виявленням засміченості 

(зовнішнім оглядом виїмок та середньої проби); методом просіювання середньої проби 

через комплект сит та огляду сходу і проходу з сит після просіювання. Ідентифікацію 

виділеного насіння проводили під мікроскопом використовуючи атласи, визначники і 

карпологічну колекцію.  

Із результатів спостережень відомо, що рослини амброзії засмічують всі польові 

культури, особливо просапні та зернові, зокрема сорго, сою, кукурудзу, соняшник.  

При проведенні обстеження ми звернули увагу на те, що амброзія, схожа на полин 

звичайний, проте, відрізняється наявністю опушення на стеблі (в полину його немає).  

 

Рис. 1. Рослини Ambrosia аrtemisiifolia в посівах сільськогосподарських культур 

 

  

                          1                                                                    2               

Рис. 2. Жіночі (1) і чоловічі (2) суцвіття Ambrosia аrtemisiifolia 
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Вивчаючи морфолого-біологічні особливості, ми відмітили прямостояче стебло, 

розгалужене, від 10см до 2-2,5м. Корінь стрижневий, з потужним розгалуженням, 

проникає на глибину до 4 м. Листки в нижній частині стебла супротивні, черешкові, у 

середині – чергові, одно-, або двічіпірчасто-розсічені. Верхня сторона листкової 

пластинки темно-зелена, нижня сірувата завдяки короткому опушенню, що її покриває. 

Чоловічі квітки жовтого кольору, зібрані в кошики по 5-25 квіток, розміщуються 

на верхівках гілок. Жіночі кошики в пазухах листків або біля основи чоловічих суцвіть, 

по 2-3 разом, квітки знаходяться в обернено-яйцеподібному оплодні. ). Всі вище 

описані ознаки вказували на те, що даний вид амброзії належав до амброзії 

полиниолистої (Ambrosia аrtemisiifolia L). 

Провівши ідентифікацію виділеного насіння було визначено, що у амброзії кожна 

жіноча квітка формує один плід.  Плід – обернено-яйцеподібна сім'янка в обгортці, біля 

основи клиновидна, з 5-7 дрібними шипиками навколо верхньої опуклої частини й 

одним більшим у центрі, на верхівці. 

  

Рис. 3. Візуальне виявлення та ідентифікація насіння  

Поверхня з поздовжніми й поперечними смугами й сітчастою зморшкуватістю. 

Забарвлення від зеленувато-сірого до коричневого. Довжина сім'янки в оплодні 2,5-3,25 

мм.  

  
Сім'янка обернено-яйцеподібної форми з невеликим виступом на верхівці - 

залишком стовпчика. Поверхня слабко блискуча або матова, гладенька, сірувато-бура.  
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Отже, із наших спостережень відомо що даний вид амброзії, який поширений  у 

Волинській області, належить до амброзії полинолистої і засмічує майже всі 

сільськогосподарські культури, тим самим пригнічуючи їх ріст і розвиток.  
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ СТОВ 
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Чуйко О.В. – магістр, Дідора В.Г. – доктор с.-г. наук, професор 

Житомирський національний агроекономічний університет 

Постанова проблеми 

З олійних культур в Україні поширені соняшник, салфор, рицина, кунжут, мак, 

гірчиця, ріпак, рижій і рослини комплексного використання такі у яких побічний 

продукт у процесі переробки олії (бавовник, соя, льон-довгунець, коноплі, арахіс та 

ін.). 

Саме рослинна олія задовольняє світову потребу в жирах на 60-70%. Їх 

використовують для виготовлення маргарину, мила, лаків і фарб, олії, а також 

використовують у консервній, кондитерській, металообробній, електротехнічній та 

інших галузях промисловості. 

Побічні продукти переробки насіння олійних культур (макуха, шрот) – цінний 

корм для тварин. 

Олія яка використовується для харчування повинна містити небагато вільних 

жирних кислот. 

Кислотне число – кількість грамів (КОН), яке витрачається на нейтралізацію 

вільних жирних кислот в 1 г олії. Воно коливається в межах 0-1,1. Якщо кислотне 

число понад 2,25 – олія не пригодна для харчування. 

Якість олії, яку використовують для виготовлення мила, визначається числом 

омилення, тобто кількість міліграмів їдкого калію (КОН) необхідного для нейтралізації 

як вільних, так і зв’язаних з гліцерином жирних кислот в 1 г олії. Число омилення 

становить 160-200. 

Здатність олії до висихання, тобто кількість грамів йоду яке витрачається для 

окислення 100 г олії називається йодним числом. 

За здатністю до висихання рослиної олії поділяється на три групи. 

Висихаюча (йодне число понад 130) (лляна, перилова, рижиїва олія). 

Використовують для технічних цілей. 

Напіввисихаюча (йодне число 85-130) соняшникова, ріпакова, гірчична, 

сафлорова). Використовують для харчування. 

Невисихаюча (йодне число ≤85) – рицинова, арахісова). Використовують у 

медицині, технічних потреб. 

У кожній країні світу використовується своя провідна олійна культура.  

В Україні - соняшник, США – соя, Канада – льон олійний, Англія та Індія – ріпак, 

Азія і Африка – арахіс. 
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Світова посівна площа олійних культур понад 100 млн. га. і виробляється понад 

70 млн.т олії[1]. 

В міру розширення застосування біотехнологій в промисловості відкриваються і 

нові можливості ефективного використання поновлюваної сировини. Поки що такі 

технології застосовуються в основному в харчовій і фармацевтичній промисловості. 

Основною поновлюваною сировиною, яка вироблязться у світі з біомаси для 

технічних цілей, є рослинні оливи і жири, цукор, целюлоза, а також крохмаль. 

Біопаливо для дизельних двигунів в основному виробляється з ріпакової олії 

шляхом її переетерифікації метанолом. Одержані таким чином метилові ефіри жирних 

кислот в дизельному двигуні можуть використовуватися окремо або в суміші з  

мінеральним дизельним паливом. 

З інтенсивним розвитком виробництва дизельного біопалива, постійно зростає 

попит на сировину для його виробництва - ріпакове насіння. Але розширення площ 

вирощування ріпаку обмежується сівозмінами і придатністю земель для посіву ріпаку. 

Частина підприємств-виробників дизельного біопалива вже тепер зустрічається з 

проблемою браку сировини, яку вони вирішують, ввозячи її з-закордону, замінюючи 

частину ріпакової олії на ввезену рослинну, олію інших видів або на жири і 

використовуючи жировмісні відходи. 

Інша проблема, пов'язана з розвитком виробництва дизельного біопалива - це 

використання як виробничої сировини придатної в харчових цілях ріпакової олії. Зі 

збільшенням її частки для виробництва палива, у країнах ЄС починає не вистачоти 

сировини для виробництва харчової олії, зростають ринкові ціни на ріпакову олію, 

частку харчової рапсової олії приходиться замінювати на олію інших видів, як правило, 

на соєву олію, яка ввозиться із США. Це викликає невдоволення громадськості, вона 

налаштовується проти виробництва і використання біопалива. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Рослинні олії - це суміш тригліциридів жирних кислот. Для харчових цілей 

використовуються, в основному, рослинні жири до складу яких входять олеїнові, 

лінолеві та ліноленові жирні кислоти [2]. 

Пальмітинова з 16 атомами вуглецю та стеаринова з 18 атомами вуглецю є 

насиченими жирними кислотами, тому що не містять подвійних і потрійних зв'язків 

між атомами вуглецю. Олеїнова, лінолева та ліноленова кислоти несуть 18 атомів 

вуглецю, ейкозенова - 20, до складу ерукової кислоти входять атоми вуглецю. Ці 

кислоти називаються ненасиченими, тому що мають одну (олеїнова, ейкозинова, 

ерукова), дві (лінолева) або три (ліноленова) подвійні зв'язки, при розщепленні яких в 

організмі людини та тварин утворюються їнші незамінні речовини [3, 4]. 

Роль кожної жирної кислоти в харчуванні та метаболізмі людини недостатньо 

вивчена. Проте відомо, що лінолева кислота, потрапляючи у тваринний організм, стає 

джерелом утворення незамінної арахідонової жирної кислоти, яка відсутня в рослинних 

оліях і лише в незначних кількостях входить до складу деяких тваринних жирів. 

Небажані в харчовій олії високомолекулярні жирні кислоти - ерукова і ейкозенова. 

Вимоги до якості олії та її жирнокислотного складу різняться залежно від його 

призначення. У олії салатів повинна переважати лінолева кислота. У олії, призначеній 

(для харчової промисловості, виготовлення маргаринів і виробництва консервів, 

бажаний високий вміст олеїнової кислоти. Для лакофарбової промисловості потрібні 

культури і сорти, що дають висихаючі олії, з високим йодним числом і вмістом 

ліноленової кислоти до 80 %. 

При виборі оптимального жирнокислотного складу рослинної олії доводиться 

враховувати не тільки поживну цінність кислот, але ї її придатність до зберігання та 

переробки. Відомо, що підвищений вміст ліноленової кислоти знижує стійкість олії до 

окислення в процесі зберігання, надає їй неприємні смак і запах. Підвищення рівня 

олеїнової кислоти дозволяє поліпшувати антиоксидну здатність рослинної олії, 

подовжує строки зберігання, робить олію більш стійкою при жарінні.  
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Методика досліджень 

Виробничі досліди проводили у умовах СТОВ «Спілка хмелярів і пивоварів», 

с.Карпівці Чуднівського району Житомирської області. 

Мета. Визначення технічних показників якості ріпаку озимого залежно від 

сортового складу. 

Об’єкт дослідження – процеси активності радіонуклідів, пестицидів, мікотоксинів 

та глюкозинолатів. 

Предмет досліджень – середньостиглі сорти фірми NPZ Lembke та визначення 

олійності та кислотного числа. 

Олійність визначали за ДСТУ 7577:2014 

Токсичні елементи: Спектрофотометр атомно-абсорбіційний С-115-М1б; 

Радіологія: СЕГ-01; Пестициди: хроматограф газовий «Кристал-2000М»; 

Мікотоксини: Рідиний хроматограф «Флюорат-02-2М», Рідиний хроматограф 

«Люмахром» детектор СФА 3220; Ерукова кислота: Газовий хроматограф «Кристал 

2000 М»; Наявність генетично модифікованих організмів – ДСТУ ISQ 21569:2008. 

Результати досліджень 

Серед олійних культур родини капустяних озимий ріпак займає перше місце за 

вмістом олії в насінні (51 % слабовисихаючої олії з йодним числом 94...112), ярий ріпак 

має менший вміст напіввисихаючої олії - 35...45 % з йодним числом 101. Крім того, в 

насінні озимого ріпаку міститься до 20 %, ярого ріпаку - 21...30 % білка і понад 17 % 

вуглеводів. У складі ріпакової олії є значна кількість шкідливої для організму ерукової 

(35...40 %) і лінолевої (10...13 %) кислот, які погіршують її харчові якості. Останнім 

часом виведено сорти, в олії яких немає ерукової кислоти, а вміст олеїнової кислоти 

доведено до 60...70 %, що значно поліпшує її харчові властивості і наближає за якістю 

до соняшникової олії. Ріпакову олію безерукових сортів широко використовують у їжу, 

а також у кондитерській, консервній, харчовій промисловості; олію звичайних сортів 

ріпаку - лише після рафінування. Її застосовують у миловарінні, текстильній, 

металургійній, лакофарбовій та інших галузях промисловості. 

Широке застосування на практиці вже знайшли мастильні засоби, одержувані з 

ріпакової олії. З неї виробляють: гідравлічні мастила, або мастильний жир; 

охолоджуючу мастильну і спеціальну оливу для змащення деталей деяких 

сільскогосподарських машин; антикорозійне мастило й мастило для змащення 

ланцюгів пилок; різні адгезіонні мастила; олії для видалення іржі і пилезатримуючі олії 

в приміщеннях для збереження зерна; моторні і трансмісійні мастила; олія для м'якого 

змащення. У найближчому майбутньому майже всі мінеральні мастила, що 

застосовуються для технічних цілей, за деяким виключенням, можуть бути замінені 

рослинними. Їх перевага (як і синтетичних ефірів з них) перед мінеральними полягає в 

кращих мастильних властивостях. Молекули ефірів набагато краще прилипають до 

металевих поверхонь, ніж молекули вуглеводів. Крім цього, їх в'язкість коливається 

значно менше при зміні температури, Завдяки таким властивостям рослинні мастила 

можна використовувати більш рідкими, без небезпеки відриву мастильної плівки, що 

дозволяє значно заощаджувати енергію. Вони зменшують зпрацювання деталей у 

широкому діапазоні температур при холодному запуску, що подовжує термін 

експлуатації машини. 

Охорона навколишнього середовища вимагає, по можливості, повної заміни 

мінеральних мастил рослинними. У Німеччині застосовуються наприклад, щороку 1,1 

млн. т мастильних речовин (15 кг/душу населення) але тільки половина з них 

рециклюється через відповідні системи. Близько 500 тис.т олій попадають різними 

способами в зовнішнє середовище. Біогенні змащення і гідравлічні мастила (нативні 

олії і синтетичні змащення на біогенній основі) біологічно швидко розкладаються і не 

представляють небезпеки для грунтових вод і водойм. У грунті вони розкладаються 

через 7 діб на 95%, а мінеральне мастило - тільки на 16% 
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Таблиця 1. Урожай і якість ріпаку озимого в умовах СТОВ «Спілка хмелярів і 

пивоварів» (середнє за 2017-2019 рр.) 

Сорт Урожайність, 

т/га 

Вміст 

олії, % 

Вихід 

олії, % 

Збір олії, 

кг/га 

Кислотне 

число, мг 

КОН/г 

Ерукова 

кислота, 

% 

Рохман 4,03 43,1 37,2 1507 1,14 0,205 

Шерпа 3,35 43,04 37,5 1256 1,12 0,191 

Мерседес 4,20 44,1 38,3 1609 1,15 0,203 

У середньому за 2017-2018 рр. урожай ріпаку озимого сорту Мерседес 

перевищував сорти Рохман та Шерпа на 0,15 – 0,85 т/га, що пов’язано з їх адаптивністю 

до абіотичних факторів і умов Полісся України та потенціальною врожайністю. 

Олійність сорту Мерседес на 0,7 – 1,1 % вище за сорти Рохман та Шерпа за 

рівноцінних елементів технології вирощування ріпаку озимого. Найвищий збір олії 

забезпечив сорт Мерседес порівняно із сортом Рохман та Шерпа і становить 1609 кг/га. 

За вмістом ерукової кислоти та показників кислотного числа сорти відповідають 

вимогам допустимих норм. 

Вміст пестицидів в зерні ріпаку озимого становить 0,001 мг/кг, що нище за 

допустимі норми, а вміст мікотоксинів (Зеарапенон, Афеайтоксин В1, Т-2токсин та 

Дезоксинівалента) коливається в межах 0,01 – 0,03 що нижче допустимих норм 

(таблиці 1, 2). 

Таким чином зерно ріпаку озимого вирощеного в умовах СТОВ «Спілка хмелярів 

та пивоварів» відноситься до екологічно чистої органічної продукції за високої 

урожайності і збору олії. 

Таблиця 2. Радіозабруднення та мікотоксини ріпаку озимого в умовах СТОВ 

«Спілка хмелярів і пивоварів» 

Показники Одиниці 

виміру 

Значення Мікотоксини 
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 Бк/кг 20 <1 0,4 0,002
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 0,02 0,03 

Примітка: 
х
 - чисельник, норма НД 

х х
 – знаменник фактичні 
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УДК 635.21:632.8 

ВИРОЩУВАННЯ СТІЙКИХСОРТІВ КАРТОПЛІ ДО СТЕБЛОВОЇ НЕМАТОДИ 

– ЗАПОРУКА ОТРИМАННЯ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ УРОЖАЙНОСТІ 

Шадрін В. Є., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Картопля є одним із найбільш цінних і стратегічно важливих після зерна видів 

сільськогосподарської продукції в Україні, що забезпечує продовольчу безпеку 

держави та, по суті, є другим «хлібом» для усіх верств населення незалежно від рівня 

його доходів та споживчих вподобань. 

Впродовж останніх років середній рівень споживання картоплі з розрахунку на 

одну людину становить близько 140–148 кг у рік. 

Вирощування високих і сталих врожаїв картоплі можливе лише при впровадженні 

нових сортів інтенсивного типу, підвищенні родючості ґрунту на основі збалансованого 

органо-мінерального живлення, своєчасного проведення сортооновлення і сортозаміни 

та запровадження новітніх технологій [2]. 

Однак, картопля кожного року уражується багатьма різними шкідливими 

організмами. Серед нематодозів цієї культури великого поширення в Україні набули 

фітонематоди виду Ditylenchus destructor Thorne, який викликає дитиленхоз бульб [1, 3]. 

Шкідливість і небезпечність стеблової нематоди проявляється у зниженні 

насіннєвих і товарних якостей бульб картоплі. Крім цього дитиленхозні бульби є 

першопричиною загнивання при зберіганні картоплі, оскільки через тріщини на шкірці, 

легко проникає інфекція інших збудників хвороб грибного і бактеріального 

походження. Також відомо, що стеблова нематода картоплі є переносником 

бактеріальних, грибних та вірусних хвороб, зокрема роду Pectobacterium carotovora var. 

carotovora, Corynebacterium sepedonicum та збудників грибних хвороб: Fusarium solani, 

Fusarium oxysporum, Phytophthora infestans [2]. 

При ураженні картоплі стебловими нематодами, рослини мають пригнічений ріст, 

деформовані листки та укороченні міжвузля стебел. Втрати урожаю від стеблової 

нематоди картоплі становлять 10-25%, але дуже часто досягають і 35-40%. 

Заходи захисту картоплі від стеблової нематоди включають використання лише 

повністю здорового посадкового матеріалу, вирощування стійких сортів, використання 

біологічних і хімічних препаратів. Хоча, використання хімікатів проти нематодозів, і 

зокрема проти стеблової нематоди картоплі не забезпечує високого рівня ефективності. 

Метою досліджень було вивчення ефективності вирощування різних за стійкістю 

сортів картоплі до стеблової нематоди в умовах дослідного поля ЖНАЕУ. Вплив 

сортових особливостей на продуктивність картоплі за штучного зараження патогеном. 

Об’єкти дослідження нематоди виду Ditylenchus destructor, різні за стійкістю 

сорти картоплі. 

У результаті проведених нами досліджень встановлено, що незалежно від 

резистентності сорту картоплі схожість, габітус рослин та урожайність залежать від 

ступеня ураження посадкового матеріалу (табл. 1).  

Проаналізувавши результати даного експерименту нами встановлена чітка 

залежність особливостей росту та розвитку картоплі від якості посадкового матеріалу 

бульб, а саме: схожості, кількості стебел у кущі, їх висоти, кількості бульб у кущі, 

урожайності і втрат врожаю. Дана залежність проявляється у тому, що зі збільшення 

ступеня ураження насіннєвого матеріалу особинами Ditylenchus destructor Thorne усі 

вищезгадані показники погіршуються.  

Зокрема у відносностійкого сорту Бородянська рожева схожість картоплі у 

варіанті з висаджуванням понад 40% уражених нематодою бульб знизилась на 17,9%.  
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Таблиця 1. Вплив стеблової нематоди на ріст і розвиток картоплі (2018-2019 рр.) 

Варіант досліду 
Схожість, 

% 

Число 

стебел у 

кущі, шт. 

Висота 

стебел, см 

Кількість 

бульб в 

кущі, шт. 

Урожай з 

одного 

куща, кг 

Бородянська рожева (відносно стійкий) 

Контроль(здорові) 100 4,7 52,3 7,5 0,648 

< 10% 97,2 4,6 51,3 7,5 0,632 

10–40% 88,3 3,8 50,8 7,2 0,459 

> 40% 83,9 2,7 48,9 6,8 0,321 

Луговська (середньостійкий) 

Контроль(здорові) 100 4,2 40,7 6,9 0,538 

< 10% 95,2 3,8 40,6 6,9 0,474 

10–40% 78,4 2,9 40,3 6,2 0,345 

> 40% 65,2 2,2 38,8 5,5 0,211 

Світанок київський (сприйнятливий) 

Контроль(здорові) 100 5,2 45,6 7,1 0,507 

< 10% 92,3 4,8 45,2 7,0 0,500 

10–40% 63,1 2,8 41,5 6,3 0,435 

> 40% 54,6 2,1 39,7 5,4 0,263 

 

Середня кількість стебел у одному кущі та їх висота також зазнали видимих змін. 

Зокрема у контролі кількість стебел в середньому становила 4,6 шт., а у варіантах, де 

висаджували бульби зі ступенем ураження до 10%, 10–40% та понад 40% відповідно 

4,5, 3,9 і 2,5 шт.  

Показник висоти стебел не зазнавав таких істотних змін і становив у контролі 51,3 

см, у варіанті І (ступінь ураженні насінних бульб не перевищував 10%) – також 51,3 см, 

а у варіантах ІІ і ІІІ – відповідно 50,8 та 49,7 см.  

Кількість бульб у кущі зменшувалася зі збільшенням ступеня ураження 

посадкового матеріалу. Також розміри бульб нового врожаю були значно меншими, що 

у поєднанні з іншими показниками призвело до зменшення урожайності картоплі.  
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Вступ. До останнього часу однією з панівних культур на полях України 

залишається соняшник. Його посіви займають понад 2,0 млн. га, що становить 96% 

площі всіх олійних культур. Найбільші посівні площі соняшнику сконцентровано в 

центральних та південних областях нашої країни[3]. 

Популярність цієї культури полягає в стратегічній та значній економічній 

ефективності її вирощування. Порівняно з іншими олійними культурами соняшник дає 

найбільший вихід олії з одиниці площі (750 кг/га в середньому по Україні). На 
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соняшникову олію припадає 90% загального виробництва олії в Україні. Олія з насіння 

соняшнику має високу харчову цінність, поступаючись у цьому лише оливковій олії. 

Вона має великий вміст полінасиченої жирної ліноленової кислоти, фосфатів, 

стеаринів, вітамінів (А, Д, Е, К). Соняшникову олію використовують не лише в 

харчовій промисловості, але й при виготовленні лаків, фарб, лінолеуму, 

водонепроникних тканин. Крім того, побічні продукти при виробництві соняшникової 

олії також знайшли своє застосування. Макуха і шрот є кормом для худоби, лузга - 

сировиною для виробництва гексозного і пентозного цукру. Кошики соняшнику є 

ціннім кормом для тварин. Стебла можна використовувати для виготовлення паперу, а 

попіл - як добриво. Жовті пелюстки язичкових квіток соняшнику використовують як 

ліки у фітотерапії[2,5]. 

Запроваджуючи масове виробництво (іноді навіть беззмінне) соняшника, 

господарі не враховували деякі моменти. По-перше, коріння соняшнику, проникаючи в 

ґрунт на глибину 2-4 м і розгалуджуючись на 100-200 см, значною мірою виснажує 

ґрунт, збіднюючи запаси вологи та поживних речовин. По-друге, при розміщенні 

посівів соняшнику на тому самому полі через невеликий проміжок часу (4-5 років і 

менше) виникає значне ураження рослин шкідниками і хворобами, що зменшує 

врожайність і погіршує якість насіння. Лише при дотриманні всіх правил вирощування 

культури можна отримувати великий урожай, а внаслідок і прибуток, не зашкоджуючи 

ґрунту та оточуючому середовищу. Тому, щоб не втратити своєї частки при 

вирощуванні соняшнику, свою діяльність слід направляти не на збільшення посівних 

площ, а на підвищення врожайності насіння[1,4]. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що важливе значення при отриманні 

високого врожаю має гібрид культури та умови, у яких вирощується. Особливе місце в 

цьому посідає фон живлення. Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму 

ґрунтів, порівняно з іншими польовими культурами. Тому дуже важливо знати ту 

оптимальну норму добрив, внесення якої буде економічно виправданим, а з іншого 

боку забезпечить найбільший приріст урожаю. Крім того, наявність елементів 

мінерального живлення в ґрунті в оптимальних співвідношеннях сприяє поліпшенню 

якості насіння - вмісту олії. 

Гібриди соняшнику характеризуються різною тривалістю вегетаційного періоду, 

що також впливає на урожайність та якість насіння. Скоростиглі сорти й гібриди 

поступаються ранньостиглим і середньостиглим за урожайністю та олійністю насіння. 

Проте короткий вегетаційний період скоростиглих типів дає змогу вирощувати їх в 

повторних посівах при зрошенні. Вирощування в господарствах не одного, а двох-

трьох гібридів соняшнику дає змогу ефективніше використовувати екологічний 

потенціал регіону та збиральну техніку і транспортні засоби. 

В посушливих умовах жоден захід не впливає так на підвищення врожайності 

соняшнику, як зрошення. Хоча це і посухостійка рослина, але за період вегетації вона 

споживає значну кількість вологи з великої товщі ґрунту, що призводить до нестачі 

вологи для наступної культури сівозміни. Крім того, зрошення у другий період 

вегетації допомагає зменшити пустозерність та озерненість кошика, збільшити 

виповненість насіння. 

Збільшення врожайності та якості насіння соняшнику досягається за допомогою 

підбору найкращих для даного регіону гібридів та створення найсприятливіших умов за 

прогресивними технологіями: оптимальними нормами мінерального живлення та 

застосуванням зрошення. І тоді соняшник зможе стати не загрозою родючості ґрунту, а 

цінними здобутком країни[2,3]. 

Все більш широкого значення набуває використання олії для технічних цілей. 

Практичне втілення це знайшло в усіх країнах ЄС, де значна частина ріллі щороку 

«законсервовується» санкціями співтовариства щодо обмеження виробництва 

продуктів харчування. Вивільненні землі використовують під соняшник на технічні 

потреби. 
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Останнім часом попит на насіння соняшнику та соняшникову олію зростає в 

зв'язку з виробництвом екологічно безпечних олій,  фарб та лаків. Таке виробництво 

зростає високими темпами в країнах ЄС. Причиною такого зростання є 

відновлюваність сировини для його виробництва, екологічна чистота тощо. 

Виробництво такої продукції розпочинається і в Україні. 

Олія соняшнику є цінною сировиною для виробництва лаків, фарб, у 

металургійній та інших галузях промисловості, вона - незамінна основа для 

виготовлення засобів захисту рослин, пластмас. Олією з соняшнику заміняють 

мінеральні мастила в металообробних верстатах, сільгоспмашинах тощо. Олія з 

високоглікозинолатних сортів є основою для виготовлення технічних антифрикційних 

мастил, що мають антиокислювальні, протизношувальні і протизадирні властивості. 

Соняшникову олію застосовують як сировину для виробництва пральних порошків, 

мила, дисперсійних речовин, емульгаторів, пінистих і антипінистих речовин тощо. 

Важливими результатами є біохімічні властивості оліїї. Одним із таких 

показників є кислотне число. У жирах рослинного походження майже завжди мітиться 

незначна кількість вільних жирних кислот. Кислотне число олії– величина непостійна, 

звичайно вона знижується за достигання насіння і збільшується при проростанні його 

за рахунок гідролізу жирів, а також при тривалому зберіганні насіння олійних культур. 

Вплив вологості насіяння на кислотне число капустяних культур наведено в таблиця 1. 

Таблиця 1. Кислотне число  різних сортів  соняшнику залежно від вологості 

насіння мг КОН/г 

№ 

з/п 

Сорти Вологість насіння, % 

сухе - до 8,0 % середньої сухості - 

8,1...12 %, 

вологе – 

12,1...14 % 

1 Титанік 4,25 4,2 4,32 

2 Белград 4,2 4,1 4,35 

3 Мілутін- контроль 4,13 3,9 4,28 

 

Характеризуючи дані таблиці 1 можна зробити висновок, що найвищі показники 

кислотного числа  залежно від культур отримано при вологості насіння 8,1-12%, яка 

відповідає базизним показникам. Так кислотне число гірчиці білої при середній сухості 

становить 3,9 мг КОН/г, що на 0,23 мг КОН/г менше ніж при вологості 8% та 0,8мг 

КОН/г при вологості 12,1-14,0%. Таке зменшення можна пояснити зниженим вмістом 

вільних кислот. Відвовідна тенденція спостерігається з іншими сортами соняшнику.  

Важлимим показником якості олії слід вважати йодне число. Йодним числом 

характеризується ступінь ненасичених жирних кислот, що входять до складу жиру 

(таблиця 2).   

Таблиця 2. Показники  йодного числа різних сортів  соняшнику залежно від 

вологості насіння, г І2/100г 

№п

/пп 

Сорти Вологість насіння, % 

сухе - до 8,0 % середньої сухості 

- 8,1...12 %, 

вологе – 

12,1...14 % 

1 Титанік 106,4 108,3 107,7 

2 Белград 96,5 101,4 98,7 

3 Мілутін- контроль 96,1 98,5 97,2 

Виходячи із даних таблиці 2 слід відмітити, що йодне число цілком залежить як 

від вологості насіння так і від сорту. Найвище йодне число отримано зу сорту Титанік 

середньої сухості. 108,3 г., що на 1,04 та 1,0 рази більше порівняно з варіантами 

вологості та на 1,07-1,1 рази вище порівняно з варіантами інших сортів соняшнику. 
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Висновки.  Економічні розрахунки показали, що найкращий варіант який 

забезпечує отримання найвищого чистого прибутку (2261 грн./га), при найменшій 

собівартості насіння (62,9 грн./га) з високим рівнем рентабельності (106,7%) є варіант 

де застосовування гібриду  Мілутін. 

Найвищий вихід олії отримано при середній сухості насіння 8,1-12% 26,1–38,5% 

яка характеризується високим йодним числом (98,5-108,3 ) та ненасиченим вмістом 

жирних кислот, тобто кислотним числом (3,9-4,2). 

Застосування різних сортів при вирощуванні ріпаку ярого дасть можливість 

отримати чистий прибуток від 53000 до 72000 гривень, а окупність затрат від 2,1 до 

2,33 раз. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОЛІЇ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ 

НАСІННЯ 

Ю.В. Школьна магістр, О.С. Бородій  магістр, І.В. Підгрушний  магістр, Ю.В. 

Олехнович  магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет 

Вступ. Необхідність широкого запровадження посівів соняшнику обумовлена 

цілим рядом причин. Степові райони України відрізняються теплим і сухим кліматом, 

родючими землями. Такі ґрунтово-кліматичні умови сприятливі для виробництва 

насіння соняшнику. Сучасні інтегровані агроформування і фермерські господарства 

керуються у своїй діяльності економічними пріоритетами, орієнтуються на швидке 

досягнення прибутку, тому часто вирощування продукції відбувається за рахунок 

розширення площ під прибутковою, експортно привабливою культурою (соняшником), 

що призводить до перенасичення нею структури посівних площ, порушення системи 

науково-обґрунтованих сівозмін або, навіть, до беззмінної сівби. Також часто до цього 

спонукає нестабільність меж землекористування. На противагу пропозиціям наукових 

установ, площі посівів соняшника ростуть, а урожайність не зростає. Зниження урожаю 

насіння в таких умовах зумовлене не тільки шкодочинністю хвороб і вовчка, але й тим, 

що запаси продуктивної вологи в глибоких горизонтах ґрунту в умовах нашої зони 

відновлюються, як правило, через 2-3 і навіть 4 роки. Тому ми не рекомендуємо 

розміщувати соняшник після попередників з добре розвиненою і потужною кореневою 

системою, які використовують вологу в горизонті до 150 см і навіть глибше [1, 3]. 

У той же час у багатьох агроформуваннях за рахунок поліпшення насінництва, 

оптимального чередування польових культур і впровадження інноваційних технологій 

вирощування врожайність насіння соняшнику знаходиться в межах 2,0-3,0 т/га, що 

дозволило поліпшити фітосанітарний стан полів, а частину площ відвести під інші 

рентабельні культури. 
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Нажаль переробка насіння соняшнику в Україні не відповідає обсягам його 

вирощування.  

Виробництво насіння соняшнику в Україні сьогодні та найближчими роками буде 

орієнтоване на експорт сировини, тому що у країнах Євросоюзу є значні вільні потужності 

з виробництва олії, які задіяні лише на 60%. Така ситуація не сприяє інвестиціям в Україну у 

сфері переробки насіння на олію і спрямовує нашу країну на постачальника сировини для 

країн ЄС глибше [2, 5]. 

Олію соняшнику використовують як в натуральному вигляді, так і переробній 

галузі. Вона цінна високим вмістом полінасичених жирних кислот - лінолевої (55 – 

60%), яка позитивно впливає на здоров’я людини, активізуючи біологічну активність та 

прискорюючи метаболізм ефірів холестерину. Також соняшникова олія багата на 

вітаміни (А, D, Е, К), фосфатиди, стерини. 

Переробка ж насіння соняшнику на олію в Україні дає змогу створити експортний 

потенціал галузі й отримати для внутрішнього споживання значний обсяг додаткової 

продукції, зокрема високоякісні корми для тваринництва глибше [2, 4]. 

Метою наших досліджень є вивчення технологічних показників якості насіння 

соняшнику залежно від вологості. Згідно з метою було поставлено наступні завдання: 

 визначити вихід олії з насіння соняшнику; 

 визначити вплив вологості насіння на кислотне число та число омилення; 

 визначити вплив вологості насіння на йодне число; 

На основі поставленої мети та завдань досліджень за темою дипломної роботи 

було проведено дослід. Схема якого наведена нижче. 

Таблиця 1. Схема досліду 

№ з/п Сорти соняшнику Вологість насіння, % 

1 Титанік 
сухе - до 8,0 

% 

середньої 

сухості - 8,1...12 

%, 

вологе –  

12,1...14 % 
2 Белград 

3 Мілутін 

 

Для вирішення поставлених завдань використовували лабораторні дослідження з 

наступною обробкою статистичних результатів за методикю Доспехова. Аналізи 

проводили згідно з методиками державних стандартів (табл.2). 

Таблиця 2. Державні стандарти 

ДСТУ ISO 659: 

2007 
Насіння олійне. Визначення вмісту олії (контрольний метод) 

ДСТУ ISO 3961 

:2004 

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання йодного числа (ISO 

3961:1996, IDT) 

ДСТУ ISO 3657 

:2004 

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання числа омилення (ISO 

3657:2002, IDT) 

СТУ 4598 :2006 Соняшник. Технічні умови 

ДСТУ 2575-94 
Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. 

Терміни та визначення 

 

Дослідження з впливу вологості насіння соняшнику проводили в лабораторіях 

кафедри технології зберігання та переробки продукції рослинництва Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

важливим питанням слід вважати вихід олії з різних сортів соняшнику залежно 

від вологості насіння яке презначене для переробки (таблиця 3). 
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Таблиця 3. Вихід олії з різних сортів  соняшнику залежно від вологості насіння, % 

№ 

з/п 
Сорти 

Вологість насіння, % 

сухе - до 8,0 % 
середньої сухості – 

8,1...12 %, 

вологе - 

12,1...14% 

1 Титанік 40,4 39,4 37,1 

2 Белград 35,2 34,7 33,7 

3 
Мілутін- 

контроль 
29,6 27,8 27,5 

 

Характеризуючи дані таблиці 3.2.1 слід відмітити, що вихід олії з насіння 

соняшнику цілком залежить від вологості останніх так і від сортових особливостей. Так 

якщо взяти по сортах то найвищий вихід олії у сорту  Титанік - 37,1-40,4%. Залежно від 

вологості насіння  вихід олії коливається в межах 27,5-40,4 %. Вихід олії у сорту  

Белград за вологості насіння 8% у 1,2 рази а у сорту Мілутін – 1,5 рази менший 

порівнянно з сортом Титанік.  

Висновки. Зі збільшенням вологості у  насінні соняшнику спостерігається  

тенденція до зменшення її в межах статистичної похибки досліду. 

Найвищий вихід олії отримано при сухості насіння до 8,0% 29,6 – 40,4%, яка 

характеризується високим йодним числом (98,5-108,3 ) та ненасиченим вмістом жирних 

кислот, тобто кислотним числом (3,9-4,2). 
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ОЦІНКА СОРТІВ КАРТОПЛІ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ 

ПЕРЕРОБКИ 

Ю.Є. Шматко магістр, Є.В. Радзіховський магістр, Д.О. Кривопиша  магістр, О.І. 

Ковтонюк магістр, Д.С. Шваб  магістр  
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Вступ. Картопля – дуже важлива сільськогосподарська культура. Вона широко 

використовується для харчування людей, годівлі тварин та в переробній промисловості. 

Бульби її багаті на різні поживні речовини, зокрема: крохмаль, білок, клітковину, зольні 

елементи, вітаміни і каротиноїди [16]. Маючи такий біохімічний склад, ця культура є також 

добрим поживним субстратом для багатьох шкідливих мікроорганізмів грибного 

походження [2,5]. 

Актуальність роботи.  
Основною причиною дуже низького рівня виробництва продуктів із картоплі 

являється застаріла технічна і виробнича база переробки, що не забезпечую 

конкурентоспроможність. 

Із продуктів переробки картоплі найбільш поширені помфри (гарнірна картопля), 
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чіпси (хрустка картопля), сушені продукти (хлоп’я, гранули, кубики) [4]. 

У Великобританії, наприклад, майже весь об’єм використаної на переробку картоплі 

іде на виготовлення цих продуктів: біля 50% 40% на чіпси і 10% на сушені продукти [3,6]. 

В зв’язку з цим до бульб, призначеним для переробки ставляться особливі вимоги: 

тому при районуванні нового сорту картоплі необхідно особливу увагу приділити якості 

картоплі: їх формі, забарвленню, розміру і масі, кількості вічок їх залягання, відсотків 

відходів при чистці, інтенсивності потемніння м’якоті, розварюванню, вмісту вітамінів і 

білків. 

Одночасно вимагається жорстке дотримання всіх агротехнічних правил вирощування, 

які забезпечують покращення цих показників [1,7]. 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дипломної роботи було виявити 

особливості розвитку чіпсових сортів в умовах дослідного поля ЖНАЕУ і обґрунтувати 

заходи, спрямовані на оптимізацію виробництва картоплі. Виконання поставленої мети 

здійснювали шляхом вирішення таких завдань: 

- встановити сорти  придатні для технологічної переробки; 

- визначити найбільш придатний сорт  придатний для технологічної переробки; 

- дати екологічну оцінку різних сортів картоплі придатних для придатні для 

технологічної переробки  

Предмет дослідження: технологія переробки картоплі. 

Об’єкт дослідження: сорти картоплі придатні для технологічної переробки. 

Методи досліджень. Селекційні (дослідження сортів картоплі придатних для 

переробки), математично-статистичні (оцінка достовірності отриманих результатів).  

Наукова новизна одержаних результатів. Визначено сорти картоплі придатні 

для технологічної переробки. 

Результати оцінки картоплі по придатності до технологічної переробки : з 

основного сортовипробування у 2017 р на держанне було відправленно 72 зразки, з яких 

високопридатні для переробки на чіпси  по (7-8,9 бальній системі) було лише 9 зразків, що 

складає 12,5 % від загальної кількості. 

Таблиця 1. Результати оцінки картоплі за кольором чіпсів 

Рік Розсадник Дані 

Розподіл зразків на придатність до 

переробки за показником кольору 

чіпсів, бал 
Частка придат 

них (7-8.9 

балів), 

% 
Непридатні 

Середньо 

придатні 

Високо 

придатні 

1,0-5,9 6,0-6,9 7,0-8,9 

2017 

Основні 

сортовипро

бування 

Кількість, 

шт. 
19 44 9 9 

% 26,4 61,1 12,5 12,5 

2018 

Основні 

сортовипро

бування 

Кількість, 

шт. 
12 17 34 34 

% 20,5 24,0 55,5 55,5 

 

В 2018 році на державне сортовипробування було відправлено 63  зразки, з яких 

високопридатні по (7-8,9 бальній системі )було вже 34 зразки, що складае 75,8% від 

загальної кількості. 

За придатністю до переробки на чіпси (потягом 2-х років) було виділено 5 

перспективних гібридів, 3 з них відносимо до групи раньостиглих і 2 до групи 

середньопізніх. Сорти стандарти для ранніх – Карлена, для середньопізніх – Кибиц. 

Дані таблиці 2 свідчать, що найбільша урожайність на 60 день підкопом в ґрунті 

ранньостиглих була виділена у сорту Пироль (90 ц/га),тоді як у сорту стандарту 

Карлена вона склала 89 ц/га. Сорт Бонус характеризувався більшою кількістю товарних 

бульб у кущі (5 шт).найвищий вміст крохмалю у групі ранньостиглих був також у сорту 

Бонус – 15,4%. Ця ж тенденція спостерігається на 70-й день підкопок. З групи 
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ранньостиглих найвища врожайність (порівняно до сорту стандарту спостерігалась у 

сорту Пироль і Бонус(138 ц/га і 114)). Сорти Бонус і Пироль характеризуються вищим 

%-м і кількістю  товарних бульб у кущі. 

 Таблиця 2. Показники сортів картоплі при пробних підкопках, 2017-2018 рр. 

№ 

п\

п 

Сорти 

Пробна підкопка на 60-й день Пробна підкопка на 70-й день 

Урожа

й в 

ц\га 

% 

товар

них 

бульб 

Вага 

товарн

их 

бульб, 

г 

Кількіс

ть 

товарн

их 

бульб 

в купі, 

шт. 

Вміст 

крохм

алю, 

% 

Уро

жай 

в 

ц\га 

% 

товарн

их 

бульб 

Вага 

товарн

их 

бульб, 

г 

Кількі

сть 

товарн

их 

бульб 

в купі, 

шт. 

Вміст 

крохма

лю, % 

1 
Карлена 

стандарт 
89 62 40 3 13,4 128 65 48 4 14,2 

2 Бонус 86 78 38 5 15,4 91 80 53 6 19,5 

3 Пироль 90 80 36 4 10,5 138 83 53 5 11,5 

4 Кибиц 89 59 34 4 13,4 114 62 45 5 13,7 

 

Висновки. 1. Із вивчених зразків висока придатність (на рівні 7-8,9 балів) 

відмічена у 3 форм, що складає 43 % від загальної кількості. Із середньою ступінню 

придатності (6 балів) виділено  два зразки, що складає 32,8 % зразків. 

2. За придатністю до технологічної переробки переробки (протягом 2- років) було 

виділено 5 перспективних сортів, три з них віднесено до групи ранньостиглих: Бонус, 

Пироль, Кибиц. 

3. Всі сортозразки переважають за врожайністю контрольні сорти. В групі 

ранньостиглих найвища врожайність протягом 2-х років спостерігалася у сорту Бонус - 

(164 ц/га).  

4. Для промислової переробки найбільш придатні сорти зі зниженою здатністю до 

потемніння, а за 9-ти бальною оцінкою – не нижче 6,6 балів. У 2018 році за оцінкою 

якості чіпсів виділилися сорти Пироль – 7,2 балів; Кибиц – 7,1 балів. Досліджувані 

сорти знаходяться в межах від 1 до 2 і за цим показником є придатними до переробки. 

5. Сорти характеризуються округлою і овально-округлою формою. Вони також 

різняться неглибоким поверхневим заляганням вічок. Всі сорти мають жовте 

забарвлення шкірки та добрі смакові якості. 
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ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ 

Веремчук А.О., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Зерно – основа життя. Аналіз споживання зерна в світі показує, що в останні роки 

воно, як правило, перевищувало його виробництво. Сучасний стан економіки, 

викликаний нестачею енергетичних засобів для сільськогосподарського виробництва 

позначається високою ціною пального, мастильних матеріалів, добрив, пестицидів, 

сільськогосподарської техніки, що обумовлює потребу скорочення ресурсних витрат на 

вирощування культур і розробку малозатратних ресурсозберігаючих та альтернативних 

моделей технології вирощування з використанням безпечних біологічних засобів. 

Найбільш повна реалізація генетичної продуктивності озимих зернових колосових 

культур можлива при оптимальному поєднанні різних агротехнічних прийомів у 

відповідних ґрунтово-кліматичних зонах України. 

Істотний вплив на ріст і розвиток рослин пшениці озимої і формування структури 

урожаю має надходження впродовж вегетації доступних сполук елементів живлення, 

зокрема мікроелементів. Одним із напрямків вирішення цієї проблеми є оптимізація 

живлення рослин пшениці озимої за рахунок застосування комплексних хелатних 

добрив у рідкій і водорозчинній формах. Важливим елементом їх ефективності є 

використання цих добрив у основні фази розвитку рослин пшениці озимої (вихід в 

трубку, колосіння-цвітіння), коли рослина найбільш потребує і активно засвоює 

елементи живлення [1, 2, 4]. 

Метою досліджень було встановити вплив позакореневого підживлення на 

показники структури врожаю пшениці озимої. 
Вплив позакореневого підживлення комплексними добривами на продуктивність 

пшениці озимої сорту Сейлор у виробничому досліді, який проводили в 2017-2019 рр. у 

ТОВ «Полісся-Гарант» Гощанського району Рівненської області. 

Дослідження проводились на чорноземі опідзоленому легкосуглинковому, який 

характеризується такими показниками - вміст в орному шарі ґрунту (0 – 20 см): 

лужногідролізованого азоту –10,9- 11,5 мг/100 г ґрунту (за Корнфілдом), рухомого 

фосфору – 16,1-17,6 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), обмінного калію – 13,9-14,7 

мг/100 г ґрунту (за Кірсановим); рН – 6,0-6,3. 

Підживлення рослин проводили відповідно до схеми досліду, використовуючи 

різні за складом добрива.  

Таблиця 1. Схема досліду 

№ п/п Варіанти досліду Строки внесення добрив 

1 N132Р28К44 - фон 
контроль, де N132P28K44 з осені + N120 весною в 

підживлення  

2 
Фон + Розалік РК + 

МЕ - 2 л/га 

де N12P28K44 з осені + N120  весною в підживлення + 

Розалік РК + МЕ (позакореневе підживлення на 

початку ІV етапу органогенезу) 

3 
Фон + Розасоль 15-

45-10+МЕ – 3 кг/га 

де N12P28K44 з осені + N120 весною в підживлення + 

Розасоль 15-45-10+МЕ (позакореневе підживлення на 

початку ІV етапу органогенезу) 

 

Розасоль 15-45-10+МЕ. Кристалічний порошок. Вміст діючих речовин: N 

(загального азоту) - 15%, P2О5 (оксид фосфору) - 45%, K2О (оксид калію) - 10%, B 

(бору) - 125 мг/кг, Cu (міді в хелатній формі с ЕДТА) - 94 мг/кг, Fe (залізо в хелатній 
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формі з ЕДТА) - 325 мг/кг, Mn (марганцю в хелатній формі з ЕДТА) - 400 мг/кг, Zn 

(цинку в хелатній формі з ЕДТА) - 287 мг/кг. 

Розалік РК + МЕ. Водний розчин. Вміст діючих речовин: В (бору 

водорозчинного) - 0,68 г/л або 0,045%, Cu (міді в хелатній формі з ЕДТА) -  0,45 г/л або 

0,03%, Fe (заліза в хелатній формі з ЕДТА) - 1,81 г/л або 0,12%, Mn (марганцю в 

хелатній формі з ЕДТА) - 2,26 г/л або 0,15%, Zn (цинку в хелатній формі з ЕДТА) - 1,81 

г/л або 0,12%, P2О5 (фосфору водорозчинного) - 287 г/л або 19 %, K2О (калію 

водорозчинного) - 317 г/л або 21%, Mo (молібдену водорозчинного) - 0,18 г/л або 

0,012%. 

Формування врожаю сільськогосподарських культур відбувається, поряд з іншим, 

за рахунок поживних елементів ґрунту. Більшість сучасних ґрунтів  характеризується 

пониженим умістом гумусу, від’ємним балансом гумусу, азоту, фосфору, калію та 

мікроелементів. Ці проблеми унеможливлюють одержання високих стабільних врожаїв 

сільськогосподарських культур. Застосування добрив запобігає виснаженню ґрунтів і 

забезпечує покращення умов мінерального живлення рослин. Збільшення збору зерна і 

підвищення його якості залишається основною проблемою сільськогосподарського виробництва 

України.  

Показниками, які визначають величину врожайності зерна пшениці озимої, є 

густота рослин та продуктивного стеблостою, озерненість колосу, маса зерна з одного 

колосу, а також маса 1000 зерен. Кожен з цих елементів може істотно змінюватися, що 

залежить від агротехнічних прийомів вирощування та призводити до пропорційного 

збільшення чи зменшення врожаю культури [1, 3]. Залежить остання від основних 

елементів структури урожаю посівів пшениці озимої, зокрема: кількості рослин і 

продуктивних стебел в розрахунку на 1 га посівної площі (млн.. шт.), продуктивної 

кущистості, середнього числа зерен у колосі та середньої маси зерна одного колосу, 

співвідношення між зерном і соломою, які визначають потенціал продуктивності 

пшениці.  

Продуктивність рослин пшениці озимої найбільше залежить від густоти 

продуктивного стеблостою та маси зерна з одного колосу. При формуванні 

врожайності найбільш впливовою на її величину є густота продуктивного стеблостою.  

Оптимальною густотою продуктивного стеблостою до початку збирання пшениці 

озимої вважається 500-550 продуктивних стебел на 1 м². За такого стеблостою 

забезпечується врожайність озимих на рівні 5,0-6,0 т/га [5]. 

Довжина колоса найбільше залежить від сортових ознак. В одних сортів колос 

щільний, колоски в колосі розміщені близько один до одного. В інших колос 

нещільний, рихлий, між колосками є більші проміжки. Зрозуміло, що сорти з рихлим 

колосом будуть мати більшу довжину, але це ще не означає, що сорти з меншою 

довжиною колоса (щільні) мають нижчу продуктивність [3].  

За роки проведення досліджень на посівах пшениці озимої визначено параметри 

формування елементів продуктивності рослин залежно від сортових особливостей, 

оптимізації системи живлення та виявлено їх відмінності. 

Проведенні дослідження показали, що проведення позакореневого підживлення 

сприяло формуванню додаткової кількості продуктивних стебел у рослин пшениці 

озимої. На контролі кількість продуктивних стебел становила 412 шт./м
2
. При 

проведенні позакореневого підживлення комплексними добривами збільшилась 

кількість продуктивних стебел в порівнянні з контролем на 2,18 – 4,13 %. 

Велику роль у формуванні врожаю відіграють такі показники: довжина колоса, 

кількість колосків у колосі, вага колосу, вага зерна з одного колоса.  

Найбільша довжина стебла пшениці озимої сорту Сеймур була на варіанті, де 

вносили мінеральні добрива та не проводили позакореневе підживлення. Так, при 

внесенні фонових добрив, довжина стебла була найвищою і становила 86,3 см, а при 

проведенні додаткового позакореневого підживлення довжина стебла зменшувалася на 

6,9-8,7 см. 
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Внесення мінеральних добрив та позакореневе підживлення збільшувало довжину 

колоса в порівнянні з контролем. Внесення лише мінеральних добрив сприяло 

утворенню колосу довжиною 6,48 см. При проведенні позакореневого підживлення 

довжина колосу збільшилася на 4,17-11,26%. 

Проте довжина колоса мало визначає продуктивність пшениці озимої.  

 

 
Рис. 1. Вплив позакореневого підживлення на довжину стебла та колосу, см. 

 

Основними компонентами колоса, які беруть участь у формуванні врожаю, є 

число зерен у колосі і маса зерна з одного колоса. Розвиток колоса залежить від 

багатьох чинників, основними з яких є генетичні особливості сорту: кожний сорт 

характеризується певною кількістю колосків. 

Можливості росту врожайності пшениці озимої закладено і в іншому показнику – 

масі зерна з одного колоса, оскільки саме кількість продуктивних стебел та маса зерна з 

одного колоса, визначені перед збиранням, дають нам величину біологічного врожаю.  

 

Таблиця 1. Вплив позакореневого підживлення на  основні елементи структури 

врожаю зерна озимої пшениці. (середнє за 2017-2019 рр.). 
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Проведення позакореневого підживлення на фоні мінеральних добрив сприяло 

збільшенню кількості колосків у колосі на 0,80 – 1,43 шт. відповідно. 

Виповненість зерна найкраще характеризується таким показником, як маса 1000 

зерен. 

86,3 
79,4 77,6 

6,48 6,75 7,21 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N132Р28К44 - фон  Фон + Розалік РК + 
МЕ - 2 л/га 

Фон + Розасоль 15-
45-10+МЕ – 3 кг/га 

Д
о

вж
и

н
а,

 с
м

 

Варіанти 

стебла 

колоса 



~ 114 ~     Всеукраїнська науково практична конференція 

25 вересня 2019 року 

З даних таблиці видно, що на основні елементи структури врожаю значний вплив 

мав препарат «Розасоль 15-45-10+МЕ». 

Висновок. Застосування досліджуваних добрив мають позитивний вплив на 

показники структури врожаю ярої пшениці. Аналіз отриманих даних свідчить, що 

кращі показники структури врожаю культури (кількість продуктивних стебел, кількість 

та маса зерна з колоса) формуються за внесення N132Р28К44 та позакореневого 

підживлення посівів добривом «Розасоль 15-45-10+МЕ».  
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ІНОКУЛЯНТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 

ГОРОХУ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

О.В. Карпишин, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується інтенсивним втручанням 

людини в природні процеси, що обумовлює порушення функціонування біогеоценозів. 

У зв’язку із загальним погіршенням екологічної ситуації внаслідок 

сільськогосподарського виробництва, більшість розвинених країн світу активно 

розробляють й освоюють різноманітні альтернативні методи землеробства. Одним із 

важливих питань у сучасному рослинництві є розробка та впровадження екологічно 

адаптованих технологій вирощування сільськогосподарських культур. До таких методів 

виробництва рослинницької продукції належить і органічне землеробство.  

Однією з ключових проблем органічного землеробства залишається забезпечення 

умов для реалізації потенціалу сільськогосподарських культур через призму 

удосконалення існуючих елементів технологій їх вирощування. У цьому напрямі 
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важливим є пошук ресурсів, які б сприяли оптимізації системи удобрення, як основної 

складової технології вирощування. Тому за умов обмеженого ресурсного забезпечення 

органічного сільськогосподарського виробництва, одним із шляхів оптимізації 

агроекосистеми є застосування біологічних препаратів на основі азотфіксуючих та 

фосфоромобілізуючих бактерій [1].  

В органічному виробництві заборонено застосовувати хімічно-синтезовані азотні 

добрива. Єдиний спосіб отримання азоту в органічному землеробстві є вирощування 

зернобобових культур. 

За посівними площами та валовими зборами група зернобобових культур у 

світовому землеробстві займає друге місце після зернових. Їх площа перевищує 200  

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

найдешевшим джерелом високоякісного білку, як для харчування людей, так і для 

годівлі тварин і птиці. У зернинах 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. 

Зернобобові культури, завдяки симбіотичній азотфіксації, відіграють важливу 

роль у підтриманні позитивного балансу азоту в землеробстві. Біологічний азот є 

важливим резервом підвищення не тільки родючості грунту, а й продуктивності самих 

бобових культур. Крім того, зернобобові культури є основним джерелом 

високоякісного рослинного білку. Серед бобових найкращою культурою є – горох. 

Його переваги в агротехнічному значенні полягають в тому, що він збагачує грунт 

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

грунту і підвищує його родючість, має високий потенціал врожайності та вміст білка в 

зерні [2].  

Серед зернових бобових культур, які вирощують в СНД, горох займає найбільші 

посівні площі – до 5 млн га, що становить близько 30 % світової площі. Таке велике 

поширення гороху пояснюється його високою середньою врожайністю та цінними 

продовольчими й кормовими якостями. Необхідно також зазначити що рослини родини 

бобових утворюють симбіотичні системи з азотфіксуючими ризобіальними 

мікроорганізмами. Формування бобово-ризобіального симбіозу є складним 

багатоступінчастим процесом, що контролюється на різних рівнях організації рослин і 

мікроорганізмів. Ключовою ланкою мікробно-рослинної взаємодії є утворення 

унікальних органів на коренях рослин – бульбочок, де створюються необхідні умови 

для фіксації молекулярного азоту [5]. 

Перспективним заходом підвищення продуктивності гороху є передпосівна 

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

Метою наших досліджень було вивчення умов ефективного застосування 

інокулянтів при вирощування гороху в органічному землеробстві, які дозволяють 

підвищити його продуктивність за рахунок оптимізації азотного живлення з 

урахуванням агрохімічних, екологічних й економічних вимог. 

Дослідження проводили на полях приватного підприємства «Галекс Агро» 

розміщеного в зоні Північного Лісостепу України. Грунт дослідних ділянок: дерновий 

глейовий осушений з вмістом гумусу в орному 0-28 см шарі 3,57%, рухомих форм 

фосфору і калію (за Кірсановим) відповідно 128 мг/кг грунту і 137 мг/кг грунту, 

лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) 79 мг/кг грунту, рН сольової суспензії 6,4-

6,6, гідролітична кислотність 1,46 мг-екв/100г грунту . 

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

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

препаратами, які дозволені в органічному виробництві.  

Actiseed - концентрований рідкий біологічний препарат для обробки насіння. 

Продукт містить суміш ростових мікроорганізмів, корисних для розвитку та захисту 

сільськогосподарських культур, норма витрати 1 л/т насіння. 
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Біоінокулянт-БТУ®-т - для передпосівної обробки насіння сої, гороху та інших 

бобових культур. Склад: життєздатні клітини бульбочкових бактерій, які мають 

унікальну симбіотичну спорідненість до бобових рослин; біологічно-активні продукти 

життєдіяльності бульбочкових бактерій (вітаміни, фітогормони: гетероауксини, 

гібереліни); компоненти поживного середовища (мікро-, макроелементи тощо), норма 

витрати 1-2 л/т насіння. 

Перевагою інокуляції є й висока біологічна ефективність мікробіологічного азоту, 

тобто менші витрати на добрива, відсутність доступного живлення для бур’янів, 

збагачення ґрунту під попередник. 

При застосуванні високоефективних штамів бульбочкових бактерій у симбіозі з 

зернобобовими культурами збільшується їх продуктивність на 10- 30% і вміст білка в 

зерні на 2-6 % [3, 4]. 

Урожайність та якість отриманої продукції є головними показниками, що 

визначають рівень господарської ефективності за вирощування всіх 

сільськогосподарських культур, в тому числі й гороху? залежно від досліджуваних 

факторів. Урожайність - найважливіший результативний показник землеробства і 

сільськогосподарського виробництва в цілому.  

У нашому досліді проведенаа інокуляція насіння біопрепаратами різних фірм 

істотно підвищували урожайність гороху (табл.. 1). 

Таблиця 1. Вплив інокулянтів на урожайність зерна гороху, ц/га 

Варіант досліду 
Урожайність 

зерна, т/га 

Приріст до контролю 

т/га % 

Без використання інокулянта  1,71 – – 

З використанням інокулянта 

Actiseed 
2,44 0,73 42,69 

З використання інокулянта 

Біоінокулянт-БТУ®-т 
2,05 0,34 19,88 

НІР05 0,14     

 

Обробка насіння інокулянтами сприяла підвищенню урожайності гороху. Так, на 

контролі урожайність гороху становила 1,71 т/га, при обробці насіння інокулянтами 

урожайність культури підвищилась на 19,88-42,69% і становила відповідно 2,05-2,44 

т/га. 

З використаних в досліді інокулянтів кращим виявився Actiseed ніж Біоінокулянт-

БТУ-т. Інокулянт компанії БТУ центр забезпечив підвищення урожайності на 0,34 т/га 

в порівнянні з контролем. А інокулянт Actiseed підвищив урожайність гороху на 0,73 

т/га ніж було на контролі. І відповідно Actiseed виявився на 22,81% ефективнішим за 

Біоінокулянт-БТУ-т. 

Відомо, що горох є цінним джерелом рослинного білка і тому агротехнічні 

прийоми вирощування культури повинні бути спрямовані на підвищення вмісту білка в 

зерна.  

В процесі виконання досліджень встановлено, що окрім урожаю, інокуляція 

насіння впливала на основні показники якості зерна гороху. Найважливішим з них є 

вміст білка в зерні. 

Дані досліджень вказують на збільшення вмісту білку в горосі залежно від 

обробки насіння інокулянтами. Обробка насіння біопрепаратами позитивно вплинула 

на вміст білку в насінні гороху та призвела до збільшення його вмісту на 2,45-3,19 % в 

порівнянні з контролем. Максимальна кількість білка була при обробці насіння 
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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. 

 

 
Рис. 1. Вміст білку в насінні гороху при обробці насіння інокулянтами. 

 

Висновки. Аналіз отриманих даних свідчить, що обробка насіння інокулянтами 

сприяла підвищенню урожайності гороху на 19,88-42,69% в порівнянні з контролем. Із 

використаних інокулянтів найбільш ефективним був Actiseed. 

Виявлено позитивний вплив обробки насіння біопрепаратами на якість насіння 

гороху – в ньому зростає вміст білка на 13,6-17,8% в порівнянні з контролем. 
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ПОШИРЕННЯ SCLEROTINIA SCLEROTIORUM У ПОСІВАХ СОНЯШНИКУ  

Т.М. Тимощук, к.с.-г.н., доцент, Т. Ю. Возняк, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми. Соняшник є однією із найбільш рентабельних культур в 

Україні, який за дотримання технології його вирощування може забезпечити прибуток 

до 80%, і більше [1]. Водночас потенційні можливості сортів і гібридів соняшнику 

далеко не завжди вдається реалізувати. Для отримання високих прибутків 

17,96 

21,15 
20,41 

16

17

18

19

20

21

22

контроль Actiseed Біоінокулянт-БТУ®-т 

вміст білку, % 



~ 118 ~     Всеукраїнська науково практична конференція 

25 вересня 2019 року 

товаровиробники збільшили посівні площі соняшнику майже втричі, що призвело до 

суттєвого погіршення фітосанітарного стану його посівів. Останнім часом 

спостерігаються значні порушення технології вирощування соняшнику, коригування 8–

9-пільних сівозмін і введення 3–4-пільних [2]. 

У результаті частого повернення соняшника на попереднє поле недобір та втрати 

урожаю від хвороб зросли від 10–15% до 30–50%, а в окремі, сприятливі для розвитку 

хвороб (епіфітотійні), роки лише від білої та сірої гнилей вони складають 70% і більше 

[3]. 

Хвороби на соняшнику є однією х основних причин зменшення урожайності 

насіння. На соняшнику зареєстровано понад 80 захворювань грибної, бактеріальної, 

вірусної, квіткової та неінфекційної етіології. В Україні однією із найбільш шкідливих 

хвороб соняшнику є біла гниль. У зв’язку з цим вивчення стійкості сортів соняшнику 

до сірої гнилі є актуальним питанням. 

Виклад основного матеріалу 

Дослідження проводили протягом 2018–2019 рр. в умовах Волинського інституту 

агропромислового виробництва НААН України. Метою дослідження є пошук найбільш 

перспективних сортів та зразків соняшнику, які характеризуються стійкістю до сірої 

гнилі та мають пристосованість для вирощування в умовах  Полісся.   

Досліджували сорти та зразки соняшнику: ДТ 7016, Мандроїд, Арлет, Мішель, 

Альтан, Тео, Анцилла, Д63LE113, 109 PW, Рокі. 

Грунт дослідних ділянок – дерново-підзолистий малогумусний легкосуглинковий, 

що хaрaктеризується тaкими покaзникaми: вміс гумусу (зa Тюріним і Кононовою) – 

5,3–6,2%, aзоту, що легко гідролізується (зa Корнфілдом) – 34,5–37,2 мг/кг ґрунту, 

рухомих форм фосфору (зa Чіріковим) – 14,8–16,8 мг/100 г ґрунту, обмінного кaлію (зa 

Чіріковим) – 16,3–17,3 мг/100 г ґрунту, рНсол – 5,23–5,83.  

За результатами проведених нами досліджень встановлено, що однією із 

поширених хвороб соняшнику в умовах Волинського інституту агропромислового 

виробництва є біла гниль  або склеротиніоз (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary). 

Збудник хвороби уражує понад 360 видів, які відносяться до 225 родів і 64 родин 

однодольних і дводольних культурних та дикоростучих рослин. Стійкість зразків 

соняшнику до сірої гнилі за інтенсивністю прояву хвороби визначали за 5-бальною 

шкалою (табл. 1). 

Таблиця 1. Шкала для визначення ступеня ураження кошиків  

соняшнику сірою гниллю [4]. 

Бал Ступінь 

ураження 

Характерні ознаки Площа ураженої 

поверхні, % 

0 відсутнє здорова рослина 0 

1 слабке гниль охоплює до 0,1 поверхні кошика 1–10 

2 середнє гниллю охоплено до 0,25 поверхні 

кошика 

11–25 

3 сильне  гниллю охоплено до 0,5 поверхні кошика 26–50 

4 дуже сильне гниллю охоплено понад 0,25  поверхні 

кошика 

> 50 

 

Хвороба поширена практично в усіх зонах, де вирощують соняшник. Вона 

проявляється у вигляді трьох форм: кореневої, стеблової і кошикової. Коренева форма 

характеризується ураженням кореневої системи. Корені стають м'якішими і мокрими, у 

вологому ґрунті ослизнюються і покриваються білим нальотом – грибницею збудника 

хвороби. Гіфи гриба у вигляді білих ниточок виявляються і між частинками ґрунту.  

Стеблова форма спостерігається як на сходах, так і на дорослих рослинах. Біла 

гниль проростків соняшнику завжди проявляється при проростанні хворого насіння. На 

молодих рослинах сім'ядолі, молоді листки і стебла біля основи буріють, загнивають і 



«Сільське господарство сьогодення»  ~ 119 ~ 

Житомирський національний агроекологічний університет 

покриваються білим нальотом, верхня частина стебла поникає, листки в'януть і рослина 

зрештою гине. На дорослих рослинах стеблова форма проявляється у вигляді буровато-

коричневих плям, тканина у місцях ураження руйнується, провідні пучки оголюються, 

серцевина стебла всихає, у порожнині утворюються численні склероції чорного 

кольору, щільної консистенції і різні за формою. Стебла в місцях ураження 

надламуються, засихають і відмирають [3]. 

Кошикова форма характеризується утворенням на нижньому боці кошиків біло-

коричневих плям, тканина стає мокрою і легко продавлюється. У місцях плям і на 

поверхні кошика з'являється білий наліт, який пронизує всю тканину кошика й насіння, 

між яким формуються чорні склероції у вигляді решітки. Уражене насіння всередині 

темніє, стає гірким на смак. 

У вологу погоду гриб продовжує розвиватися на післяжнивних рештках рослин, 

формуючи на них чисельні склероції. Більшість склероціїв гриба разом з рослинними 

рештками потрапляють в грунт, де зберігають свою життєздатність до 7–10 років. 

Склероції проростають у вологому грунті у грибницю або формують сумчасту стадію у 

вигляді відкритих плодових тіл – апотеціїв, в яких утворюються сумки з сумкоспорами.  

Протягом вегетації рослин патоген розповсюджується сумкоспорами, а у вологу 

погоду – і шматочками грибниці, тоді хвороба в посівах соняшнику проявляється у 

вигляді окремих вогнищ. Джерелом інфекції є склероції гриба на рослинних рештках в 

грунті, склероції у вигляді домішок, які висіваються в грунт разом з насінням. 

Додатковим джерелом є заражене насіння, в якому зберігається грибниця і склероції 

патогена. 

Шкідливість хвороби виявляється у суттєвому недоборі урожаю, який 

обумовлений випаданням уражених молодих рослин, передчасним дозріванням хворих 

рослин, формуванням щуплого насіння зі зниженими посівними та товарними 

якостями, суттєвим зниженням маси тисячі насінин, що може досягати 50%, а в роки 

епіфітотійного розвитку хвороби – і більше [4]. 

Сприяють поширенню інфекції і розвитку хвороби висока вологість повітря, 

вітряна дощова погода, тривалі густі тумани під час дозрівання рослин, посів культури 

після ріпаку, коноплі, бобових, гречки, огірків, капусти, моркви та ін., коротка ротація 

культури в сівозміні, внесення надмірних доз азотних добрив, загущені, забур'янені 

посіви, температура повітря 16–26°С. 

Проведеною фітопатологічною оцінкою сортів і зразків соняшнику протягом 

2018–2019 рр. встановлено, що поширення сірої гнилі у фазі сходів становить до 2,4 %, 

а у фазі цвітіння до 10,1% (табл. 2). 

Таблиця 2. Ураженість сортів і зразків соняшнику Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 

Bary в умовах Волинського інституту агропромислового виробництва,  середнє за 

2018–2019 рр. 

Сорт, зразок Поширення хвороби за фазами  розвитку рослин, % 
сходи  цвітіння 

ДТ 7016 0,0 5,2 

Мандроїд 2,0 14,1 

Арлет 1,2 8,3 

Мішель 0,9 7,8 

Альтан 0,0 4,9 

Тео 1,6 5,5 

Анцилла 0,0 4,4 

Д63LE113 1,5 9,8 

109 PW 0,7 9,1 

Рокі 2,4 15,6 
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Аналіз отриманих нами даних свідчить, що високу стійкість до несправжньої  

борошнистої роси забезпечили такі сорти соняшнику, як ДТ 7016, Альтан, Тео та 

Анцилла. На вищезазначених сортах ознак прояву хвороби за роки досліджень у фазі 

сходів не було відмічено. Поширення білої  гнилі у посівах соняшнику сортів Мішель, 

109 PW,  Д63LE113, Арлет та Тео у фазі сходів становить 0,7–1,6 %.  На сортах Рокі та 

Мандроїд поширення хвороби у фазу сходів складає 2,0–2,4%. 

У фазі цвітіння на сортах ДТ 7016, Альтан, Тео поширення білої гнилі складало 

4,4–5,5%. Поширення Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary на сортах Мішель, 109 PW,  

Д63LE113, Арлет та Тео становить до 7,6–9,8%. Встановлено, що найбільше у фазі 

цвітіння також уражувалися білою гниллю такі сорт як, Мандроїд та Рокі. Поширення 

хвороби збільшується до 14,1–15,6%. 

Висновки 

Встановлено, що однією із найбільш поширених хвороб соняшнику в умовах 

Волинського інституту агропромислового виробництва є біла гниль. Найбільш 

стійкими сортами соняшнику до Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary у колекційному 

розсаднику виявились Мішель, 109 PW, Д63LE113, Арлет та Тео. 
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Житомирський національний агроекологічний університет 

Постановка проблеми 

Важливим завданням сучасного аграрного сектору України є збільшення 

виробництва зерна високої якості. Тому одним із пріоритетних напрямів успішного 

розвитку сільського господарства є формування високоефективного 

зернопродовольчого комплексу, зокрема відновлення конкурентоспроможного 

виробництва [1]. 

Жито озиме в нашій країні є другою важливою після пшениці культурою, 

продовольча цінність якого визначається значним вмістом у зерні білків (12,8 %) та 

вуглеводів (69,1 %). Жито – культура універсального використання за різними 

напрямками, а саме: для випічки хліба; як зерно для годівлі худоби у зерносумішах 

та як зелена рослина – на ранній зелений корм та для випасання худоби. Житнє 

зерно, висівки, борошно – цінний концентрований корм. Зелена маса за кормовими 

якостями не поступається багаторічним травам. Житню солому і полову 

використовують як грубий корм. Цінність культури визначається тим, що вона дає 

ранній високо перетравний зелений корм, а житні висівки містять до 16 % протеїну, 
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3,5–4,0 % жирів та до 60 % вуглеводів. Солому використовують як корм у 

тваринництві, як біоенергетичну сировину, а також для виготовлення паперу та 

предметів народного вжитку [2]. 

Як хлібна культура жито озиме займає друге місце після пшениці, хоча за 

поживними якостями житній хліб переважає пшеничний і характеризується високою 

калорійністю та біологічною цінністю білка. Він містить більше незамінних 

амінокислот, особливо лізину, а також ненасичених жирних кислот які здатні 

розчиняти холестерин в організмі людини. Наявність у житньому хлібі повноцінних 

білків, багатих на незамінні амінокислоти, мінеральних речовин, великої кількості 

легкозасвоюваних вуглеводів, важливих вітамінів (А1, В1, В2, В3, В6, РР, С) та 

значна калорійність (1 кг житнього хліба забезпечує 2481,2 ккал) свідчить про його 

високу поживність як продукту харчування [2]. 

Вирощування жита озимого є важливим завданням сільськогосподарського 

виробництва зони Полісся. Найбільш ефективним шляхом реалізації цього завдання є 

створення нових високоврожайних сортів і гібридів озимого жита, раціональне 

використання їх у структурі посівів та розробка економічно вигідних і екологічно 

безпечних технологій їхнього виробництва, адаптованих до економічних умов різних 

регіонів країни [3]. 

Особливої уваги заслуговують сорти жита озимого, що характеризуються 

високою адаптивністю, стабільною урожайністю, короткостебельністю, стійкістю 

проти вилягання й хвороб, нижчими втратами зерна за стікання, які здатні 

забезпечувати високу прибутковість та рентабельність виробництва. Лише за чіткої 

схеми добору сортів можна найбільш повно реалізувати закладений селекцією 

генетичний потенціал та рекомендувати найпродуктивніші для широкого впровадження 

у сільськогосподарське виробництво регіону [3]. 

Наразі стало очевидним, що роль сорту у формуванні врожайності 

сільськогосподарських культур надзвичайно зросла, і причинами недобору врожаю 

нерідко є нестача необхідного асортименту сортів культури.  

Виклад основного матеріалу 
Метою наших досліджень було вивчення особливостей формування 

продуктивності жита озимого в умовах Полісся. Дослідження проводили протягом 

2018–2019 рр. в умовах дослідного поля Інституту сільського господарства Полісся 

УААН на дерново-середньопідзолистих супіщаних ґрунтах. Ґрунт дослідної ділянки 

характеризується такими показниками: вміст гумусу (за Тюріним і Кононовою) – 0,9–

1,01 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 34,5–37,2 мг/кг ґрунту, 

рухомих форм фосфору (за Чіріковим) – 69–84 мг/кг ґрунту, обмінного калію (за 

Чіріковим) – 60–74 мг/кг ґрунту, рНсол – 4,5–5,0.  

Схема польового досліду включає фактори: 1. Данковський діамант – стандарт; 

2. Велитень; 3. Інтенсивне 99; 4. Ірина; 5. Синтетик 38; 6. Хлібне; 7. Інтенсивне 95; 8. 

Хамарка; 9. Полікросне. Жито озиме вирощували на дослідних ділянках площею 25 м
2
 

в чотириразовій повторності за загальноприйнятою (в зоні Полісся) технологією. 

Попередник – картопля. Протягом вегетаційного періоду проводили регулярні 

фенологічні спостереження.  

Облік урожаю зерна жита озимого проводили поділяночно методом відбору 

пробних снопів. Статистичну обробку отриманих експериментальних даних проводили 

методом дисперсійного аналізу за допомогою прикладних комп’ютерних програм.  

Однією з головних вимог виробництва до сорту є його висока продуктивність. 

Вона залежить від основних елементів структури посівів жита озимого, зокрема, 

кількості продуктивних стебел на одиниці площі, числа колосків і зерен у колосі та їх 

маси, маси зерна одного колоса. Можна відмітити, що елементи  структури врожаю 

жита озимого змінювалися залежно від біологічних особливостей сортів жита озимого, 

що призводило до підвищення чи зниження врожаю (табл. 1). 
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1. Структура врожаю сортів жита озимого, 2018–2019 рр. 

Сорти 

Кількість 

продук-

тивних 

стебел з 1м
2
, 

шт. 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість в колосі, 

шт. 

Маса, 

г 

зерна з 

1 

колоса 

1000 

зерен колосків зерен 

Данковський 

діамант – ст. 
421 120,4 28,2 30,5 0,95 39,4 

Велитень 426 127,7 31,8 36,8 1,15 43,8 

Інтенсивне 99 427 116,9 30,9 33,6 1,02 38,5 

Ірина 425 131,0 31,3 34,7 1,05 42,0 

Синтетик 38 427 119,0 30,1 35,6 1,08 42,5 

Хлібне 429 104,4 33,8 37,2 1,10 45,0 

Інтенсивне 95 432 122,0 34,1 38,5 1,14 44,0 

Хамарка 426 118,0 30,1 34,6 0,99 38,7 

Полікросне 422 121,3 29,3 32,7 0,92 40,3 

Кількість продуктивних стебел на одиниці площі є найважливішим елементом 

структури врожайності, яка формується за рахунок польової схожості насіння, 

температури, вологозабезпечення, загального та продуктивного кущення і виживання 

рослин. Результати досліджень свідчать, що залежно від сорту кількість продуктивних 

стебел змінювалася від 421 до 432 шт/м
2
.  

Сорти Велитень, Ірина мали найбільшу висоту рослин (127,7–131,0 см). Кількість 

колосків у колосі коливалася від 28,2 шт. (Данковський діамант) до 34,1 шт. 

(Інтенсивне 95). Найбільшу кількість зерен у колосі було відмічено у сорту Інтенсивне 

95 (38,5 шт.). 

Важливим елементом урожайності є маса зерна з колоса, яка була найнижчою 

(0,92 г) у сорту Полікросне, а найвищою (1,15 г) у Велитень. Маса 1000 зерен 

коливалась у межах 38,7 г (сорт Хамарка) – 37,6 г (сорт Хлібне). 

Покращання елементів структури врожаю в наших дослідженнях, у свою чергу, 

позначилась і на продуктивності жита озимого (табл. 2). 

За результатами досліджень встановлено, що урожайність зерна різних сортів 

жита озимого в середньому за 2018–2019 рр. змінюється від 2,90 до 3,75 т/га. Найвищу 

урожайність зерна (3,68–3,75 т/га) отримано при вирощуванні сортів жита озимого 

Велитень, Інтенсивне 95 та Хлібне, де приріст становить 0,78–0,85 т/га (26,9–29,3%) 

порівняно із стандартним сортом Даньковський діамант.  

2. Продуктивність сортів жита озимого, середнє за 2018–2019 рр. 

Назва сорту 
Урожайність, т/га 

Відхилення від 

стандарту ± 

2018 2019 середня т/га % 

Данковський діамант – ст. 3,19 2,6 2,90 – – 

Велитень 4,17 3,3 3,74 +0,84 29,0 

Інтенсивне 99 3,55 3,29 3,42 +0,52 17,9 

Ірина 3,73 3,3 3,52 +0,62 21,4 

Синтетик 38 3,72 3,5 3,61 +0,71 24,5 

Хлібне 4,05 3,3 3,68 +0,78 26,9 

Інтенсивне 95 3,69 3,8 3,75 +0,85 29,3 

Хамарка 3,59 3,6 3,60 +0,70 24,1 

Полікросне 3,61 2,8 3,21 +0,31 10,7 

НІР05 0,23 0,26    
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Висновки 
Встановлено, що для отримання високого і якісного врожаю жита озимого однією 

з необхідних умов є підбір та вирощування сортів. Всі сорти характеризувалися 

відмінностями за структурою колосу, зокрема кількістю зерен в колосі, масою зерна з 

колоса та масою 1000 насінин. Зернова продуктивність сортів жита озимого 

Данковський діамант, Полікросне була на рівні 2,90–3,21 т/га, Інтенсивне 99 та Ірина на 

рівні 3,42–3,52 т/га, Хамарка і Синтетик 3,6–3,61 т/га. Сорти Хлібне, Велитень та 

Інтенсивне 95  забезпечили урожайність зерна 3,68–3,75 та/га, де приріст становить 

0,78–0,85 т/га (26,9–29,3%) порівняно із стандартним сортом Даньковський діамант. 
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КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ СЛОВЕЧАНСЬКОГОЇ ОТГ  

Кулініч Н.В., магістр, Стоцька С.В., к.с-г.н., доцент кафедри Рослинництва, Кудрик 

А.П., к.с-г.н., доцент кафедри геодезії та землеустрою 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Актуальність теми. Територія Словечанської ОТГ розташована в межах 

Овруцько-Словечанської височини, характеризується сильно розчленованим рельєфом. 

Інтенсивне  сільськогосподарське використання схилових ґрунтів обумовило 

прискорену деградацію агроландшафтів: значні втрати відбуваються від утворення 

ярів, які щорічно ростуть. Тому питання контурно-меліоративної організації є 

актуальним для даної території. 

Мета і завдання наших досліджень - розробити комплекс заходів з контурно-

меліоративної організації території (КМОТ) сільськогосподарських угідь 

Словечанської ОТГ  Житомирської області. 

Результати досліджень. Нами досліджено територію в межах старостинського 

округу площею 1826,3046 га. Існуючий стан використання земельних угідь 

представлено на рис.1.  

Частина території площею 482,6571га знаходиться у користуванні ФГ «Бігунь» на 

умовах оренди. Більша частина земель перебуває в інтенсивному використанні – під 

ріллею без урахування сівозмін, що не сприяє покращенню ландшафтів і призводить 

подальшого розвитку ерозійних процесів. В умовах підвищеної ерозійної небезпеки 

території, прийнято проектне рішення про проведення трансформації угідь. 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau
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Рис.1 План існуючого стану використання земель 

 

Основою організації КМОТ об’єкта проектування є виконане нами  

диференційоване використання земельних угідь залежно від її ґрунтово-ландшафтних 

умов і ґрунтозахисної здатності сільськогосподарських культур (представлено на рис. 

2). 

 . 

 

Рис.2 План КМОТ Городецької сільської ради  

На території землекористування нами була проведена трансформація угідь з 

метою інтенсифікації виробництва, а також для максимального збереження та 

використання родючих ґрунтів. Проектом передбачається  трансформація ріллі в 

багаторічні насадження, а саме – сади фруктові; значна площа орних земель, що раніше 

інтенсивно оброблялися переведена під суцільне залуження. Під постійне залуження 

(консервацію) пропонується вилучити із сільськогосподарського використання 

7,7156 га земель, розміщених на схилах більше 7° з високою ерозійною небезпекою. 
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Схили розміщені у безпосередній близькості з  урвищами ярів пропонується заліснити, 

тим самим збагативши агроландшафти землекористування і сільської території лісови-

ми угіддями, які слугуватимуть біоцентрами. 

На інших землях, де можливий розвиток ерозійних на інших деградаційних 

процесів передбачено запровадження ґрунтозахисної сівозміни з включенням культур, 

що мають високу ґрунтозахисну здатність. Населений пункт (с. Городець), господарські 

шляхи та магістральні дороги з усіх сторін відгороджені лісосмугами з відповідною 

шириною. 

Враховуючи показники якісної характеристики ґрунтів і придатності земель для 

вирощування основних сільськогосподарських культур та з метою концентрації посівів, 

проектом землеустрою на досліджуваній території в межах Городецького 

старостинського округу Словечанської ОТГ нами запроектовано дві моделі сівозмін: 

-  чотирипільну зерно-трав’яну сівозміну, площею 318,0837 га: 

 1) багаторічні трави; 2) озима пшениця; 3) кукурудза на зерно; 4) ячмінь з 

підсівом багаторічних трав; 

- ґрунтозахисну сівозміну площею 164,5734 га: 

 1) багаторічні трави; 2) багаторічні трави; 3) багаторічні трави;  4) ячмінь з 

підсівом багаторічних трав (1 раз у 4 роки – ярі зернові). 

Висновки. Визначальним чинником розвитку водної ґрунтів на території 

Городецького старостинського округу є недостатнє врахування екологічних особливос-

тей природного середовища при організації сільськогосподарського землекористуван-

ня. Тому нашим проектом землеустрою з КМОТ виконано такі  завдання: 

- визначено зони дії та поширенн ерозійних процесів та розроблено комплекс 

протиерозійних заходів для території дослідження. 

- здійснено аналіз існуючого стану використання агроландшафтів на території 

старостинського округу; 

- проведено екологотехнічну типізацію досліджуваної території; 

- виконано впорядкування території, зокрема розроблено комплекс заходів по 

впорядкуванню полів сівозмін (польової, грунтозахисної). 
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