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УДК 633.2 : 631.5  

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОЗЛЯТНИКУ СХІДНОГО ТА ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЗБИРАННЯ ТРАВОСТОЮ 

 

А. Б. Тютюнник, О. В. Гнатюк, магістри  

В. В. Мойсієнко, доктор с.-г. наук, 

 професор кафедри рослинництва 

   
Постановка проблеми. Дефіцит рослинного білка для тварин щорічно становить в 

Україні 2–3 млн. тон. Водночас в структурі посівних площ кормових культур питома вага 

високобілкових, менш енергоємних багаторічних трав дорівнює  лише 38%. Створення 

стійкої кормової бази в усіх природно-кліматичних зонах України з плином часу не втрачає 

своєї гостроти і неможлива без високоенергетичних і протеїнових кормів, якими є 

багаторічні бобові трави. Наукові дослідження та досвід сільськогосподарських підприємств 

свідчать про неоціненну роль багаторічних бобових трав. Вони відзначаються інтенсивним 

накопиченням вегетативної маси в ранньовесняний період, внаслідок чого корм можна 

одержати рано навесні. Потенційна продуктивність багаторічних трав залежить від 

численних факторів, що впливають на умови росту: родючість ґрунту, водний і поживний 

режими, особливість агротехніки і в цілому культури землеробства. Бобові культури мають 

високу азотфіксуючу здатність і повністю забезпечують себе азотом. Тривале використання 

посівів і відсутність потреби в азотних мінеральних добривах дають значну економічну 

ефективність [1, 2, 4].  

Продуктивність кормових культур  значною мірою  залежить  від строків їх збирання. 

Разом із  тим  накопичення  поживних  речовин ведучими кормовими культурами вивчено 

недостатньо. Тому вивчення впливу видового складу трав на формування сіяних фітоценозів 

є актуальним при організації системи кормовиробництва у господарствах різних форм 

власності [3, 5].  

Методика досліджень. Експериментальні польові дослідження із козлятником 

східним проводились нами в умовах ботанічного саду ЖНАЕУ та люцерною посівною у 

ТОВ «Укрелітагро» Хмельницької області. Ґрунти дослідних ділянок – сірі лісові та 

чорнозем  звичайний. Облікова площа ділянки відповідно – 25–50 м
2
. Повторність триразова.  

Результати досліджень. Науковими дослідженнями встановлено, що багаторічні бобові 

трави в різних агроекологічних умовах забезпечують високу продуктивність травостою (табл. 1). 

 
 

Рис. 1. Травостій козлятнику східного другого року життя  (1-й рік  
використання) у період цвітіння, 2018 р. 
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 Максимальна врожайність  зеленої маси козлятнику в середньому за 2 роки виявлена у фазу 

повного цвітіння і становила у сумі за 3 укоси – 525,7  ц/га. Слід відмітити, що величина урожаю 

значною мірою залежить від погодних умов року. Нами виявлено, що умови 2018 року значно 

сприяли підвищенню продуктивності травостою порівняно з 2019 роком. Різниця у величині врожаю 

зеленої маси становила  у період повного цвітіння – 48,6 ц/га. У період росту і розвитку рослини 

козлятнику інтенсивно накопичують  вегетативну масу, про що свідчить динаміка 

наростання травостою. Середня висота травостою козлятнику східного за два роки польових 

досліджень становила в період бутонізації рослин – 100,7 см, на початку цвітіння – 110,9 см, 

а в період повного цвітіння – 114,6 см (рис. 1). 

 

Таблиця 1. Урожайність зеленої маси козлятнику східного та люцерни посівної залежно 

від строків збирання  

Сорт  Фаза вегетації 
Урожайність, ц/га 

2018 р. 2019 р. середнє 

 

 

Кавказький 

бранець 

Козлятник східний (в сумі за 3 укоси) 

бутонізація 486,8 429,4 458,1 

початок 

цвітіння 
538,4 488,2 513,3 

повне 

цвітіння 
550,0 501,4 525,7 

  НІР,05 15,8 12,8  

 

Ярославна 

 

 

Люцерна посівна (в сумі за 2 укоси) 

бутонізація 369,7 340,4 355,1 

початок 

цвітіння 
413,5 378,0 395,8 

повне 

цвітіння 
424,8 382,2 403,5 

 

Роксолана 

Люцерна посівна (в сумі за 2 укоси) 

бутонізація 444,4 385,0 414,7 

початок 

цвітіння 
478,7 418,0 448,4 

повне 

цвітіння 
491,0 430,0 460,5 

  НІР,05 15,5           22,8  

 

Нашими дослідженнями встановлено, що в умовах  ТОВ ―Укрелітагро‖ Ізяславського  

району Хмельницької області сорти люцерни посівної також забезпечили високу 

продуктивність травостою (табл.1, рис. 2). Так, максимальна врожайність  фітомаси в сумі за 

2 укоси виявлена у фазу повного цвітіння і становила в середньому за два роки незалежно від 

посіву люцерни 403,5-460,5 ц/га. Величина урожаю значною мірою залежить від сортових 

особливостей люцерни посівної.  Встановлено, що більш продуктивним був сорт люцерни 

Роксолана. Так, середня урожайність зеленої маси люцерни посівної сорту Роксолана 

становила у фазі бутонізації – 414,7 ц/га, у фазі початку цвітіння – 448,4 ц/га, у фазі повного 

цвітіння – 460,5 ц/га, що відповідно більше сорту люцерни Ярославна на 59,6; 52,6 і 57,0 ц/га. 

Середня висота травостою люцерни посівної сорту Ярославна у виробничих 

дослідженнях становила в період бутонізації рослин – 95,7 см, на початку цвітіння – 98,6 см, 

а в період повного цвітіння – 99,8  см. Висота травостою люцерни посівної сорту Роксолана  

становила відповідно 107,1; 119,7 та 121,2 см, що значно перевищує травостій на 

контрольному варіанті.  
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Рис. 2. Травостій люцерни посівної у період цвітіння, 2019 р. 

 

Травостій першого укосу у обох сортів був значно вищим, ніж у другому укосі, що 

закономірно для багаторічних трав. Однак якість корму, одержаного з отави, перевищує 

перший укіс, оскільки трава   у даному випадку більш ніжніша,  добре облистнена, вона 

краще поїдається і перетравлюється  тваринами. 

Висновки. Для одержання екологічно безпечних кормів для тварин їх слід 

заготовляти  в оптимальні фази росту та розвитку: на зелений корм та  сіно – у період 

бутонізації – початку цвітіння люцерни посівної та козлятнику східного, а на сінаж – у 

період повного цвітіння багаторічних бобових трав.  

 

Список літературних джерел 
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УДК 634.54 

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ФУНДУКА ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ САДІННЯ 

О. А. Абайханов, магістрант 

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

 

Фундук (ліщина ломбардська) поряд з волоським горіхом є основною горіхоплідною 

породою, що промислово вирощується в Україні. Культура ліщини є також і однією з 

найдавніших, налічуючи понад 2000 років. Фундук є досить цінним, оскільки ядра його 

горіхів містять 60–72 % олії, 16–21 % білків, 3,5–4 % вуглеводів, 40–50 мг% токоферолів – 

вітаміну Е [2]. Фундук використовується для споживання у свіжому вигляді, а також в 

кондитерській промисловості та медицині. Тому попит на ядра фундука постійно зростає як 

в Україні, так і в світі [4]. 

Місце проведення досліджень – ПСП «Сокільча» (с. Сокільча Полільнянського 

району Житомирської області). Грунт – чорнозем опідзолений на лесі. Вміст гумусу у 

верхньому шарі – до 5,27 %, у нижніх горизонтах – 1,2–2,1 %; рН водне – 7,0; Р2О5 – 12,3 мг, 

К2О – 16,7 мг на 100 г грунту. 

Насадження фундука закладено навесні 2015 року. Підготовка грунту під насадження 

і технологія вирощування були загальноприйнятими. Варіанти (різні схеми садіння) 

розміщено методом рендомізації з трьома повтореннями по 8 рослин у кожному. Схема 

садіння: 6 х 6, 6 х 5, 6 х 4 м. Надземну частину формували у вигляді дерево-куща з 8 

стовбурами. Зайві прикореневі пагони видаляли. Досліди закладено згідно методики 

проведення польових досліджень з плодовими культурами [1, 3]. 

Біометричні параметри рослин фундука сорту Шедевр після шостої вегетації в саду 

приведено в табл. 1. Як бачимо, найвищими були дерева за найменшої схеми садіння (6 х 4) – 

3,70 м. За найбільшої схеми садіння (6 х 6 м) висота рослин була найменшою (3,49 м). Це 

пояснюється тим, що за щільного садіння рослини більше витягуються вгору. Разом з цим 

діаметр крони за більшої відстані між рослинами був більшим, адже рослини менше 

притінювали одна одну (2,43 проти 2,08 м). Таким чином, рослини фундука сорту Шедевр 

після шести років росту в саду фактично зімкнулися в ряду, хоча опікальний ріст у них 

продовжується. Середня товщина стовбурів фундука, яких в одному кущі формували по 8 

штук, була найменшою за найщільнішого розміщення рослин (68 мм проти 79 мм за 

розміщення за схемою 6 х 6 м). Найменшою була тут також і загальна площа листової 

поверхні (3,85 м
2
 проти 4,78 м

2
 у контролі). 

Таблиця 1. Біометричні параметри шестирічних рослин фундука  

залежно від схеми садіння 

Схема садіння, 

м 
Висота, м 

Діаметр крони, 

м 

Середня 

товщина 

стовбурів, мм 

Загальна площа 

листової 

поверхні, м
2
 

6 х 6 (контроль) 3,49 2,43 79 4,78 

6 х 5 3,56 2,20 72 4,26 

6 х 4 3,70 2,08 68 3,85 
 Таким чином, проведені біометричні дослідження рослин фундука сорту Шедевр 
дозволяють зробити висновок, що зменшення відстані в ряду до 4 м за міжряддя 6 м є 
недоцільним, оскільки рослини після шостої вегетації в саду зімкнулися в ряду, підтримуючи 
при цьому досить високі темпи апікального росту. Про недоцільність такого ущільнення 
свідчить також і погіршення товарних якостей горіхів у цьому варіанті. 

Список літературних джерел 
 1. Кондратенко П. В.,  Бублик М. О. Методика проведення польових досліджень з плодовими 
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2. Куян В. Г. Спеціальне плодівництво : підручник. Київ : Світ, 2004. 464 с. 
 3. Основи наукових досліджень в агрономії: підручник / за ред. В. О. Єщенка. Київ : Дія, 2005. 
288 с. 

4. Юдін Геннадій. Експортна концепція для горіха. Садівництво по-українськи. 2020. № 2. С. 
16–18.  
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УДК 635.63: 664.859 

 

ВПЛИВ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ДОРОБКИ ТА СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧЕВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ НА ЇЇ ЯКІСТЬ 

В.М. Корнійчук, Т.Ю. Потапчук,  

А.О. Бичківська, С.М. Закусило,  

Н.П. Козловець,  К. І. Мельничук, магістри 

 

Білоголова капуста, столові буряки, морква, пастернак, селера та картопля суттєво 

урізноманітнюють наш раціон, забезпечуючи організм людини вуглеводами, органічними 

кислотами, вітамінами та мікроелементами. Проте знайти у продажу навесні якісний, свіжий 

і щільний качан чи коренеплід досить складно. Внаслідок дефіциту сучасних сховищ та 

завдяки недотриманню режимів і способів зберігання овочепродукція втрачає велику 

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

Формування лежкості врожаю овочів відбувається відповідно до технології 

вирощування, особливостей перебігу вегетаційного періоду та сортового складу. Великий 

вплив на зберігання мають ступінь зрілості при збиранні. Краще зберігається капуста зібрана 

вручну в теплий сонячний день, механізоване збирання призводить до росту травмованості 

урожаю, проте воно економічно більш вигідне.  

У післязбиральний період плоди та овочі підтримують процеси, пов’язані з окисним 

метаболізмом, включаючи дихання. Процес дихання полягає в деструкції цукрів, крохмалю 

та деяких запасних речовин у вуглекислий газ, воду та тепло. Механічно травмована, 

нестандартна овочепродукція має підвищену інтенсивність дихання, що підвищує втрати під 

час зберігання. Тому питання післязбиральної доробки є актуальними. Ступінь стиглості 

зібраної продукції має першочерговий вплив на лежкість та збереження якості, а також 

визначає вибір способу транспортування, пакування, переробки та реалізації. 

Існують рекомендації по проведенню післязбиральної доробки оркремих видів овочів. 

Наприклад для картоплі запропоновано диференційований режим зберігання, який, 

передбачає  лікувальний період під час якого утворюються необхідні шари суберину 

шкірних покривів [1]. 

Зібраний урожай капусти 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.  

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]. 

З літературних джерел відомі 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] . 

Ми намагалися довести вплив строків і способів зберігання стандартної 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 ґрунті загальної площі вирощування в СПД 

«Обрій» Коростенського району Житомирської області. 
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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 [3] вміст сухих речовин термогравіметричним методом за 

ДСТУ ISO 751, масову концентрацію цукрів за ДСТУ 4954 ферицианідним способом,. 

Результати досліджень. В результаті проведених аналізів  встановлено (табл. 1): 

 

Таблиця 1. Втрати сухих речовин та цукрози білокачанною капустою залежно від 

способів її зберігання, середнє за 2018-2020 рр. 

Показник 

Варіант 

у контейнерах без вкладишів 
у контейнерах з поліетиленовим 

вкладишем 

листопад лютий березень листопад лютий березень 

Сухі речовини,% 7,75 6,19 5,85 7,75 6,28 5,98 

Втрати, % 

- абсолютні 

- відносні 

- 

 

1,56 

19,01 

 

1,91 

23,29 

- 

 

1,47 

18,05 

 

1,78 

21,78 

Цукроза,% 0,43 0,35 0,49 0,43 0,37 0,51 

Втрати, % 

- абсолютні 

- відносні 

  

0,07 

16,91 

 

+0,06 

+14,31 

  

0,05 

12,37 

 

+0,08 

+19,04 

 

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

збереження сухої речовини. Зберігання пізньої білоголової капусти в контейнерах з 

поліетиленом вкладишем не залежно від тривалості зберігання забезпечує зниження втрат 

сухої речовини на 0,98-1,43% порівняно зі зберіганням у контейнерах без вкладишів. 

Отже, 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. 

 

Список літературних джерел 
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УДК 631.8:631.559:633.367 

 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО  

 

В. В. Антонюк, магістр 

науковий керівник Н. Г. Матвійчук, к. с.-г. наук 

асистент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

 

Люпин використовують як кормову і сидеральну культуру. На кормові цілі люпин 

почали вирощувати з 30-х років XX ст. після виведення солодких безалкалоїдних сортів, які 

містять у насінні не більше 0,0025% алкалоїдів (люпиніну, люпаніну, спартеїну та ін.). 

Обмежене кормове значення мають мало алкалоїдні сорти люпину із вмістом алкалоїдів до 0 

, 1 - 0 , 2 % ) . Кормова цінність люпину визначається хімічним складом насіння і зеленої 

маси. У насінні міститься 33-50% білка, 25-40% без азотистих екстрактивних речовин, 4,5-

9,5% жиру, 3,5-4,2% золи. В 100 кг зерна міститься понад 100 корм. од. і 290-367 г 

перетравного протеїну на одну кормову одиницю. За вмістом білка 1 зерна люпину 

прирівнюється до 4 , 5 ц зерна ячменю або 5 - 6 ц кукурудзи, що є свідченням високої 

цінності насіння люпину як компонента при виробництві збалансованих за протеїном 

концентрованих комбікормів. Зелену масу люпину використовують на корм у вигляді 

зеленого корму, силосу, сіна, трав'яного борошна. Зелена маса багата на білок (до 15%), 

вітаміни А, С і мінеральні речовини. 100 кг зеленої маси відповідає 14-15 кормовим 

одиницям із вмістом на 1 корм. од. 150-160 г перетравного протеїну [2]. 

Врожайність можна розглядати, як реалізацію генетичного потенціалу й асиміляцію 

рослинами не лише погодних умов, а й цілеспрямованого впливу на рослини певних 

агротехнологічних заходів у процесі онтогенезу. Результатом функціонування всіх 

біологічних компонентів є забезпечення умов для нормального росту й розвитку рослин. 

Тому вплив на біологічні процеси в ґрунті є одним із важливих прийомів підвищення 

величини врожаю та його якості [3]. 

Дослідження проводилися в восьмипільній зерно-картопляній сівозміні на дослідному 

полі Інституту сільського господарства західного Полісся. Посівна площа ділянки в досліді – 

102 м
2
, а облікова – 60 м

2
, повторність чотириразова. Спосіб розміщення ділянок – 

рендомізований. 

Стаціонарний дослід закладений на дерново-середньопідзолистому супіщаному 

ґрунті, який сформувався на шаруватих водно - льодовикових відкладах :із вмістом в орному 

шарі гумусу – 1,1%; гегкогідролізованого азоту - 9,7 мг на 100 г ґрунту; фосфору за 

Кірсановим – 17 і калію – 6,2. Реакція ґрунтового розчину рН = 5,0, гідролітична кислотність 

– 2,5 мг-екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 5,4 мг-екв. на 100 г ґрунту.  

Агротехніка вирощування культури є загальноприйнятою для умов західного Полісся. 

Посів люпину проводили при досягненні фізичної стиглості ґрунту (кінець першої початок 

другої декади квітня) сівалкою СМ-16. В досліді вирощували районований сорт люпину – 

Гай, норма висіву – 4,5 млн. шт. Інокуляцію здійснювали ризоторфіном, норма витрати – 100 

г препарату на гектарну норму насіння, в день проведення посіву. 

Усі органічні добрива вносились під просапні культури - картоплю та кукурудзу. Гній 

у кількості 40 т/га, що складає 10 т на га сівозмінної площі; солома – 2,5-2, т/га, що 

становить 0,6-0,7 т/га сівозмінної площі та сидерат у кількості 20,0-20,6 т/га – 5,0-5,1 т/га 

сівозмінної площі. Мінеральні добрива вносились по 68 кг азоту, фосфору і 90 кг калію на 1 

га сівозмінної площі. Гній, сидерат, солома використовувались люпином у другий рік 

післядії. Безпосередньо під люпин застосовували лише мінеральні добрива (суперфосфат і 

калій хлористий) у дозі P40K60. Порівняльна оцінка ефективності біопрепарату 

азотфіксуючих бактерій при інокуляції насіння люпину здійснювалась у польових дослідах 

методом розщеплених ділянок по всіх вище перерахованих варіантах досліду. 

Бактеріальний препарат – ризоторфін (симбіотичної дії), котрий представляє собою 
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чисту культуру бактерій роду Bradyrhizobium lupini, що підтримуються в активному стані на 

торф’яному матеріалі-носії при вологості 50-55%, де вирощені бульбочкові бактерії. В 

одному грамі препарату міститься 6...9 млрд. клітин бактерій. Штам 5500/4, який 

використовується для виробництва ризоторфіну, характеризується: а) спорідненістю до 

кореневої системи, внаслідок чого в зоні коріння люпину бактерії здійснюють біологічну 

трансформацію азоту повітря в доступні для рослин азотовмісні сполуки; б) 

конкурентноздатністю з природною мікрофлорою; в) здатністю зберігати життєдіяльність 

клітин у торф’яному середовищі понад 9 місяців; г) екологічною безпекою [4]. 

Біометричні показники: фенологічні спостереження, визначення динаміки росту 

рослин, накопичення їх біомаси, оцінка та облік врожаю проводили згідно держкомісії по 

сортовипробуванню сільськогосподарських культур  [1].  

Згідно отриманих даних (табл. 1), найвищу врожайність зеленої маси люпину в 

середньому за три роки досліджень було отримано на варіантах гній+солома+РК та 

гній+солома+сидерат+РК, що складала 351 та 343 ц/га відповідно. Приріст врожаю відносно 

контролю на цих варіантах становив – 81 та 73 ц/га. 

Таблиця 1. Урожай зеленої маси люпину жовтого, 2018 -2019 рр., ц/га 

Варіант удобрення Без інокуляції З інокуляцією 
Приріст врожаю від 

добрив інокуляції 

Контроль 270 273 - 3 

РК 301 310 31 9 

Сидерат 274 279 4 5 

Солома 285 296 15 11 

Гній 313 342 43 29 

Гній+РК 319 337 49 18 

Солома+РК 312 327 42 15 

Гній+солома+РК 351 376 81 25 

Сидерат+солома+РК 296 310 26 14 

Гній+солома+ 

сидерат+РК 
343 371 73 28 

НІР05 12-21 14-22 - - 

 

На фоні післядії сидерату приріст врожаю до контролю згідно дисперсійного аналізу 

не ввійшов у межі найменшої істотної різниці, тому є не істотним. Застосування фосфорно-

калійних мінеральних давало приріст 31 ц/га відносно контролю та 27 ц/га відносно 

сидерату. 

Мінімально достовірний приріст врожаю зеленої маси відмічено на фоні застосування 

соломи як органічного добрива (15 ц/га). Застосування мінеральних добрив по фону післядії 

соломи підвищувало врожай на 42 ц/га (16%) порівняно з контролем та на 2 7 ц/га (9%) 

порівняно із застосуванням лише соломи. А при доповненні сидератом приріст врожаю 

знизився в 1,6 раза до 26 ц/га. 

На фоні тривалого застосування гною відмічалося значне збільшення врожаю, приріст 

становив – 43 ц/га, а при доповненні фосфорно-калійними добривами він зріс іще на 14% і 

становив 49 ц/га порівняно з контролем. 

Інокуляція насіння люпину ризоторфіном забезпечувала підвищення азотфіксації, а 

отже, і покращення азотного живлення, стимулювала розвиток ризосферної мікрофлори, що 

сприяло активному росту й розвитку рослин та формуванню врожаю. Тому при застосуванні 

бактеріального препарату продуктивність люпину була вищою середньому на 1-9% (3-29 

ц/га) залежно від варіанта удобрення. 

При застосуванні окремо мінеральних добрив, сидерату, соломи та на контролі 

спостерігалась лише тенденція до збільшення врожаю за рахунок інокуляції, а різниця між 

обробленими та необробленими варіантами була не істотною. Найвищий ефект від 
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бактеризації відмічено на фоні застосування гною, де врожай зріс на 29 ц/га (9%) та при 

комплексному внесенні гною, соломи, сидерату та фосфорно-калійних добрив – 28 ц\га. 

Загалом при внесенні фосфорно-калійних добрив по фонам органічних застосування 

ризоторфіну було досить ефективним. Та на фоні гною приріст складав – 18 ц/га (6%), 

соломи – 15 ц/га (5%), при їх сумісній післядії – 25 ц/га (7%). При поєднанні сидерату й 

соломи з доповненням мінеральними добривами за рахунок інокуляції насіння урожайність 

зросла 14 ц/га. 

Таким чином, на дерново-середньопідзолистому ґрунті високі і сталі врожаї люпину 

жовтого на зелену масу можна отримати при застосуванні гною та його поєднанні з іншими 

органічними та мінеральними добривами. Додаткові достовірні прирости зеленої маси на 

рівні 14-29 ц/га забезпечує передпосівна інокуляція насіння мікробіологічним препаратом - 

ризоторфіном. 
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Аналіз світового досвіду з вирощування якісної і безпечної сільськогосподарської 

продукції показав, що такого поняття як «сировинні зони» в західних країнах не існує. Світове 

виробництво екологічно безпечних продуктів харчування розвивається за двома головними 

напрямами. Перший напрям базується на стандартах органічного агровиробництва IFOAM, які 

не передбачають застосування агрохімікатів взагалі, а другий орієнтується на розв’язання 

проблеми одержання екологічно безпечної продукції шляхом створення умов оптимізованого 

мінерального живлення сільськогосподарських культур за рахунок науково обмеженого 

застосування мінеральних добрив і раціонального використання органічних добрив [1, 2]. 

Для виробництва якісної і безпечної продукції, крім органічного агровиробництва 

(Organic Agriculture або Organic Farming), у світі існує ряд інших методів альтернативного 

землеробства: точне землеробство (Precision Farming), біоінтенсивне міні-землеробство 

(Biointensive Mini-Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic Agriculture), технології 

використання ефективних мікроорганізмів або ЕМ-технології (Effective Microorganism 

Technologies), маловитратне стале землеробство (LISA – Low Input Sustainable Agriculture) 

та багато інших [1, 2, 3]. 

Порівняння вимог до спеціальних сировинних зон, які зафіксовані у нормативних 

документах України [4] з нормативно-правовими документами, що регулюють органічне 

https://agrarii-razom.com.ua/plants/lyupin-jovtiy
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-odzp
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агровиробництво у країнах ЄС та в інших розвинених країнах світу – Постановою Ради ЄС 

№ 2092/91 від 24.06.1991 р. «Органічне агровиробництво та рішення стосовно 

сільськогосподарської аграрної продукції та продуктів харчування» [5] та Принципами 

органічного виробництва та переробки Міжнародної Федерації руху за органічне сільське 

господарство (IFOAM) [6] показало, що вони за більшістю позицій співпадають: заборона 

використання синтетичних агрохімікатів та пестицидів, генетично модифікованих 

організмів; використання для удобрення сільськогосподарських культур переважно 

органічних добрив, мінеральних добрив природного походження та застосування 

біологічних засобів захисту рослин від хвороб, шкідників та бур’янів. Тому, враховуючи 

вище зазначене і великий досвід розвинених країн у впровадженні екологічно безпечних 

технологій вирощування сільськогосподарської продукції в органічному агровиробництві, 

можна без сумніву використати елементи органічного землеробства при веденні 

сільськогосподарського виробництва у спеціальних сировинних зонах.  

З урахуванням положень, зазначених вище документів та вітчизняного досвіду, у 

спеціальних сировинних зонах необхідно заборонити: 

–   використання синтетичних пестицидів, регуляторів росту, агрохімікатів; 

–  використання осадів стічних вод та інших органічних відходів, що можуть містити 

токсичні речовини; 

 – використання генетично модифікованих організмів чи похідних від них речовин; 

–  знищення сухої трави, очерету та стерні шляхом спалення. 

Технології   вирощування сільськогосподарських культур повинні бути спрямовані 

на збереження  та підвищення родючості ґрунтів, що, згідно з позицією Міжнародної 

федерації органічного сільського господарства, є ключовим моментом при їх запровадженні 

у виробництво.  

Виходячи з цього, при впровадженні технологій повинні виконуватися основні вимоги: 

1) сівозміна:  

–  чергування культур повинне позитивно впливати на родючість ґрунтів, 

підтримувати необхідний баланс поживних речовин, сприяти зниженню рівня  

забур’яненості, запобігати поширенню захворювань та шкідників, захищати ґрунт від ерозії; 

– до складу сівозміни необхідно включати бобові культури, вирощування яких 

підвищує рівень вмісту азоту та біологічну активність ґрунтів і сприяє надходженню 

поживних речовин з найнижчих шарів ґрунтів. Частка кормових бобових культур у сівозміні 

повинна складати не менше 25 – 30 %, зернових не більше 50%,  коренеплодів –  30 – 35 %; 

– у випадку нестачі органічних добрив, до сівозміни необхідно включати зелені 

добрива, проміжні та покривні культури.  

2) система захисту рослин: 

– застосування сортів сільськогосподарських культур, які характеризуються високою 

стійкістю до хвороб та шкідників, а також до інших несприятливих умов;  

–  використання природних ворогів шкідливих організмів; 

–  застосування препаратів природного походження (в першу чергу біопрепаратів), 

дозволених до використання в Україні, згідно Переліку [7]; 

3) система удобрення сільськогосподарських культур: 

–  широке використання органічних добрив, сидератів та побічної рослинницької 

продукції; 

–  застосування мінеральних добрив природного походження, дозволених до 

використання в Україні, згідно Переліку [7]; 

– застосування меліорантів природного походження для досягнення оптимальної 

реакції ґрунтового розчину; 

– застосування біопрепаратів, що сприяють використанню поживних елементів ґрунту 

і підсилюють процеси азотфіксації. 

4) система обробітку ґрунту: 
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використання двох способів: з оборотом пласта і без обороту пласта з метою обмеження 

чисельності шкідників, хвороб і бур’янів, а також регулювання поживного, водного і 

повітряного режимів ґрунту. 

Аналіз отриманих даних показав, що при виробництві продуктів харчування доцільно 

дотримуватися принципів органічного агровиробництва. Цей спосіб отримання продукції 

має наступні переваги:  

Рослинна продукція, вирощена за «органічним» методом відрізняється від такої, що 

вирощена за звичайним, індустріальним методом, більш високим вмістом сухої речовини й 

вітамінів, зниженим вмістом нітратів, більше збалансованим складом усього комплексу 

макро й мікроелементів, кращими смаковими якостями [8]. При цьому, у ній повністю 

відсутні залишкові кількості пестицидів, антибіотиків, та інших біологічно активних 

речовин. У цілому, така продукція має дієтичні властивості й не викликає алергійних 

реакцій. Вона особливо показана для дитячого й лікувального харчування. 

Органічне сільське господарство має менший негативний вплив на навколишнє 

середовище. В органічних господарствах різко знижені втрати поживних речовин у 

рослинництві. У межах агроекосистеми відсутні пестициди. В органічних господарствах не 

використовуються антибіотики, біологічно активні речовини й гормони, і вони не попадають 

у навколишнє середовище. 
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 професор кафедри рослинництва 

 

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]. 

Унікальність люцерни посівної полягає у здатності формувати високу врожайність 

листостеблової маси та біологічних особливостях, які зумовлюють її значне поширення: 

продуктивна багаторічність (10–25 років і більше); багатоукісне використання травостою (3–

4 укоси); висока кормова цінність люцерни визначається тим, що в її листостебловій масі 

міститься понад 200 г перетравного протеїну в одній кормовій одиниці; значна агротехнічна 

та меліоративна роль люцерни у біологічному землеробстві; фітосанітарні якості рослин 

проявляються в оздоровленні ґрунту. Люцерна покращує умови життєдіяльності черв'яків і 

ґрунтових мікроорганізмів, при розкладанні слугує їм кормом. Це, у свою чергу, призводить 

до зменшення захворюваності рослин та підвищення врожайності. 
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, 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, 

які є адаптивними до відповідних умов вирощування конкретного регіону.  

Сорт Роксолана виведений ННЦ «Інститут землеробства НААН». За наслідками 

державних сортовипробувань сорт занесено до Реєстру сортів рослин України з 1997 р. Сорт 

належить до другого покоління сортів люцерни, рослинам якого властива середня автогамія: 

самофертильність – понад 45%, легке саморозкриття квітки і висока насіннєва 

продуктивність в умовах недостатньої кількості комах-запилювачів та малосприятливих 

погодних умов зони Лісостепу й Полісся. Рослини сорту належать до виду люцерна посівна, 

квітки – світло-синього кольору, біб округлий, з 1-3 оборотами спіралі, кущ розлогий, гілок 

другого порядку багато, з ніжними стеблами, насінина жовта. У конкурсному 

сортовипробуванні ННЦ «Інститут землеробства НААН» врожайність насіння у середньому 

за три роки склала 0,36 т/га, кормової маси за три укоси – 660–690 ц/га. 

Сорт Ярославна виведений ННЦ «Інститут землеробства НААН». Внесений у Реєстр 

сортів рослин України і Російської Федерації з 1987 р. Особливості сорту – сорт-синтетик 

складається з п'яти компонентів, які мають середній рівень автогамії – самосумісність сягає 
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40%, і легке розкриття квітки, високу комбінаційну здатність, що забезпечує довгостроковий 

гетерозис. Часткова автогамія та ранньостиглість дозволяють отримувати насіння навіть у 

північних регіонах України і в зоні з несприятливими погодними умовами. Висока 

інтенсивність відростання навесні та після скошування забезпечують високу врожайність 

кормової маси. Рослини сорту належать до виду люцерна посівна, квітки – темно- і світло-

синього кольору, біб округлий, з 1-3 обертами спіралі, кущ – прямостоячий, злегка розлогий 

під кінець вегетації, насінина жовта. У конкурсному сортовипробуванні ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» урожайність насіння склала 0,27–0,31 т/га, зеленої маси 65–68 т/га за 

три укоси. У виробничих умовах середня врожайність насіння сорту в Лісостепу була 0,2–0,3 

т/га, максимальна врожайність 0,65–0,7 т/га. Зона поширення: Лісостеп та Полісся України, 

території інших країн з подібними кліматичними умовами. 
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. 

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 
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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 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.  

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).  
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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]. 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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ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ НА РОЗВИТОК ХВОРОБ ЛИСТЯ 

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

С. О. Бондар, магістр 

Поліський національний університет 

 

Постановка проблеми. Ярий ячмінь є цінною продовольчою, кормовою та технічною 

культурою. Із зерна ячменю ярого виготовляють ячмінні крупи. У білку ячменю виявлено 

речовини (тригліцерид і токотриенол), які здатні знижувати рівень холестерину в крові. 

Ячмінне борошно використовують у якості добавки (10–15%) у хлібопекарській 

промисловості при випіканні хліба. Зерно ячменю використовують для виготовлення 

сурогату кави та екстракту солоду. Ячмінь використовують на зернофуражні цілі, оскільки в 

1 кг зерна міститься 1,2 кормові одиниці та 100 г перетравного протеїну [1, 2]. Ячмінь ярий 

здатний уражуватися хворобами, що призводить до зниження урожайності зерна та 

погіршення його якості. Мікози ячменю поширені в усіх регіонах його вирощування, а 

найбільшої шкоди завдають посівам у Лісостепу та Поліссі. Під дією патогенів уражуються 

стебла, листя, листові піхви, іноді колосся. Ці захворювання проявляються у вигляді білого 

павутинного нальоту, різних за розміром і кольором плям, які пізніше набувають широкого 

поширення в агроценозі. Мікози призводять до значних втрат врожаю ячменю. Недобір 

урожаю можуть становити близько 50 % залежно від ступеня ураження [3, 4]. 

Найбільш поширеними хворобами ячменю ярого у період вегетації є борошниста роса 

та гельмінтоспоріоз смугастий. Борошниста роса – збудник гриб Blumeria graminis (DC.) 

Speer f. sp. hordei Marchal. Збудник борошнистої роси у зимовий період зберігається 

грибницею на посівах ячменю озимого, а також можуть зберігатися клейстотеції патогену на 

уражених рослинних рештках. Таким чином первинною інфекцією є конідії та сумкоспори, 

що можуть переміщуватися повітряними потоками. На початку вегетації рослин, зокрема у 

фазі сходів з’являються перші симптоми захворювання. Хворобу можна легко діагностувати 

візуально. На листках та листкових піхвах рослин з’являється білий павутинний наліт, що 

складається з грибниці та конідіального спороношення патогену. Пізніше наліт набуває 

борошнистої структури, стає сірим та може охоплювати весь уражений орган рослини. 

Суттєву шкідливість борошниста роса завдає під час її прояву на молодих рослинах, що 

можливо в період кущення [5, 6]. 

Смугасту плямистість спричинює гриб Pyrenophora graminea Ito & Kuribayashi 

(безстатева стадія – Drechslera graminea). Хвороба проявляється на другому або третьому 

листках проростків від початку появи сходів та далі впродовж усього вегетаційного періоду 

рослин. Джерелом інфекції є залишки уражених рослин. Зимують у ґрунті міцелій і конідії 

гриба, а також інфекція може зберігатися усередині уражених насінин. У фазі сходів на 

листках з’являються спочатку блідо-жовті плями, що подовжуються, некротизуються та з 

часом зливаються у світло-коричневі смуги. На уражених ділянках за високої вологості 

повітря утворюється оливково-бурий наліт, що являє собою конідіальне спороношення 

патогену. Інтенсивного розвитку хвороба може досягати у фазі цвітіння та наливання зерна. 

Масове ураження листя призводить до їх загибелі, зниження продуктивності рослин. 

Уражене насіння може втрачати посівні властивості [5, 6]. Важливим заходом підвищення 

урожайності зерна ячменю ярого та покращання його якості є фунгіцидний контроль хвороб, 

тобто проведення заходів щодо зменшення розвитку патогенів у посівах. 

Методика досліджень. Метою наших досліджень було вивчення впливу фунгіцидів 

на розвиток мікозів у посівах ячменю ярого. Дослідження проводили на дерново-підзолистих 

супіщаних грунтах в умовах ТОВ «Агрофірма Брусилів» Брусилівського району 

Житомирської області. Схема досліду включала сучасні фунгіциди системної дії різних 

класів хімічних сполук: 1. Контроль (обробка водою); 2. Фолікур 250 EW, ЕВ (тебуконазол, 

250 г/л), 1,0 л/га; 2. Рекс Дуо, КС (епоксиконазол, 187 г/л + тіофанат-метил, 310 г/л), 0,6 л/га; 
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3. Супрім, ЕВ (тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л), 1,5 л/га; 5. Осіріс Стар, КЕ 

(епоксиконазол, 56,25 + метконазол, 41,25), 1,5 л/га. 

Площа дослідної ділянки становила 100 м
2
, повторність триразова, розміщення 

ділянок систематичне. Агротехнологія вирощування ячменю ярого сорту Одіссей 

загальноприйнята для зони, де були проведені дослідження. У фазі ВВСН 21–29 (кущіння) 

для регулювання рівня присутності бур’янового компоненту у посівах ячменю ярого 

застосовували гербіцид Квелекс 200, ВГ, 60 г/га + ПАР Віволт, 0,2 л/га. Норма витрати 

робочої суміші –200 л/га. Обробку посівів ячменю ярого фунгіцидами на дослідних ділянках 

проводили у фазі ВВСН 29–30 (кінець кущіння – початок виходу в трубку). Розвиток 

борошнистої роси та гельмінтоспоріозу залежно від застосування фунгіцидів визначали за 

загальноприйнятими методиками [7]. Збирання і облік урожаю зерна ячменю ярого 

проводили прямим комбайнуванням з використанням комбайну Sampo 130. Статистичну 

обробку отриманих результатів досліджень проводили методом дисперсійного аналізу даних 

однофакторного польового досліду за допомогою прикладної комп’ютерної програми. 

Виклад основного матеріалу. Встановлено, що обприскування посівів фунгіцидами є 

ефективним заходом обмеження розвитку збудників борошнистої роси та гельмінтоспоріозу 

ячменю ярого (рис. 1). 

 
Рис. 1. Розвиток мікозів ячменю ярого залежно від обробки посівів фунгіцидами, 

середнє за 2018–2020 рр. 
Досліджено, що обробка посівів фунгіцидами забезпечує зменшення розвитку мікозів 

ячменю ярого. Найвищий показник розвитку гельмінтоспоріозу (15,2 %) та борошнистої 

роси (11,6 %) у посівах ячменю ярого встановлено на контрольному варіанті, де рослини 

обприскували водою. Застосування фунгіцидів у період вегетації рослин забезпечує 

зменшення розвитку гельмінтоспоріозу на 12,7–14 % та борошнистої роси на 9,8–10,1 % 

порівняно з контролем. За обробки посівів ячменю ярого фунгіцидом Осіріс Стар, КЕ 

(епоксиконазол, 56,25 г/л + метконазол, 41,25 г/л) отримано найменший показник розвитку 

гельмінтоспоріозу (1,2 %) та борошнистої роси (1,5 %). 

Висновки. Обробка посівів ячменю ярого фунгіцидами забезпечує надійний захист 

рослин від ураження збудниками мікозів. Застосування фунгіцидів у посівах ячменю ярого 

забезпечує зниження розвитку борошнистої роси на 9,8–10,1 % та гельмінтоспоріозу на 12,7–

14 % порівняно з контролем. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ГРУНТУ 

 

С. Л. Дячук, В. А. Котенко, магістри 

науковий керівник Н. Г. Матвійчук, к. с.-г. наук 

асистент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

 

Постановка наукових експериментів і виробничий досвід підтверджують, що 

головними умовами одержання високих врожаїв пшениці є: збереження й відтворення 

родючості чорноземів, регулювання в орному шарі водного і температурного режимів, 

зменшення навантаження на ґрунт енергонасиченої техніки тощо. За рахунок саме цих 

заходів можна суттєво зменшити або попередити руйнівні процеси ерозії, а також підвищити 

урожайність і якість зерна цієї провідної в Україні культури шляхом переведення частини 

ріллі схилом більше 3º під постійну консервацію сумішками багаторічних трав і суттєвого 

покращення фітосанітарного стану посівів [1, 2, 5]. 

Доведено, що при розміщенні пшениці озимої по ретельно доглянутому чистому 

(чорному) пару створюються сприятливі умови для формування оптично щільних посівів цієї 

культури (600-800 продуктивних стебел на 1 м
2
). За цих умов вона формує в фазах виходу в 

трубку – колосіння листостебловий апарат висотою 85-120 см і площею листя 5-6 м
2
 і більше 

на 1 м
2
 поля, здатний перехопити (зв’язати) на фотосинтез 75% і більше падаючого потоку 

енергії сонця (ФАР), завдяки чому надійно затінити поверхню ґрунту, тобто місця 

перебування і розвитку бур’янів, до 0,20-0,25 кал/1 см
2
 [3, 4]. 

Зрозуміло, що головним чинником у дослідженнях з будь-якою 

сільськогосподарською культурою є підсумкове збирання урожаю зерна. Цей фактор тим 

більш набуває свого першочергового значення при вивченні пшениці озимої у Степу 

України – головної, на цей час, продовольчої культури нашої держави. Нижче приведено 

результати спостережень з цього головного приводу у розрізі впливу безполицевого (на 14-

16 см) та мілкого дискового (на 10-12 см) обробітків ґрунту та удобрення посівів на 

урожайність пшениці озимої. 

Досліди були закладені на першому відділенні державного підприємства «Дніпро» 

Інституту зернових культур НААН України (Дніпропетровський район Дніпропетровської 

області). Ґрунтовий покрив у досліді – чорнозем звичайний малогумусний 

середньосуглинковий із вмістом в орному шарі гумусу – 3,1%; валового азоту – 0,16-0,17%; 

фосфору – 0,12-0,13% і калію – 2,1-2,2%. Реакція ґрунтового розчину (рН = 6,8-7,0). Ємкість 

поглинання катіонів – 32-35 мг/екв. на 100 г ґрунту. В усі роки проведення дослідів висівали 

https://propozitsiya.com/ua/hvorobi-yachmenyu-yarogo-na-pochatku-vegetaciyi-roslin
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сорт пшениці озимої «Подолянка», оригінатором якого є Інститут фізіології рослин і 

генетики НАН України та Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН України. 

Пшеницю висівали (сорт «Подолянка») зерновою сівалкою С3-3,6 12-18 вересня з 

нормою 5,0 млн. шт./га зерен – 250 кг/га кондиційного насіння. З урахуванням окупності 

гранульовані складні добрива (амофоска, нітроамофоска) вносили одночасно з сівбою (в 

рядки) з розрахунку 10-12 кг/га діючої речовини фосфору. Азотні (селітру аміачну) 

використовували (1,0 ц/га) для весняного підживлення посівів. 

Посівна площа ділянок у дослідах: 100 м
2
 (20 м

2
х5), а збиральна – 43 м

2
 за 

триразовою повторністю. 

Урожай зерна пшениці збирали в фазі повної його стиглості за вологості 12-14% 

малогабаритним комбайном «Сампо 500». Посівна площа ділянок у досліді становила 115 

м
2
, а збиральна – 42 м

2
 при триразовій повторності. 

Урожайність зерна пшениці озимої у 2018-2019 роках постановки дослідів вивчалася 

нами у порівняльному аналізі двох основних обробітків ґрунту по непарових попередниках у 

варіантах без внесення мінеральних добрив, на фоні залучення останніх у дозах N30P30K30 та 

дещо з підвищеним вмістом азоту, тобто, – N60P30K30. 

Тенденція збереження більш вищих показників врожайності у варіантах застосування 

безполицевої оранки при вирощуванні пшениці озимої у 2018-2019 роках випробувань 

порівняно з мілким дисковим обробітком відображена на рис 1 і у таблиці 1. 

 

 

Рис. 1. Вплив способів обробітку ґрунту та удобрення посівів на урожайність зерна 

пшениці озимої у 2018-2019 рр. (т/га) 

 
Найвищим виявився урожай при внесенні мінеральних добрив у дозі N60P30K30 при 

залученні безполицевої оранки на 14-16 см (у середньому 5,25 т/га за два роки 

спостережень). На подібному варіанті при обробці посівів пшениці озимої дисками на 10-12 

см, зафіксовано показник продуктивності у 4,61 т/га, що, відповідно, було меншим на 0,64 

т/га. У варіантах без внесення мінеральних добрив ця різниця складала 0,52 т/га на користь 

використання безполицевої оранки, а у випадку залучення дози добрив у співвідношенні 

N30P30K30, відповідно, також 0,61 т/га (таблиця 1). 

Отже, продуктивність культури, була вищою при запровадженні безполицевого 

обробітку ґрунту на 14-16 см, ніж на ділянках з мілким дисковим на 10-12 см.  

 

  



25 
 

Табл. 1. Вплив способів обробітку ґрунту та удобрення посівів на урожайність зерна 

пшениці озимої у 2018-2019 рр. (т/га) 

Обробіток ґрунту 
Удобрення 

посівів 

Роки досліджень 
Середнє 

2018 2019 

Безполицевий 

 (14-16 см) 

Без добрив 3,40 4,62 4,01 

N30P30K30 3,91 5,32 4,62 

N60P30K30 4,56 5,94 5,25 

Дисковий  

(10-12 см) 

Без добрив 2,91 4,07 3,49 

N30P30K30 3,12 4,90 4,01 

N60P30K30 3,94 5,27 4,61 

НІР05 

обробіток  0,11 0,14 - 

добрива 0,12 0,17 - 

взаємодія 0,17 0,23 - 

 

Таким чином, проведенні нами досліди та спостереження при цьому, доводять, що 

при вирощуванні пшениці озимої по непарових попередниках у зоні північного Степу 

України, землекористувачам різної виробничої направленості рекомендується поступово 

відмовлятися від залучення, раніше доволі популярної тут, глибокої (до 30 см) полицевої 

оранки на зяб із обертанням скиби і творчо впроваджувати безполицевий (на 14-16 см) та 

мілкий дисковий (на 10-12 см) обробітки ґрунту, що дозволить в підсумковій перспективі 

економити витрати праці, палива та експлуатаційних коштів, враховуючи кризові фінансові 

залежності від світової економічної тенденції, що спостерігаються на протязі вже останніх 8-

9 років. 
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Мікориза – це симбіоз рослини та гриба, що утворюється при введенні живих грибних 

спор у ґрунт, при цьому корені рослини під’єднуються до грибного міцелію, завдяки чому 

значно підвищується площа поглинання вологи з розчиненими в ній поживними 

речовинами [6].  

Препарат Мікофікс вироблений на основі мікоризного гриба Glomus intraradices, 

містить наступні елементи: живі вегетативні клітини, спори мікоризоутворюючого гриба – 

1% (мінімум 2000 спор/гр) Mycorriza Glomus intraradices (CMCCROC7); субстанція – 99% 

екстракт морські водорості Ascophyllum nodosum з низьким вмістом мікро- та 

макроелементів природнього походження; ПАР [6]. 

Основну частину фосфору рослини використовують у перші фази росту й розвитку, 

створюючи відповідні його запаси. Потім фосфор легко переміщується зі старих тканин у 

молоді, тобто відбувається його реутилізація. І головне – фосфорне голодування рослин у 

ранній період росту чинить настільки депресивний ефект, що його неможливо усунути 

наступним оптимальним фосфорним живленням [1, 2]. 

Якщо вирішувати проблему підживленням рослин розчином солей фосфору через 

листки, то слід мати на увазі, переміщення його в інші органи відбувається досить повільно і 

в невеликій кількості. Оптимальний синтез фосфорорганічних сполук у рослині відбувається 

лише за умов засвоєння сполук фосфору через кореневу систему. Якщо ж розчином 

фосфорних добрив обробляють вегетативні органи, то навіть за нешкідливих (безопікових) 

концентрацій рослини починають відставати у рості від рослин з кореневим живленням 

фосфором. Листки відмирають раніше і містять багато фосфору, тоді як за кореневого 

живлення його вміст незначний: він переміщується в інші органи, переважно в генеративні. 

Тому фосфорне живлення рослин має забезпечуватися через кореневу систему [3]. 

За твердженням провідного науковця – дослідника Інституту біології рослин в 

Монреалі професора біології Хіджре, із 100% фосфору, який ми даємо рослинам у вигляді 

фосфорних добрив, лише  15% дістається рослині, ще 85% ми втрачаємо. Ці відсотки йдуть в 

ґрунт і завершують свій шлях в озерах, де виникає надлишок фосфору, звідси – маємо 

активне розмноження ціанобактерій. І це ще одна глобальна екологічна проблема, адже 

надмірна концентрація фосфору зумовлює розвиток токсичних видів (найбільш вивчений 

токсин — мікроцистин, що продукується, наприклад, видом Microcystis aeruginosa) або 

умовно-патогенні (вид Anabaena) [6]. 

Прижившись на рослині, микоризні гриби розмножуються на коренях рослин і 

поширюються в навколишній ґрунт у вигляді великої маси абсорбуючих ниток, збільшуючи 

поглинання рослиною води і поживних речовин. Гіфи гриба поширюються на великі відстані 

від коренів, і по них фосфор надходить у корені з відстані 20-30 і навіть 80 мм. Також гриби-

мікоризоутворювачі сприяють поглинанню фосфору коренями рослин із важкорозчинних 

фосфатів [4, 5] . 

Мета роботи полягала у пошуку шляхів підвищення урожайності та якості бобів 

квасолі звичайної на основі комплексної оцінки та удосконалення елементів технології 

вирощування в умовах Полісся України. 
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Наукові дослідження були проведені впродовж 2019-2020 рр. в умовах СТОВ «Надія», 

Пулинського району Житомирської області. 

Схема досліду: Фактор А – сорт: 1) Надія; 2) Мавка. Фактор В– удобрення: 1) без 

добрив (контроль); 2) N30Р60К60; 3) N30Р60К60+  «Мікофікс». На посівах квасолі звичайної 

застосовували препарат Мікофікс вироблений на основі мікоризного гриба Glomus 

intraradices, містить наступні елементи: живі вегетативні клітини, спори 

мікоризоутворюючого гриба - 1% (мінімум 2000 спор/гр) Mycorriza Glomus intraradices 

(CMCCROC7); субстанція - 99% екстракт морські водорості Ascophyllum nodosum з низьким 

вмістом мікро- та макроелементів природнього походження; ПАР; додаткові елементи, які 

забезпечують 98% життєздатності гриба та виняткову адаптивність до різних ґрунтово-

кліматичних умов, ефективнішу мікоризацію. 

Розрахунок сукупних витрат показав, що найбільші витрати були на варіанті з 

інокуляцією арбускулярною мікоризою. Це пов'язано з тим, що врожайність насіння на 

цьому варіанті була вище, ніж на інших варіантах і на його збирання було витрачено 

додаткові кошти. Аналізую отримані дані, очевидно, що найбільша кількість валовий енергії 

з урожаєм квасолі звичайної було отримано також на варіанті з інокуляцією 55,81 ГДж / га, 

що більше, ніж без інокуляції на 14,8 ГДж / га. Як показують наші розрахунки найбільший 

коефіцієнт енергетичної ефективності (КЕЕ), а також біоенергетичний коефіцієнт по валовий 

енергії і обмінної енергії був відзначений на варіанті з інокуляцією насіння препаратом 

Мікофікс та становив 2,2. Найкращі показники урожайності квасолі звичайної були отримані 

на варіантах з сортом Мавка, а умовно чистий прибуток був більше на 5% від аналогічних 

варіантів з сортом Надія. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інокуляція насіння арбускулярною 

мікоризою збільшує врожайність насіння квасолі та знижує енергетичну собівартість 

продукції. 
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УДК 658.562(075.8) 

 

ВЕРИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР 

 

Т. Ю. Потапчук, В. М. Корнійчук,  

А. О. Бичківська, С.М. Закусило,  

Н.П. Козловець,  К. І. Мельничук, магістри 

 
Овочеві культури це вагомий інгредієнт харчування людини, що містить необхідні 

елементи харчування, як наприклад вуглеводи, білки, клітковину, вітаміни, мінерали та 

органічні кислоти, саме тому всі овочеві культури мають антиоксидантні, антивірусні, 

протигрибкові та інші важливі властивості.  

Проте водночас овочі можуть містити важкі метали, радіонукліди, нітрати та інші 

шкідливі елементи, які, за перевищення гранично-допустимих рівнів, можуть становити 

небезпеку для здоров’я людини, а тому необхідно комплексно оцінити якість продукції 

овочівництва, врахувавши її безпечність, смакові властивості та цільове призначення, саме 

таке оцінювання якості продукції овочівництва в сучасних умовах є актуальним. 

Удосконалення науково-обґрунтованого вибору стандартних показників якості 

продукції овочівництва  виконувалося на основі теоретичних досліджень та на основі 

системного підходу. Використовувалася загальнонаукова методика досліджень: діалектична 

для аналізу літературних джерел та спостережень за процесами формування якості; методика 

аналізу та синтезу для формування висновків та узагальнень.  

В чинних в Україні нормативних документах, таких як РСТ УРСР, ГСТУ, ДСТУ, 

ДСТУ ISO та ДСТУ ЕЄК ООН FFV наведено велику кількість показників якості овочів, 

проте, здебільшого, це показники, які стосуються переважно сенсорного методу оцінки 

якості: форма, свіжість, однорідність, цілісність, ступінь стиглості за кольоровою гаммою та 

наявність ознак хвороб грибкового, бактеріального, вірусного походження або фізіологічних 

захворювань і лише в окремих випадках вимірювального – частку розчинної сухої речовини 

та інше. 

. 

Таблиця 1. Для прикладу наведемо технічні вимоги до якості моркви свіжої 

 за ДСТУ 7035:2009 
Назва показника Характеристика та норми для товарного сорту 

першого другого 
1 2 3 

Зовнішній вигляд 

Коренеплоди свіжі, цілі, чисті, не зів'ялі, не тріснуті, 
без пошкоджень, не уражені хворобами, без 
надмірної зовнішньої вологи, типові для ботанічного 
сортотипу за формою і забарвленням, з довжиною 
залишених черешків не більше 2,0 см або з 
обрізаними врівень з плечиками коренеплоду 

 Допустимі коренеплоди: із заруб-
цьованими неглибокими (від 0,2 см до 
0,3 см) природними тріщинами в 
корковій частині (покритими 
епідермісом), які утворилися в процесі 
формування коренеплоду; з 
незначними наростами, які утворилися 
в процесі розвитку бокових корінців, 
що суттєво не псують зовнішній 
вигляд коренеплоду 

Смак і запах 
Властиві даному ботанічному сортотипу, без 

стороннього запаху і присмаку 
Розмір коренеплоду за найбільшим   
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поперечним діаметром, см: 
сортотип Геранда 

 сортотип Шантене  
сортотип Нантська  

сортотип Амстердамська  
сортотип Валерія 

4,0-6,0 
3,0-5,0 
3,0-5,0 
3,5-5,0 
2,5-3,0 

3,0-8,0 
3,0-7,0 
2,5-6,0 
3,5-7,0 
2,5-6,0 

Розмір коренеплоду за довжиною, см, не менше: 
сортотип Геранда 7,0 Без обмежень 

інші сортотипи 10,0 Без обмежень 
Вміст коренеплодів, % відносно маси, не більше: 

надламаних, довжиною не менше 
7,0 см (коренеплід, відломлений 
біля осьового корінця), не типові 
за формою, але не розгалужені, з 
неправильно обрізаними листками 
(порізами плечиків), у сукупності 

Не допустимо 5,0 

зокрема для підприємств 
консервної промисловості: 
поламаних 

Не допустимо 2,0 

тріснутих Не допустимо Не допустимо 
Вміст коренеплодів 3 тріщинами 
довжиною не більше 2,0 см і 
глибиною не більше 0,5 см 

Не допустимо Без обмежень 

Вміст коренеплодів під-гнилих, 
зів'ялих, з ознаками 
зморшкуватості, запарених, 
підморожених, тріснутих, 3 
відкритою серцевиною 

Не допустимо Не допустимо 

Наявність землі на коренеплодах, 
% відносно маси, не більше 

1,0 1,0 

 

Як бачимо у стандарті значну увагу наведено морфологічній оцінці показників овочів, 

вмісту домішок та  вмісту нестандартної продукції. Слід додати що стандарт містить також 

вимоги до транспортуванні, пакування, зберігання продукції.  

Стосовно положень безпечності овочів то зокрема, встановлено гранично допустимі 

норми забруднення важкими металами, так наприклад для свинцю цей рівень – 0,5 мг/кг, міді 

– 5,0 мг/кг, цинку – 10,0 мг/кг, миш’яку – 0,2 мг/кг ваги, кадмію – 0,03 мг/к, ртуті – 0,02 

мг/кг.  

Неузгодженість з евронормалями полягає у тому, що  допустимі рівні  забруднень 

такими полютантами значно нижчі, так для свинцю – 0,1 мг/кг, кадмію – 0,01 мг/кг, а 

забруднення овочів ртуттю, міддю, цинком та миш’яком згідно з цими нормативними  не 

дозволяється.  

Отже в галузі безпечності рівень гармонізації українських стандартів з європейськими 

має низький ступінь відповідності. 

В Україні розроблялися нормативні документи по якості овочів окремо залежно від 

цільового призначення (для різних видів переробки та для споживання), евронормалі – лише 

з метою споживання. Існують також значні відмінності між европейськими і українськими 

національними нормативними документами стосовно градації за комплексними показниками 

якості овочів, а саме поділу на класи та визначення меж допусків бракованої та 

нестандартної продукції. 

Як відмічалося вище, овочі є важливою складовою харчування, причому національні 

нормативні документи в галузі овочівництва не дають чіткої відповіді стосовно вмісту в 

овочах органічних кислот, вуглеводів, білків, клітковини, жирів, вітамінів, мінеральних 
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речовин та води. Ці показники можуть змінюватися залежно від зони вирощування, рівня 

агротехнологій, сорту, ступеня стиглості та абіотичних факторів року.  

Отже, вважаємо що під час комплексного оцінювання якості овочів потрібно надавати 

оцінку масовій частці корисних речовин та встановлювати енергетичну оцінку овочів, 

запровадивши для цього додаткові стандартні показники якості. 

 

Список літературних джерел 

1. Р. Чвак, О. Бахур, В. Яворів. Технології зберігання плодів та овочів. Техніка і 

технології АПК. 2012. №6. С. 10–12.  

2. Медяник І., Столярчук П. Систематизація показників якості у кваліметрії продукції 

овочівництва. Вимірювальна техніка та метрологія. 2015 р. №76. С. 13 

 

УДК 632.4:633.1 
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Постановка проблеми. Формування врожаю сільськогосподарських культур 

залежить від багатьох факторів, як некерованих (опади, температура тощо), так і керованих 

людиною (сорт, агротехніка, добрива, регулятори росту рослин (РРР), засоби захисту рослин 

від шкідливих організмів). Наразі для отримання стабільних та високих врожаїв у 

агротехнологіях вирощування сільськогосподарських культур широко використовуються 

фунгіциди та регулятори росту рослин для регулювання життєдіяльності, збільшення 

врожайності та покращання якості рослинницької продукції.  

Суттєвої шкоди посівам ячменю ярого завдають збудники гельмінтоспоріозної і 

фузаріозної кореневих гнилей, альтернаріозу, твердої і летючої сажок, гельмінтоспоріозу, 

борошнистої роси, фузаріозу тощо [1, 2]. Обробка насіння перед посівом протруйниками 

фунгіцидної дії знезаражує насіння від інфекції, що знаходиться усередині або на його 

поверхні, а також захищає молоді проростки рослин від зараження патогенами, що 

зберігаються у ґрунті. У зв’язку з вищезазначеним удосконалення заходів захисту ячменю 

ярого від патогенних мікроорганізмів є актуальним. У чинному «Переліку пестицидів та 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2020 рік» зареєстровано широкий 

асортимент протруйників насіння для ячменю ярого з системною або контактно-системною 

дією. Сучасні протруйники насіння мають одну або декілька діючих речовин. 

Перспективними є протруйники, що містять у складі діючі речовини з різних хімічних груп. 

Це забезпечує надійний захист насіння від широкого спектру збудників хвороб [2]. Системні 

протруйники насіння ефективні як проти зовнішньої, так і внутрішньої інфекції, оскільки 

можуть проникати через оболонку усередину насіння. У період проростання насіння вони 

також проникають у кореневу систему паростків, тканини рослин. У результаті сходи рослин 

стають токсичними для збудників захворювань протягом перших 20–50 діб росту і розвитку 

рослин залежно від діючої речовини протруйника [3]. Вибір протруйника насіння доцільно 

здійснювати з врахуванням результатів фітоекспертизи насіння, а також обстеження посівів 

у період вегетації рослин. 

Сучасні РРР є індукторами стійкості рослин з регуляторними і біозахисними 

властивостями. Одним із способів, що послаблює негативний впливу стресових чинників на 

продуктивність сільськогосподарських культур є поєднане використання стимуляторів росту 

рослин та збалансованого мінерального живлення [4, 5]. Однак, питання впливу 
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стимуляторів росту рослин сумісно з фунгіцидами на формування продуктивності ячменю 

ярого у різних екологічних умовах вирощування залишаються недостатньо вивченими.  

Методика досліджень. Метою наших досліджень  було вивчення ефективності 

обробки насіння ячменю ярого стимуляторами росту рослин сумісно із 

протруйниками фунгіцидної дії на розвиток збудників хвороб та урожайність 

зерна. Дослідження проводили на чорноземних грунтах в умовах ТОВ «АСТ» 

Андрушівського району Житомирської області.  

Схема досліду включала протруйники насіння та стимулятори росту рослин: 1. 

Контроль (обробка водою); 2. Вінцит Форте SC, КC, 1,25 л/т; 2. Біосил, ВСР, 10 мл/т; 3. 

Вимпел, РК, 0,5 кг/т; 5. Вінцит Форте SC, КC, 1,25 л + Біосил, ВСР, 10 мл/т; 6. Вінцит Форте 

SC, КC, 1,25 л + Вимпел, РК, 0,5 кг/т. Площа дослідної ділянки становила 100 м
2
, 

повторність триразова, розміщення ділянок систематичне. Агротехнологія вирощування 

ячменю ярого сорту Саломі загальноприйнята для зони, де були проведені дослідження. 

Фітоекспертизу насіння проводили шляхом пророщування зразків зерна ячменю ярого у 

чашках Петрі на двох шарах зволоженого фільтрувального паперу за стандартними 

методиками. Розвиток кореневих гнилей залежно від обробки насіння препаратами 

визначали за загальноприйнятими методиками [6]. Збирання і облік урожаю зерна ячменю 

ярого проводили прямим комбайнуванням. Статистичну обробку отриманих 

експериментальних даних проводили методом дисперсійного аналізу за допомогою 

прикладних комп’ютерних програм. 

Виклад основного матеріалу. Результати проведених нами досліджень свідчать про 

високу ефективність сумісного застосування фунгіцидів та стимуляторів росту рослин для 

обробки насіння ячменю ярого перед посівом (табл.1).  

 

Таблиця 1. Ефективність протруювання насіння ячменю ярого, 2019–2020 рр. 

Варіант досліду 

Енергія 

проростання,  

% 

Лабораторна 

схожість, % 

Ураженість насіння 

фузаріозом, % 

Контроль (обробка водою); 84,9 87,2 10,4 

Вінцит Форте SC, КC, 1,25 л/т 83,1 85,9 0,9 

Біосил, ВСР, 10 мл/т 85,3 87,2 8,9 

Вимпел, РК, 0,5 л/т 85,8 87,7 8,2 

Вінцит Форте SC, КC, 1,25 л + 

Біосил, ВСР, 10 мл/т 
86,1 89,0 1,2 

Вінцит Форте SC, КC, 1,25 л + 

Вимпел, в.р., РК, 0,5 л/т 
86,4 89,4 1,0 

 

Ураженість насіння патогенними мікроорганізмами під впливом хімічного препарату 

Вінцит Форте SC, КC зменшується на 9,8 % порівняно з контролем. Обробка насіння ячменю 

ярого стимуляторами росту Біосил та Вимпел суттєво не впливає на зменшення ураженості 

насіння патогенними мікроорганізмами. Застосування суміші Вінцит Форте SC, КC із 

стимуляторами росту Біосил і Вимпел на 9,2–9,4 % зменшує ураженість насіння хворобами. 

Цей захід забезпечує знезараження насіння від збудників хвороб на 88–90 % порівняно з 

контролем. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що обробка ячменю ярого системним фунгіцидом 

Вінцит Форте SC, КC зменшує розповсюдженість кореневих гнилей на 32,9 %, а поширення 

– на 11,2% порівняно з контролем (рис.1).  
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Рис 1. Ефективність протруювання насіння ячменю ярого у захисті від фузаріозної 

кореневої гниллі, 2019–2020 рр. 

 

Обробка насіння стимуляторами росту Біосил і Вимпел підвищує стійкість рослин до 

кореневих гнилей, що забезпечує зменшення розповсюдженості та розвитку кореневих 

гнилей відповідно на 11–12,1% і 1,9–2,3 % відповідно порівняно з контролем. Застосування 

суміші Вінцит Форте SC, КC, 1,0 л і стимуляторами росту Біосил і Вимпел на 29,8–30,7 % 

зменшує розповсюдженість кореневих гнилей і на 9,8–10,6 % розвиток кореневих гнилей. 

Ефективність дії суміші фунгіциду із стимуляторами росту складає 81–88 % порівняно з 

контролем. 

Висновки. Ефективним заходом знезараження насіння від хвороб (на 88–90 %) та 

збільшення лабораторної схожості насіння (на 1,8–2,2 %) є застосування перед посівом 

бінарної суміші системного фунгіциду Вінцит Форте SC, КC з стимуляторами росту Біосил 

та Вимпел. Цей захід забезпечує у період вегетації зниження розвитку кореневих гнилей на 

81–88% порівняно з контролем. 
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Постановка проблеми. Гречка  посівна (Fagopyrum esculentum) в Україні 

вирощується, головним чином, на зерно. З неї виготовляють крупу і борошно, синтезують 

лікарські препарати, використовують у тваринництві як корм. Плоди її містять 12–18% білка, 

2–4 жиру, 10–16 клітковини, 70–85% крохмалю. Біологічна цінність або амінокислотний 

склад білків гречки порівняно з іншими культурами найвища. Вони більш повноцінні від 

білків злакових, а за поживністю не поступаються білкам бобових та легко засвоюються. За 

фізіологічними нормами харчування на душу населення на рік потрібно 7,5 кг гречаної 

крупи. Щоб повністю забезпечити потребу в ній з урахуванням експорту, слід мати середні 

врожаї не менше 14–16 ц/га [2, 3, 7].  

Однак зменшення площі посівів гречки в 2019 р. призвело до зниження виробництва її 

у 2,3 раза порівняно з 2018 р. В Україні гречку вирощують практично в усіх областях, але 

основними регіонами виробництва залишаються Лісостеп та Полісся. Родючість ґрунту як 

безцінний, вичерпний, важко поновлювальний ресурс потребує систематичного поповнення 

використаних речовин, особливо у поліських районах. Обґрунтовуючи систему удобрення 

під гречку, слід враховувати умови, які впливають на ефективність застосування добрив. 

Останнім часом ефективним способом забезпечення доступними сполуками є позакореневе 

підживлення рослин за вирощування гречки [5]. 

Результати наукових досліджень В. Я. Хоміної показали, що включення регуляторів 

росту рослин до технології вирощування гречки є одним із найбільш доступних і дешевих 

агротехнічних прийомів підвищення урожайності та покращання якості продукції. За даними 

М. Т. Макрушина застосування регуляторів росту рослин є надійним фактором поліпшення 

біологічних властивостей насіння та продуктивності посівів. Л. Н. Анішин стверджує, що 

біостимулятори підвищують продуктивність посівів за рахунок активізації біологічних 

процесів рослинних організмів та посилення проникності міжклітинних мембран, що сприяє 

повнішому розкриттю їхнього біологічного потенціалу врожайності. Деякі вітчизняні автори 

вказують на те, що застосування біостимуляторів, окрім зростання урожайності на 10–20%, 

поліпшує якість продукції та зменшує у ній вміст нітратів. Тому з’явилась можливість 

зменшити на 20% дію пестицидів на довкілля [1, 4, 6]. 

Мета досліджень полягала у виявленні ефективної дії  позакореневого підживлення 

рослин шляхом поєднання стимулятора росту та борного мікродобрива, за допомогою яких 

можна підвищити урожайність та якість гречки сорту Вікторія. 
Результати досліджень. Дослідження проводили впродовж 2018–2019 рр. на базі 

господарства ТОВ «КСАНТ – 2» Житомирської області Малинського району, с. Устинівка. 
Ґрунти дослідних ділянок дерново-підзолисті супіщані з вмістом гумусу 1,7%. Схема 
польового досліду представлена у табл. 1. Стимулятор росту Вимпел 2 – це комплексний 
природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння та вегетуючих 
рослин, у  якому оптимально збалансований склад багатоатомних спиртів і препарат не 
втрачає рідкий стан за низьких позитивних температур (+5°С і вище). Оракул колофермин 
бору – концентроване борне мікродобриво в органічній (легкозасвоюваній) формі для 
позакореневого підживлення польових культур на дерново-підзолистих, сірих та бурих 
лісових ґрунтах, у яких недостатньо бору. Препарат ефективно ліквідує дефіцит бору в 
рослинах. Не містить баластних домішок, тому не викликає опіків листя, повністю 
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вбирається через листкову поверхню рослини. Бор бере участь у процесі проростання пилку і 
зростанні зав’язі, тому при його нестачі різко знижується насіннєва продуктивність рослин. 
Особливо сильно страждають від нестачі бору репродуктивні органи рослин, відзначається 
пустоцвіт та осипання зав’язей. Кріопротектори, що входять до складу препарату, 
забезпечують захист рослин від пошкоджень під час екстремальних погодних умов – 
заморозки, посуха. 

 
 

Рис. 1. Травостій гречки посівної у період цвітіння, 2019 р. 

Наші дослідження свідчать про високу ефективність поєднання стимулятора росту 
Вимпел 2 з борним мікродобривом Оракул бор, завдяки яким отримана найбільша 
урожайність гречки посівної. Так, дворазове внесення цих препаратів (у період бутонізації та 
цвітіння) значно прискорює наростання зеленої маси та кореневої системи під час вегетації, а 
також при цьому активніше використовуються поживні речовини і зростають захисні 
властивості рослин. На відміну від інших зернових культур, гречка більш вибаглива до тепла 
і вологи ґрунту. У сприятливому, за погодними умовами, 2019 р. урожайність зерна гречки 
на цьому варіанті була найбільшою і становила 2,0 т/га, що на 0,2 т більше порівняно 
контрольним варіантом. Внесення борного мікродобрива Оракул бор забезпечило приріст 
урожаю по відношенню до контролю без добрив – 0,15 т/га, а за рахунок стимулятора росту  
Вимпел 2 отримана прибавка урожаю –  0,05 т/га (табл. 1).  
 

Таблиця 1. Вплив поєднання стимулятора росту та борного мікродобрива на  

продуктивність гречки, 2018–2019 рр. 

№ 
з/п 

Удобрення 
Фази 

внесення 

Урожайність, 
т/га 

 
Маса 1000 
насінин, г 

Натура зерна, г 
 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 
1. 
 

Без добрив 
(контроль) – 0,7 1,8 26,0 28,0 532 550 

2. 

Вимпел 2  
0,5л/га + 

Оракул бор 
1л/га 

бутонізація 

0,85 
 

2,0 
 

27,0 
 

30,4 
 

550 
 

610 
 

початок 
цвітіння 

3. 
Оракул бор 

1л/га   

бутонізація 

0,85 
 

1,95 
 

25,0 
 

28,7 
 

590 
 

600 
 

початок 
цвітіння 
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При застосуванні препаратів Вимпел 2 та Оракул бор збільшуються маса 1000 насінин 

з 28,0 до 30,4 г та натура зерна – з 550 до 610 г.  

Слід відмітити, що ці агротехнічні заходи дають змогу зменшити на 20–30% обсяг 

використання пестицидів без зменшення захисного ефекту. Обробка рослин гречки 

біостимуляторами, за даними науковців, підвищує їхню стійкість проти несправжньої 

борошнистої роси та вірусного опіку, внаслідок чого зростає урожайність до 1,81 т/га [1, 4]. 

Оскільки Оракул бор має потужний фізіологічний вплив на рослину, посилює 

розвиток репродуктивних органів, сприяє інтенсивному проростанню пилку, покращує 

якість запилення квіток і усуває осипання зав’язі, то при цьому значно зменшується 

абортація зав’язей гречки. Так,  на варіанті з внесенням цього мікродобрива абортація 

зав’язей зменшувалася за роками досліджень на 8–10 %, а при поєднанні  його зі 

стимулятором росту Вимпел 2 цей показник знижувався відповідно  на 10–13 %.  

Отже, найвищу урожайність гречки (2,0 т/га) отримали за комбінованого внесення  у 

позакореневе підживлення стимулятора росту Вимпел 2 з борним мікродобривом Оракул 

колофермин бор. При цьому показники якості зерна гречки були найвищими. 
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Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris) – належить до групи найважливіших 

зернобобових культур, які мають велике продовольче значення, особливо для населення 

країн, що розвиваються  [2]. Культура квасолі широко поширена у світовому землеробстві, 

обробляють її більш ніж в 70 країнах в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Вона 

культивується на площі понад 25 млн. га [1]. 

Квасоля (Phaseolus vulgaris) - цінна харчова зернобобова рослина, вирощується 

переважно як продовольча культура. У її насіннІ міститься білка 17–30 %, вуглеводів – 
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54,2 %, жиру – до 3 %, клітковини – 3,7 %, зольних елементів – 3,5 %. Висока енергетична 

цінність квасолі як продукту харчування. У 100 г насіння міститься 309 ккал (1293 кДж). По 

енергетичній цінності вона перевершує яловичину більш ніж в 2 рази, рибу в 7 разів, значно 

поживніша за інші продукти  [5]. Білки квасолі легко розчиняються у воді, тому легко 

засвоюються організмом, залежно від кулінарної обробки засвоюваність білків квасолі 

організмом людини досягає 86–90 %. В склад білків квасолі входить до 30 амінокислот, у 

тому числі незамінні – лізин, триптофан, метіонін, треонін, валін, фенілаланін, лейцин, 

ізолейцин [3]. По складу зольних елементів квасоля перевершує більшість зернобобових 

культур. Наприклад, заліза міститься 12,4 мг/100 г, фосфору – 540 мг/100 г, калію - 1100 мг/ 

100 г, магнію – 100 мг/ 100 г, кальцію – 150 мг/100 г  [4]. 

Мета роботи полягала у пошуку шляхів підвищення урожайності та якості бобів 

квасолі звичайної на основі комплексної оцінки та удосконалення елементів технології 

вирощування в умовах Полісся України. 

Наукові дослідження були проведені впродовж 2019-2020 рр. в умовах СТОВ «Надія», 

Пулинського району Житомирської області. 

Схема досліду: Фактор А – сорт: 1) Щедра; 2) Галактика; 3) Перлина; 4) Надія; 

5) Мавка. Фактор В– удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) N30Р60К60; 3) N30Р60К60+  

«Мікофікс»; 4) N30Р60К60+Гуміфілд ВР-18. На посівах квасолі звичайної застосовували 

препарат Мікофікс вироблений на основі мікоризного гриба Glomus intraradices, містить 

наступні елементи: живі вегетативні клітини, спори мікоризоутворюючого гриба - 1% 

(мінімум 2000 спор/гр) Mycorriza Glomus intraradices (CMCCROC7); субстанція - 99% 

екстракт морські водорості Ascophyllum nodosum з низьким вмістом мікро- та 

макроелементів природнього походження; ПАР; додаткові елементи, які забезпечують 98% 

життєздатності гриба та виняткову адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов, 

ефективнішу мікоризацію. Та Гуміфілд BP 18 – унівepcaльний aнтиcтpecaнт, який 

зacтocoвуєтьcя як для oбpoбки нacіння, тaк і для пoзaкopeнeвoгo підживлeння. 

Bикopиcтoвуєтьcя для пocилeння oпopу pocлини cтpecaм pізнoї пpиpoди, cтимуляції 

poзвитку кopeнeвoї cиcтeми. 

Негативний вплив стресових факторів може знизити урожайність до 50%, а іноді 

призводити до повної загибелі рослин. Використання для обробки насіння антистресантів і 

стимуляторів росту дає можливість адаптувати рослини до стресових умов, що складаються 

на полі, а це, відповідно, і збереження потенційного врожаю. Гуміфілд ВР-18 це 

універсальний антистресант, що використовується для обробки насіння. Посилює опір 

рослин до стресів різної природи, стимулює розвиток кореневої системи, сприяє 

додатковому накопиченню пластичних речовин [6] . 

В наших дослідах ми вивчали сорти квасолі звичайної української селекції, найкраще 

серед них себе зарекомендували сорт Перлина, Мавка та Галактика. Було встановлено, що 

найкращі варіанти досліду в середньому за 2 роки були на ділянках з внесенням препарату 

Гуміфілд ВР-18. На даному варіанті урожайність у сорту Перлина становила 2,19 т/га, у 

сорту Галактика – 2,15 т/га та у сорту Мавка – 2,09 т/га. Найнижчу урожайність на даному 

варіанті удобрення отримали у сорту Надія – 1,99 т/га. Як ми бачимо з отриманих даних, 

істотний вплив на отримання високого врожаю має сорт. Так, при майже однакових затратах 

на вирощування при правильному виборі сорту, можна отримати значно вищий врожай. 

З метою отримання максимального врожаю квасолі звичайної в умовах Полісся 

України, необхідно використовувати сорт Перлина та вносити N30Р60К60+Гуміфілд ВР-18. 
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 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИХОДЕРМІНУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ 

 

М. Климчук, магістр, 

О.М. Невмержицька, доцент кафедри захисту рослин 

 

Однією із причин великих втрат врожаю цукрових буряків є широке розповсюдження 

ґрунтової інфекції. Разом з тим, види Fusarium spp. та Rhizoctonia spp. належать до 

найпоширеніших збудників хвороб коренеплодів цукрових буряків. Для контролю розвитку 

збудників видів Fusarium spp. та Rhizoctonia spp. необхідно застосувати всі методи 

інтегрованого захисту рослин, серед яких одним з перспективних та екологічно безпечним є 

біологічний метод захисту рослин. Виходячи з цього, нами проведено дослідження щодо 

можливості використання штаму Trichoderma hamatum ZH-6 для контролю розвитку 

коренеїду сходів та гнилей коренеплодів цукрових буряків, зокрема, ефективності рядкового 

внесення біологічного агенту порівняно з обробкою насіння. 

При вивченні різних способів використання штаму Trichoderma hamatum ZH-6 на 

початковий ріст і розвиток сходів цукрових буряків, нами було відмічено таку залежність.  

 

Таблиця 1. Вплив різних способів використання штаму Trichoderma hamatum ZH-6 на 

початковий ріст і розвиток сходів цукрових буряків, УЛДСС 

Варіанти 

Перша пара листків Друга пара листків 

Маса 100 
ростків, г 

Кількість 
сходів, 

шт./м. пог. 

Маса 100 
ростків, г 

Густота 
сходів, шт./м. 

пог. 

Обробка насіння 
Контроль (насіння без 
обробки) 

19,8 7,4 56,1 5,7 

Тачигарен, 6 кг/т 23,1 8,5 63,1 8,1 
Хетомік, 6 кг/т 21,9 7,9 54,7 6,5 
Триходермін, 6 кг/т  22,9 7,7 66,4 7,2 
T. hamatum ZH-6, 6 л/т 20,6 7,4 63,6 6,7 

Внесення препарату в ґрунт 
T. hamatum ZH-6, 35 
кг/га  

22,5 7,8 71,7 7,4 
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Обробка насіння штамом T. hamatum ZH-6 збільшила густоту сходів на 1 шт./м. пог. у 

порівнянні із контрольним варіантом у фазі другої пари справжніх листків.  Більш 

ефективним способом застосування штаму T. hamatum ZH-6 є внесення в грунт. Густота 

сходів підвищується на 1,7 шт./м. пог. 

Густота сходів у фазу першої пари листків при обробці насіння біопрепаратами 

Хетомік і Триходермін становила 7,9 та 7,7 шт./м. пог. У фазу розвитку другої пари 

справжніх листків відмічено зменшення густоти сходів понад 2 % порівняно із фазою першої 

пари справжніх листків. Найбільша маса 100 ростків (23,1 г) і найбільшу кількість сходів (8,5 

шт./м. пог) відмічено при застосуванні препарату Тачигарену (еталон). 

При вивченні густоти стояння рослин на період збирання урожаю відмічено, що в 

контролі (табл. 2) густота рослин становила 82,5 тис. шт./га. 

 

Таблиця 2. Продуктивність цукрових буряків залежно від способу обробки штамом 

Trichoderma hamatum ZH-6, УЛДСС 

Варіанти 

Густота 

рослин, 

тис.шт./га 

Кількість 

рослин, 

уражених 

гнилями 

коренеплодів, 

% 

Врожайніс

ть, т/га 

Цукристіс

ть, % 

Вихід 

цукру, т/га 

Обробка насіння  

Контроль 

(насіння без 

обробки)  

82,5 26,9 36,95 16,48 6,09 

Тачигарен, 6 кг/т 95,8 6,5 43,3 16,12 6,98 

Хетомік, 6 кг/т 89,2 11,1 40,1 16,57 6,64 

Триходермін, 6 

кг/т  
96,0 7,8 42,1 16,43 6,92 

T. hamatum ZH-6, 

6 л/т 
87,0 8,3 39,6 16,54 6,55 

Внесення препарату в ґрунт 

T. hamatum ZH-6, 

35 кг/га  
97,5 6,3 44,1 16,76 7,40 

 

За роки досліджень встановлено, що обробка насіння препаратами Триходермін і 

Хетомік хоч і забезпечила збереження оптимальної густоти насадження – 96 та 89,2 

тис.шт./га, проте внесення в рядки штаму гриба ZH-6 Trichoderma hamatum збільшує густоту 

стояння. Так у цьому варіанті густота рослин була на 15 тис. шт./га більшою порівняно із 

контролем і на 1,5 та 8,3 тис. шт./га у порівнянні із варіантами, де насіння оброблялось 

препаратами Триходермін і Хетомік. 

Спостерігаючи за врожайністю коренеплодів при обробці насіння біопрепаратами ми 

відмітили, що при внесенні в грунт штаму ZH-6 Trichoderma hamatum спостерігається 

збільшення урожайності порівняно не тільки з абсолютним контролем, а й з еталоном – на 

1,7 тис. шт./га. 

Обробка насіння біопрепаратами Хетомік і Триходермін дає прибавку до урожаю 3,15 

та 6,35 т/га, 2,65 т/га становив приріст урожайності при висіванні насіння обробленого 

штамом ZH-6 Trichoderma hamatum. Найбільший приріст (7,15 т/га) до урожаю дає внесення 

в грунт штаму ZH-6 Trichoderma hamatum.  

Основним показником все ж таки є збір цукру. Даний показник є найбільшим при 

внесенні штаму T. hamatum ZH-6 в рядки і становить 7,40 т/га, що на 1,31 т/га більше у 

порівнянні із контролем. 
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Отже, внесення Trichoderma hamatum ZH-6 під час сівби є ефективним, оскільки дає 

змогу підвищити врожайність цукрових буряків на 7,15 т/га. Також збільшується цукристість 

коренеплодів і відповідно збір цукру зростає. 

 Застосування штаму T. hamatum ZH-6 доцільно використовувати для контролю 

розвитку коренеїду сходів та гнилей коренеплодів цукрових буряків. Встановлено, що 

внесення біологічних препаратів в рядки при сівбі цукрових буряків (разом з рядковими 

добривами) є ефективним методом боротьби із хворобами коренеплодів цукрових буряків 

під час вегетації. 
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Постановка проблеми. Найбільш продуктивними кормовими культурами для 

організації зеленого конвеєра є кукурудза на силос, багаторічні та однорічні трави в чистих 

посівах і в сумішках. Одним із важливих резервів зміцнення кормової бази в господарствах є 

насичення кормових сівозмін проміжними культурами, які дозволять підвищити 

продуктивність кормового гектара на 30–50 %. Серед озимих проміжних культур на зелений 

корм найбільше поширення на Поліссі отримали посіви озимого жита, озимого жита з 

озимим ріпаком, озимою викою, які дають значну зелену масу в ранньовесняний період. 

Після виходу жита в трубку спостерігається погіршення якості зеленої маси. До моменту 

повного колосіння проходить різке збільшення вмісту клітковини, зменшення кількості 

протеїну і перетравного білка. Тому вирощування озимого жита в сумішці з озимою викою 

поповнює зелену масу протеїном. Це пояснюється тим, що вика використовує азот, 

нагромаджений за допомогою бульбочкових бактерій. Вирощування озимого жита з 

бобовими культурами різко збільшує збір зеленої маси і перетравного білка в ній [1, 2, 5, 6]. 

Організація літньої годівлі тварин у господарствах є важливою, особливо за 

відсутності культурних пасовищ. Тому особливості створення зеленого конвеєра ранньої 

весни заслуговують на увагу і потребують проведення наукових досліджень. Впровадження 

у виробництво проміжних культур збільшує тривалість годівлі худоби зеленими кормами 

восени на 50-60, а навесні – на 15-20 днів, що сприяє не тільки збільшенню виробництва 

тваринницької продукції, а  й економії значної кількості кормів, заготовлених на зиму, 

безперебійному постачанню їх протягом  усього року. Якщо врахувати, що зелені корми за 
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поживністю незамінні і виробництво їх найдешевше, то тваринницька галузь, маючи їх у 

достатній кількості, одержить значно більше продукції, а головне, дешевшої від тієї, яку має 

від зимових кормів [3, 4,7]. 

Метою наших досліджень було вивчення продуктивності озимих і ярих проміжних 

культур та їх сумішок на зелений корм.  

Проміжні посіви в агроекосистемі відіграють важливе значення, позаяк впливають на: 

 родючість ґрунту (поповнення органічних речовин та азоту; посилення 

біологічної активності; збільшення кількості та активації дощових черв’яків; покращення 

агрофізичних, агрохімічних, водних, теплових властивостей; зменшення втрат гумусу; 

активне розпушування орного і підорного шарів біологічним шляхом – за рахунок кореневих 

систем рослин-сидератів; покращення будови і агрегатного стану; посилення детоксикації 

ґрунтового середовища; зменшення непродуктивних втрат вологи та поживних речовин за 

рахунок зниження процесів інфільтрації з верхнього шару ґрунту, і тим самим підвищується 

коефіцієнт використання опадів, добрив та хімічних меліорантів; підсилення плодозміни в 

сівозмінах короткої ротації і насичення культурами одного виду);  

 фітосанітарний стан ґрунту і посівів (зменшення забур’яненості посіву та 

грибкових захворювань культурних рослин; провокування насіння бур’янів до проростання; 

зменшення кількості шкідливих організмів; усунення несумісності культур у насичених 

сівозмінах; біологічне оздоровлення); 

 регулювання інтенсивності ерозійних процесів: уповільнення і припинення 

ерозійних процесів; збільшення інтенсивності снігозатримання; зниження негативної дії 

важких машин і механізмів; швидке затінення і максимально тривале утримання ґрунту під 

рослинним укриттям; зменшення ущільнення і запливання ґрунт;  

 розширення кормової бази для бджільництва (ріпак, суріпиця, гірчиця, гречка, 

буркун, люпин тощо) є медоносними рослинами; 

 продуктивність агрофітоценозу: отримання в зеленому конвеєрі цінних та 

дешевих соковитих кормів від ранньої весни до пізньої осені; збільшення коефіцієнта 

використання ФАР; збільшення урожайності культур; підвищення коефіцієнта використання 

ріллі; підвищення продуктивності сівозміни; сировина для харчової та переробної 

промисловості (біопаливо, олії тощо); 

 економічну доцільність: зменшення виробничих витрат у землеробстві 

(обробіток ґрунту, удобрення, захист рослин); проміжні культури на корм чи сидерат – 

важлива ланка енерго- і ресурсоощадних технологій вирощування польових культур; 

 стан довкілля і якість продукції: зведення до мінімуму потреби використання 

пестицидів; отримання екологічно безпечної продукції; поліпшення екологічного стану 

довкілля; поліпшення якості та зберігання продукції [8]. 

Результати досліджень. На основі проведених виробничих досліджень в умовах 

Новоград-Волинського району нами установлено високу продуктивність озимих проміжних 

культур. Це свідчить про можливість організації повноцінного зеленого конвеєра в 

господарстві протягом вегетаційного періоду. Зокрема, виявлено значне наростання зеленої 

маси з  озимого ріпаку та гібриду Тифон. Відомо, що ці капустяні культури мають важливе  

кормове значення. Цінність їх визначається тим,  що вони дають ранній доброякісний 

зелений корм (табл. 1). 

Дослідження свідчать, що гібрид Тифон був більш урожайним, ніж озимий ріпак. Так, 

у фазі бутонізації Тифону урожайність зеленої маси становила в середньому за два роки 

213,9 ц/га, а у фазі цвітіння – 251,0 ц/га. 
  



41 
 

Таблиця 1. Урожайність зеленої маси озимих проміжних посівів капустяних 

культур залежно  від строків збирання, 2018–2019 рр. 

 

Культура 
Фаза росту і розвитку 

рослин 

Урожайність, ц/га 

2018 р. 2019 р. середнє 

Озимий ріпак бутонізація 131,8 145,2 138,5 

цвітіння 146,9 168,6 157,8 

Тифон бутонізація 212,5 215,3 213,9 

цвітіння 248,4 253,6 251,0 

 

Результати досліджень із сумішкою озимого жита та озимої вики показують, що 

продуктивність травостою значно залежить від удобрення та строків збирання. Так, 

незалежно від удобрення, урожай вегетативної маси становить у фазу виходу в трубку 111,2–

176,3 ц/га, а в період колосіння – 153,9–235,4 ц/га. Слід відмітити, що виявлена  істотна 

різниця у величині урожаю залежно від удобрення. Так, при застосуванні N30Р60К60,  
одержана прибавка урожаю зеленої маси сумішки озимого жита з озимою викою у період 

виходу в трубку 65,1 ц/га, а в період колосіння – 81,5 ц/га порівняно з варіантом без 

удобрення. Це означає, що при вирощуванні та заготівлі зелених кормів більша ефективність 

виявлена при удобренні посівів. 

На основі проведених виробничих досліджень в умовах Житомирського району 

Житомирської області встановлено високу продуктивність ярого ріпаку на зелений корм у 

проміжних посівах. Це свідчить про можливість організації повноцінного зеленого конвеєра 

в господарстві протягом вегетаційного періоду. Цінність їх визначається тим,  що вони дають 

ранній доброякісний зелений корм і продовжують зелений конвеєр у літньо-осінній період. 

Дослідження свідчать, що ріпак ярий у післяукісних посівах був більш урожайним, ніж у 

післяжнивних. Так, у фазі бутонізації урожайність зеленої маси становила на  удобреному 

варіанті 196,5 ц/га, а у фазі цвітіння – 284,2 ц/га. Приріст урожаю за рахунок внесення 

добрив у нормі N30Р60К90 становив – 54,0 (бутонізація) і 99,8 ц/га (цвітіння). 

Отже, озимі та ярі проміжні посіви кормових культур в умовах Полісся України 

забезпечують додатково до основної культури 20–30 ц/га кормових одиниць і є додатковим 

високобілковим та енергетичним кормом при годівлі тварин в ранній весняний та літньо-

осінній періоди. 
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старший викладач кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 

 

Проблема деградації ґрунтового покриву пов’язана із зростаючим антропогенним тиском 

на ґрунти, стурбованістю суспільства станом довкілля та усвідомленням ролі ґрунтового 

покриву у забезпеченні продовольчої безпеки території, адже визначально проблемою сталого 

виробництва продовольства є наявність родючих ґрунтів [1, 2]. У матеріалах Міжнародної 

конференції ООН з питань навколишнього середовища і сталого розвитку (Ріо-де-Жанейро, 

1992) підкреслюється значна екологічна, економічна та соціальна небезпека процесів деградації 

ґрунтів та опустелювання земель для світової спільноти [3]. За оцінками міжнародних експертів, 

нині майже 2 млрд. га, або 15% світового земельного фонду, уражено деградаційними 

процесами, з яких найбільш поширеними є ерозія, дефляція, виснаження ґрунту на основні 

поживні речовини, засолення, переущільнення та техногенне забруднення [4]. Підраховано, що 

нині від ерозії потерпають усі без винятку європейські країни, де водно-ерозійними 

процесами уражено 115 млн. га, або 12% загальної території, дефльовано – 42 млн. га (4%), а 

ущільнення зачіпає тією чи іншою мірою близько 90% ґрунтів Європи [5, 6]. 

Ця проблема є надзвичайно актуальною і для нашої країни. Глибока криза, в якій 

останніми роками перебуває вітчизняне сільське господарство, супроводжується посиленням 

деградації ґрунтового покриву. Підраховано, що з кожних десяти гектарів 

сільськогосподарських угідь тільки 1 га перебуває у задовільному екологічному стані [7]. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядають як найбільш 

небезпечний результат сільськогосподарського виробництва ерозію, що становить усе 

більшу загрозу ґрунтовому покриву [7, 8]. Внаслідок ерозії верхній шар ґрунту змивається у 

25 разів швидше, ніж на цілинних ділянках, а саме у цьому шарі накопичується гумус і 

поживні речовини, що визначають родючість ґрунту. Середньорічні втрати гумусу від ерозії 

досягають у Поліссі 2,4 млн. т, у Лісостепу – 11,0, Степу – 10,3 млн. т [9]. На чорноземних 

ґрунтах втрати поживних речовин за рахунок змиву при ерозії складають 12–17 кг/га 

валового азоту, 10–14 кг/га фосфору, 80–90 кг/га калію [10]. При цьому значно погіршуються 

агрофізичні, водні, агрохімічні і біологічні властивості ґрунтів, замулюються річки, озера і 

ставки, що докорінно змінює характер екологічної ситуації в агроландшафтах. 

Надмірна розораність території Київщини, у тому числі схилових земель, загострили 

процеси водної ерозії настільки, що нині ними охоплено 174 тис. га, тобто майже 12% 

сільськогосподарських угідь, у тому числі 135 тис. га ріллі. Майже 70 тис. га, або 5,5% 

орного фонду області розташовано на схилах крутістю понад 30, у тому числі на схилах з 

ухилом понад 70 – 12,3 тис. га.  

Ерозія як фактор деградації ґрунтового покриву оцінюється передусім інтенсивністю 

середньорічних втрат ґрунту. Згідно з деякими даними, середньообласні щорічні втрати 

верхнього родючого шару ґрунту внаслідок водної ерозії та дефляції складають 4,1 млн. т, з 

яким втрачається 0,9 млн. т гумусу та 924,1 тис. ц валових форм поживних речовин, у тому 

числі 43,6 тис. ц азоту, 38,6 тис. ц фосфору, 841,9 тис. ц калію. Найбільший розрахунковий 

змив ґрунту з орних земель спостерігається у Богуславському районі – 42,3 т/га, тоді як у 

цілому для області цей показник становить 11 т/га. 

Необхідною умовою для наукового обґрунтування стратегії охорони ґрунтів від ерозії 

є оцінка їхньої фактичної еродованості. Важливими якісними характеристиками ґрунтового 

покриву, за допомогою яких оцінюється фактичний стан прояву водної ерозії, є коефіцієнт 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-odzp
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еродованості (Кер) та дані щодо розподілу еродованих ґрунтів за градаціями ступеня 

еродованості. 

Проведення інтегральної оцінки екологічного стану орних земель за ознаками 

територіального поширення та інтенсивності прояву деградаційних процесів дозволило 

порівняти загальну деградованість ріллі Київської області на районному та зональному 

рівнях (рис. 1). У найгіршому екологічному стані знаходяться землі Поліської зони (Д=2,3 

бала), де три райони з чотирьох характеризуються високою деградованістю ґрунтового 

покриву. Напружений екологічний стан мають орні землі лісостепової частини області 

(Д=2,1 бали), більша частина яких характеризується значною, а 6 районів – високою 

деградованістю. Дещо у кращому стані знаходяться орні угіддя міжзональної території 

(Д=1,9 бала), а ґрунтовий покрив Києво-Святошинського району оцінюється як найменш 

деградований у області. 

Запропонована методика є однією з перших спроб комплексно оцінити загальну 

деградованість орних земель будь-якої території. Подальші дослідження в цьому напрямку 

мають бути направлені на врахування не тільки середнього та сильного, а й слабкого ступеня 

прояву ґрунтових деградаційних процесів, що дозволить більш точно оцінити екологічний 

стан орних земель з метою його контролю та прийняття відповідних управлінських рішень 

щодо призупинення та попередження розвитку ґрунтових деградаційних процесів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Оцінка екологічного стану орних земель Київської області за проявом 

деградаційних процесів 
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Отже, результати оцінки екологічного стану орних угідь Київської області за проявом 

деградаційних процесів дозволили обґрунтувати зміну пріоритетів у ряду традиційних і 

нових видів деградації для природно-сільськогосподарських зон Київської області. Для зони 

Полісся найбільш значимими виявилися процеси дегуміфікації, виснаження на калій, 

забруднення радіонуклідами, підкислення та перезволоження. На території Лісостепової 

зони значних масштабів набули: виснаження ґрунту на поживні елементи, дегуміфікація, 

ерозія та дефляція, забруднення Cs
137

, підкислення та засолення. На орних землях перехідної 

міжзональної території найбільше лімітують родючість ґрунтів процеси дегуміфікації, 

виснаження на основні елементи живлення рослин, підкислення та перезволоження. Оцінка 

масштабів прояву деградаційних процесів ще раз вказує на необхідність проведення 

негайних природоохоронних заходів щодо збереження та відтворення родючості ґрунтів та 

поліпшення екологічної ситуації в області. 
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Коренеплоди моркви цінуються на ринку споживання насамперед завдяки вмісту 

вітамінів, цукру солей кальцію та заліза до то ж вони мають привабливе червоно-оранжеве 

забарвлення. Моркву широко використовують при консервуванні та в кулінарії, придатна 

вона і  до споживання у сирому вигляді, займаючи чільне місце в раціоні харчування як 

продукт щоденного вживання.  
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Важливим є значення моркви як джерела вітаміну С, вміст якого може сягати у 

окремих сортів до 10 мг%. Проте хімічний склад коренеплодів моркви змінюється залежно 

віл умов вегетаційного періоду, сортового складу та особливостей технології вирощування. 

В Україні по площі посіву ця культура займає близько 7% від загальних площ посіву 

овочевих культур [1]. 

Завдяки своїм морфологічним особливостям, а саме тонкому шару покривних тканин 

при зберіганні морква швидко втрачає вологу, тому більше порівняно з іншими 

коренеплодами уражується хворобами і шкідниками, що призводить до збільшення втрат 

урожаю, які можуть становити близько третини закладеного на зберігання. Саме тому перед 

закладанням на зберігання потрібно проводити калібрування. видаляючи уражені хворобами 

та нестандартні коренеплоди. Погано зберігаються пізньозібрані, підв’ялі та підморожені 

коренеплоди моркви  Вимоги державної системи стандартизації до моркви наведені в табл.1. 

 

Табл.1. Вимоги до якості моркви свіжої за ДСТУ 7035:2009 

Назва показника Характеристика та норми для товарного сорту 

першого другого 

Зовнішній вигляд 

Коренеплоди свіжі, цілі, чисті, не зів'ялі, не тріснуті, 
без пошкоджень, не уражені хворобами, без 
надмірної зовнішньої вологи, типові для ботанічного 
сортотипу за формою і забарвленням, з довжиною 
залишених черешків не більше 2,0 см або з 
обрізаними врівень з плечиками коренеплоду 

 Допустимі коренеплоди: із заруб-
цьованими неглибокими (від 0,2 см 
до 0,3 см) природними тріщинами в 
корковій частині (покритими 
епідермісом), які утворилися в 
процесі формування коренеплоду; з 
незначними наростами, які 
утворилися в процесі розвитку 
бокових корінців, що суттєво не 
псують зовнішній -вигляд 
коренеплоду 

Смак і запах 
Властиві даному ботанічному сортотипу, без 

стороннього запаху і присмаку 

Розмір коренеплоду за найбільшим поперечним діаметром, см: 
сортотип Геранда 
сортотип Шантене  
сортотип Нантська  
сортотип Амстердамська  
сортотип Валерія 

4,0-6,0 
3,0-5,0 
3,0-5,0 
3,5-5,0 
2,5-3,0 

3,0-8,0 
3,0-7,0 
2,5-6,0 
3,5-7,0 
2,5-6,0 

Розмір коренеплоду за довжиною, см, не менше: 

сортотип Геранда 7,0 Без обмежень 

інші сортотипи 10,0 Без обмежень 

Вміст коренеплодів, % відносно 

маси, не більше: 
  

надламаних, довжиною не менше 
7,0 см (коренеплід, відломлений 
біля осьового корінця), не типові за 
формою, але не розгалужені, з 
неправильно обрізаними листками 
(порізами плечиків), у сукупності 

Не допустимо 5,0 

зокрема для підприємств консервної 
промисловості: поламаних 

Не допустимо 2,0 
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тріснутих Не допустимо Не допустимо 
Вміст коренеплодів 3 тріщинами 
довжиною не більше 2,0 см і 
глибиною не більше 0,5 см 

Не допустимо Без обмежень 

Вміст коренеплодів під-гнилих, 
зів'ялих, з ознаками зморшкуватості, 
запарених, підморожених, 
тріснутих, з відкритою серцевиною 

Не допустимо Не допустимо 

Наявність землі на коренеплодах, % 
відносно маси, не більше 

1,0 1,0 

 

Проте навіть у сховищах з використанням передових технологій при закладанні на 

зберігання стандартної продукції втрати можуть бути надлишковими, при недотриманні 

рекомендованої технології вирощування, а тому дослідження з визначення строків і способів 

зберігання моркви на її якість є актуальними. 

Рекомендовані режими зберігання становить – температура від 0 до +1°С, відносна 

вологість від 85 до 90%, у сховищах має  бути темно [2].  

Нині відомо багато способів зберігання моркви. Відомі способи зберігання моркви у 

буртах та траншеях. Найбільш ефективними виявляються способи зберігання моркви у тарі зі 

штучним охолодженням, в якості тари використовують ящики місткістю 15-20 кг, 

контейнери на 100-150 кг, на стелажах в поліетиленових мішках з сіліконом та отворами для 

стікання краплинної вологи. Зберігають моркву також насипом [3]. 

На зберігання закладали стандартну моркву сортотипу Шантане. Закладали на 

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

природньою припливною вентиляцією насипом та у тарі. На дослідне зберігання моркву 

викладали в ручну при умові, що варіант складається зі 100 коренеплодів. Повторність 

варіант в досліді 3 кратна. 

Визначення показників якості овочів, що закладалася на зберігання проводили по 

загальноприйнятим методикам  вміст сухих речовин термогравіметричним методом за ДСТУ 

ISO 751, масову частку вітаміну С у зразках, що досліджуються, визначали за допомогою 

титрометричного методу згідно ГОСТ 24556. 

Результати досліджень. В результаті проведених аналізів  встановлено, табл. 2. 

 

Таблиця 2. Втрати сухих речовин та цукрози білокачанною капустою залежно від 

способів її зберігання, середнє за 2018-2020 рр. 

Показник 

Варіант 

насипом 
у поліетиленових мішках з 

силіконом 

листопад лютий березень листопад лютий березень 

Сухі речовини, % 14,15 10,19 8,93 14,15 10,46 9,37 

Втрати: 

- абсолютні 

- відносні 

- 

 

3,96 

27,92 

 

5,22 

36,89 

- 

 

3,69 

26,05 

 

4,78 

33,78 

Вітамін С, мг% 7,58 4,31 3,82 7,58 4,48 4,06 

Втрати: 

- абсолютні, 

мг% 

- відносні, % 

-  

3,27 

43,12 

 

3,76 

49,60 

  

3,10 

40,90 

 

3,52 

46,44 
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З даних таблиці можна зробити висновок, що способи зберігання впливають на 

збереження сухої речовини та вітаміну С. Зберігання моркви в у поліетиленових мішках з 

силіконовими вставками не залежно від тривалості зберігання забезпечує зниження 

абсолютних втрат сухої речовини на 0,27-0,44% порівняно зі зберіганням у контейнерах без 

вкладишів. Втрати вмісту вітаміну С залежно за зберігання моркви в у поліетиленових 

мішках зменшуються порівняно зі зберіганням насипом на 0,17-0,24 м%. 

Отже, питання післязбиральної доробки, зберігання моркви є актуальними, а оскільки 

існують різні способи післязбиральної доробки, різні режими та способи зберігання цієї 

культури і вибір оптимального способу зберігання забезпечує максимальний вихід товарної 

продукції моркви підвищеної якості. Розмір втрат найважливіших поживних речовин при 

зберіганні моркви знаходиться у прямій залежності від режимів та способів зберігання. 
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

 

А. В. Литвинчук, магістр 

науковий керівник Н. Г. Матвійчук, к. с.-г. наук 

асистент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

 

Озима пшениця – основна продовольча культура, яка вирощується в усіх ґрунтово-

кліматичних зонах України на 8,0-9,5 млн. гектарів. Вона рано відновлює вегетацію, добре 

конкурує з бур’янами, здатна формувати високий врожай та є хорошим попередником для 

просапних культур [1]. 

У зерновому балансі країни провідне місце належить пшениці. Найважливіше 

завдання на перспективу — зростання врожайності й поліпшення якості зерна на основі 

інтенсифікації виробництва. 

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що застосування інтенсивних технологій 

вирощування пшениці на сучасному етапі розвитку землеробства дає можливість у зонах із 

сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами постійно одержувати на великих площах 45-

50 ц/га зерна [4]. 

Сучасним напрямом підвищення якості і врожайності продукції рослинництва є 

впровадження в сільськогосподарське виробництво високих енергозберігаючих технологій із 

застосуванням регуляторів росту рослин.  

Регулятори росту рослин – це природні фітогормони, їх штучні аналоги або 

композиційні препарати, які містять збалансований комплекс фіторегуляторів, біологічно 

активних речовин, мікроелементів, що дозволяють цілеспрямовано регулювати 

найважливіші процеси росту і розвитку рослин, ефективно реалізовувати потенційні 

можливості сорту або гібрида, закладені в геномі природою, селекційним або генно-

інженерним процесом. Вони підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів 

природного або антропогенного походження – критичних перепадів температур, дефіциту 

вологи, фітотоксичній дії пестицидів, враженню хворобами і шкідниками [2, 3]. 
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Досліди проводили 2018–2019 р.р. в ТОВ «ІнтерАгроСервіс Насіння» Диканьського 

району Полтавської області. 

Основними ґрунтами в районі являються: чорноземи типові. В орному шарі цих 

ґрунтів міститься від 3,6 до 4,7 % гумусу. Реакція ґрунтового розчину слабокисла (рН=5,9-

6,7 ), а інколи і близька до нейтральної, гідролітична кислотність низька 2,2 -2,9 і менше м.-

екв. на 100 г ґрунту. Ступінь насичення ґрунту основами знаходиться в межах 91-97%. 

рН(ксI) 5,6-6,2. він слабо забезпечений рухомими формами азоту 108 мг/кг ґрунту. Вміст 

рухомого фосфору і калію (за Чіріковим) в оцтовій витяжці відповідно 119 і 101 мг/кг ґрунту. 

Сорти пшениці озимої, які вивчали в досліді – Донецька 48, Донецька 46, 

Миронівська 30, Веселка. Вивчали вплив позакореневої обробки посівів озимої пшениці на 

структуру врожаю і урожайність. Позакореневу обробку проводили на IV етапі органогенезу 

(300 л/га робочого розчину). Структуру врожаю визначали з 1 м², а врожайність з 10 м², які 

відбирали через 100 кроків по діагоналі поля (Б.А.Доспєхов). 

Вивчали вплив різних доз регуляторів росту за схемою : 

1. Контроль ( насіння оброблено водою, 10 л/т ). 

2. Емістим С ( 1мл/т ) 

3. Емістим С ( 5 мл/т ) + композиція металів №1 ( 100 мл/т ) 

Збирання озимої пшениці розпочинали у фазі воскової стиглості зерна розподільним 

способом. Скошували пшеницю жатками ЖВН-6А у валки товщиною 12-18 см, шириною 1,8 

м при висоті зрізу 15-20 см. Через 2-4 дні підсохлі валки підбирали комбайнами СК- 5М 

„Нива‖ з приставками ПУН-5і обладнані підбирачами ППТ-2. 

Зазвичай ретарданти (регулятори росту) часто асоціюють як одне ціле з виляганням 

зернових. Адже, вилягання посівів на ранніх етапах призводить до того, що погіршується 

фотосинтетична продуктивність посіву, збільшується інтенсивність розвитку хвороб, 

рослини гірше віддають пластичні речовини до зернівки, як наслідок ми втрачаємо в натурі 

зерна, втрачаємо в його масі, погіршується якість. Тобто тут ціла низка чинників, яка в 

подальшому призводить, як до недобору урожаю, так і до погіршенні його якості. 

В своїх дослідженнях ми також вивчали кількість продуктивних стебел, які не вилягли. 

 

Таблиця 1. Вплив передпосівної обробки насіння озимої пшениці на збереженість 

рослин до збирання 

Сорти 

Кількість продуктивних стебел перед збиранням млн. шт/га 

Контроль 
Емістим 

С 

% до 

контролю 

Емістим С +  

комп. мет 

% до 

контролю 

Донецька 48 3 3,1 103,3 3,2 106,7 

Донецька 46 5 5 102 5,3 110,4 

Миронівська 30 2,9 3,3 113,8 3,6 124 

Веселка 2,9 3,1 107 3,3 113,8 

Отримані нами дані свідчать, що за рахунок емістиму С, до збирання збереглось 

рослин більше по сортах на 2,0 – 13,8 %. 

А за рахунок емістиму С + композиція мікроелементів – на 6,7 – 24,0 %. Все це 

безумовно вплинуло на урожайність (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Вплив передпосівної обробки насіння на урожайність озимої пшениці 

Варіанти 

Донецька 48 Донецька 46 Миронівська 30 Веселка 

ц/га 
± до 

контролю 
ц/га 

±до 

контролю 
ц/га 

± до 

контролю 
ц/га 

± до 

контролю 

Контроль 25 0 46,6 0 29 0 21,1 0 
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Емістим С 25,7 0,7 48 1,4 33 4 22,1 1 

Емістим С + 

композиція 

металів 

27 2 51 4,4 35 6 23 1,9 

Згідно отриманих даних за рахунок емістиму С урожайність по сортах підвищилась 

лише на 1-4 ц/га. Найбільша прибавка (6 ц/га) отрималась по сорту Миронівська 30, 

найменша – по сорту Донецька 48 – лише 0,7 ц/га. 

По варіанту емістим С + композиція мікроелементів прибавка урожаю становила 1,9 – 

6,0 ц/га. Найбільш чутливими до передпосівної обробки виявились сорти Донецька 46 і 

Миронівська 30. По цих сортах прибавка зерна становить 4,4 – 6,0 ц/га. Отримані прибавки 

урожаю в цьому варіанті суттєві. 

Таким чином, регулятори росту значно впливають на вилягання рослин пшениці 

озимої, кількість продуктивних стебел перед збиранням за рахунок Емістиму С була більше 

по сортах на 2,0 – 13,8 %, що підвищило врожайність на 4 ц/га по сорту Миронівська 30; 1,4 

ц/га – сорт Донецька 46; 0,7 ц/га – Донецька 48 та 1 ц/га – Веселка. За рахунок емістиму С + 

композиція мікроелементів – на 6,7 – 24,0 %, що підвищило врожайність на 6 ц/га по сорту 

Миронівська 30; 5,6 ц/га – сорт Донецька 46; 2 ц/га – Донецька 48 та 1,9 ц/га – Веселка.  
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 професор кафедри рослинництва 

 

Рід Crataegus L.  (глід) належить до родини Розові (Rosaceae). Це одна з найцікавіших 

дикорослих плодових рослин.  Невисоке дерево у пору цвітіння вкрите біло-рожевими 

квітами, які приваблюють бджіл та інших комах-запилювачів. Влітку мереживне, соковите, 

темно-зелене листя рослини виглядає свіжим та ошатним. Восени яскраві супліддя глоду 

видно здалеку. Навіть взимку вибагливо вигнуті міцні гілки з колючими пагонами 

приваблюють погляд. До того ж рослина надзвичайно корисна. 

Рід, до якого належить глід, – дуже великий, налічує, за різними даними, від 200 до 

1000 видів. Зазвичай це дерево заввишки 4-6 м, але інколи й високий кущ. Глід введений в 

культуру, потребує родючих ґрунтів. В Україні вирощується як декоративна рослина. Живе 

глід довго, до 300 років [2]. 

Рослину часто використовують в озелененні. Розростаючись, вона утворює 

непрохідну колючу живу огорожу. В Україні найчастіше зустрічається глід український, 

одноматочковий, п'ятиматочковий, великонасінний, криваво-червоний, звичайний або 
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колючий, східний, однокісточковий, Арнольда, Стевена. У колекції ботанічному саду 

Поліського національного університету нараховується 6 видів глоду:  звичайний (колючий) – 

Crataegus oxyacantha L.; одноматочковий – Crataegus monogyna Jacq.; одноматочковий, 

форма махрова – Crataegus oxyacanta f. plena L.;  півниковий (півняча ніжка) – Crataegus 

crus-galli L.; український – Crataegus ucrainica Pojark.; шарлаховий – Crataegus coccinea 

(табл. 1).  

 

Таблиця 1. Наявність представників роду Crataegus L.  у колекції                                         

ботанічного саду ПНУ, 2019 р. 

№ з/п Назва виду Життєва форма Кількість, 

шт.  

1. Глід звичайний (колючий) –  

Crataegus oxyacantha L. 

дерево 8 

2. Глід одно маточковий –  

Crataegus monogyna Jacq. 

деревовидний 

кущ 

3 

3. Глід одноматочковий форма махрова – 

Crataegus oxyacanta f. plena L. 

деревовидний 

кущ 

1 

4. Глід  півниковий (півняча ніжка) –  

Crataegus crus-galli L. 

дерево 5 

5. Глід український – Crataegus ucrainica Pojark. кущ, дерево 2 

6. Глід шарлаховий – Crataegus coccinea дерево 4 

 

Глід звичайний – Crataegus oxyacantha L. Інші назви – глід колючий, бариня-дерево, 

боярка, глод, дерево невинності та ін. Це високий чагарник, іноді деревце до 4-6 м з 

великими колючками близько 5 см. Цвіте в травні-червні, квітки білі, зібрані в густі суцвіття. 

Плоди червоні, рідше оранжеві, кулясті, до 1 см в діаметрі, дозрівають у серпні – вересні. 

Зустрічається він скрізь – в садах, парках, біля будинків, в лісах, завдяки птахам, які їдять 

плоди і розносять насіння в самі різні місця. 

З лікувальною метою використовують кору, дозрілі плоди і квіти, в них присутні 

багато біологічно активних речовин. Квітки збирають у суху погоду в травні-червні, плоди – 

у серпні-вересні, кору – у період сокоруху. Плоди сушать у тіні або в сушарках при 

температурі не більше 50 °С. Добре висушена сировина має приємний запах. Зберігають у 

коробках, банках, ящиках, полотняних і паперових мішках. Термін зберігання: квітів – 1 рік, 

кори, плодів – 2 роки. 

Глід одноматочковий – Crataegus monogyna Jacq. (місцеві назви – гльод, глод, глід 

тощо) – кущ або невелике деревце – 3-7 м заввишки з колючими червонувато-коричневими 

гілками. Колючки короткі (до 2 см завдовжки), гострі, міцні. Листки чергові, 3–7-

глибокороздільні, обернено яйцеподібні, зверху темно-зелені, блискучі, зісподу світліші, з 

восковим нальотом, лопаті їх надрізано-пилчасті. Суцвіття щитоподібні, з трьох-п'яти 

гілочок, які містять по 10-18 квіток. Оцвітина подвійна, роздільно пелюсткова, п'ятичленна, 

чашолистки трикутно- або широкоовальні, відігнуті донизу. Віночок білий (до 15 мм у 

діаметрі), тичинок багато, маточка одна, стовпчик один, прямий, зав'язь напівнижня. Плід – 

видовжено-яйцеподібний, рідше кулястий (8 – 10 мм завдовжки), червоний, коричнево-

червоний або жовтуватий, з однією кісточкою й солодкуватим м'якушем. 

Росте в підліску мішаних і листяних лісів, частіше на узліссях, лісових галявинах, на 

схилах річкових берегів і балок, у байрачних лісах. Світлолюбна, морозостійка, 

солевитривала рослина. Цвіте у травні, плоди достигають у вересні – жовтні. Поширений по 

всій Україні. Для промислової заготівлі придатні всі види глоду, що зростають в Україні. 

Райони заготівель доцільні у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, 

Черкаській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, 

Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях. Запаси сировини значні. 
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Глід одноматочковий, форма махрова – Crataegus oxyacanta f. plena L. Має махрові 

темно-розові квітки, рясне тривале цвітіння, яке не співпадає за термінами цвітіння 

природним формам глоду. Використовують його для формування живої огорожі, оскільки 

він  створює цілі непрохідні зарості. 

Глід півниковий (півняча ніжка) – Crataegus crus-galli L.  Російська назва – Боярышник 

шпорцевый или «петушья шпора». Цей вид глоду росте у східній частині північної Америки. 

Деревце з широко розкидистою кроною, гілки з багаточисленними міцними, злегка 

зігнутими колючками завдовжки до 7-10 см. Висота 6-9 м, ширина крони – 6-8 (9) м. Листки 

цільнокраї, шкірясті, голі, обернено яйцеподібні, до 8-10 см. Білі квітки зібрані у суцвіття 

щиток. Цвіте в травні-червні. Плоди округлі, темно-червоні, до 1,5 см у діаметрі, довго 

тримаються на гілках. Світлолюбний, посухостійкий, морозостійкий, до ґрунтів відносно не 

вибагливий. Рекомендуються до посадок групами, а також для непрохідних живих огорож. 

Глід український – Crataegus ucrainica Pojark. – кущ або невелике деревце до 2-4 м 

заввишки. Лопаті листкових пластинок рівномірно зазублені, зубці по нижньому краю 

бокових лопатей листка доходять майже до черешка. Квітки великі, блідо-рожеві. Суцвіття 

рідке, 10-20-квіткове. Цвіте в червні. Стовпчиків два, плоди майже кулясті (8-12 мм 

завдовжки), темно-червоні, більш-менш опушені, зазвичай з двома кісточками. Дозрівають у 

серпні. 

Глід шарлаховий – Crataegus coccinea. Дерево 2–5 м заввишки або кущ родини 

розових. Рослина з колючками. Листки тонкі, широко-яйцевидні або яйцевидно-ромбічні, 

біля основи ширококлиновидні або трохи серцевидні, 5–9-лопатеві або майже цілісні, по 

краю подвійно зубчасті, зверху світло-зелені, майже голі, зісподу – опушені. Квітки 

двостатеві, правильні, 3–4-стовпчикові, 5-пелюсткові, білі або рожеві, в негустих 

щитовидних суцвіттях. Плоди яблуковидні, шарлахово-червоні, з борошнистим м'якушем. 

Цвіте у травні – червні. Розводять у садах і парках як декоративну рослину по всій Україні. 

Квітки (з листками або без них) заготовляють на початку цвітіння рослини, коли частина їх 

ще не розкрилась. Сушать у затінку. Сухої сировини виходить 18–20%. Плоди збирають у 

період повного достигання. Сухої сировини плодів  – 40%.  

У науковій та народній медицині використовують квітки з листками і плоди 5-6 видів 

глоду. Квітки (з листками або без них) зрізують ножицями на початку цвітіння, коли частина 

цвіту ще не розкрилася. Квітки сушать в сушарках при температурі не вище 40°С. 

Допускається сушка в природних сушарках з хорошою вентиляцією, на горищах, під 

навісами, розкладаючи тонким шаром. Плоди сушать у період повного достигання. 

Квітки глоду містять флавоноїди (вiтексин, гiперозид, гомоорiєнтин, кверцетин, 

орiєнтин, рампозид), фенолокислоти, амiни (ацетилхолiн, холiн). У плодах є флавоноїди, 

кумарини, стерини, фенольнi сполуки (антоцiани), катехiни, органічні кислоти, цукрі, 

пектинові речовини, вiтамiни (А, С, К), мiнеральнi речовини. 
Частина сортів глоду має універсальне використання, тобто придатні для споживання в 

свіжому вигляді на десерт та переробки в харчосмаковій і фармакологічній промисловості. Це 

Збіґнев, Нікіта і Шаміль [1,3]. 
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Ячмінь – одна з найбільш давніх культур.  Тепер світова площа посівів ячменю 

становить понад 75 млн. га. В СНД найбільші площі під ячменем зосереджено в Білорусії, 

Україні, Казахстані [4]. Сільське господарство України щорічно вирощує близько 7 млн. т 

ячменю ( пивоварного та фуражного). 

Ячмінь добре реагує на внесення мінеральних добрив, які забезпечують рослини 

поживними речовинами. На величину врожаю і на його якість найбільше впливає азот , 

менше – фосфор і калій [1, 3]. 

Головна мета використання добрив – це регулювання кругообігу речовин в 

землеробстві для покращення живлення  рослин. Органічні і мінеральні добрива збагачують 

ґрунт азотом і зольними елементами та підвищують процеси  мінералізації в ньому. 

Швидкість мінералізації  органічних сполук знаходиться в тісному зв’язку з інтенсивністю 

протікання двох протилежних процесів – мінералізації азотовмісних сполук, з одного боку, і 

зв’язування мінеральних форм, з іншого. Якість цих процесів  визначається, головним 

чином, умовами аерації, вологості, температури і реакції ґрунту [3, 2]. 

Дослідження по вивченню впливу різних норм мінеральних добрив на зміну 

агрохімічних показників ґрунту  та врожайність ячменю проводили в 2018 - 2019 роках на 

сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті в ТОВ «Торчинське» (Житомирська область, 

Черняхівський район). 

Ґрунт характеризується низьким вмістом гумусу (1,02-1,12%) та легкогідролізованого 

азоту ( 78,1-86,4 мг/кг), підвищеним вмістом рухомого фосфору (132,4-135,6 мг/кг), низькою 

забезпеченістю обмінним калієм (72,8-76,3 мг/кг), невисокою гідролітичною кислотністю 

2,02 -2,35 мг-екв. на 100 г. ґрунту. 

Площа посівної ділянки становить 196 м
2
 (14* 14м), облікової 100(10*10м

2
).  

Агрохімічні показники ґрунту визначали  за такими методиками: гумус за Тюріним, 

азот, що легко гідролізується , за Корнфілдом, рухомі форми фосфору та калію за 

Кірсановим, pН – сольове потенціометрично, суму ввібраних основ – за Каппеном – 

Гільковицем,  гідролітична кислотність за Каппеном. 

Ярий ячмінь в досліді розміщувався після найкращого з попередників на Поліссі – 

картоплі, під яку згідно схеми досліду вносили органічні і мінеральні добрива. В третій 

декаді вересня після збирання картоплі зачищали поля від рештків та проводили культивацію 

КПС-4 на глибину 10-12 см.  Після культивації – основний обробіток ґрунту. На початку 

жовтня проводили оранку на глибину 20-22 см агрегатом в складі МТЗ-82 і плуг ПЛН-3-35, 

та дискування – БДТ-3 в агрегаті з трактором МТЗ-8О. Фосфорні добрива (19% 

гранульований суперфосфат) і калійні (28% калімагнезія ) вносили восени під основний 

обробіток ґрунту. Азотні добрива (34% аміачну селітру) вносили навесні під культивацію. 

Посів ячменю проводили з підсівом багаторічних трав по мірі настання сприятливих 

погодних умов сівалкою СЗ-3,6 агрегаті з трактором МТЗ-80. Спосіб висіву - суцільний 

рядковий, глибина посіву 4-5см. Норма висіву ячменю 5 млн. схожих насінин на гектар. 

Після посіву проводили післяпосівне прикочування кільчасто–шпоровими котками ЗККШ-6 

в агрегаті з МТЗ-80. 

Сорт Цезар. Виведений методом індивідуального добору, різновидність Нутанс, 

дворядний. Відноситься до середньоранньої групи стиглості, напрямок використання – 

пивоварний. Стійкість до вилягання 4,9 бала, до посухи4,3 бала. Висота рослин досягає 81 
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см. Колос середньої щільності, має довжину 6-7,5 см, циліндричної форми та солом’яно – 

жовтого кольору. Остюки – довгі, в 2 рази довші колоса, паралельні , зазублені. Колоскова 

луска - тоненька, вузька, видовжено – ланцетна , без опушення. Зернівка яйцевидна, 

солом’яно – жовта. Маса 1000 зерен 48,2 г, вміст білка 11,5% Урожайність 40,0 ц/га . 

Гарантована прибавка 2,38 ц/га. 

Збирання проводили прямим комбайнуванням (СК-5 ‖Нива‖) в ІІІ декаді липня. 

Збирали поділяночно. Урожайність перераховували на 14% вологість. 

Дані про дію добрив  на агрохімічні показники  під ячменем наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1.  Вплив мінеральних добрив на агрохімічні показники сірого лісового 

легкосуглинкового ґрунту в шарі 0-20 см під ячменем ярим після збирання 

Варіанти 

удобрення 

Кислотність 

обмінна, од. рН  

Азот 

лужногідролізований, 

мг/кг грунту 

Рухомий 

фосфор, мг/кг 

грунту 

Обмінний 

калій, мг/кг 

грунту 

Без добрив 

(контроль) 

5,5 74,4 115 90 

N30P30K30 5,2 83,2 152 98 

N60P60K60 5,0 86,4 181 96 

 

Як видно з даних таблиці, систематичне застосування мінеральних добрив внаслідок 

їх кислотності ( фізіологічної, хімічної) призводило до підвищення кислотності ґрунту, що 

більш чітко проявилося при більшому внесенні добрив. 

Агрохімічні показники ґрунту покращилися, спостерігається тенденція до підвищення 

в ґрунті вмісту азоту, що легко гідролізується, рухомих форм калію, суттєво збільшується 

вміст доступного фосфору, що пов’язано з меншою рухомістю цього елемента. 
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УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 

В. Г. Дідора, д. с.-г.н., професор кафедри рослинництва, 

Д. С.  Недашківська, В. В. Суков 

 

Органічне землеробство — це система, основною метою якої є оптимізація здоров’я і 

продуктивності взаємопов’язаних ланок „ланцюга життя― — ґрунту, рослини, тварини, 

людини. Це система господарювання, яка конструює і управляє технологіями з метою 

створення екосистем зі стійкою продуктивністю. Боротьба з бур’янами і шкідниками 

відбувається завдяки управлінню різноманітними взаємопов’язаними факторами життя, 



54 
 

використанню органічних решток і відходів тваринництва, підбору культур і сівозмін, 

управлінню водним режимом ґрунту, використанню певних технологій обробітку ґрунту. 

Соя немає рівних у світі культур щодо формування білку і жиру за короткий 

вегетаційний період 3-4 місяці. Головною цінністю соєвого білка є відсутність у нього 

холестерину, який є основною причиною серцево-судинних захворювань. 

На відміну від тваринного жиру, що перетворюється в організмі в холестерин, соєве 

молоко містить лише жири, що захищають від інфаркту. 

Соя цінна технічна культура. Вона займає перше місце у світовому виробництві 

рослинної олії. На даний час 60 % зерна сої переробляється на олію. 

Соя цінна кормова культура. Її широко використовують у тваринництві у вигляді 

макухи, соєвого шроту, молока, білкових концентратів, зеленого корму, сіна, силосу, соломи. 

Соя має велике агрономічне значення. Вона засвоює азот повітря, частка сої з усіх 

зернобобових культур складає 16,9 млн. або 70 %. 

Родючість ґрунту і втрати гумусу в ґрунтах України , особливо у Поліссі, різко 

знижуються, середньорічні його втрати становлять 0,6-0,7 т/га. Виникли серйозні проблеми з 

поновленням біоенергетичного потенціалу ґрунтів. 

Вирощування сої в Поліссі України набуває поширення, і це шлях до відновлення 

родючості ґрунтів, який вимагає розробки органічної технології вирощування екологічно 

безпечної продукції сої [1, 2]. 

Аналіз останніх досліджень 

За азотфіксуючою здатністю соя поступається лише багаторічним бобовим культурам, 

таким як люцерна, конюшина та ін. 

Завдяки обробці насіння сої перед сівбою бактеріальними препаратами, які 

виготовлені на основі штамів бульбочкових бактерій, на кореневій системі інтенсивно 

відбувається утворення бульбочок і накопичення азоту повітря 

Потенційно можливий період фіксації азоту повітря – це період часу між другим – 

третім трийчастими листками та фазою наливу зерна. Бульбочки починають з’являтися вже 

на другому-третьому тижні після посіву, проте активними вони стають тільки після 

наповнення леггемоглобіном, або легоглобін, червоний залізовмісний білок, продукт 

взаємодії бактерій і рослин. Леггемоглобін, так само, як і кров, переносить кисень до 

бульбочок, підтримує життєдіяльність ризобій. 

Варто зауважити, що процес підтримки життєдіяльності бактерій досить енергоємний, 

тому за будь яких стресових умов рослина дуже швидко відмовляється від формування 

бульбочок, і наступного разу весь процес повторюється спочатку. На жаль, причин для 

стресу існує дуже багато: екстремально несприятливі показники температури або вологості 

ґрунту, дисбаланс чи дефіцит поживних речовин, хімічні пошкодження [3]. 

В Інституті кормів та сільського господарства доведено, що оброблення насіння 

інокулянтом Оптимайз 400 та проведення у період вегетації позакореневого підживлення 

карбамідом (9 кг/га) забезпечує прибавку урожаю сої сорту Монада – 0,6 т/га [4]. 

Використання препаратів на основі азотфіксуючих бактерій соя засвоює з повітря біля 

100-130 кг/га азоту та 50-60 – з поживних рештків [5,6]. 

Методика досліджень 

Польові дослідження з вивчення впливу біологічних препаратів на урожайність сої 

сорту  Танаіс проводилися впродовж 2019-2020 рр. в умовах дослідного поля Поліського 

національного університету на ясно-сірих ґрунтах, в коротко-ротаційній сівозміні, без 

застосування мінеральних добрив і пестицидів. 

Ґрунт дослідної ділянки ясно-сірий, щільність його 1,17-1,3 г/см
3
, загальна пористість 

48-51 %, вміст рухомих форм азоту 71,4 мг/кг, Р2О5 -200 та К2О 239 мг/кг, pH -6,3. 

 Коротко-ротаційна сівозміна. 

1. Багаторічні бобові трави 

2. Пшениця озима з подрібненням і загортанням соломки у ґрунт 

3. Соя - подрібнення і загортання соломки у ґрунт 
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4. Ячмінь з підсівом конюшини. 

Варіанти досліду: 

Ранньостиглий сорт Таніас з нормою висіву 600 тис.шт./га. 

1. Контроль 

2. Оптимайз 400 

3. Фосфороентерин 

4. Позакореневе підживлення (Нановіт Супер + сульфат магнію) 

5. Оптимайз+Фосфороентерин 

6. Оптимайз + позакореневе підживлення 

7. Оптимайз+Фосфороентерин+ позакореневе підживлення 

Формування бульбочок (кількість, вагу, вміст азоту визначали за методикою 

Посипанова Г.С. [7]. 

Результати досліджень 

Кожний вегетаційний період неповторний, а 2019 і, особливо 2020 роки, 

характеризуються, як посушливі і дуже посушливі. За останніх 10 років температура повітря 

піднялася на +2 
о
С. Погодні катаклізми 2019 і, особливо, 2020 р. – це наслідок зміни клімату, 

який кліматологи прогнозували вже давно. Незважаючи на холодний травень, із початку 

2020 року середня температура повітря перевищувала норму майже на +3 
о
С. Вже на початку 

червня температура повітря піднялася до + 30…+36 
о
С. Червень нинішнього року зайняв 

четверте місце у рейтингу найтепліших перших літніх місяців за весь період 

метеорологічних спостережень. 

Достатня кількість опадів - необхідна умова гарного врожаю. Минулий 2019 рік був 

четвертим у рейтингу найсухішим за останні 40 років. Тому опади 2020 року мали 

вирішальне значення. Проте цю зиму і у березні, і квітні був дефіцит опадів, внаслідок чого 

розпочалася ранньовесняна засуха, що привела до недобору врожаю. Рясні опади в травні не 

вирішили проблему отримання високого врожаю. 

У липні 2020 року кількість опадів становила в середньому 50-70 % від норми. Запаси 

продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту були у 2-3 рази меншими від отриманих 

показників для поточного періоду вегетації і не перевищували 20-40 мм. 

За показниками гідротермічного коефіцієнта, в умовах дослідного поля 2019 року, у 

травні випало понад норми 59,4 мм і ГТК становив – 1,5, друга і третя декади травня 

характеризуються, як  посушливі, ГТК – 1,2-0,3, температура повітря коливалася в межах 

+17…+18 
о
С. У червні місяці температура повітря досягла 23-24 

о
С, а в окремі періоди до + 

28 
о
С. ГТК коливається 0-0,2 (надто сухий період). Погодні умови у липні і серпні – дуже 

посушливі, ГТК в межах 1,0. За рахунок окремих опадів ріст і розвиток сої відновлювався. 

Особливі погодні умови, за результатами спостережень у Житомирській філії 

Українського інституту експертизи сортів України у 2020 році були дуже посушливі. 

Гідрометричний коефіцієнт за період вегетації коливався в межах:  перша і друга декада 

травня – 0,3-0,2, сходи сої були не дружні, польова схожість в межах 80 %, червень місяць  

характеризується, як дуже посушливий, ГТК коливається в межах 0,2-0,5, такими 

екстремальними умовами характеризується і липень 2020 року, і лише у третій декаді випало 

33,9 мм опадів. У період наливу зерна (третя декада липня) надійшло 93,8 мм. 

Таким чином посушливі і дуже посушливі умови негативно впливали на урожайність 

сої (табл. 1). 

Таблиця 1. Урожайність сої залежно від біологічних препаратів 

Варіант 

Урожайність, т/га 

Середнє за 

2 роки 

Приріст 

2019 2020 ± % 

1. Контроль 1,29 1,20 1,25 - 100 

2. Оптимайз 400 1,71 1,60 1,65 0,40 32,0 
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3. Фосфороентерин 1,62 1,29 1,45 0,20 16,0 

4. П.підживлення 1,40 1,25 1,32 0,07 5,6 

5. Оптимайз 400+ 

Фосфороентерин 
2,24 1,67 1,95 0,70 56,0 

6. Оптимайз 400+ 

П.підживлення 
2,34 1,78 2,06 0,81 64,8 

7. Оптимайз 400+ 

Фосфороентерин + 

П.підживлення 

2,40 2,11 2,25 1,00 80,0 

НІР 0,95 

 

З даних таблиці видно,що в умовах 2019 році оброблення насіння азотфіксатором 

Оптимайз 400 забезпечує приріст врожайності – 0,4 т/га за рахунок азотфіксації 

бульбочковими бактеріями азоту повітря. 

Іногкуляція насіння фосфороентерином забезпечує приріст зерна сої лише 0,2 т/га 

порівняно з контролем, і поступається інокуляції насіння азотфіксатором Оптимайз 400. 

Додаткове позакореневе підживлення сої стимулятором росту Нановіт Супер + сульфат 

магнію (1,5 л/га+3,0 кг/га) у фазу цвітіння сприяє мінімальному приросту врожайності, тому, 

що розвиток і формування бульбочкових бактерій у цей період призупинюється і не 

відбувався процес повторного їх формування, в звязку з високою температурою і 

недостатньою зволоженністю ґрунту. Сумісне оброблення насіння інокулянтами і 

проведення позакореневого підживлення біологічним препаратом  Нановіт Супер у суміші з 

Сульфат магнію за норми 3 кг/га забезпечує приріст урожаю зерна майже у два рази. 

Розвиток бульбочкових бактерій сприяє активному фотосинтезу, росту і розвитку 

надземної фітомаси, висота стеблестою досягла 95 см, кількість бобів – 21,3 шт. на рослині, 

кількість насіння у бобах – 2,4 шт./рослина та маса 1000 шт. насіння становить -172,2 г. 

Висновок 

В посушливих умовах необхідно проводити інокуляцію насіння азотфіксатором 

Оптимайз 400 та фосфороентерином і у фазу цвітіння застосовувати позакореневе 

підживлення стимулятором росту Нановіт Супер (1,5 л/га) та сульфат магнію – 3 кг/га. 
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Д. В. Циценя, В. Ю. Василівський, І. Ф. Никонюк,  магістри 

науковий керівник Н. Г. Матвійчук, к. с.-г. наук,  

асистент кафедри ґрунтознавства та землеробства 

 

Великої шкоди сільськогосподарському виробництву завдають бур’яни. Вони помітно 

знижують урожайність та якість продукції. Коренева система в більшості рослин-

засмічувачів розвинута краще, ніж у сільськогосподарських культур. Тому вони 

використовують вологу як із верхніх, так і з нижніх шарів ґрунту. Бур’яни споживають води 

на утворення одиниці сухої речовини у 2-3 рази більше, ніж культурні рослини [4]. 

Слід зазначити, що на території України в агробіоценозах налічується близько 300 видів 

найпоширеніших бур’янів. Через це втрати врожаю сільськогосподарських культур можуть 

становити 25, а в окремих випадках – 50% і більше [1]. 

О.О. Іващенко відзначає, що культурні рослини при певній густоті стояння, самі 

успішно контролюють та згодом витісняють бур’яни. При цьому особливе значення має 

щільність посівів, тобто кількість рослин на одиниці площі, яку використовує культура. У 

загущеному посіві, підкреслює фахівець, бур’яни почуваються досить в’яло і мають 

пригнічений ріст та розвиток, тому що світла їм для виходу в верхній ярус стеблостою, є 

замало [3]. 

При боротьбі з бур’янами  треба детально вивчити характеристики ґрунту, визначити 

вплив попередників, способів основного обробітку ґрунту та видів удобрення [2]. 

Польові дослідження проводились у ІІІ селекційній сівозміні Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного 

Полісся. Ґрунти – дерново-підзолисті супіщані. Досліди закладались у трьох кратній 

повторності, розмір облікової ділянки – 35 м
2
.  

Технологія вирощування загальноприйнята для зони Полісся. Сидеральна культура – 

редька олійна. Мінеральні добрива вносилися під основний обробіток (суперфосфат 

простий, калійна сіль) та під передпосівну культивацію (аміачна селітра). 

Забур’яненість посівів визначали за методикою ДУ Інститут зернової культур НААН 

України шляхом накладання по найбільшій діагоналі ділянок у 5-10-ти точках облікових 

рамок (0,25-0,5 м
2
) із визначенням їх кількісно-видового складу й наступним перерахунком 

на 1 м
2
 поля.  

В основному в посівах переважали хвощ польовий (Equisetum arvense L.), волошка синя 

(Centaurea cyanus L.), гірчиця польова (Sinapis arvensis L.), метлюг звичайний (Apena spica 

venti L.), осот рожевий (Cirsium arvense L. Scop), лобода біла (Chenopodium album L.), пирій 

повзучий (Elytrigia repens L.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.), талабан польовий 

(Thalaspi arvense L.), тонконіг однорічний (Poa annua L.), редька дика (Raphanus raphanistrum 

L.). 

У досліді чисельність бур’янів на посадках картоплі залежно від системи удобрення 

коливалась у межах 52-80 шт./м2. Найбільша кількість була при внесенні гною у нормі 50 

т/га - на 29 % більше у порівнянні з контролем. Найменша їх кількість спостерігалась при 

внесенні тільки мінеральних добрив - 52 шт./м2 , що на 19% менше в порівнянні з 

контролем. На варіанті сумісного внесення гною та мінеральних добрив забур’яненість у 

порівнянні з контролем зросла лише на 12%. 

На зернових культурах кількість бур’янів на м2 була значно меншою ніж на картоплі 

завдяки густоті стеблостою. Залежно від систем удобрення тенденція зберігалась. Найменш 

забур’яненими виявились варіанти, де не застосовувались органічні добрива. У цілому 

зростання доз добрив забезпечувало кращу конкурентоспроможність культур з 
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бур’янами (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Динаміка забур’яненості  культур залежно від системи удобрення, шт./м
2
 

№ 

п/п 
Система удобрення 

Культура 

Картопля Овес Жито озиме 

1 Контроль 62 46 42 

2 
Органічна система 

(гній 50 т/га) 
80 64 59 

3 

Органо-мінеральна система (гній 

37,5т/га + 

N12,5Р10К17,5) 

74 52 51 

4 
Органічна система (сидерати – 20 

т/га) 
65 47 43 

5 
Мінеральна система 

(N50Р40К70) 
52 39 34 

        НІР05, шт. 9,7   

 

Отже, внесення гною призводило до збільшення чисельності бур’янової рослинності у 

посадках сільськогосподарських культур, але не могло суттєво вплинути на врожайність та 

якість сільськогосподарських культур. 
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Згідно зі звітом Держслужби статистики України, посівна площа озимого ріпаку під 

урожай 2019 року становить 1,3 млн. га, що на 28% перевищило торішній показник, і це 

максимальний рівень за останні 9 років. Збільшення площ відбулося в усіх основних 

областях вирощування, зокрема в Одеській (+36%), Дніпропетровській (+33%), Херсонській 

(+45%), Миколаївській (у 2 рази). Зростання посівної площі олійної відзначається третій рік 

поспіль, чому сприяють висока рентабельність виробництва і затребуваність з боку 

експортерів і переробників, а ріпак вже котрий сезон є найдорожчим серед основних олійних 

культур в Україні, що стимулює аграріїв розширювати його посівні площі. 

На якість всіх сільськогосподарських культур в тому числі і ріпаку озимого впливає 

багато факторів. Найбільший вплив на вміст олії та ряд інших показників якості має перебіг 

погодних умов та технологія вирощування, а саме удобрення сортовий склад та захист від 

шкідників та хвороб. Процес біосинтезу і накопичення жиру в насінні йде з часу запліднення 

до повного його дозрівання з певними особливостями, що формуються залежно від 

абіотичних факторів.  

Окремі агроприйоми вирощування можуть бути змінені залежно від погодних умов, 

агрохімічної характеристики ґрунтів та низки інших факторів, що можуть впливати на якість 

вирощеної продукції. Запровадження сучасних технологій вирощування неможливе без 

знання вимог до якості продукції ріпаку, що висуваються державною системою 

стандартизації. На теперішній час ситуацію з якістю ріпаку озимого в Україні регулює ДСТУ 

4966:2008. Серед основних вимог якого є вміст гдюкозинатів та масова частка ерукової 

кислоти (табл.1). Насіння ріпаку, що заготовляють і постачають, залежно від масової частки 

ерукової кислоти та глюкозинолатів поділяють на три класи згідно з таблицею. 

 

Таблиця 1. Класифікація насіння ріпаку 

Клас 

насіння 

Масова частка ерукової кислоти в 

олії, %, не більше ніж* 

Глюкозинолатів, мкмоль/г, не 

більше ніж* 

у насінні у шроті 
Вищий 1,5 20,0 34,0 

       І 5,0 45,0 75,0 
ІІ Не нормують 

* у сухій речовині 

Насіння ріпаку призначено: вищого класу - для харчових цілей; І класу для харчових 

цілей та з метою промислового переробляння; II класу для технічних цілей. У цьому ж 

стандарті для кислотного числа олії з насіння ріпаку, яке заготовляють встановлена 

обмежувальна норма не більше 3,5 мг КОН/г, а для насіння ріпаку, що постачають на 

промислове переробляння цей показник становить 3,5 мг КОН/г. 

Для сільськогосподарських товаровиробників-практиків доцільно визначитися 

стосовно сучасного стану стандартизації ріпаку озимого, що дозволить адаптувати 

технологію вирощування до отримання високих та сталих врожаїв. 
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