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УДК: 632.7:634.723(477.42) 

Бакалова А. В., к. с.-г. н. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

ІНСЕКТИЦИДІВ ТА КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ ПРИ 

ЗАХИСТІ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ВІД ШКІДНИКІВ В 

УМОВАХ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 

Постановка проблеми. Відомо, що смородина чорна є 

досить цінна ягідна культура, ягоди якої є джерелом вітамінів, 

мікроелементів та інших біологічно активних речовин. 

Потенційна урожайність ягід сучасних сортів чорної 

смородини може бути 12–20 т/га, але, фактично вона 

становить в 3–4 рази менше. 

Основною причиною недоборів врожаю, є негативний 

вплив шкідливих організмів агроценозу чорної смородини, що 

насамперед постійно пошкоджується комплексом шкідників. 

Серед комплексу шкідників чорної смородини є домінуюча 

група сисних фітофагів, а саме: велика смородинова попелиця 

та звичайний павутинний кліщ, пошкоджують листову 

поверхню, постійні клітинні органоїди, що насамперед 

забезпечують виконання специфічних функцій у процесі 

життєдіяльності клітин. 

В Житомирській області промислові насадження цієї 

культури складають біля 600 гектарів. Окрім цього, ця 

культура також займає значні площі на аматорських, дачних та 

присадибних ділянках [1].  

Ягідники в Україні займають площу 32,4 тис. га, а 

валовий збір ягід складає 85,1 тис. т, при середній врожайності 

3,79 т/га [2, 3]. В 2016 році близько 90 % валового збору ягід 

смородини вирощено населенням (в Україні — 18,6 тис.т.) [4]. 

Виклад основного матеріалу. З метою отримання 

високих урожаїв, виникає необхідність у вдосконаленні 

існуючих систем захисту. 

А тому, метою наших досліджень було вивчення 

ефективності системно-контактного препарату Бі–58 новий та 

складних добрив при захисті чорної смородини від сисних 

шкідників. 
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З цією метою нами на протязі 2015–2017 років були 

проведені польові дослідження в умовах дослідного поля 

ЖНАЕУ. 

Результати наших досліджень по вивченню інсектицидів 

та комплексних добрив  свідчать про те, що в залежності від 

варіанту досліду щільність шкідників на кущі змінюється в 

VI етапі попелиць від 51–31 шт, звичайного павутинного 

кліща 17–39 шт, на VII етапі відповідно попелиці від 51–

31 шт, звичайного павутинного кліща від 39–17 шт, на 

VIII етапі органогенезу попелиці 58–20 шт, павутинного кліща 

від 49–14 шт. На IХ етапі органогенезу попелиці від 83–11, 

павутинного кліща від 58–7, і на Х етапі органогенезу 

попелиці від 100 до 6 шт./кущ та павутинного кліща від 65–3. 

Найбільшу ефективність в боротьбі з попелицею та 

павутинним кліщем ми отримали у варіанті 5. При цьому 

кількість попелиці зменшилася в порівняні з контролем до 

6 шт./кущ, та павутинного кліща  2 екз./ листок.  

Зменшення щільності шкідників на кущах чорної 

смородини покращився ріст і розвиток рослин, що позитивно 

вплинуло на елементи структури урожаю. При цьому значно 

збільшилась маса крупних ягід від 2,2 –3,4 г, також маса 

100 ягід збільшилась від 179–270 г. Застосування препарату 

Бі–58 новий 1,2 л/га в боротьбі  із сисними шкідниками, маса 

ягід з куща збільшується від 1,800–2,430 кг.  

Покращення елементу структури урожаю смородини 

чорної забезпечує значне збільшення урожаю ягід від 8,0 до 

10,8 т/га.  

Обприскування кущів препаратом Бі–58 новий 1,2 л/га, 

урожайність ягід підвищується на 1,3 т/га, а сумісне 

застосування інсектициду Бі–58 новий 1,2 л/га, Кристалону 

25,0 кг/га та Мочевин К 1,0 л/га, відповідно сприяє 

підвищенню урожайності на 1,7 і 2,0 т/га. Найбільшу прибавку 

урожаю ягід 2,8 т/га, ми отримали у варіанті 5 при 

застосуванні інсектициду Бі – 58 новий 1,2 л/га та половиних 

доз Кристалону 12,5 кг/га і Мочевин К- 0,5 л/га. 

При визначенні енергетичної ефективності при 

застосуванні інсектициду Бі–58 новий і комплексних добрив, 

підвищує вміст акумульованої енергії в урожайності ягід від 
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18117–19215 мДж./га. При цьому, є можливість додатково 

чистої енергії з кожного гектара 6055,1 – 6538,2 мДж./га. 

Застосування цього прийому захисту смородини чорної від 

шкідників підвищує коефіцієнт енергетичної ефективності від 

1,99–2,30.   

З метою визначення економічної ефективності, 

проводились відповідні розрахунки, які свідчать про те, що 

комплексне застосування системно-контактного препарату Бі– 

58 та складних добрив Кристалону та Мочевин К дають 

можливість отримати додатково чистого прибутку від 7370 до 

22689 тис. грн. при окупності від 1 до 2 разів. 

Висновки. Таким чином, з метою захисту смородини 

чорної від сисних шкідників і отримання стабільних урожаїв 

ягід необхідно насадження даної культури на шостому етапі 

органогенезу обробляти сумішшю системного інсектициду Бі 

58 новий 1,2 л/га, Мочевин К 0,5 л/га, Кристалон 12,5 кг/га, – 

IV етапі органогенезу що є економічно вигідним. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКІВ 

ФУЗАРІОЗНОЇ ГНИЛІ ТОПІНАМБУРА 

Постановка проблеми. Топінамбур (Helianthus 

tuberosus L.) є однією з високопродуктивних польових культур 

із середньозваженою врожайністю надземної зеленої маси 35–

50 т/га та бульб 20–30 т/га [1]. 

Однією з причин зниження врожайності і якості бульб 

топінамбура є ураження його хворобами та пошкодження 

шкідниками. До числа найбільш шкідливих та поширених 

хвороб топінамбура, особливо при зберіганні врожаю, 

відносять фузаріозну гниль, в патогенезі якої беруть участь 

переважно такі види: F. sambucinum Fuck., F. solani (Mart.) 

Sacc., F. avenaceum (Fr.) Sacc [2].  

В Україні фузаріозну гниль топінамбура практично не 

досліджували, а тому метою наших експериментів було 

встановлення біологічних особливостей збудників роду 

Fusarium в умовах Полісся. 

Виклад основного матеріалу. Доведено, що однією з 

найбільш шкідливих і поширених хвороб топінамбура при 

зберіганні врожаю є суха фузаріозна гниль [3]. 

Внаслідок вивчення видового складу грибів роду 

Fusarium на прикладі 55 зразків бульб топінамбура з типовими 

симптомами захворювання нами були виділені ізоляти роду 

Fusarium наступних видів, а саме: F. sambucinum Fuck., 

F. solani (Mart.) Sacc., F. oxysporum (Schl.) Snyd. et Hans., 
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F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc., 

F. gibbosum App. et wr. Emend Bilai та F. macroceras Wz. et Ag. 

Представлені види відносяться до чотирьох секцій грибів 

роду Fusarium, зокрема – Roseum, Discolor, Elegans та 

Martiella. 

Слід відзначити, що більшість патогенних видів роду 

Fusarium, які були виділені та ідентифіковані нами, не тільки 

істотно відрізнялися між собою, але й мали по деяким ознакам 

дещо спільне, а тому видову належність практично неможливо 

встановити за особливостями повітряного міцелію. У зв’язку з 

цим, при визначенні видового складу чистих культур 

збудників фузаріозної гнилі, нами було використано 

переважно морфологічні особливості будови мікроконідій, 

зокрема їх розміри і форму, наявність ніжки та інше [4].  

Внаслідок вивчення морфології грибів роду Fusarium 

(мікроконідій) підтверджено, що майже всі виділені нами в 

чисту культуру види фузаріозу характеризувалися утворенням 

характерного для фузаріїв міцелію білого, рожевого та 

коричневого забарвлення. 

Мікроконідії переважно веретеноподібні або 

серпоподібні, еліптично витягнуті або майже прямі з 3–5 або 

5–7 перетинками. Мікроконідії різної будови, утворювалися з 

більшості видів роду Fusarium, але іноді і не утворювалися. 

Хламідоспори при наявності мікроконідій переважно 

проміжні, але й можуть бути верхівкові. 

На основі проведених експериментів щодо вивчення 

морфологічних особливостей мікроконідій виявлено, що в 

більшості видів роду Fusarium спостерігалися деякі зміни в 

структурі анатомо-морфологічної будови повітряного міцелію 

та хламідоспор. Так, зокрема якщо для видів F. culmorum 

(W.G.Sm.) Sacc. і F. sambucinum Fuck. властиві мікроконідії з 

чітко вираженою ніжкою та загостреною верхньою клітиною, 

то для виду F. solani (Mart.) Sacc. характерна нечітка ніжка і 

затуплена верхівка клітини тощо. Патогенність збудників 

видів роду Fusarium визначали за рівнем мацерації пластирів 

бульб топінамбура. За ступенем патогенності гриби роду 

Fusarium поділяються на сильнопатогенні – мацерація тканин 

більше 75 %, патогенні – 50–75 %, середньопатогенні – 25–
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50 %, слабопатогенні – до 25 % та непатогенні – без ознак 

мацерації. Внаслідок порівняння ступеня патогенності видів 

роду Fusarium нами встановлено, що із загальної популяції 

фузаріїв переважно виділявся вид F. sambucinum Fuck. – 41 %. 

Інші види, зокрема F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. culmorum 

(W.G.Sm.) Sacc., F. oxysporum (Schl.) Snyd. et Hans та F. solanі 

(Mart.) Sacc. зустрічалися відповідно 16 %, 15 %, 13 % і 14 %.  
Переважна більшість сильнопатогенних ізолятів виділено 

у виду F. sambucinum Fuck., що становить 34 % від загального 

обсягу штамів патогену. В той же час коли на види  

F. avenaceum (Fr.) Sacc., F. oxysporum (Schl.) Snyd. et Hans 

припадало 12 %, 24 %, а на види F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. і 

F. solani (Mart.) Sacc. відповідно 10 % та 16 %.  

Висновки. За результатами спостережень, доведено, що 

фузаріозну гниль топінамбура викликають наступні види роду 

Fusarium: F. sambucinum Fuck., F. avenaceum (Fr.) Sacc., 

F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc., F. oxysporum (Schl.) Snyd. et Hans 

та F. solani (Mart.) Sacc. Крім того, в патогенезі фузаріозу іноді 

брали участь такі види, як: F. gibbosum App. et Wr. emend. Bilai 

і F. macroceras Wr.et Rg. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ 

Постановка проблеми. У сучасному землеробстві існує 

агроекологічний напрям, який передбачає застосування нових 

технологій вирощування сільськогосподарських культур, що 

забезпечують одержання екологічно чистої і біологічно 

повноцінної продукції рослинництва. Високу екологічну й 

економічну ефективність цих технологій обумовлюють 

мікробні препарати, які здатні поліпшувати азотне та 

фосфорне живлення рослин. 

Льон-довгунець є традиційною технічною культурою 

Поліських та Прикарпатських регіонів України, чому 

сприяють ґрунтово-кліматичні умови цих регіонів, що 

межують із Білоруссю та північно-західними регіонами Росії, 

які з далеких часів славилися як постачальники льоноволокна 

на світових ринках. Льонарство України відігравало вагому, а 

часом вирішальну роль у розвитку галузі рослинництва 

Поліської зони України. Однак останніми роками посівні 

площі льону-довгунця в Україні скоротилися в десятки разів. 

Основною причиною є неналежна підтримка Держави галузі 

льонарства, величезні ціни на паливно-мастильні матеріали, 

добрива, застаріла техніка та інш. 

Культурою, що високо вибаглива до родючості ґрунтів та 

достатнього накопичення в них легкорозчинних та доступних 

поживних речовин, є льон-довгунець. У цієї культури 

особливий розвиток кореневої системи; понижена здатність 

засвоювати елементи живлення із важкодоступних форм; 

короткий період інтенсивного кореневого живлення. 

Впродовж всього періоду вегетації її необхідно забезпечувати 

достатньою кількістю поживних речовин для отримання 

високого врожаю льонопродукції [1]. 

Одним із провідних ресурсних засобів підвищення 

продуктивності сільськогосподарського виробництва є 

мінеральні добрива, а головним показником серед 

агротехнічних заходів при вирощуванні 
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сільськогосподарських культур є окупність мінеральних 

добрив [2]. Із матеріальних ресурсів, які використовуються в 

землеробстві, вони найбільш енергоємні. 

У нашій державі внесення в грунт NРК становить 

19 кг /га, що набагато нижче середньосвітового показника. 

Нині фактичне застосування фосфорних добрив менше 

0,1 млн т д.р., тобто 3–4 кг д.р./га. Різке зниження рівня 

застосування мінеральних добрив пов’язане з їхньою високою 

вартістю, зростанням цін на енергоносії та імпортну сировину. 

Але льон-довгунець вимогливий до мінеральних добрив. 

Фосфор є важливим біогенним мікроелементом для 

нормального розвитку льону-довгунця [3]. 

При нестачі фосфору в ґрунті слабо розвивається 

коренева система. При внесенні його у ґрунт підвищується 

урожай та якість льону-довгунця. Період від проростання 

насіння до фази „ялинка” є критичним  по відношенню до 

потреб льону у цей період. Тому у перші дні росту і розвитку 

фосфорне голодування призводить до зниження урожаю 

насіння та соломи [4] . 

Один з найважливіших біологічних процесів, що в умовах 

сучасного землеробства визначає стратегію мобілізації 

фосфору в ґрунті – мікробна трансформація фосфатів, яка 

зумовлює забезпечення рослин доступними сполуками 

фосфору [5]. 

Згідно результатів досліджень [6] встановлено, що 

застосування мікробного препарату поліміксобакттерин у 

технологіях вирощування льону-довгунця в умовах полісся є 

ефективним засобом оптимізації фосфорного живлення 

рослин, підвищення урожайності культури, та дозволяє 

отримати додатковий прибуток 388,8–1123,2 грн/га. 

Рентабельність виробництва зростає у 1,4–7 разів (залежно від 

скоростиглості сортів).  

Тому застосування поліміксобактерину має практичне 

значення при вирощуванні льону-довгунця. 

Поліміксобактерин – біодобриво застосовується для 

бактеризації насіння льону-довгунця з метою покращення 

фосфатного живлення рослин, підвищення продуктивності та 

захисту рослин від фітопатогенних грибів [7]. 
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Виклад основного матеріалу. Польові дослідження 

проводили в 2014–2016 роках в умовах дослідного поля 

ЖНАЕУ, Черняхівського району, Житомирської області за 

методикою ВНДІЛ 1978 р. 8 . Статистичну обробку 

урожайних даних по льоносоломі та насінню здійснювали 

методом дисперсійного аналізу з рівнем ймовірності 0,95 

(Доспехов Б. А., 1979). 

Дослідження проводились на сірих опідзолених 

легкосуглинкових ґрунтах, які мали невисокий вміст гумусу 

(по Тюріну) – 1,34–1,66 %, рНсол.–4,8–5,0; Нг–2,92–3,79 мг-

екв./100 г ґрунту; підвищений вміст рухомого фосфору (по 

Кірсанову) – 14,3–15,8 мг/100г ґрунту, середній вміст 

обмінного калію (по Масловій) – 10,5–11,7 мг/100 г ґрунту.  

Досліджували вплив поліміксобактерину порівняно з дією 

суперфосфату за різних доз (30, 45, 60) за наступною схемою: 

1. Контроль (обробка насіння водою); 2. N30P30K30 ; 3. 

N30P45K60; 4. N30P60K90; 5. Поліміксобактерин (бактеризація 

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

П (бактеризація насіння); N30P60K90 + П (бактеризація 

насіння)* 

* Бактеризація насіння поліміксобактерином 150 мл на 

гектарну норму. 

Так, згідно даних по погодним умовах слід відмітити, що 

опади атмосферної вологи та температурний режим дещо 

відрізнявся від середньо багаторічних показників, а в деяких 

місяцях і значно.  

Важливими морфологічними ознаками льону-довгунця 

які вливають на урожайність і якість льонопродукції є висота 

рослин, особливо технічна довжина, кількість насіння в 

коробочках та діаметр стебла.  

В середньому за три роки досліджень загальна висота 

рослин коливалася в межах від 65,2 см на контрольному 

варіанті до 87,2 на варіанті застосування бактеризації насіння 

на фоні удобрення N30P60K90. За чистої бактеризації насіння без 

удобрення на варіанті № 5 вона сягала 73,6 см, що на 5,4 см 

більше за контроль, проте поступалася удобреному варіанту в 

дозі N30P60K90.  Щодо технічної довжини то вона найбільша на 

восьмому варіанті і становить 84,8 см, що на 11,6 см більше за 
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контроль та на 7,6 см за удобрений варіант такою ж нормою, 

але без бактеризації насіння. Інші структурні показники були 

найвищими на варіанті удобрення N30P60K90 з додатковою 

бактеризацією і становили кількість коробочок на рослині 4,2, 

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

Зазначені показники структури льону-довгунця значно 

вплинули і на урожайність льонопродукції. В середньому за 

три роки урожайність соломи коливалася від 3,02 до 5,09 т/га, 

а насіння 0,38 до 0,54. Максимальними були врожаї соломи і 

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

використовували бактеризацію насіння поліміксобактерином 

за удобрення N30P45K60 та N30P60K90, що становили 4,85–5,09 

т/га соломи та 0,48–0,51 т/га насіння. Обробка насіння водою 

за цих же доз удобрення сприяла отриманню врожаю соломи 

3,84 та 4,87 т/га і 0,38 і 0,41 т/га насіння. Слід додати, що 

варіанти досліду з другого по восьмий забезпечили 

статистично достовірний приріст врожаю соломи лляної. 

Висновки. Застосування мікробного препарату 

поліміксобактерин у технології вирощування льону-довгунця 

в умовах Полісся є ефективним засобом оптимізації 

фосфорного живлення рослин, підвищення врожайності 

соломи та насіння. Подальші дослідження слід зосередити на 

вивченні впливу даного препарату на різних сортах льону-

довгунця. 

Список використаних джерел 

1. Локоть О. Ю. Шляхи раціонального використання 

добрив у льонарстві / О. Ю. Локоть, І. В. Гриник // Вісн. аграр. 

науки. – 2001. – № 3. – С. 21–25. 

2. Локоть О. Ю. Ефективне застосування агрохімікатів 

при вирощуванні льону-довгунця/ О. Ю. Локоть, І. В. Гриник. 

– Чернігів, 2003. – С. 7–8. 

3. Гриник І. В. Застосування мікробного препарату 

поліміксобактерин для підвищення врожайності льону-

довгунця / І. В. Гриник, О. Ю. Локоть, Л. М. Токмакова // Вісн. 

аграр. науки. – 2007. – № 4. – С. 19–21. 

4. Петрова Л. И. Питание растений льна-долгунца макро- 

й микроэлементами / Л. И. Петрова // Технические культуры. – 

1992. – № 1. – С. 30–36. 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

17 

5. Особливості фосфорного живлення гречки при 

застосуванні бактеризації та рістстимулятора залежно від 

агрофону /  В. В. Волкогон, Н. В. Луценко, С. Б. Дімова [та 

ін.]; // Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми 

мікробіологічної мобілізації: матеріали міжнар. наук.-прак. 

конф. (Чернігів, 2004 р.). – Чернігів; Х., 2004. – С. 20–29. 

6. Карпець. І. П. Якість продукції льону-довгунця і 

олійного за різних способів сівби й удобрення / І. П. Капець, 

О. М. Дрозд // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №6. – С. 21–24.  

7. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні //. Захист рослин. – 2004. – № 2–3. – 

С. 38–39. 

8. Методические указания по проведедию полевых 

опытов со льном-долгунцом / ВНИИЛ. – Торжок, 1978. – 77 с. 

 

 

УДК 635.21:632.8(477.41/.42) 

Гурманчук О. В., к. с.-г. н., 

Плотницька Н. М., к. с.-г. н., 

Павлюк І. О., аспірант 

 

ВПЛИВ РІЗНИХ ЗА СТІЙКІСТЮ СОРТІВ КАРТОПЛІ 

НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ GLOBODERA ROSTOCHIENSIS  

У ҐРУНТІ 

Постановка проблеми. В Україні картоплю вирощують 

на площі близько 1,5 млн. га. Середня урожайність в останні 

роки становить близько 150 ц/га, в той час як елітні 

господарства отримують по 300–400 ц/га [2]. 

Низька врожайність та недостатня якість бульб зумовлена 

рядом факторів, основними з яких є здатність рослин картоплі 

уражуватись різними хворобами і пошкоджуватись 

шкідниками. Особливе місце серед численних патогенів цієї 

культури займає золотиста картопляна цистоутворююча 

нематода, яка спричиняє хворобу глободероз картоплі і 

належить в Україні до об’єктів внутрішнього і зовнішнього 

карантину. Небезпечність глободерозу полягає в тому, що при 

вирощуванні картоплі беззмінно або з інтервалом в один-два 

роки втрати врожаю на сильно заселених патогеном ґрунтах 
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можуть сягати 80–90 %. Джерелом поширення збудника є 

посадковий матеріал та інвазійний ґрунт, який переноситься 

знаряддями праці і транспортом при перевезенні картоплі. 

Розповсюдженню фітогельмінта сприяють здатність до 

виживання та його висока плодючість. Зберігатися у ґрунті 

цисти нематод можуть десять і більше років без наявності 

рослини-господаря. Вид Globodera rostochiensis виявлено у 

18 областях країни, а карантинний режим запроваджено на 

площі біля 5000 гектарів [1,4]. 

Для обмеження поширення шкідника найефективнішим є 

комплексне застосовування карантинних, профілактичних, 

агротехнічних, біологічних та хімічних заходів захисту. 

Хімічний метод регулювання чисельності нематод наразі в 

Україні не застосовується, оскільки використовувані раніше 

найбільш ефективні нематициди виявилися високотоксичними 

для людини і теплокровних тварин, у зв’язку з чим їх 

застосування заборонене. Основним методом регулювання 

чисельності картопляної цистоутворюючої нематоди є 

вирощування нематодостійких сортів картоплі [2]. 

Виклад основного матеріалу. Нами протягом 2016–

2017 років проведено дослідження щодо зміни чисельності 

нематод у ґрунті в результаті вирощування різних за стійкістю 

сортів картоплі [1, 3, 5]. 

Метою дослідження було вивчення впливу різних 

нематодостійких сортів картоплі на урожайність та 

чисельність патогена в ґрунті. 

У результаті наших досліджень встановлено, що 

нематодостійкі сорти картоплі по-різному впливають на 

зниження інвазії золотистої картопляної нематоди в ґрунті, 

тому ефективність їх використання щодо захисту від патогена 

дещо варіювала. 

Встановлено, що найнижчий ефект очищення ґрунту від 

інвазії, що становив 50,0 %, спостерігався при вирощуванні 

сорту Тетерів. Найвищу ефективність (75,7 %) щодо 

зменшення чисельності золотистої картопляної нематоди у 

ґрунті відмічено при вирощуванні сорту Белла роса, який 

забезпечує зменшення наявності шкідника від початкової 

інвазії в 7,1 рази. Висока ефективність спостерігалась при 
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вирощуванні сортів Водограй (72,0 %), Доброчин (72,8 %) та 

інших досліджуваних сортів. 

У фазу цвітіння картоплі нами проводились обстеження 

кореневої системи на ураження її самками золотистої 

картопляної нематоди. Результати досліджень засвідчують, що 

не всі сорти картоплі проявили повну (надчутливу) стійкість 

до Globodera rostochiensis. На корінцях сорту Тетерів у 

середньому виявлено 19,8 цист на рослину, а тому він мав бал 

ураження два. Зі слабким ураженням на рівні одного балу (до 

10 самок/рослину) відмічено у сортів Белла роса, Слов’янка, 

Дніпрянка та Західна. На корінцях цих сортів виявлено 

відповідно по 2,7, 3,0, 1,3, 9,8 самок/рослину. Відсутність 

самок на кореневій системі картоплі (бал ураження 0) 

спостерігали на сортах Водограй та Доброчин, які незважаючи 

на високий рівень інвазії в ґрунті, проявили імунність до 

збудника хвороби Globodera rostochiensis. 

За результатами наших досліджень встановлено, що різні 

за стійкістю сорти картоплі суттєво варіювали за показниками 

урожайності. Вирощування одного і того ж самого сорту 

картоплі одночасно на ділянках, заселених фітогельмінтами та 

вільних від них, дає можливість визначити зміну врожайності 

внаслідок ураження нематодою. 

Встановлено, що найбільший урожай від нематодостійких 

сортів як на інвазійному ґрунті (більше 20000 л+я/100 см
3
), так 

і на вільному від фітогельмінтів, отримано при вирощуванні 

сортів Водограй, Західна, Белла роса та Слов’янка (24,8–

29,3 т/га). Найменша продуктивність картоплі була у сорту 

Тетерів, яка становила 8,9 т/га. Порівнюючи отриманий 

урожай бульб з інвазійної ділянки з урожайністю цих сортів на 

вільних від золотистої картопляної нематоди грунтах, 

найменші втрати врожаю спостерігали у сортів Водограй та 

Дніпрянка, які становили 2,0 та 2,3 % відповідно. При цьому 

найбільший недобір урожаю спостерігався при вирощуванні 

сорту Слов’янка – 15,4 %. В середньому втрати врожаю при 

вирощуванні нематодостійких сортів картоплі на інвазійному 

фоні порівняно з безінвазійним становили 6,3 %.  
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Висновки 

1. Найвищий нематодоочищуючий ефект грунту 

спостерігався при вирощуванні сортів картоплі Дніпрянка, 

Доброчин, Водограй, Белла роса, так як післязбиральний 

рівень чисельності особин Globodera rostochiensis у грунті 

зменшився на 66,9–75,7 % в порівнянні з допосадковим. 

2. Втрати врожаю при вирощуванні нематодостійких 

сортів картоплі на інвазійному фоні порівняно з безінвазійним 

становили в середньому 6,3 %, а сприйнятливих сортів – 

23,4 %. 
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ВПЛИВ ІНКРУСТАЦІЇ НАСІННЯ СУМІШШЮ  

ПЕСТИЦИДІВ НА УРАЖЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ  

ФУЗАРІОЗНОЮ КОРЕНЕВОЮ ГНИЛЛЮ  

Постановка проблеми. Озима пшениця є однією із самих 

цінних продовольчих культур. За посівними площами та 

валовим збором цінного та високоякісного зерна у світовому 

землеробстві пшениця озима займає одне з перших місць 

серед зернової групи культур [2]. В Україні пшеницю 

вирощують на площі 5–6 млн. га [4].  

Однією з причин, здатних викликати значне зниження 

урожайності пшениці озимої, є збільшення поширення 

кореневих гнилей, а саме фузаріозної кореневої гнилі. Недобір 

урожаю від цієї хвороби може досягти від 5 до 50 % і більше 

[1, 3]. 

Передпосівна підготовка насіння як повноцінний 

складовий елемент в технології вирощування є важливою 

умовою зменшення патогенного навантаження у ґрунті та 

підвищення врожайності. Важливим аспектом у підготовці 

насіння до сівби є обробка посівного матеріалу 

протруйниками з нанесенням на поверхню зернівок 

полімерних плівок. Інкрустація насіння – закріплення на 

поверхні насіння захисних, поживних, стимулюючих речовин 

та барвника за допомогою плівкоутворювачів. 

Тому метою наших досліджень було вивчити шкідливість 

фузаріозної кореневої гнилі і визначити ефективність 

інкрустації насіння системними препаратами проти цієї 

хвороби. 

Для виконання мети ставилися такі завдання: 

1. Визначити шкідливість фузаріозної кореневої гнилі в 

умовах Черняхівського району. 

2. Дослідити розвиток та ступінь ураження пшениці 

озимої  фузаріозною кореневою гниллю.  
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3. Вивчити вплив інкрустації насіння сумішшю 

пестицидів на показники продуктивності та урожайність 

пшениці озимої . 

Умови та методика досліджень. Дослідження проводили 

протягом 2016–2017 рр. в умовах дослідного поля 

Житомирського національного агроекологічного університету 

с. Велика Горбаша Черняхівського району Житомирської 

області. Грунт дослідних ділянок дерново-підзолистий. Клімат 

помірно-континентальний, з теплим вологим літом та м’якою 

зимою. Клімат в умовах району помірно-континентальний з 

досить помірним літом і короткою зимою. За багаторічними 

даними середньорічна температура повітря становить 8,8 
0
С. 

Абсолютний річний мінімум температури повітря становить 

22,8–23,1
0
С. Сума температури за рік 105,1 

0
С. Середня річна 

кількість опадів складає 462,4 мм. і сума ефективних  

температур складає 2500 
0
С. Пшеницю сіяли 20–25 вересня, 

сортом Золотоколоса (оригінатор – Інститут фізіології рослин і 

генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН). Норма висіву насіння 5 млн. схожих 

насінин на гектар. У фазу кущення обробляли проти бур’янів 

гербіцидом Гранстар, 15 г/га. Площа облікової ділянки 50 м
2
 

повторність 4 разова. 

Шкідливість фузаріозної кореневої гнилі вивчали при 

різних ступенях ураження рослин пшениці озимої. Для цього 

на ділянках у фазу воскової стиглості відбирали снопи по 

50 рослин. В лабораторії рослини ретельно промивали водою і 

розділяли на групи за ступенем ураження по балах за 

методикою Трибеля С. О. [5]. По кожній групі визначали 

кількість колосків у колосі, масу зерна з одного колосу та масу 

1000 зерен. Урожайність зерна проводили шляхом обмолоту і 

зважуванням зерна кожної ділянки. Математична обробка 

даних  проводилася на комп’ютері. 

Виклад основного матеріалу. Фузаріозна коренева гниль 

є надзвичайно шкідливою хворобою і може знижувати масу 

зерна з 1 колосу від 0,3–0,8 грам і масу 1000 зерен від 4–15 г, 

що в відсотках становить 10–50 %. Найбільше зниження маси 

зерна з колосу (45–60 %) спостерігали при сильному ступені 

ураження 8–9 балів. 
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Результати досліджень свідчать, що у Черняхівському 

районі поширення фузаріозної кореневої гнилі становить 80–

90 %, то виникає виробнича необхідність удосконалити 

існуючу систему захисту посівів пшениці озимої від цієї 

хвороби. Інкрустація насіння препаратами Вітавакс 200 3 л/т і 

Селест ТОП 312,5 FS, TН, 1,5 л/т з додаванням прилипача 

Липосам, 0,15 л/т забезпечує зниження ураженості 

кореневими гнилями у 1,5–2 рази (табл 1). 

 

Таблиця 1 

Вплив інкрустації насіння пшениці озимої системними 

фунгіцидами на ураження фузаріозною кореневою гниллю 

(сорт Золотоколоса, дослідне поле ЖНАЕУ, 2016–2017 рр.) 

Варіанти досліду 

Ураження 

поширення, % розвиток, бали 

2016 2017 середня 

+/- до 

конт-

ролю 

2016 2017 середня 

+/- до 

конт-

ролю 

Контроль 87 85 86 - 7 8 7,5 - 

Вітавакс 200 в.с.п., 

3 л/т 
44 46 45 - 41 5 5 5,0 -2,5 

Селест ТОП 312,5 

FS, TН, 1,5 л/т 
48 51 49,5 - 36,5 4 4 4,0 -3,5 

Вітавакс 200 в.с.к., 

3 л 

+ Липосам, 0,15 

л/т 

36 32 34 - 52 3 3 3,0 -4,5 

Селест ТОП 312,5 

FS, TН, 1,5 л/т + 

Липосам, 0,15 л/т 

34 36 35 -51 2 2 2,0 - 5,5 

 

Так при протруєнні препаратом Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т 

поширення хвороби порівняно з контрольним варіантом 

зменшилося на 41 %, а розвиток – на 2,5 бали. При 

застосуванні препарату Селест ТОП 312,5 FS, TН, 1,5 л/т 

поширення хвороби зменшилося на 36,5 %,  розвиток на 

3,5 бали. Сумісне застосування препарату Вітавакс 200 в.с.п., 

3 л/т та прилипача Липосам, 0,15 л/т поширення зменшується 

на 50 %, а розвиток на 5 балів, а при застосуванні препарату 

Селест ТОП 312,5 FS, TН, 1,5 л/т+Липосам, 0,15 л/т 
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поширення та розвиток збільшився відповідно на 51 % і 

5,5 бали. 

Зниження ураженості пшениці озимої фузаріозною 

кореневою гниллю в нашому досліді позитивно вплинули на 

ріст і розвиток рослин. У залежності від варіантів досліду 

збільшуються кількість продуктивних стебел на 52 шт. при 

цьому висота рослин – на 9–11см, довжина колосу – на 0,7–

1,5 см. Кількість колосків в колосі збільшується на 3–4 шт. при 

цьому маса зерна  в колосі збільшилася на 0,09–0,11 г, і маса 

1000 зерен до 5 г. порівняно з контрольним. 

Найкращі елементами структури урожаю ми отримали в 

варіанті при інкрустації насіння препаратами 

Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т і Селест ТОП 312,5 FS, TН, 1,5 л/т із 

прилипачем Липосам, 0,15 л/т. Де маса 1000 зерен 

збільшилася порівняно з контрольним варіантом на 4–5 г маса 

зерна. Маса зерна з колосу – на 0,10–0,11 г.  

Покращення елементів структури врожаю зумовить 

підвищення врожаю зерна. Протруєння насіння системними 

препаратами Вітавакс 200 в.с.п., 3 л/т і Селест ТОП 312,5 FS, 

TН, 1,5 л/т із додаванням води підвищує урожай зерна 0,55–

0,68 т/га.  

Інкрустація насіння системними препаратами із 

прилипачем Липосам, 0,15 л/т. підвищило врожайності зерна 

відповідно на 0,8–0,9 т/га. 

Висновки. Таким чином, застосування прилипача 

Липосам, 0,15 л/т з системними протруйниками Вітавакс 200 

в.с.п., 3 л/т та Селест ТОП 312,5 FS, TН, 1,5 л/т є ефективним 

запобіжним заходом захисту посівів пшениці озимої від 

кореневих гнилей і забезпечує приріст врожаю 0,8–0,9 т. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ФУНГІЦИДІВ НА СМОРОДИНІ 

ЧОРНІЙ ПРОТИ БОРОШНИСТОЇ РОСИ В УМОВАХ 

ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ ЖНАЕУ 

Постановка проблеми. Смородина чорна – самоплідна, 

зимостійка та урожайна ягідна культура, якій в Україні 

приділяється провідне місце. Головними причинами зниження 

урожайності ягід є  сильне ураження  грибними хворобами. В 

умовах помірно теплого та вологого клімату в Центральному 

регіоні Полісся, який сприяє розвитку грибної хвороби 

борошниста роса на смородині чорній. 

А тому, метою наших досліджень було вивчення 

ефективності  комплексного застосування мікроелементів і 

фунгіцидів на смородині чорній проти грибної хвороби 

борошниста роса.  

З цією метою нами протягом 2015–2017 років були 

проведені польові дослідження в умовах дослідного поля 

ЖНАЕУ. 

В Житомирській області промислові насадження цієї 

культури складають біля 600 гектарів. Окрім цього, ця 

культура також займає значні площі на аматорських, дачних та 

присадибних ділянках [1].  

http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/
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Зростання площ під смородиною та збільшення 

виробництва ягід 2016 році, становила 62,6 тис. га, в т.ч. 

плодоносної — 44,1 тис. га. Валовий збір ягід досягнув 

152 тис. т при середній урожайності 3,41 т/га. У 2017 році 

площа під ягідниками в Україні становила 31,6 тис. га, в т.ч. 

на Поліссі — 8,5 тис. га (27 %), в Лісостепу — 13,9 тис. га 

(44 %) і Степу — 9,2 тис. га (29 %)[2, 3] . 

Виклад основного матеріалу. В результаті проведених 

досліджень, щодо оцінки ефективності сумісного застосування 

мікроелементів і фунгіцидів на  смородині чорній проти 

борошнистої роси свідчать про те, що сорт Санюта є біологічно 

нестійким проти грибної хвороби і уражується від 29,2; 30,5 до 

84,1; 87,4 %. Розвиток хвороби у 2015 році варіює від 9,2 до 

22,3; та 2017 року від 11,3 до 20,1 %. Найкращий результат ми 

отримали при сумісному застосуванні мікроелементів (B, Mn, 

Zn) та препарату Топсін М, оскільки рівень ураженості 

хворобою становив 29–30,5 %, а група стійкості становила 

1 бал. 

Своєчасне застосування мікроелементів і фунгіцидів на  

смородині чорній проти борошнистої роси, забезпечило 

зниження рівня ураженості грибною хворобою, що позитивно 

вплинуло на структуру урожайності ягід смородини чорної. 

При цьому, маса ягід збільшується від 4,7 до 6,3 г. Маса 

великих ягід від 1,9–2,5 г, маса 100 ягід збільшилась від 166–

226 г, а маса ягід з куща збільшується до 1,238 кг. 

Покращення елементів структури урожаю смородини 

чорної забезпечує значне збільшення урожаю ягід. 

Застосування мікроелементів і фунгіцидів  смородині 

чорній сорту Санюта проти борошнистої роси, забезпечує 

підвищення урожайності ягід від 0,6 до 1,2 т/га. При  

сумісному застосуванні мікроелементів і фунгіциду Топсін М, 

прибавка урожаю ягід збільшується до 1,2 т/га.  

З метою визначення енергетичної ефективності 

застосування мікроелементів та фунгіцидів при захисті 

смородини чорної проти хвороби борошниста роса нами 

проведені відповідні розрахунки, результати яких свідчать про 

те, що застосування мікроелементів і фунгіцидів проти 

хвороби борошниста роса забезпечує додаткове отримання 
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чистої енергії від 2518 до 3894 мДж /га, при коефіцієнті 

енергетичної ефективності від 1,60 до 1,73 одиниць.  

Розрахунки економічних показників щодо визначення 

економічної ефективності свідчать про те, що при 

застосуванні мікроелементів та фунгіцидів при захисті 

смородини чорної проти грибної хвороби борошниста роса, 

прибуток становить від 38005–50260 грн. /га, при окупності 

витрат від 2,8–3,2 разів. Подібну залежність виявлено також і 

до рівня рентабельності, яка складає 319 %. 

Висновки. Таким чином, з метою захисту смородини 

чорної від грибної хвороби борошниста роса і отримання 

стабільних урожаїв ягід необхідно застосовувати комплекс 

мікроелементів та фунгіцидів на смородині чорній, це дасть 

можливість додатково отримати 1200  кг з гектара ягід. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ЛІТЕРАТУРНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЩОДО  ПІДХОДІВ ФОРМУВАННЯ 

 ДАНИХ ГІС ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

Постановка проблеми. У результаті проведеного аналізу 

сучасних літературних джерел з питань застосування 

геоінформаційних систем при впорядкуванні угідь зроблено 

висновок, що основний акцент досліджень, що проводяться 

світовими вченими, стосується не вивчення та застосування 

функцій професійних ГІС, а головним питанням при цьому є 

розробка та формування підходів до створення картографічної 

та атрибутивної інформації, засвоєння методики планування 

використання земель. Процес формування цифрових даних 

для впорядкування угідь має враховувати головну мету 

землеустрою – раціональне використання земель. Суть 

останнього полягає у забезпеченні отримання економічного, 

екологічного та соціального ефекту від землекористування. 

Основним критерієм раціонального використання земель є 

екологічна складова. Формування землекористування 

заснованого на принципах охорони довкілля є підґрунтям 

введення даних у середовище геоінформаційних систем. 

Створення просторової та атрибутивної інформації 

здійснюється на основі детального вивчення і аналізу 

природних умов території угідь. При цьому застосовується 

методика землекористування на основі ландшафтного підходу. 

Виклад основного матеріалу. Світові вчені 

стверджують, що прийняття рішень у сфері картографії та 

землеустрою за допомогою ГІС мають ґрунтуватися на 

визначенні підходів до формування концептуальних та 

теоретичних основ управління земельними ресурсами, 

узагальнення принципів картографування, підходів створення 

системи атрибутивних даних, способів просторового 

відображення інформації, здійснення вибірки та розробки 

діапазону даних. При цьому слід зважати на якість 

атрибутивної інформації, взаємозв’язок між атрибутами карт 
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та фізичними даними [1, 2]. У результаті аналізу світових 

літературних джерел, які стосуються сучасних актуальних 

питань принципів формування даних ГІС, встановлено, що 

якість картографічних і атрибутивних даних є показником 

ефективності планування землекористування [1, 14]. Для 

успішного управління земельними ресурсами необхідною стає 

розробка географічних карт глобального масштабу [6]. Для 

узгодженої взаємодії всіх служб у різних сферах економіки 

країни та народного господарства вчені підкреслюють 

значущість картографування індикаторів якості екосистем. До 

них відносять рослинний покрив, ґрунтову родючість, 

наявність територій рекреації [3, 7]. При впорядкуванні земель 

європейського континенту та країн Азії вчені надають 

перевагу моніторингу використання земель віддалених або 

наближених до урбанізованих територій. На перший план при 

цьому виступають проблеми економічного плану, відмова 

фермерів від обробітку низькородючих площ, моніторинг 

використання земель біля великих міст, управління 

земельними ресурсами для підтримки екологічної безпеки при 

зростаючих темпах урбанізації, вирубка лісів [8, 9, 12]. 

Вченими пропонується для формування даних 

геоінформаційних систем використовувати «інтегрований 

індекс оцінки екологічної важливості регіонального 

простору». До таких територій відносять басейни річок, 

водно-болотні угіддя, природні заповідники, парки та 

мальовничі місця [10, 15]. Для розрахунку іншого показника, 

«інтегровано індексу якості ґрунтів», зарубіжні вчені 

застосовують загальний набір даних ГІС за такими 

індикаторами: рН, електропровідність, органічна речовина, 

обмінна здатність катіонів, відсоток еквівалентного CaCO3, 

вміст важких металів (Cd, Сo, Pb, Cr) та коефіцієнт 

еродованості ґрунту [13]. Ряд науковців пов’язують проблему 

погіршення  агроекологічного стану ґрунтів з інтенсивним 

використанням земель та змінами клімату, а також 

наголошують на необхідності створення моделей територій 

водозбірних площ за допомогою ГІС [5]. У світовій науковій 

практиці запропоновано методологію оцінки ступеню ерозії за 

допомогою коефіцієнту покриття ґрунту рослинами. Даний 
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фактор можна регулювати завдяки землеустрою 

сільськогосподарських територій. Останній розглядається як 

інструмент для розробки сценаріїв землекористування в межах 

Євросоюзу, визначення пріоритетних напрямів формування 

даних ГІС [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи формування цифрових даних середовища 

ГІС при впорядкуванні сільськогосподарських угідь 

 

Висновки. Аналіз сучасних літературних джерел у розрізі  

світових досліджень свідчить, що при проведенні землеустрою 

за умови використання сучасних професійних 

геоінформаційних систем необхідно, перш за все, визначити 

методику землекористування, сформувати підходи до 

планування території,  що є основою розробки етапів 

формування шарів картографічної інформації, тематичних 

карт та картограм, складання атрибутивних таблиць. Світовий 

науковий досвід роботи з ГІС доводить актуальність даного 

питання. Основним при цьому є вивчення економічних та 

екологічних напрямів розвитку сільськогосподарських 

територій. Використання функцій ГІС має ґрунтуватися на 

детальному аналізі та співіснуванні цих складових (рис.1). 

 

Вивчення і детальний аналіз природних властивостей 

агроландшафту 

Створення тематичних карт (картограм): 

ухилів, ступеню перезволоження, забруднення 

Співставлення отриманих картографічних та атрибутивних даних, 

застосування методів картографічного оверлею. Креслення плану 

використання угідь 

Креслення карт:  просторове 

поширення ґрунтоутворюючих 

порід, рослинного покриву, 

рельєфу, ґрунтів, угідь, площ 

сівозмін,  тощо 

Формування атрибутивних даних: 

гранулометричний склад, ступінь 

оґлеєння, еродованість, кислотність, 

рівень ґрунтових вод, вміст важких 

металів 
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ВИВЧЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 

CHRYSANTEMUM CORONARIUM L. (ASTERACEAE)  

ЗА ІНТРОДУКЦІЇ В БОТАНІЧНОМУ САДУ ЖНАЕУ 

Постановка проблеми. Хризантема увінчана 

(Chrysanthemum coronarium L.)  або хризантема овочева – 

цінна харчова, лікарська і декоративна рослина, у культурі 

відома понад 2000 років. Широко використовується як 

дієтичний харчовий продукт у Китаї, Японії, Кореї, Індії, 

США; в Україні відома лише як декоративна культура.  

Містить широкий спектр біологічно активних речових: 

вітаміни, каротини, мікро- і макроелементи, прості та складні 

вуглеводи, протеїни, лактони, ефірну олію, фенольні сполуки 

[5], які визначають її антиоксидантні, гепатопротекторні, 
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протипухлинні, інсектицидні, нематоцидні та антимікробні 

властивості [2].  

Цінність хризантеми увінчаної визначає актуальність 

досліджень по вивченню компонентного складу фенольних 

сполук за умов інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ.  

Виклад основного матеріалу. Метою роботи було 

вивчення методом рідинної хроматографії  вмісту окремих 

фенольних сполук надземної частини рослин хризантеми 

увінчаної за інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ для 

встановлення можливості її використання у харчовій 

промисловості та фармації.   

Інтродукційні дослідження проводили на 

експериментальних ділянках ботанічного саду Житомирського 

національного агроекологічного університету. Насіннєвий 

матеріал С. coronarium отримано із Національного 

ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Сировину 

збирали у фазу цвітіння рослин. Фенольні сполуки 

С. coronarium вивчали на високоефективному рідинному 

хроматографі Prominens 20 фірми «Shimadzu» (Японія). 

Екстракти рослин для хроматографічних досліджень 

отримували настоюванням повітряно-сухої сировини у 50 %-

му метанолі протягом 7 діб (1:4). Розділення здійснювали в 

градієнтному режимі. Розчинниками слугували: розчин А - 

0,5 %-й розчин перхлоратної кислоти (pH 1,5) у дистильованій 

воді; розчин В - суміш 40% метанолу кваліфікації для ВЕРХ 

(Merck), 40% ацетонітрилу кваліфікації для ВЕРХ (Lab-Scan), 

20% розчину А. Детектування здійснювали за 280, 310, 330, 

360, 525 нм одночасно. Спектральні характеристики 

реєстрували за даними сканування в момент виходу піка в 

діапазоні довжин хвиль 235–550 нм. Піки ідентифікували 

методом зіставлення із стандартними зразками за часом 

виходу і спектром, а також за методом добавок. Належність до 

тієї чи іншої групи природних сполук визначали за подібністю 

спектральних характеристик.  

В результаті проведених досліджень в рослинах 

хризантеми увінчаної виявили 24 сполуки фенольної природи, 

з яких ідентифікували хлорогенову, ізохлорогенову, кавову, 

кофеїлхінну, n-кумароїлхінну кислоти та флавоноїди:  3-



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

34 

метилкверцетин-7-біозид, 3-метилкверцетин-3-біозид, рутин, 

лютеолін-7-глікозид, апігенін-7-глікозид, лютеолін, 3-

метилкверцетин, кемпферол. Домінуючими компонентами 

виявились ізохлорогенова кислота (35,48 %), кавова кислота 

(10,25 %), кофеїлхінна кислота (17,18 %) та лютеолін-7-

глікозид (7,85 %). Вміст виявлених фенольних сполук у 

повітряно-сухій сировині становив 2,18 % . 

Відомо, що фенольні сполуки виявляють захисну роль в 

канцерогенезі, запаленні, атеросклерозі, тромбозі, а також 

мають високу антиоксидантну активність, антимікробні 

властивості [3, 4]. Згідно літературних джерел, рослини 

хризантеми овочевої характеризуються високим показником 

антиоксидатної активності та виявляють антимікробні 

властивості, що, можливо, пов’язано із вмістом фенольних 

сполук [1, 2].  

Отже, методом рідинної хроматографії в рослинах 

хризантеми увінчаної виявили 24 сполуки фенольної природи 

та ідентифікували хлорогенову, ізохлорогенову, кавову, 

кофеїлхінну, n-кумароїлхінну кислоти та флавоноїди: 3-

метилкверцетин-7-біозид, 3-метилкверцетин-3-біозид, рутин, 

лютеолін-7-глікозид, апігенін-7-глікозид, лютеолін, 3-

метилкверцетин, кемпферол. Основними компонентами 

виявились:  ізохлорогенова кислота (35,48 %), кавова кислота 

(10,25 %), кофеїлхінна кислота (17,18 %) та лютеолін-7-

глікозид (7,85 %). 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що 

хризантема увінчана містить важливу групу біологічно 

активних речовин – гідрксикоричних кислот та флавоноїдів і є 

перспективною культурою для подальшого вивчення і 

застосування у харчовій промисловості та фармації. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ ТА 

ЕКРАНОВАНОСТІ ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ 

Постановка проблеми. Серед показників, якими ми 

описуємо стан навколишнього середовища, температура є 

одним з основних параметрів. Вона характеризує процеси 

взаємодії між атмосферою і поверхнею. Такі дані 

використовуються при вивченні клімату та його змін, в 

гідрології та в агрометеорології. Дані про температуру 

поверхні необхідні при вирішенні завдань оцінки 

енергетичного і водного балансів, потокових процесів тепла, в 

розрахунках випаровування вологи, при моделюванні 

добового ходу температур, при виявленні і прогнозуванні 

заморозків, моніторингу стану зернових культур. Це має 

неабияке значення в сільському господарстві на сучасному 

етапі розвитку. 
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Регулярне отримання безконтактним способом значень 

температури є важливим і актуальним питанням, дозволяє 

аналізувати їх часові ряди і оцінювати її зміни в межах різних 

періодів, надавати практичні висновки та рекомендації 

фахівцям сільського господарства. Також відомо, що з 

супутникових знімків можна отримати значення «емісійної» 

температури [1, 2], яка в загальному випадку не співпадає з 

показниками термометра. 

З метою вирішення зазначеної проблеми, ми маємо задачу 

дослідити зв’язок теплового випромінювання та ізотермічної 

температури ґрунту та вплив рослинності та решток на його 

значення. 

Мета роботи: апробація методу дистанційного 

моніторингу температури поверхні ґрунту, що отримана за 

допомогою теплового каналу багато спектральних 

супутникових систем.  

Питаннями вимірювання радіояскравісної температури за 

космічними знімками з метою застосування цієї інформації в 

сільському господарстві у тому числі займалися багато 

дослідників, як вітчизняних, так і закордонних. В публікації 

[3] пропонується обґрунтування оцінки точності таких 

вимірювань за результатами одночасних під супутникових 

вимірювань як фізичної температури, так і яскравісної, що 

отримана дистанційно. Для перерахунку значень альбедо на 

сенсорі в значення ізотермічної температури 

використовувалася обернена формула Планка. Такий ж самий 

підхід з визначенням коефіцієнту теплового випромінювання з 

допомогою вегетаційного індексу NDVI для отримання 

температури земної поверхні застосовували дослідники в 

роботах [4, 5, 6], при цьому користувалися знімками 

багатоспектральних систем Landsat-7 та 8, з роздільною 

здатністю теплового каналу 60 та 100 м відповідно.  Для 

отримання значення температури на рівні поля, достатньо 

використовувати радіометр NOAA з роздільною здатністю 1,2 

км. Подібну супутникову систему використовували в роботі 

[7, 8] для розробки оперативного моніторингу навколишнього 

середовища. В усіх роботах автори застосовують атмосферну 

корекцію для даних, що отримані зі знімків, це пояснюється 
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значним впливом атмосферних чинників на значення 

відбивної здатності альбедо на сенсорі. Відмічається, що на 

величину похибки при визначенні температури впливає також 

вологість та шороховатість поверхні ґрунту. 

Виклад основного матеріалу. Щоб дослідити характер 

та динаміку температури на досліджуваній ділянці, нами були 

проведена наступна робота. Об’єкт досліджень даної роботи 

це територія дослідного поля ЖНАЕУ, с. Велика Горбаша 

Черняхівського району Житомирської області. Закладений 

полігон з 24 точок на території дослідного поля розташований 

в межах аріалу ясно-сірого опідзоленого глеюватого 

супіщаного ґрунту у вигляді сітки 65 на 65 м, близької до 

регулярної. Всі точки були координовані за допомогою GPS 

приймача Trimble R3 з точністю навігаційної зйомки ≈1,2 м та 

фізично закріплені. Для отримання спектральної інформації і 

визначення безпосередньо температури використовувалися 

теплові канали дальнього інфрачервоного діапазону ≈11 нм та 

≈10,8 нм спектрозональні космічні знімки Landsat 7 та Landsat 

8. [1, 2] 

Для вирішення вищезазначених задач протягом грудня 

2016 – травня 2017 років виконувалися підсупутникові виміри 

ізотермічної температури поверхні ґрунту в дослідних точках 

чотирикратно за допомогою контактного термометра з 

точністю вимірів 0,1°С. В середині квітня на території поля 

була висаджена соя, і після появи всходів було також 

проведено фото-фіксацію величини екранованості 

рослинністю, значення яких було визначено в графічному 

середовищі за допомогою гістограми кольорів та змінювалися 

в середньому з 1,2 % до 3,2 % в період з 4.05.2017 по 

20.05.2017. 

Висновки. Апробація методу використання космічних 

знімків підтвердила необхідність поліпшення знімків через 

вплив атмосфери та застосування коефіцієнту теплового 

випромінювання для розрахунку температури ґрунту, 

отриманої дистанційно, який також залежить від рівня 

вегетаційної активності. Середня температура за польовими 

замірами протягом весняного періоду вимірювань збільшилася 

з 15,8° С до 22,5° С. Відповідна яскравісна температура, в 
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загальному випадку не була тотожна фізичній температурі, а 

проведений кореляційний аналіз показав середній (0,5) та 

низький (0,25) рівень кореляційного зв’язку між відповідними 

серіями вимірів. NDVI в середньому збільшилася з 0,1587 до 

0,1855 та досягла 0,3998 в кінці серії вимірювань через 

зростаючу активність вегетуючої маси. Це підтвердило 

необхідність в застосуванні моделі радіаційного переносу 

випромінювання при розрахунках температури ґрунту та 

урахування екранованості. 
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ВПОРЯДКУВАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЗАБАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АНДРУШІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Перед суспільством стоїть 

складне завдання: організувати використання земель так, щоб, 

з одного боку, зупинити процеси деградації ґрунтів, відновити 

і поліпшити їх, а з другого, – забезпечити підвищення 

ефективності виробництва за рахунок організації 

раціонального землеволодіння і землекористування [1, 2]. 

Воно може бути розв'язане тільки в ході землеустрою, головна 

мета якого полягає в організації раціонального використання і 

охорони земель, створенні сприятливого екологічного 

середовища, поліпшенні природних ландшафтів і реалізації 

земельного законодавства [2, 4]. 

З початку реформування земельних відносин роботи із 

землеустрою по впорядкуванню сільськогосподарських угідь 

не відповідали вимогам стабільного розвитку агроландшафтів. 

В результаті чого порушено й знищено сівозміни, що стало 

причиною нераціонального і неефективного використання 

земель [1, 3]. Сівозміни, в першу чергу, мають бути екологічно 

та економічно обґрунтованими, та формуватися з урахуванням 

придатності ґрунтів орних земель для вирощування основних 

сільськогосподарських культур. Такі підходи до 

господарювання створюють сприятливі територіальні умови 

для організації виробничого процесу в сільськогосподарських 

підприємствах [4, 5].  

Виклад основного матеріалу. Територія Забарської 

сільської ради належить до Андрушівського району 

Житомирської області. Ця територія за ґрунтово-

кліматичними умовами належить до зони Лісостепу. 

Дослідження погодних умов у вегетаційний період дозволяє 

стверджувати, що вони є оптимальними для вирощування 
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основних сільськогосподарських культур. Територія 

землекористування характеризується відносно спокійним 

рівнинним типом рельєфу, що не створює труднощів у 

механізованому обробітку ґрунтів і дозволяє вирощувати як 

культури суцільного посіву, так і просапні культури.  

Територія землеволодіння має дуже строкатий ґрунтовий 

покрив, що представлений грунтами перехідної зони між 

Поліссям і Лісостепом. Зокрема, тут наявні лучні грунти, в 

тому числі лучно-чорноземні та лучно-болотні, дернові 

глейові та дерново-підзолисті грунти, сірі грунти, та їх відміни 

(ясно-сірі та темно-сірі опідзолені), а також чорноземи типові. 

Найбільшу площу займають ясно-сірі та сірі опідзолені 

грунти – 350,8079га, що складає 28,96 % загальної території 

угідь. По всій території розкидані контури темно-сірих 

опідзолених ґрунтів – 305,5109 га, що становить 25,22 % 

загальної площі угідь. Загалом ґрунтовий покрив придатний 

для вирощування основних культур, притаманних для зони 

Лісостепу.  

На території землекористування великі площі займають 

перезволожені грунти – 129,5832 га. Серед них поширені 

лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні, дернові 

глейові, торфово-болотні, ясно-сірі і сірі опідзолені глейові 

грунти. Використання їх дещо обмежене і можливе шляхом 

організації на них сінокосіння або випасання. Враховуючи 

наявність непридатних під ріллю земель, було проведено 

трансформацію угідь. При цьому площа орних земель 

зменшилась до 1048,0268 га, площа сіножатей збільшилась до 

78,7933 га, а площа пасовищ збільшилась до 50,9591 га. У 

даному землекористуванні трансформація відбувається 

односторонньо – з ріллі в сіножаті та пасовища, 

трансформування у зворотному напрямку є недоцільним при 

наявних ґрунтових відмінах під існуючими кормовими 

угіддями. 

На землях Забарської сільської ради запроектовано 

польову 9-ти пільну зернопросапну статичну сівозміну 

площею 1048,0268 га з середнім розміром поля 116,5074 га та 

наступним чергуванням культур: багаторічні трави, озима 

пшениця, цукровий буряк, соя, озима пшениця, кукурудза на 
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зерно, горох, соняшник, ячмінь з підсівом багаторічних трав 

(люцерни). 

Висновки. Отже, в результаті наших досліджень було 

вивчено існуючий стан землекористування Забарської 

сільської ради, проведено трансформацію угідь з наступним 

виведенням із площі орних земель ділянок, непридатних для 

використання. Також запропонована 9-ти пільна сівозміна, 

впровадження якої дозволить отримати бездефіцитний баланс 

гумусу (15,2 т) за період ротації. Виробництво валової 

продукції при цьому складає 4916,86 грн. на 1 га, що є 

економічно вигідним для даного землекористування. Еколого-

економічне обґрунтування запроектованої сівозміни 

підтверджує доцільність її впровадження. 
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ВПЛИВ СІВОЗМІННОГО ФАКТОРУ НА ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР 

Однією із основних проблем сільського господарства є 

збільшення виробництва рослинницької продукції. На її 

вирішення націлена науково обґрунтована система 

землеробства, основною ланкою якої є сівозміна. Відзначимо, 

що на основі правильної сівозміни можна ефективно, з 

найбільшою віддачею і найменшими затратами 

запроваджувати всі інші елементи сучасних технологій: 

обробітку ґрунту, удобрення, систем захисту рослин від 

шкідливих організмів тощо. [1]. 

Цілий ряд науковців (Андрусенко І. І., Барштейн Л. А., 

Бісовецький Т. Я., Безкровний А. К., Безкровний Ю. Г., 

Блажевський В. К., Бойко П. І., Браженко І. П., Гаврилюк М. 

С., Глянцев О. Ф., Годулян І. С., Греков М. А., Гринчук П. Д., 

Дмитрієв І. О., Захарченко І. Г., Зубенко В. Ф., Каліберда В. 

М., Котоврасов І. П., Кузьменко О. С., Кульбіда В. В., Лебідь 

Є. М., Левицький М. А., Мартинович М. М., Медвідь Г. К., 

Осадчий М. І., Панасюк Я. Я., Панфіленко Ю. Г., 

Пастушенко В. О., Предко І. Г., Примак І. Д., Савченко Г. І., 

Сайко В. Ф., Собко О. О., Чуприна Л. В., Шаповал І. С., 

Шкаредний І. С., Якименко В. М. та ін.) зробили вагомий 

внесок у розробку та удосконалення сівозмін з урахуванням 

ґрунтово-кліматичних умов і спеціалізації сільсько-

господарського виробництва [1]. 

Слід відзначити, що нині у сільськогосподарському 

виробництві особливу увагу приділяють питанню енерго- й 

ресурсозбереженню, це в першу чергу пов’язано із збільшення 

витрат на паливно-мастильні матеріали, добрива, засоби 

захисту рослин від шкідливих організмів тощо. Тому 

технологія вирощування культур має бути спрямована на 

використання біокліматичних чинників, процесів формування 

врожаю з одночасним зменшенням витрат матеріальних 

ресурсів за рахунок оптимізації прийомів обробітку ґрунту 
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(покращення його поживного і водного режимів) та 

раціонального живлення рослин в системі короткоротаційних 

сівозмін. 

В останні роки спостерігається різке порушення 

теоретично обґрунтованих сівозмін, зросла тенденція до 

беззмінного вирощування більшості інтенсивних культур, як 

монокультури, що призвело до деградації ґрунтового покриву, 

порушення екологічної рівноваги в агроценозах, погіршення 

фітосанітарного стану посівів та зниженні продуктивності 

культур тощо.  

Тому, питання вивчення залежності продуктивності 

культур від рівня насичення ними короткоротаційних сівозмін 

є актуальним та потребує детального дослідження. 

Мета досліджень передбачала наукове обґрунтування 

впровадження сівозміни та визначення впливу сівозмінного 

фактору на продуктивність культур та фітосанітарного стану 

посівів. 

Впровадження п`ятипільної сівозміни розпочато у 2016 р. 

на дослідному полі Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Ґрунт дослідних ділянок сірий лісовий легкосуглинковий. 

Вміст гумусу (1,68–1,96 %), легкогідролізованого азоту (79–

117 мг/кг), рухомого фосфору (145–185 мг/кг), обмінного 

калію (79–114 мг/кг), гідролітична кислотність 2,3–4,0 мг-

екв. / 100 г ґрунту. 

Сівозміна мала наступне чергування культур: вико-

вівсяна суміш–жито озиме–кормові боби–гірчиця біла–спельта 

озима.  

Відзначимо, що роль сівозмін у сучасному землеробстві 

зумовлена, передусім, біологічними особливостями польових 

культур, це пов’язано із тим, що рослини вимагають 

неоднакових умов водного чи поживного режимів ґрунту, 

одночасно впливаючи на властивості останнього. 

Технологічне значення сівозмін полягає у правильному 

чергуванні різних за своїми біологічними вимогами рослин, за 

яких для кожної культури створюються найкращі умови для 

росту та розвитку, а також забезпечення високої 

продуктивності [4]. 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

45 

Слід відмітити, що сівозміна не лише сприяє відновленню 

і підтриманню родючості ґрунту, а й виступає, як ефективний 

чинник у боротьбі з бур’янами, збудниками хвороб та 

шкідниками. 

Досліджено, що вирощування сільськогосподарських 

культур у монокультурі різко знижує їхню врожайність, 

родючість ґрунту, погіршує фітосанітарний стан посівів. 

Втрати врожаю при насиченні сівозмін однотиповими 

культурами, що впливає на поширення у посівах хвороб, 

шкідників і бур’янів, нерідко досягають 40–70 % [4]. 

Відповідно, сівозміна залишається головним 

профілактичним заходом, який дає змогу різко обмежити 

шкідливість шкідників і хвороб. При порушенні чергування 

культур спостерігається зміни біологічної рівноваги ґрунту, 

що, сприяє накопиченню специфічних фітопатогенних 

мікроорганізмів.  

За результатами експериментальних досліджень, 

проведених в ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

установлено, що саме від тривалості ротації сівозміни, 

попередників та насичення їх зерновими культурами залежить 

частка патогенних грибів у ґрунті. Так, за зменшення кількості 

полів з 4–5 до 2–3 кількість патогенних грибів у ґрунті сягала 

майже 60 %, а насиченість сівозмін зерновими колосовими до 

75 % посилювала розвиток кореневих гнилей до 38 % та 

заселеність хлібним пильщиком до 2,8 %. 

Зважаючи на це сівозміни залишаються основним 

гарантом одержання стабільних врожаїв 

сільськогосподарських культур. 

Аналіз багаторічних результатів досліджень свідчить про 

те, що на частку освоєної сівозміни припадає 1,0–1,4 т/га 

приросту врожайності зерна озимої пшениці і 1,1–2,2 т/га – 

кукурудзи [4]. 

Під час досліджень науковці встановили реакції культур 

за повторного їх вирощування та виділили основні причини 

зниження врожайності: ґрунтовтома, поширення шкідників, 

хвороб і бур’янів. Як результат, встановлена доцільність 

чергування культур, ефективність засвоєння ними поживних 

речовин і вологи з різних шарів ґрунту, нагромадження та 
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використання біологічного азоту, сприяння розширеному 

відтворенню родючості ґрунтів та покращанню їх 

фітосанітарного стану [3, 4]  

Підсумовуючи зазначимо, що впровадження у 

виробництво науково обґрунтованих сівозмін є необхідним і 

важливим елементом сучасного землевиробництва, який немає 

негативного впливу на ефективність ведення виробничої 

діяльності, а навпаки робить її економічно вигідною та 

екологічно безпечною. При вірному чергуванні культур 

продуктивніше використовуються добрива, знижується 

забур'яненість, зменшується вплив шкідників та хвороб на 

посіви сільськогосподарських культур при мінімальному 

застосуванні препаратів. Усе вищезазначене має позитивний 

вплив на стан довкілля та дозволяє зменшити затрат на 

вирощування культур та підвищити їх продуктивність і якість. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ КАРТОПЛІ ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ 

ПЕРЕРОБКИ 

Постановка проблеми. З картоплі можна приготувати 

майже 500 страв.
 
Її використовують у вареному, смаженому, 

тушкованому, печеному вигляді, а також, заморожують і 

використовують у переробній промисловості. Завдяки 

підвищеному вмісту калію картопля сприяє виведенню із 

організму людини води та хлористого натрію, тим самим 

покращує обмін речовин. Картопля — основне джерело калію, 

який відіграє велику роль у нормалізації водного обміну та 

підтриманні нормальної роботи серця.
 
Близько 40 % потреби 

населення у вітаміні С задовольняється за рахунок картоплі. 

Тому картопля є основним джерелом вітаміну С і вітамінів 

групи В.  

Картопля є цінною продовольчою культурою у 

харчуванні людей багатьох країн світу, оскільки вона має 

високий енергетичний потенціал. Окрім цього її 

використовують для отримання спирту, біоетанолу, крохмалю, 

іншої продукції та як корм тваринам. 

За оптимальних умов зберігання втрачаеться до 10% 

вирощеного врожаю картоплі та знижуеться її якість на 12–

25 %. При недотриманні умов зберігання втрати врожаю 

картоплі можуть сягати 30 і більше відсотків. Щоб 

максимально зберегти врожай картоплі від втрат частину 

його переробляють на продукти . При цьому постійно 

удосконалюються технології переробки. Одним з продуктів 

переробки картоплі є крохмаль, хрустка картопля, яка 

називаеться чипсами та пектин. Останні набувають 

поширення як за рубежем, так і в нашій країні. В той же час 

для переробки картоплі та виготовлення чіпсів підбирають 

окремі сорти і здебільшого зарубіжної селекції і разом з тим 

багаторазове використання олії є шкідливе для організму 

людини. Тому дослідження по використанню на переробку 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

48 

сортів картоплі вітчизняної селекції та удосконалення 

технології її переробки та зберігання є актуальним. 

Мета і задачі дослідження. Метою є дослідження питань, 

що стосуються удосконалення технології зберігання 

продовольчої картоплі та продуктів її переробки. 

Предмет дослідження. Продовольча картопля, продукти 

її переробки та показники якості продовольчої картоплі.  

Сорти картоплі: Беллароза, Рів’єра, Луговський, Світанок 

Київський, Фантазія. 

Методика проведення лабораторних досліджень. 

Картоплю діаметром 4–6 см. очищували  від шкірки. Після 

цього різали на скибочки товщиною до 1,0 мм, водою 

видаляли крохмаль і цукри та підсушували. Воду, яка 

залишилась ми відстоювали і промивали крохмаль . Через 

годину воду зливали і підсушували крохмаль, який був на дні 

посудини. Сухий крохмаль зважували і визначали його масу 

зважуванням. Після просушування платівки картоплі  

обсмажували при температурі 180
о
С в олії протягом 3–4 хв. 

Охолоджені чіпси підсолювали, додавали харчові і смакові 

приправи. Зберігали чіпси при температурі 18–20
о
С не довше 

4–5 діб, в холодильнику за температури 1–2
 о

С протягом 4–

5 тижнів. 

За результатами проведених лабораторних досліджень 

зроблено попередні висновки, що при перероблянні картоплі 

на чіпси можна отримувати крохмаль до 50 % до його вмісту в 

картоплі. 
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ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНОГО ЛЬОНУ НА ПОЛІССІ 

У Північній частині (Полісся) України за даними архівних 

матеріалів льон олійний вирощували до Жовтневої революції і 

після її аж до 40-х років ХХ століття. Це був льон проміжний 

(межеумок), який давав насіння і волокно, тоб-то був 

подвійного використання. Держава закуповувала насіння 

льону і на це булла статистична звітність. А льоносолому 

приватні господарства самі доводили вимочуванням у річках, 

копанках або вилежуванням на росі на луках до трести, яку 

обробляли на терницях та виділяли волокно. Останнє 

прочісували та формували його в кудель (сплутане волокно), з 

якого на верстаті (прялці) крутили нитки, що йшли на лляні 

вироби: полотна, сорочки, покривала та інші, які також 

виробляли в особистому господарстві. 

Виведенний Всесоюзним інститутом льону у 30-х роках 

перший вітчизняний сорт Світоч по своїм характеристикам 

також був близький до олійного з подвійним використанням 

на насіння та волокно. Сорт Світоч протримався до 60-х років, 

коли вже були виведені сорти волокнистого (довгунцевого) 

типу та розроблені промислові технології обробки трести до 

довгого волокна. З цього часу льон олійний у Полісському 

регіоні практично перестали вирощувати і він вирощувався до 

теперішніх часів на Півдні України. 

У 2000-х роках та на початку двадцять першого століття 

пройшло падіння виробництва льону-довгунцю та з 

потеплінням клімату у Північному (Поліському) регіоні 

окремі ферми почали відроджувати виробництво олійного 
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льону з використанням сортів, виведених Інститутом олійних 

культур НААН (м.Запоріжжя): Айсберг, Південна ніч, Орфей, 

Дебют та інші. У перше десятеріччя 21 століття НЦ Інститут 

Землеробства вивів ряд сортів олійного льону для Поліського 

регіону: Еврика, Симпатик, Блакитно-помаранчевий та інші 

[2]. 

Поняття «льон олійний» об’єднує рослини двох 

різновидів: кудряшів і межеумків. Більше олії міститься в 

насінні кудряшів – 44 проти 42 % – у межеумків. Водночас 

солома межеумків вища, містить більше волокна і може бути 

використана для виробництва текстильного волокна, а з 

останнього – прядива. Волокно із соломи кудряшів може бути 

використане лише для виготовлення вати, паперу і як 

пакувальний матеріал. 

У насінні сортів льону олійного міститься 42-48 % олії. 

До її складу входять, залежно від селекційного сорту й умов 

вирощування, п’ять жирних кислот у такому процентному 

співвідношенні: альфа-ліноленової – 56,6, олеїнової – 17,6 %,  

лінолевої – 14.5, пальметинової – 5,7 і стеаринової – 3 %. 

Йодне число олії становить 165-192 о.д. Лляна олія – це 

висихаюча олія! Найкращу оліфу виробляють саме з неї. 

Широко використовують її у лакофарбовій, шкіряній, 

миловарній промисловості, у виготовленні лінолеуму та 

клейонки. 

Олійний льон – цінний харчовий та лікувальний продукт. 

Олія з нього містить ненасичені жирні кислоти, а тому 

попереджає виникнення судинних захворювань. Насіння 

льону, за практикою народної та даними наукової медицини, 

має лікувальну властивість. Окрім жиру, воно містить білок, 

вуглеводи, органічні кислоти, вітамін А, ферменти. Якщо його 

залити гарячою водою, кілька хвилин кип’ятити й настояти, а 

потім процідити, то отримаємо слизисту рідину, вживання якої 

лікує виразки шлунку й гастрит. З насіння льону одержують 

препарат лінетол, що використовується для лікування опіків 

шкіри. Олію можна вживати в їжу. Саме вона була чи не 

єдиною з-поміж олій, що рятувала мешканців Полісся у 

довоєнні та перші післявоєнні десятиліття. Тут у садибах 

вирощували льон-межеумок, насіння якого використовували 
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для отримання харчової олії, а зі стебел отримували волокно 

для власноручного виробництва різних тканин домашнього 

вжитку [1]. 

Макуха, що є продуктом переробки насіння, містить від 6 

до 12 % жиру, 38 % протеїну. Поживність 1 кг її становить 

1,15 к.о. і має 260 г перетравного протеїну. Цінною для годівлі 

тварин, особливо свиней, є й полова, що утворюється при 

обмолоті льону й очищенні насіння. За поживністю 1 кг її 

становить 0,27 к.о. і має 20 г перетравного протеїну. 

Нині у всьому світі попит на насіння льону зростає, а 

сфера його застосування розширюється. Його використовують 

для виробництва продуктів дієтичного лікування, 

виготовлення косметичних препаратів, нових лікувальних 

засобів. 

Аналіз останніх досліджень. З початком нового етапу 

вирощування олійного льону на бідних на поживні речовини 

дерново-підзолистих грунтах виникла проблема необхідності 

розробки та удосконалення технології вирощування нових 

сортів цієї культури. Так Шваб С. Б [3] у 2002–2004 рр вивчав 

вплив мінеральних добрив та норм висіву насіння на 

врожайність насіння та льоносоломи олійного льону сортів 

Південна ніч та Айсберг. За результатами досліджень ним 

зроблені висновки, що за допомогою норм висіву та норм 

мінеральних добрив можливо суттєво впливати на 

формування врожаю льону олійного. Приведені кращі 

показники врожайності 1,56–1,76 т/га насіння за внесення 

N52P120K135 та норм висіву 10.0 млн. шт. насінин на 1 га. 

Шеремет Ю.В [4] у 2010–2012 рр досліджував вплив норм 

висіву та удобрення на програмований врожай та якість 

льонопродукції сортів НЦ Інституту землеробства НААН: 

Еврика, Симпатик та Блакитно-помаранчевий. За результатами 

досліджень автором розроблені рекомендації виробництву по 

даному питанню. В той же час Шваб С. Б та Шеремет Ю. В 

проводили дослідження у перехідній зоні до Полісся на 

світлосірих лісових грунтах, які близькі до дерново-

підзолистих. Однак дослідження по формуванню врожаю 

льоном олійним у Центральних та Північних районах Полісся 
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практично не проводились. До того ж сорти олійного льону не 

порівнювались з льоном довгунцем. 

Тому дані дослідження в зоні Полісся є актуальними. 

У зв′язку з цим нами проведені дослідження по 

удосконаленню технології вирощування олійного льону у 

Центральній зоні Полісся . 

За результатами досліджень формування врожаю льоном 

олійним сорту Еврика у порівнянні з льоном довгунцем сорту 

Журавка нами зроблені слідуючі висновки: 

1. За морфологічними ознаками льон олійний має 

насіння, 1000 шт., яке важить у півтора раза більше, ніж 

насіння льону довгунцю; рослини льону олійного мають у два 

рази більшу кореневу систему. 

2. З біотичних факторів до температури повітря та 

грунту, які мають місце у Житомирському регіоні, льон 

олійний відноситься так, як і льон-довгунець, що пояснюється 

однаковим терміном сходів рослин та проходженням ними фаз 

росту та розвитку; льон олійний, як і льон-довгунець 

позитивно реагує на вологу, однак при цьому забезпечує 

більшу продуктивність і краще переносить посушливі умови. 

3.  Більш вагоме насіння льону олійного забезпечує дещо 

вищу (на 5,2–8,9 %) польову схожість та збереженість рослин 

до збирання (2,2–7,9 %); 

4. Генетичною особливістю льону олійного сорту Еврика 

є нижча на 27,2–35,0 % висота рослин відносно висоти рослин 

льону-довгунця, в той же час у посушливих умовах (2015 р.) 

висота рослин олійного льону зменшується на 25,5% тоді як 

висота рослин льону-довгунцю зменшується на 10% більше. 

Така ж закономірність має місце і по технічній довжині 

стебел, де остання у олійного льону сорту Еврика складає 59,6 

– 64,0% технічної довжини льону-довгунця сорту Журавка; у 

посушливих умовах (2015 р) технічна довжина стебел льону 

олійного зменшилась на 15,2 %, тоді як технічна довжина 

стебел льону-довгунцю – на 31,0 %. 

5. Генетичною особливістю льону олійного сорту Еврика 

за трьохрічними результатами досліджень є наявність 

насіневих коробочок на стеблах у 2 – 2,5 та насіння на 
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рослинах у 2,5 – 3,0 рази більше кількості у порівнянні з 

кількістю їх на стеблах льону довгунцю. 

6. Врожай насіння льону олійного сорту Еврика у 3,2–

3,9 разів перевищує показник льону-довгунцю, при чому у 

посушливий рік (2015) – у 6,2 рази. Насіння льону олійного 

відрізняється підвищеним на 1,7 – 3,05 % (у середньому на 

2,33 %) вмістом олії, що виходячи з врожаю насіння 

забезпечує врожай олії у 3,4–4,2 рази вищий у порівнянні з 

врожаєм льону-довгунця. 

7. Олійний льон забезпечує врожай льоносоломи в межах 

42,3–60,8 % до врожаю льоносоломи льону-довгунцю. 

Льоносолома льону олійного сорту Еврика містить лубу на 

рівна 40,5–57,5 % від показника кількості лубу у льоносоломі 

льону-довгунцю. 

За сумою показників якості: довжиною горстки, вмісту 

лубу, міцності, придатності та кольору льоносолома 

відноситься до нестандартної. У той же час вона може бути 

перероблена до трести, а останньої до волокна, яке може бути 

використане на виробництво технічної тканини, а також 

льоносолома може бути використана на паливо у пелетах. 
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ВИРОБНИЦТВО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ХАРЧУВАННЯ В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ 

УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ  

ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ 

Постановка проблеми. Минуле століття 

характеризувалось прагнення людства до зростаючого 

технологічного та економічного потенціалу, що виражалося у 

збільшенні валового внутрішнього продукту в межах країни. 

Науково-технічний прогрес, висока динаміка приросту 

населення Землі та збільшення тривалості життя висунули 

питання гарантування продовольчої безпеки на новий рівень. 

Однією з найбільш важливих проблем людства 

залишається продовольча, зокрема збільшення кількості 

алергіків та зниження показників харчових якостей та безпеки 

продуктів харчування. Особливо в зв’язку з погонею за 

високоврожайними, стійкими до несприятливих умов сортами 

при цьому жертвуючи іншими показниками. Важливим 

напрямом її вирішення є розв’язання теоретичних і 

практичних завдань щодо розширення асортименту харчових 

продуктів із повноцінними білками та ессенціальними 

нутрієнтами. Продовольча безпека, у свою чергу, гарантує 

безпечне харчування в обсягах, достатніх для повноцінного 

задоволення потреб людей. Особливо важливу роль відіграє 

виробництво екологічно чистих продуктів харчування. Адже 

від безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини 

залежить здоров’я населення.   

Одним з напрямків підвищення безпеки харчування є 

викорискання древніх видів пшениці, зокрема спельти, які не 

піддалися такому впливу "погоні" селекціонерів за високою 

врожайністю, як це сталося з пшеницею м’якою та багатьма 

іншими культурами.  

Спельта – це древній сорт пшениці, що має більш високу 

харчову цінність в порівнянні з сучасними сортами.  
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Ця культура на території України вирощувалася ще в 

епоху Трипільської культури (5–6 тис. р. до н.е.), але з часом 

була витіснена більш врожайними сортами. Борошно спельти 

використовується у виробництві хлібобулочних, макаронних, 

борошняних кондитерських виробів. 

Спельта добре росте в умовах низького вмісту азоту в 

ґрунті, тому є цінною культурою для органічного 

землеробства і може бути джерелом «органічної та здорової 

їжі». Це особливо актуально в умовах Полісся України, яке 

характеризується переважно бідними дерново-підзолистими та 

сірими лісовими ґрунтами, де звичайна пшениця виявляється 

низькорентабельною. 

В останні роки попит на цю культуру в країнах ЄС, США 

зростає, проводяться дослідження її хімічного складу, 

технологічних властивостей та функціонального впливу на 

організм. Відзначається, що спельта в порівнянні з сучасними 

сортами пшениці містить на 12–21% більше білка, багата 

рослинними харчовими волокнами, високоякісними жирами. 

Серед вуглеводів спельти заслуговують уваги 

мукополісахариди, здатні зміцнити імунітет, знизити рівень 

холестерину в крові. Поживні речовини спельти мають 

високий рівень розчинності, тому краще і швидше 

засвоюються організмом.  

Хлібопекарські властивості борошна зі спельти вивчені 

недостатньо. Тим більше, що в 2015 році було внесено в 

реєстр сортів України новий сорт спельти Європа, який може 

мати кращі хлібопекарські якості ніж попередні сорти, при 

цьому зберігаючи поживні цінності притаманні даній культурі. 

Клейковина за якістю поступається клейковині з сучасних 

сортів пшениці і характеризується як слабка. Внаслідок цього 

хліб з спельтового борошна має більш низьку якість.  Проте в 

зв’язку зі зростанням популярності на дану культуру в Європі 

та в Україні, як безпечного продукту харчування та появою 

нових – кращих сортів виникає потреба в їх дослідженні і 

впровадженні в виробництво як рентабельної і екологічно 

чистої культури, яка добре підходить до ґрунтово-кліматичних 

умов України, що визначає актуальність роботи. 
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Мета і завдання дослідження: Метою наших досліджень 

є вивчення хлібопекарських властивостей борошна з зерна 

різних сортів спельти в порівнянні з борошном із зерна 

сучасних сортів  пшениці. 

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити наступні 

завдання: 

- Вирощення необхідних для досліду сортів спельти та 

м’якої пшениці; 

- Визначити хімічний склад, хлібопекарські властивості 

борошна зерна пшениці м’якої та спельти; 

- Дослідити вплив технологічних факторів на якість 

хліба з досліджуваного борошна; 

- Визначити вміст глютену та дослідити можливість 

використання борошна в виробництві низькоглютенової 

продукції; 

- Науково обґрунтувати спосіб приготування тіста з 

борошна спельти; 

- Дослідити структури та реологічні властивості тіста; 

- Визначити харчові і споживчу цінність отриманого  

хліба. 

- Формування рекомендацій виробництву по 

вирощуванню спельти та  виробництва з неї безпечних 

харчування. 

Об’єкт дослідження: Динаміка врожайності та якості 

зерна досліджуваних сортів пшениці м’якої і спельти, та зміна 

хлібопекарських властивостей борошна. 

Хлібопекарські властивості спельти сортів Європа та Зоря 

України  в порівнянні з пшеницею сорту Дарунок Поділля 

вирощених в умовах Центрального Полісся України. 

Предметом дослідження: сорти пшениці Дарунок 

Поділля, спельти Європа та Зоря України, зерно та продукти 

його переробки. 

Методика проведення дослідження. Дослід закладено в 

селі Морозівка Брусилівського району Житомирської області. 

Дослідження закладене на дерново-підзолистому 

легкосуглинковому ґрунті на лесі, який характеризується 

такими показниками: вміст гумусу – 1,9-2,3 %; 

лужногідролізованого азоту – 59,4-71,3 мг/кг; рухомого 
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фосфору – 78-89 мг/кг; та обмінного калію 80-105 мг/кг, рН – 

6,2-6,4.Попередник соя. Після збирання сої вносили калій 

хлористий 80 кг/га і проводилась оранка (МТЗ-82+ПЛН3-35) 

на глибину 22 см. В день посіву проводилась передпосівна 

культивація на 6 см (КПН-4). Посів проводився сівалкою СЗ-

3.6 28 вересня 2017р. на глибину 3 см з одночасним внесенням 

амофосу 100 кг/га. Норма висіву спельти становила 200 кг/га, 

пшениці 230 кг/га.  Площа дослідної ділянки 0,75 га, облікова 

900м
2
, повторність триразова. Розміщення ділянок послідовне. 

Фенологічні  спостереження проводяться за Методикою 

державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур. Відбір і підготовка зразків ґрунту до аналізу 

проводитимуться згідно з ДСТУ4287:2004 І ДСТУ ISO 

11464:2007. 

Облік урожаю досліджуваних сортів буде проводитись 

суцільним поділяночним збиранням прямим комбайнуванням, 

урожай соломи – за співвідношенням із зерном у пробах 

рослин. Визначення структури врожаю за методикою 

М. О. Майсуряна [1970]. 

Для оцінювання якості зерна визначатиметься вміст білка 

за ДСТУ 4117:2007, вміст клейковини у зерні за ГОСТ13586.1-

68, натура зерна за гравіметричним методом, маса 1000 зерен 

за гост 10842-89. Якість і вміст глютену за 

імунохроматографічним аналізом та ІФА. 

Відбір і підготовка зразків ґрунту для проведення аналізу 

проводитиметься згідно з ДСТУ 4287 та ДСТУ ISO 11464. Для 

визначення в ґрунті основних агрохімічних показників його 

зразки відбиратимемо в шарі 0-40 см. У ґрунті визначатимемо: 

- рН – згідно ДСТУ ISO 10390:2007; 

- гідролітичну кислотність – за ГОСТ 26212-91; 

- вміст азоту нітратних і амонійних сполук – згідно з 

ДСТУ 4729:2007; 

- вміст у ґрунті рухомих сполук фосфору і калію – за 

модифікованим методом Чирикова згідно ДСТУ 4115:2002. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТОРФУ ТА 

ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ В ГАЛУЗІ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА (НА ПРИКЛАДІ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Постановка проблеми. Торф має унікальне значення для 

ґрунтової екосистеми, оскільки подібний до детритного 

комплексу мінерального ґрунту, тобто може виступати 

безпосереднім джерелом утворення гумусу. Крім того, 

використання торфу як добрива впливає на поживний режим, 

агрофізичні, агрохімічні і водно-фізичні показники ґрунту [1]. 

Це дозволяє використовувати його для рекультивації 

деградованих та порушених земель. Ефект від внесення 

високих доз торфу безпосередньо, чи у складі компостів, на 

легких ґрунтах може прослідковуватись протягом 15–20 років 

[1]. 

Метою досліджень було оцінити основні напрямки 

використання торфу та продуктів його переробки в галузі 

землеробства на прикладі Житомирської області. 

Виклад основного матеріалу. Втрата позицій 

торфовидобувної галузі у використанні торфу як палива та 

підстилки для тварин, зокрема глибокої підстилки для телят, 

визначила необхідність розширення напрямків використання 

його саме у галузі землеробства.  
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Аналіз ситуації з використанням торфу у країнах Західної 

Європи також вказує на значні резерви цього напрямку. Та й у 

світі більше 80 % видобутого торфу використовують у 

сільському господарстві для підвищення родючості ґрунтів 

[1].  

 
Рис. 1. Споживання торфу сільським господарством у 

країнах Західної Європи, тис. м
3 
(усього 18450 тис. м

3
) [1] 

 

Слід підкреслити, що в Україні значна частина розвіданих 

запасів торфовищ була осушена ще за радянських часів і не 

розроблялась [2]. Таке торфовище перестає бути 

екостабілізуючим компонентом ландшафту, виконувати 

гідрологічну і акумулятивну функції та перетворюється на 

джерело техногенних небезпек (пожежі, прискорення емісії 

СО2 в атмосферу). Тому саме такі торфовища повинні 

підлягати розробці і використанню сировини в галузі 

землеробства для підвищення родючості ґрунтів.  

Роль торфовищ для екосистеми переоцінити важко. Тому 

будь-які критерії визначення допустимого масштабу їх 

розробки будуть умовними. Поряд з цим, досвід країн 

Євросоюзу в галузі охорони довкілля є загальновизнаним і 

може бути взятим за основу [2]. В країнах ЄС екологічно 

допустимим вважається видобування торфу на 1 % від 

загальної площі торфових родовищ у межах їх промислової 

глибини [2]. Для Житомирської області екологічно 
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допустимий масштаб видобутку становить 190 тис. т (площа 

380 га) [2, 3]. 

Тут варто наголосити, що навіть видобуток торфу на 

Житомирщині в межах екологічних нормативів (за 

стандартами ЄС) з пріоритетним спрямуванням його на 

відтворення родючості ґрунтів (поряд з іншими видами 

органічних добрив (солома, сидерат)), сприяв би вирішенню 

проблеми дефіцитного балансу вуглецю в агроекосистемі  

У торфовидобувної галузі величезні можливості, за умови 

застосування торфу і продуктів його переробки у органічному 

виробництві. 

Залежно від походження (тип торфу) і загально-технічних 

властивостей ключові напрямки використання в галузі 

землеробства: 

1. В якості органічного добрива з безпосереднім 

внесенням у ґрунт.  

Для цього підходить лише сильно розкладений низинний 

високозольний торф, багатий вапном або фосфором з рНсол. 

понад 5,5, зольністю понад 10 % (в тому числі вміст СаО 

більше 4 %) і ступенем розкладу не менше 40–50 %. Особливо 

цінними в цьому відношенні є торфотуфи (як вапняно-

органічні добрива) і торфовівіаніти (як фосфорні і органічні 

добрива). Проте, спосіб хоча й привабливий з технологічних 

міркувань, але має багато застережень (значні обсяги 

залучення сировини, обмеженість ринків збуту через 

об’ємність та значні витрати на транспортування і внесення).  

2. Більш перспективним є використання торфу в 

багатокомпонентних компостах з соломою, зеленою масою, 

важкорозчинними мінеральними добривами природного 

походження з додаванням глинистої фракції чи цементного 

пилу (актуально для легких ґрунтів). Використання ЕМ-

препаратів (Ефективних Мікроорганізмів) та компостного чаю 

при компостуванні дозволяє значно покращити якісні 

характеристики субстрату і скоротити термін компостування. 

3. Виробництво таблеток, торфоперегнійних горщиків, 

стрічок і касет для розсади. Перспективний напрям, оскільки 

дозволяє значно розширити ринки збуту, але попит на таку 

продукцію залишається низьким. 
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4. Виробництво поживних ґрунтів і субстратів. 

Найбільш поширене використання торфу в садах і тепличному 

господарстві, зокрема, за «багаторівневою» технологією. 

Це важливий напрям, але потребує активного маркетингу 

з боку підприємств «Житомирторфу», оскільки ринок 

Житомирщини заповнений продукцією з інших регіонів. 

5. Використання торфу в якості мульчі, оскільки 

провітрений торф в чистому вигляді є гарним матеріалом для 

мульчування, особливо при вирощуванні плодових, ягідних і 

овочевих культур. Метою мульчування є підтримання у 

верхньому шарі ґрунту оптимальних умов водного, 

повітряного, поживного і температурного режимів, а також 

запобігання утворенню ґрунтової кірки і розвитку бур`янів. 

При мульчуванні торф вносять у міжряддя шаром до 5 см. 

6. Виробництво гуматів K, Na, супергумату та інших 

витяжок. 

Гумати отримують з торфу, бурого вугілля, гною. Гумати 

використовуються у сільському господарстві як антистресант 

для рослин, стимулятор росту при обробці насіння і 

позакореневому підживленні, для підвищення ефективності 

добрив і засобів захисту, для покращення мікробіологічної 

активності ґрунту.  

Використання гуматів в якості деструктора стерні 

дозволить розв’язати проблему з утилізацією післязбиральних 

решток, яка виникла у господарствах області. Через 

переважання в структурі посівів зернових культур та їх високі 

врожаї, на полях сформувалась «подушка» з соломи, яка не 

встигає розкладатись, що змушує аграріїв вивозити солому з 

полів чи спалювати її. 

Виробництво гуматів з торфу дозволить значно 

розширити ринки збуту (з врахуванням зацікавленості у такій 

продукції на зовнішніх ринках) і підвищити рентабельність 

виробництва. 

Висновки 

1. На сьогодні є всі передумови для розширення 

напрямків використання торфу саме у галузі землеробства. 

2. Видобуток торфу на Житомирщині в межах 

екологічних нормативів (за стандартами ЄС) з пріоритетним 
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спрямуванням його на відтворення родючості ґрунтів поряд з 

іншими видами органічних добрив (солома, сидерат) сприяв 

би вирішенню проблеми дефіцитного балансу вуглецю в 

агроекосистемі. 

3. Залежно від походження (тип торфу) і загально-

технічних властивостей торф має широкий спектр 

використання, особливо, в органічному землеробстві. 

4. Перевагу слід надавати виробництву компостів, 

ґрунтосумішок, а також сировинно-ощадній продукції, 

зокрема, гуматів. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРМОВИХ ТРАВ В 

АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ПОЛІССЯ 

Постановка проблеми. Створення стабільної кормової 

бази для тваринництва з плином часу не втрачає своєї 

гостроти і неможливе без високоенергетичних і протеїнових 

кормів, якими є кормові бобові та злакові трави в одновидових 

посівах та сумішках. 

Вагомий вклад у розвиток теоретичних основ підвищення 

продуктивності кормових травостоїв внесли А. В. Боговін, 

П. С. Макаренко, Я. І. Мащак, Г. П. Квітко, А. О. Бабич, 
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В. Ф. Петриченко, О. І. Зінченко, В. Г. Кургак, І. Ф. Підпалий, 

М. Т. Ярмолюк та ін. [1, 2, 4, 5, 6].  

Значення багаторічних та однорічних трав полягає у 

наступному – це збереження й підвищення родючості ґрунту 

та покращення його структури; створення запасів вологи; 

протиерозійна дія; запобігання забур’яненості посівів; 

оздоровлення полів та гарні попередники для зернових 

культур [1, 3, 6].  

В умовах Житомирської області під багаторічними 

травами зайнято 5849,3 га, а під однорічними – 10967,1 га. 

Урожайність трав у приватних господарствах значно вища, 

ніж у сільськогосподарських підприємствах  (табл. 1). 

Об’єкти та методика досліджень. Дослідження з 

багаторічними та однорічними травами і їх сумішками 

проводили в умовах дослідного поля ЖНАЕУ та 

ТОВ «Житомирнасінтрав», Житомирський р-н, с. Глибочиця. 

Результати досліджень. Нами встановлено, що 

урожайність зеленої маси сумішки конюшини лучної з 

тимофіївкою лучною першого року використання за органо-

мінеральної системи удобрення склала 35,26 т/га, за органічної 

– 34,19 т/га. Хімічний склад зеленої маси трав змінювався  за 

фазами росту й розвитку. Так, у зеленій масі сумішки, зібраної 

у ранньому віці (бутонізація конюшини – вихід в трубку 

тимофіївки), містилося більше протеїну, каротину, а нерідко 

жиру і БЕР та менше важко перетравної клітковини порівняно 

з більш пізніми фазами росту рослин – масового цвітіння 

конюшини та колосіння тимофіївки. Збір кормових одиниць, 

сирого та перетравного протеїну в травостої сумішки був 

значно вищим порівняно з травостоєм другого року 

використання і становив відповідно у фазу повного цвітіння –  

10,8; 1,7 та 1,2 т/га. На одну кормову одиницю у фазі 

бутонізації рослин припадало майже 140 г перетравного 

протеїну, на початку цвітіння – 117 г, у фазі повного цвітіння – 

до 112 г. 
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Таблиця 1 

Урожайність багаторічних та однорічних трав в 

умовах Житомирської області, 2016 р. 
Культура Всі категорії 

господарств 

Сільськогосподарські 

підприємства 

площа,  

га 

урожай-

ність, 

ц/га 

площа,  

га 

урожай-

ність, ц/га 

Однорічні трави на 

сіно 
10967,1 66,9 1180,3 30,2 

Однорічні трави на 

зелений корм 
– – 5561,8 115,7 

Багаторічні трави 

на сіно 
5849,3 41,7 1284,0 23,6 

Багаторічні трави 

на зелений корм 
– – 550,3 205,4 

 

Вихід кормових одиниць у вико-вівсяній сумішці 

рівнозначний за обох систем удобрення – 5,3-5,35 т/га, 

перетравного протеїну відповідно 6,5 ц/га. Однак, якість 

кормової одиниці найвища у бутонізацію рослин вики – 157,7-

160,3 г перетравного протеїну. 

Урожайність зеленої маси кормового люпину незалежно 

від системи добрив становила у фазу бутонізації рослин 29,3-

30,3 т, у період цвітіння – 34,9-35,6 т, зелених бобів – 43,6-

43,7 т, формування сизих бобів – 41,8-43,7 т/га. Серед 

досліджуваних кормових культур люпин нагромаджував 

найбільшу кількість протеїну: у фазі  бутонізації незалежно від 

системи удобрення його вміст становив 21,17-23,30%, цвітіння 

– 19,73-19,96%, зелених бобів – 17,14-18,55% і сизих бобів – 

16,56-16,97%. Завдяки нагромадженню значного урожаю з 

віком рослин загальна кількість сирого та перетравного 

протеїну з одиниці площі збільшувалася. 

Найвищий урожай отави грястиці збірної (7,45–7,5 т/га) 

отримали за внесення повного мінерального добрива і 

використання листкового підживлення рідким комплексним 

добривом Квантум-Зернові. Внесення фосфорно-калійних 

добрив обумовило, в середньому за два роки збільшення 

врожайності на 12% порівняно із ділянками без добрив, а 
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внесення повного мінерального добрива – на 3,65 т/га 

підвищило врожайність грястиці збірної. Динаміка лінійного 

росту грястиці збірної значною мірою залежала від внесення 

мікро- та макродобрив. 

Внесення повного мінерального добрива сприяло 

збільшенню висоти рослин – на 35-40 см  порівняно з 

ділянками без добрив. У середньому за роки досліджень вміст 

сирого протеїну при повному мінеральному живленні 

становив 13,1 %, а сирої клітковини 30,5 %.  

Висновки. Застосування як органічної, так і органо-

мінеральної системи удобрення у кормовій сівозміні має 

рівноцінний вплив на формування  врожайності та підвищення 

якості трав’яних кормів з сумішки конюшини з тимофіївкою, 

вико-вівсяної сумішки та люпину кормового. З метою 

підвищення продуктивності травостою грястиці збірної 

доцільно застосовувати у період виходу в трубку позакореневе 

підживлення висококонцентрованим комплексним хелатним 

добривом Квантум-Зернові та концентрованим борним 

добривом Квантум – Бор Актив. 
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ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІТИННОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

КАРТОПЛІ НА СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗУ 
Постановка проблеми. Картопля – одна з 

найпоширеніших культур у світі, її вирощують на всіх 

континентах практично в кожній країні, майже в усіх зонах, а 

при створенні певних умов – навіть у районах, 

несприйнятливих для сільськогосподарського виробництва. В 

Україні картоплю вирощують на площі понад півтора 

мільйона гектарів. 

За останні роки сорт став одним з визначальних чинників 

ефективності сучасного картоплярства. Роль сорту в 

формуванні врожаю близько 50 %. Значення сорту 

загальновідомо і його не можна переоцінити, відрізняючись по 

комплексу біологічних особливостей та господарських ознак, 

сорти складають базис будь-якої технології [1]. 

В сучасних умовах можливості селекціонерів по 

збільшенню доступної генетичної мінливості значно зросли. В 

їх розпорядженні є нові методи індукування мутацій, 

хромосомної та генної інженерії, злиття протопластів та інші, 

хоча основними джерелами спадкової мінливості, що 

використовуються в селекційній практиці, залишаються 

гібридизація і мутагенез [2]. Тому поряд з використанням 

рекомбінантних джерел генетичної мінливості цілком 

доцільним і перспективним є пошук і відпрацювання 

ефективних методів розширення генетичного різноманіття і за 

рахунок технологій in vitro з використанням різноманітних 

селективних агентів. 
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З метою розроблення схеми клітинної селекції на 

стійкість до збудників фузаріозного в'янення картоплі нами 

було вивчено дію культуральних фільтратів двох грибних 

патогенів та їх фітотоксичних метаболітів, а саме фузарієвої 

кислоти на ріст і регенерацію суспензійної культури та 

калюсів двох сортів картоплі з різною стійкістю до даних 

патогенів. 

Задачею даної роботи є відпрацювання критеріїв 

одержання регенерантів на селективних середовищах та 

оцінка відселектованих ліній на рівні пробіркових рослин та в 

польових умовах. 

Виклад основного матеріалу. В результаті попередніх 

досліджень [3] ми одержали на тканинному рівні 

сомаклональні лінії, стійкі до фітотоксичних метаболітів 

(ФТМ) Fusarium oxysporum, Fusarium sambucinum. 

Проте слід зазначити, що не всі отримані лінії були здатні 

до регенерації. В ході тривалого селективного відбору деякі з 

них втратили морфогенетичну компетентність. Серед 

проаналізованих літературних джерел нам не вдалось виявити 

жодного випадку одержання регенерантів у всіх без винятку 

клітинних і калюсних клонів. Серед резистентних калюсних 

ліній сорту Гурман до регенерації були здатні лише 36 %, 

сорту Тирас лише 2,8 %. 

Проблема одержання регенерантів із стійких клітинних і 

калюсних ліній є однією з найбільш важливих і складних в 

клітинній селекції. Регенерація пагонів з таких клітин дуже 

ускладнена і частота утворення рослин низька [4]. 

Розробляючи селективні середовища, ми виходили з 

припущення, що в більш жорстких селективних умовах 

проходить скринінг клітин з підвищеною стійкістю до 

фітотоксичних метаболітів грибів Fusarium oxysporum, 

Fusarium sambucinum. Проліферація клітин призводила до 

утворення калюса, а згодом і регенерантів, які 

характеризувались підвищеною стійкістю. Результати 

досліджень регенерації рослин, проведеної в селективних 

умовах, показали, що підвищення концентрації токсичних 

метаболітів в середовищі знижувало кількість одержаних 

регенерантів. Так, для сорту Гурман на контрольному 
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середовищі (без фітотоксичних метаболітів) одержали 

136 регенерантів, на середовищі, яке містило 10 мкМ ФТМ – 

139; 20 – 119; 30 – 106; 40 – 78; 50 – 61; 60 – 41 і на середовищі 

з найвищою концентрацією 70 мкМ всього 37 рослин. Така 

закономірність зберігалась і для сорту Тирас. 

Одержані на селективних середовищах рослини-

регенеранти розмножили методом живцювання і оцінили на 

стійкість до Fusarium oxysporum, Fusarium sambucinum. 

Методом штучного зараження оцінили 238 ліній 

сомаклонів та 825 ліній, отриманих методом клітинної 

селекції. Слід зазначити, що серед рослин кожного з 

досліджуваних сортів, одержаних на контрольному 

середовищі (без ФТМ) і на селективних середовищах, 

спостерігали утворення ліній як із підвищеною стійкістю, так і 

більш сприйнятливих. Слід зазначити, що значна частина 

стійких форм мала і морфологічні зміни. Можливо це явище 

пояснюється сомаклональною варіабельністю клітин під дією 

умов культивування in vitro. Характер розподілу частоти 

утворення різних за стійкістю ліній в межах кожного з 

вивчених генотипів указує на те, що більш стійкі на рівні 

рослин-регенерантів лінії частіше зустрічались у нащадків 

первісно більш стійких генотипів. Так, серед регенерантів 

сорту Гурман 43 % складали рослини, які мали вищий бал 

стійкості, в порівнянні з контролем. Тоді як лінії з підвищеною 

стійкістю у сорту Тирас не перевищували 12 % від загальної 

кількості одержаних рослин. У середньому з усієї кількості 

досліджуваного матеріалу, одержаного методом 

сомаклональної мінливості, 28,4 % ліній мали стійкість на 

рівні контролю, 22,4 % ліній мали стійкість вище контролю на 

1–2 бали, що становило 4–7 балів залежно від сорту. Проте 

абсолютно імунних форм картоплі щодо фузаріозного 

в’янення виявлено не було. 

Внесення фітотоксичних метаболітів грибів Fusarium 

oxysporum, Fusarium sambucinum у селективні середовища 

призвело не лише до підвищення стійкості у рослин-

регенерантів на 2–4 бали, але і до збільшення загальної 

кількості стійких ліній порівняно з контролем. Так 38,7 % 
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отриманих ліній мали вищий бал стійкості, ніж вихідний сорт, 

а 41,4 % складали рослини зі стійкістю на рівні контролю. 

Лінії, які характеризувались підвищеною стійкістю, в 

подальшому випробовували в польових умовах на штучному 

інфекційному фоні з метою вивчення питання щодо 

збереження резистентності, яка досягнута в культурі in vitro, в 

польових умовах протягом 2014–2016 років. 

Бульби картоплі висаджували на ділянці, де в попередні 

роки відмічали сильне ураження фузаріозним в’яненням та 

вносили в кожну лунку по 4 г інфікованого препарату із 

фузаріуму, який одержували шляхом розмноження чистої 

культури Fusarium oxysporum, Fusarium sambucinum на 

картопляно- вівсяному середовищі. 

Аналіз результатів оцінювання свідчить, що всі 

досліджувані лінії в тій чи іншій мірі уражувались фузаріозом. 

Слід зазначити і характерне наростання захворювання за роки 

досліджень: в 2014 році кількість уражених рослин становила 

2,1–26,7 %, в 2016 році – 7,7–44 %. Візуальна оцінка бульб за 

ступенем ураження фузаріозом показала високий (5–8) бал 

стійкості, в той час як контрольні зразки уражувались значно 

сильніше (бал стійкості 1–5). В результаті досліджень нам 

вдалось виділити лінії, які протягом трьох років випробувань 

характеризувались вищим балом стійкості порівняно з 

вихідними сортами Гурман та Тирас. 

Висновки. Проаналізовано мінливість між сортами 

картоплі за здатністю до морфогенезу in vitro (калюсо- і 

регенераційна властивості) на середовищах з різним вмістом 

фітотоксичних метаболітів Fusarium oxysporum, Fusarium 

sambucinum. 

У результаті клітинної селекції отримано рослини-

регенеранти картоплі, стійкі до селективних агентів в культурі 

in vitro та безпосередньо до збудників фузаріозного в'янення в 

умовах інфекційного фону. 
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

У ПЛОДОВІЙ ПРОДУКЦІЇ 

Постановка проблеми. За характером, темпами та 

масштабами територіального забруднення важкі метали 

займають одну з провідних позицій серед численної кількості 

токсичних елементів антропогенного походження [1, 2]. В 

останні роки їх надходження має переважно техногенний 

характер і безпосередньо пов’язане з діяльністю промислових 

підприємств, галузей комунального, сільського господарства, 

транспорту [2, 3].  

Наразі одним з основних джерел забруднення довкілля є 

автотранспорт. Його  частка у загальному балансі забруднення 

атмосфери складає близько 50–80 % [3]. До складу аерозолів 
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та пилу, що розсіюються у примагістральній зоні входять 

свинець, кадмій, мідь, цинк та інші елементи [2]. Вони активно 

акумулюються у ґрунтовому покриві, осідають на вегетуючій 

поверхні рослин, і, як наслідок, накопичуються у продукції [2, 

3, 6]. Тому досить закономірно ставиться питання щодо 

екологічної якості плодової продукції, що вирощується 

поблизу автошляхів. Плоди та ягоди входять до раціону 

населення, реалізуються безпосередньо вздовж автомобільних 

доріг, а відтак їх споживання може чинити суттєву загрозу 

здоров’ю людей. Враховуючи вищенаведене, важливе 

практичне значення мають дослідження закономірностей 

накопичення важких металів у плодовій продукції, зокрема 

розробка механізмів управління та заходів щодо усунення 

небажаних наслідків забруднення насаджень. 

Дослідження проводили у плодоносних насадженнях 

суниці садової, смородини чорної та яблуні домашньої. Відбір 

та підготовку зразків виконували з дотриманням методичних 

рекомендацій [4]. Визначення вмісту важких металів у 

плодовій продукції проводили атомно-абсорбційним методом 

на спектрофотометрі С-115М. При визначенні рівнів 

забруднення плодів важкими металами користувались 

установленими нормами ГДК [7]. 

Виклад основного матеріалу. Однією з причин 

надмірного вмісту важких металів у продукції є 

нерегламентоване розміщення насаджень відносно полотна 

автомагістралі. На прилеглих до автошляху ділянках може 

осідати 20–75 % важких металів від загального обсягу викидів, 

при цьому зона підвищеного забруднення, за відсутності 

санітарно-гігієнічних насаджень, може становити до 100 м і 

більше [1–3].  

Для проведення екологічної оцінки нами проводився 

відбір плодів суниці садової, смородини чорної та яблуні 

домашньої в насадженнях, розташованих на відстані 0–50, 50–

100, 100–200 та понад 500 м від полотна автомагістралі. В 

результаті досліджень було встановлено, що ягідні культури, 

вирощені в примагістральній зоні мають підвищену 

концентрацію свинцю та кадмію в плодах. Забруднення ягід 

суниці свинцем на рівні 1,03–1,73 ГДК  та смородини – в 
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межах 1,05–1,25 ГДК відмічено на ділянках насаджень 

розміщених на відстані 50 та 100 м від полотна магістралі, 

кадмієм – відповідно 1,67–2,83 та 2–4 ГДК на відстані 50, 100 

та 200 м. У плодах яблуні, залежно від сорту, зафіксовано 

перевищення нормативу кадмію в 1,3–2,7 раза на відстані 50 

та 100 м  від автошляху. 

Отже,  внаслідок надмірного накопичення свинцю та 

кадмію у продукції, насадження суниці садової не доцільно 

розміщувати на відстані ближче за 100 м від полотна 

автомагістралі, смородини чорної та яблуні домашньої – за 200 

м. 

Підвищення концентрації важких металів у грунтовому 

середовищі, як правило впливає на збільшення їх вмісту в 

рослинах. Рівень поглинання рослиною елементів значною 

мірою залежить від архітектоніки кореневої системи, а отже і 

типу підщепи  (у плодових культур). Нами вивчались 

особливості накопичення важких металів у насадженнях 

яблуні на насіннєвій та клоновій підщепах. Відповідно до 

проведених досліджень, у плодах яблуні на клоновій підщепі 

M 3 відмічено у 1,06–2,04 раза вищі показники вмісту важких 

металів, ніж у яблуні на насіннєвій підщепі М. silvestris. 

Таким чином, на ділянках, що піддаються впливу 

антропогенного забруднення, з метою запобігання надмірного 

накопичення важких металів у продукції, насадження яблуні 

доцільно закладати на насіннєвих підщепах М. silvestris. 

Рівень вмісту важких металів у плодах певною мірою 

залежить від фази стиглості. Формування та достигання 

продуктивних органів супроводжується посиленим 

використанням асимілятів, з якими безпосередньо надходять і 

важкі метали. Результати вимірів вмісту важких металів у 

ягодах суниці та смородини відібраних у період формування 

(фаза “зеленої ягоди”) та достигання показали, що їх 

накопичення відбувається по мірі достигання ягід. У плодах 

яблуні зимових сортів максимальна концентрація важких 

металів спостерігалась на початку фази знімальної стиглості, а 

з настанням повної знімальної стиглості плодів рівень їх 

вмісту знижувався в 1,1–1,3 раза.  
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При надмірному накопиченні важких металів, важливим є 

пошук шляхів безпечного використання забрудненої продукції. 

При цьому суттєвого значення набуває питання розподілу 

елементів між окремими компонентами плодів. За вмістом 

важких металів можуть різнитися покривні тканини, м’якоть, 

сік, насіння [5]. При визначенні вмісту важких металів у 

твердій (вичавки) та рідкій фракціях (сік) плодів встановлено, 

що від загального вмісту в плодах, у сік переходить 41,9–69,4, 

35,3–40, 22,6–35,7, 42,2–47,8 % міді, свинцю, кадмію та цинку 

відповідно. Це дає підстави вважати безпечним використання 

плодів з незначним рівнем забруднення важкими металами для 

приготування соків. 

Висновки 

1. Для отримання екологічно безпечної продукції в 

примагістральних зонах та запобігання забруднення плодів 

свинцем і кадмієм, насадження суниці садової необхідно 

розміщувати не ближче 100 м, смородини чорної та яблуні 

домашньої – не ближче 200 м від полотна автошляху. 

2. Плодово-ягідну продукцію, забруднену важкими 

металами, з метою безпечного її застосування, 

використовувати для приготування соків.  

3. З метою запобігання надмірного накопичення важких 

металів у плодах яблуні, насадження краще закладати на 

насіннєвих підщепах; збір плодів зимових сортів проводити у 

фазі повної знімальної стиглості. 
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УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ ЛЮПИНО-ВІВСЯНОЇ 

СУМІШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В УМОВАХ 

ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. Одним із основних напрямків 

розвитку польового кормовиробництва на найближчу 

перспективу повинно стати системне використання комплексу 

біологічних і технологічних факторів для підвищення 

продуктивності кормових культур за сумісного їх 

вирощування у агрофітоценозах. Поряд з цим потребує 

наукового обґрунтування вплив технологічних прийомів за 

сумісного вирощування кормових культур на основі 

оптимізації технологічних процесів вирощування та 

раціонального їх розміщення в системі сівозмін з врахуванням 

адаптивних властивостей. 

Змішані посіви дають змогу отримати більш високі врожаї 

зеленої маси з підвищеним вмістом поживних речовин. У 

вдало підібраній сумішці компоненти можуть бути достатньо 

близькими за своїми біологічними особливостями, проте 

відрізнятися за темпами росту, стійкості до несприятливих 

метеорологічних умов, хвороб, шкідників тощо. Сумішка, в 

якій компоненти доповнюють один одного, зазвичай більш 
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пристосована до зовнішніх умов і більш продуктивна, ніж 

кожний компонент окремо. 

Сумісне вирощування злакових та бобових культур має 

важливе значення в поліпшенні поживної та енергетичної 

цінності кормів. Використання бобових компонентів у 

сумісних посівах із злаковими сприяє збільшенню виходу 

білка з одиниці площі та підвищенню урожайності зеленої 

маси. При цьому, у зеленій масі однорічних травостоїв 

накопичується достатня кількість мінеральних речовин та 

вітамінів, що підвищує коефіцієнт перетравності корму.  

Відомо, що для отримання кормових агрофітоценозів, які 

не вилягають, норми висіву злакового компоненту повинні 

бути в межах 70 %, бобового – від 30 до 50 % повної норми 

висіву цих культур. Однак співвідношення сумішей в 

залежності від зони вирощування неоднакові. Так в умовах 

північного та північно-східного Лісостепу Башкирії 

пропонується вирощувати овес з горохом у співвідношенні 

норм висіву 50 % + 75 % та 50 %+50 %, які в меншій мірі 

вилягають [1]. 

Інші автори пропонують висівати на зелену масу овес та 

люпин у співвідношенні норм висіву 50 % + 50 %, а збір 

проводити у фазу виколошування вівса та цвітіння бобового 

компонента [4]. 

На думку В.Ф. Петриченка слід широко практикувати 

дво- і трикомпонентні бобово-злаково-капустяні суміші з 

використанням вівса з капустяними чи бобовими культурами, 

які у структурі посівів однорічних кормових культур повинні 

займати не менше 65–70 % [7]. 

Головною проблемою при вирощуванні вівса з 

високобілковими культурами є оптимізація норм висіву 

компонентів у суміші та рівня азотного живлення. Надто 

велика частка в суміші вики приводить до сильного вилягання, 

що ускладнює збирання врожаю [3]. Тієї ж думки 

дотримуються і інші автори, які також прийшли до висновків, 

що з підвищеними нормами білкового компонента посіви в 

значній мірі мали головний недолік - це вилягання посівів [6]. 

Вони стверджують, що овес відноситься до культур із слабкою 
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біологічною активністю, який проявляв меншу стійкість 

суміші у порівнянні з пшеницею чи гірчицею. 

Тому, при створенні кормових агрофітоценозів важливим 

технологічним елементом повинен стати підбір різновиду 

сільськогосподарських культур та їх співвідношення норм 

висіву при сумісному вирощуванні з вівсом. 

Серед зернобобових культур, зважаючи на найбільшу 

азотфіксуючу здатність та невибагливість до умов 

вирощування, в умовах Полісся і Лісостепу на перше місце 

повинен виступити люпин, як культура із значним біологічним 

та економічним потенціалом [8]. 

Кормовий люпин володіє достатнім потенціалом у 

формуванні високого врожаю зерна і зеленої маси. Адже вони 

здатні розвиватись на ґрунтах, де інші однорічні бобові 

культури дають значно нижчі врожаї. Так, Ю.К. Новоселов це 

пояснює тим, що коренева система їх здатна проникати 

глибоко в ґрунт і засвоювати важкорозчинні сполуки фосфору. 

Зелена маса кормових люпинів володіє рядом особливостей, а 

саме високою білковістю, соковитим зеленим кормом. 

Особливо висока цінність зеленої маси у безалкалоїдних 

люпинів. Так, годівля високопродуктивних корів люпиновим 

силосом підвищує якісні показники молока і не виявляє 

негативного впливу на фізіологічний стан і функції тварин [5]. 

Ряд авторів, вивчаючи люпин і овес в змішаних посівах 

при вирощуванні, виявили, що найбільш продуктивною була 

суміш з нормою висіву люпину – 0,9 і вівса – 2 млн/га схожих 

насінин від повної норми висіву [9]. 

У створенні оптимальних умов росту та розвитку рослин 

у агрофітоценозах в урегулюванні взаємовідносин та 

оточуючих їх зовнішніх умов, важливу роль відіграють норма 

висіву насіння та правильне співвідношення компонентів при 

посіві. За результатами досліджень М. П. Елсуков, 

А. И. Тютюнников стверджують, що кращим співвідношенням 

в люпино-вівсяній суміші є 2:1, яке забезпечує більший 

урожай зеленої маси та вихід протеїну з 1 га, ніж 

співвідношення 4:1 [2]. 

Виклад основного матеріалу. Мета досліджень полягала 

у вивченні впливу різних доз внесення добрив, сортів люпину 
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вузьколистого у сумішці з вівсом посівним на урожайність 

зеленої маси та вмісту в ній поживних речовин. 

Вивчення впливу добрив, сортів люпину вузьколистого на 

продуктивність однорічних сумішок було проведено методом 

польових досліджень в умовах ботанічного саду ЖНАЕУ 

впродовж 2016–2017 рр.  

Схема досліду: фактор А (удобрення):1. без добрив 

(контроль); 2. N60P60K60; 3. N60P60K60 + Rost- концентрат 

(N5P5K5 + мікроелементи). Фактор Б (сортовий склад люпину): 

1. овес посівний + люпин вузьколистий сорту Олімп; 2. овес 

посівний + люпин вузьколистий сорту Переможець. 

На основі проведених наукових досліджень нами 

встановлено, що нагромадження зеленої маси тісно пов’язане з 

удобренням та  динамікою росту рослин вівса та люпину 

впродовж періоду вегетації. 

На контрольних ділянках урожайність зеленої маси 

склала 24,5–31,9 т/га залежно від сорту люпину. За внесення 

лише мінеральних добрив у нормі N60Р60К60 забезпечило 

приріст урожаю на рівні 10,0–10,4 т/га (табл. 1). 

Додаткове внесення Rost-концентрату збільшило вихід 

зеленої маси на 1,9–5,4 % порівняно з варіантом удобрення 

N60Р60К60. 

Сумішка з сортом Олімп забезпечила більший вихід 

зеленої маси порівняно з сортом Переможець і склала 42,7 т/га 

при внесені N60Р60К60 + Rost-концентрат, тоді як у сумішці з 

сортом Переможець – 36,5 т/га, що на 6,2 т/га більше. 

Таблиця 1 

 Урожайність зеленої маси люпино-вівсяної суміші залежно 

від елементів технології вирощування,  

середнє за 2016–2017 рр. т/га 

Сорти люпину 

вузьколистого 

Удобрення 

Без 

добрив 

(контроль) 

N60Р60К60 
N60Р60К60 + Rost-

концентрат 

Олімп 31,9 41,9 42,7 

Переможець 24,5 34,6 36,5 

НІР095: досліду –1,89, удобрення – 1,33, сорт – 1,09 
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За результатами статистичного аналізу встановлені 

показники части факторів на формування врожаю зеленої маси 

сумішки вівса посівного з люпином вузьколистим залежно від 

удобрення та сорту люпину (рис. 1). 

Найбільший вплив мало удобрення – 66,2 %, частка сорту 

склала 31 %. Вплив не досліджуваних факторів не перевищив 

2,6 %. 

 

Частка впливу факторів, %

удобрення; 

66,2

сорт; 31,0

інші; 2,6
удобрення 

+ сорт; 0,2

удобрення сорт удобрення + сорт інші

 
Рис. 1. Частка впливу факторів на урожайність зеленої 

маси люпино-вівсяної сумішки залежно від удобрення та 

сорту люпину вузьколистого, середнє за 2015–2016 рр., %  
 

Висновки: сумішка з сортом Олімп забезпечила більший 

вихід зеленої маси порівняно з сортом Переможець і склала 

42,7 т/га при внесені N60Р60К60 + Rost-концентрат, тоді як у 

сумішці з сортом Переможець – 36,5 т/га, що на 6,2 т/га 

більше. 

Подальші дослідження полягають вивченні найбільш 

оптимальних норм висіву кормових культур, вивченню нових і 

перспективних сортів а також визначенню найбільш 

оптимальних строків посіву однорічних сумішок. 
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НОВІ КЛОНОВІ ПІДЩЕПИ ЯБЛУНІ У 

ВІДСАДКОВОМУ МАТОЧНИКУ  

В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ ЖНАЕУ 

Вивчення нових клонових підщеп яблуні в маточнику є 

актуальним як з точки зору оцінки їх продуктивності (сила 

росту та кількість відсадків,  укорінюваність тощо), так і 

вивчення стійкості форм до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища [1, 2]. Важливо оцінювати підщепи 

стосовно до конкретної грунтово-кліматичної зони, адже в 

різних умовах вони поводяться по-різному [3]. 

Місце проведення досліджень – ботанічний сад 

Житомирського національного агроекологічного університету 

(Корольовський район м. Житомира). Рельєф площі під 

насадженнями рівнинний, підґрунтові води знаходяться на 

глибині близько 5 м. 

Грунт – чорнозем неглибокий малогумусний, 

крупнопилуватий, легкосуглинковий, вилугуваний. Вміст 

фракцій піску – 13,2-17,9 %, пилу – 61,4 -74,1 %, мулу – 12,1-

20,7 %; гумусу у верхньому орному шарі – до 4,1 %, у нижніх 

горизонтах – 1,2-1,9 %; рН сольове – 5,5-5,9; гідролітична 

кислотність – 2,1-3,6 мекв.; Са – 8,7-11,8 мекв.; Р2О5 – 6,2-19,3 

мг, К2О – 7,1-18,3 мг на 100 г грунту; ступінь насичення 

основами – 77-90 %. 

Об’єктами наших досліджень були напівкарликові 

вегетативно розмножувані підщепи яблуні селекції Інституту 

садівництва (ІС) НААН: ІС-2-182, ІС-2-244, ІС-2-247. 

Селекціонери Р.П. Дрозденко, О.Д. Чиж, В.М. Пелехатий. За 

контроль взято районовану напівкарликову підщепу 54-118. 

Закладання насаджень та проведення досліджень відповідали 

методиці вивчення підщеп плодових культур в Україні [4]. 

Збережуваність кущів клонових підщеп яблуні в 

колекційному маточнику на четвертий рік після садіння була 

стовідсотковою. Рослини нормально росли й розвивались. 

Відростання пагонів на маточних кущах у всіх досліджуваних 
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форм розпочалося одночасно – у 2-й декаді травня. Закінчення 

апікального росту відсадків у контрольної підщепи 54-118 

завершилося у 2-й декаді серпня, у решти досліджуваних 

підщеп – у 3-й декаді серпня – 1-й декаді вересня.. 

Нами визначалось також строки завершення визрівання 

тканин пагонів. Визрівання пагонів, крім закінчення 

апікального росту, характеризується також їх здерев'янінням 

(просочуванням лігніном їх клітинних оболонок). Зовні це 

проявляється у легкому потріскуванні пагонів під час 

згинання. Визрівання пагонів – важливий етап підготовки 

рослини до зими. У контрольної та досліджуваних підщеп 

визрівання тканин пагонів завершилося у 3-й декаді серпня – 

1-й декаді вересня. Листопад у маточних рослин клонових 

підщеп розпочався у 1–2-й декаді жовтня і завершився у 2-й–

3-й декаді листопада. Таким чином, рослини усіх підщеп 

нормально підготувалися до перезимівлі. 

Найбільш активним апікальним ростом у звітному році 

відзначалися відсадки контрольної підщепи 54-118 – 77 см. 

Відсадки досліджуваних підщеп були дещо коротшими. Але 

більш важливим показником, ніж довжина, є товщина умовної 

кореневої шийки відсадків. За даним показником досліджувані 

підщепи не поступалися  

Надзвичайно важливим показником в маточнику 

клонових підщеп яблуні є укорінення відсадків. Оцінюється 

укорінення у балах – від 0 до 5. Однаковий ступінь вкорінення 

відсадків в досліді спостерігався в контролі й підщепи ІС-2-

244 – 3,4–3,5 бала. Відмінне вкорінення продемонстрували 

підщепи ІС-2-182 та ІС-2-247 – 3,9 і 4,2 бала відповідно. 

Важливим показником технологічності клонової підщепи 

яблуні в маточнику є наявність або відсутність розгалужень на 

відсадках. Наявність розгалужень є досить небажаною, тому 

що їх доводиться видаляти до або після відокремлення 

відсадків, що збільшує витрати праці при вирощуванні 

підщеп. У нашому досліді зафіксована майже повна 

відсутність розгалужень на контрольній підщепі 54-118 та 

досліджуваній підщепі ІС-2-182. На двох інших підщепах 

відмічена поява невеликої кількості розгалужень на відсадках 

– 2,0–2,3 бала. 
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Продуктивність маточника визначається загальною 

кількістю відсадків в кущі та кількістю серед них стандартних 

відсадків. За даними показниками досліджувані підщепи ІС-2-

182 та ІС-2 247 істотно переважали контроль – загальна 

кількість відсадків у них коливалася від 5,7 до 7,1, а кількість 

стандартних – від 4,4 до 5,3 проти 4,7–4,9 та 3,9–4,0 відповідно 

у підщеп 54-118 та ІС-2-244. 

Вихід стандартних відсадків у перерахунку на 1 га у 

названих вище підщеп ІС-2-182 та ІС-2 247 був також істотно 

вищим і склав відповідно 97,8 та 117,8 тис. штук, в той час як 

в контрольної підщепи – 86,7 тис. штук з 1 га. За виходом 

стандартних відсадків досліджувані підщепи переважали 

контроль на 3 (ІС-2-244), 13 (ІС-2-182) та 36 відсотків (ІС-2-

247). 

Висновки. За результатами досліджень визначено 

високопродуктивні у відсадковому маточнику вегетативно 

розмножувані підщепи яблуні української селекції: ІС-2-182 та 

ІС-2-247. Вихід стандартних відсадків у даних форм досягав 

118 тис. штук у перерахунку на 1 га. 
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ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС 

Постановка проблеми. Якість питної води служить 

основою епідемічної безпеки і здоров’я населення. 

Доброякісна вода є показником високого санітарного 

благополуччя і життєвого рівня населення, забезпеченого 

централізованим водопостачанням. 

Незадовільний технічний стан водогінних мереж 

спричинює її бактеріальне і хімічне забруднення, а також 

значні втрати, що призводить до підняття рівня ґрунтових вод, 

підтоплення міських територій та руйнування підземних 

забудов. Тому забезпечення населення м. Житомир та району 

якісною питною водою виступає наразі життєво важливим 

інтересом, що і обумовлює актуальність та важливість 

проблеми, що досліджується. 

Стан джерел водопостачання і якість питної води 

безпосередньо впливають на здоров’я населення. Так, за 

даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

25 % населення постійно ризикує захворіти на хвороби, 

пов’язані із споживанням недоброякісної питної води. У 

країнах, що розвиваються, кожний третій мешканець страждає 

через брак питної води та необхідних санітарних умов – 

основних вимог для здорового і гідного життя. У цих країнах 

приблизно 80 % всіх хвороб і 1/3 смертельних випадків 

спричинені споживанням забрудненої води . До основних 

причин погіршення якості питної води в Україні потрібно 

віднести: використання в якості джерела питного 

водопостачання води поверхневих водних джерел із 

незадовільним екологічним станом; вторинне забруднення 

води у процесі транспортування водопровідними мережами; 

використання недосконалих технологій водопідготовки; 

незадовільне забезпечення населення інформацією про якість 

води. 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

84 

Виклад основного матеріалу. Результатами даної роботи 

є розробка нового картографічного забезпечення, створення 

спеціалізованої ГІС. В якості вихідних матеріалів 

використовували: дані аерофотозйомки території дослідження 

супутникові знімки GeoEye, матеріали ресурсу Landscapes 

Google інтернет-сервіси Google Maps. 

Виявлення хвороботворних вірусних, бактеріальних і 

паразитарних агентів в водах річок регіону є досить 

поширеним і регулярним фактом. У регіоні існує постійна 

загроза спалахів різних інфекційних захворювань. 

До мікробіологічних показників епідемічної безпеки 

належать коліформні  бактерій, кишкової палички, а також 

конкретні види  патогенних бактерій (таких, як холерний 

вібріон), віруси і найпростіші паразити, перевищення яких 

може призвести до виникнення інфекційних хвороб у людини, 

та є істинними показниками фекального забруднення води. 

Централізоване водопостачання і водовідведення міста 

Житомира та району здійснюється КП «Житомирводоканал». 

У даний час, значна частина споруд водогінного комплексу 

відпрацювала нормативний термін, потребує оновлення та 

заміни.  

Крім міста Житомира, питна вода подається до ряду 

населених пунктів Житомирського району: сіл Зарічани, 

Станишівка, Слобода-Селець, Тетерівка, Перлявка, Корчак, 

Дениші, санаторію «Дениші», району котеджної  забудови на 

землях Оліївської сільської ради (в межах вулиць Малинська-

Народицька). 

Водопровід міста забезпечує питною водою біля 91 % 

населення КП «Житомирводоканал» забезпечує водою 

населення – близько 245,6 тис. осіб, міста. Міський водопровід 

збирає воду з р. Тетерів з водосховища «Відсічне» на відстані 

7 км вище по течії. На території міста встановлено 170 

водозбірних колонок. Визначено 29 контрольних стаціонарних 

точок нагляду. Також під наглядом 32 шахтових колодязя. 

Водопостачання району проводиться з шахтних колодязів, а 

смт Новогуйвинськ, Гуйва, населені пункти Денеші Тетерівка 

використовують воду з водопроводу м. Житомира. 
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На території міста Житомира розташовані водойми, які 

відносяться до 1-2 категорії. 1 категорія водосховище Відсічне 

за 7 км від міста 2 категорія водокористування  р. Тетерів, та 

всі річки які протікають по території міста. Всі водойми які 

знаходяться в місті не відповідають вимогам САНПІН 4630-88 

водойм 1 категорії , це пов’язане з інтенсивним забрудненням 

господарсько – фекальними речовинам на території міста.  

Основними джерелами забруднення водойм є: 

Житомирводоканал; каналізаційна зливова мережа яка має 

17 випусків у водойми (річки Руденка, Крошенка, Камянка, 

Лісова, Тетерів, ні на одному з випусків немає очисних 

споруд); господарсько – фекальна каналізація яка має довжину 

242 км з яких зношено повністю 56 км. 

Що стосується джерел централізованого водопостачання ( 

комунальні водопроводи, відомчі, сільські ) відсоток проб з 

відхиленням знаходився в межах 0,8–4,3 % . Це свідчить про 

більш сприятливу ситуацію з питною водою водогонів, 

порівняно з колодязною 

Якість води в децентралізованих джерелах (колодязі, 

каптажі, артезіанські колодязі) гірша. Відсоток відхилених 

проб становить 19,6–35,2 %  що складає відповідно 44 проби в 

2015 р. 67 проб в 2016 р. проб та 127 проб в 2017 р. 

На території міста м. Житомира і району розташовані 

водойми, які відносяться до 1-ї та 2-ї категорії 

водокористування. 

Район має розвинену гідросистему, основу якої складає р. 

Тетерів з притоками річок Гуйва, Гнилоп’ять, Кам’янка, 

Лісова. Довжина р. Тетерів в межах району – 52.5 км, р. Гуйви 

– 28.5 км, р. Гнилоп’ять – 26.7 км. Практично по всій території 

району спостерігається високе стояння ґрунтових вод –– від 

0,5 до 1 м. 

По території міста протікають річки – Тетерів, Кам'янка, 

Лісова, Крошенка, Руденка, Путятинка. 

Вода з водоймищ водосховище Відсічне І категорії за 

останні 3 роки по мікробіологічним показникам відхилень не 

виявлено. Фіксуються відхилення по санітарно хімічним 

показникам в зв’язку з погіршенням якості води по вмісту 

заліза та марганцю в спекотний період року. 
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2-га категорія водокористування – р. Тетерів – гідропарк 

та всі річки  які протікають по території міста і району. Всі 

водойми 2 категорії які знаходяться в районі досліджень не 

відповідають вимогам ДСанПін.2.2.4.171-10 для цієї категорії 

водойм, перш за бактеріологічними показниками. Це пов'язано 

з інтенсивним їх забрудненням господарсько-фекальними 

речовинами на території міста. 

Збір рідких стоків здійснюється по двох системах 

каналізації – з дощової та господарсько-фекальною. Дощова 

мережа має 43 випуски в водойми міста (р. Руденка, 

Крошенка, Кам'янка, Лісова, Тетерів).  

Дані ГІС моніторингу свідчать про досить значний рівень 

мікробіологічного  забруднення поверхневих водних об'єктів, 

ІІ категорії (місця створок р. Кам’янка та р. Тетерів, малі річки 

в межах міста). 

Протягом 2015–2017 років було досліджено 410 зразків на 

мікробіологічні показники, в 80 випадках виявлені відхилення 

(по перевищенню лактозо позитивної кишкової палочки ЛКП), 

що складає 19,5 %. Найвищий процент відхилень 25 % був в 

2016 році. По мікробіологічним показникам протягом звітного 

періоду погіршився стан річок П категорії з 2,8 % в 2015 році 

до 25 % в 2016 році та до 21,1 % в 2017 році.  

В Житомирському районі негативний вплив на якість 

води в водоймах впливають населені пункти, які розміщені на 

берегах річок, неорганізовані звалища сміття, близьке 

розташування присадибних ділянок до водоймищ та пойми 

річок, незаконні забудови в селах Дениші, Тетерівка, Висока 

Піч, Вертокиївка. Також погано вирішується питання 

санітарної очистки населених пунктів. Тільки в смт. Гуйва, 

Новогуйвинськ, Озерне, селах Дениші, Станішівка, Зарічани, 

Березівка, частково Глибочиця та Іванівка налагоджена 

планова санітарна очистка спец. автотранспортом. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЄННЯ БУЛЬБ ПРИ ЗАХИСТІ 

КАРТОПЛІ ВІД ФІТОФТОРОЗУ 

Постановка проблеми. У бульбах картоплі, залежно від 

сорту, міститься до 25 % вуглеводів, близько 2 % повноцінних 

білків, 0,3 % жирів, а також набір мікроелементів і вітамінів 

(зокрема, вітамін С). Таке забезпечення поживними 

речовинами бульб є гарним субстратом для розвитку та 

розмноження шкідливих організмів. Фітопатогенний комплекс 

на картоплі характеризується домінуванням грибних хвороб: 

фітофторозу, альтернаріозу, ризоктоніозу, фузаріозу, які 

розвиваються також і на бульбах. Збереження і розвиток 

інфекції вказаних хвороб зумовлені тим, що збудники 

постійно перебувають в активній формі на бадиллі під час 

вегетації, а також у бульбах під час зберігання. Із названих 

грибних захворювань найбільш шкідливим є фітофтороз, що 

призводить до ураження практично усіх органів картоплі під 

час вегетації та паразитує також і при зберіганні бульб, 

погіршуючи якість насіннєвої картоплі. Зокрема, наявність у 

насіннєвому матеріалі фітофторозних бульб може призводити 

до втрат урожаю в межах 30–70 %, а в роки епіфітотій – до 

повної втрати урожаю [1, 2, 6].  

Джерелом інфекції збудника фітофторозу (Phytophthora 

infestans (Mont) de Bary) є уражені рослинні рештки, ґрунт та 

бульби, де гриб зберігається у формі міцелію, видозмін 

міцелію, конідій та ооспор. Враховуючи, що патоген може 

міститися у насіннєвому матеріалі, тому одним із екологічно 

та економічно виправданих заходів захисту картоплі від 

збудника Ph. infestans, є протруєння бульб перед садінням [2, 

4, 6]. Перевага такого заходу полягає у незначних витратах 

пестицидів на одиницю площі, у безпеці для корисних 

організмів агроценозу, запобіганні забруднення урожаю 

залишками пестицидів, економії паливно-мастильних 
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матеріалів. Переміщення вирощування картоплі у приватний 

сектор та значне використання у виробництві сортів іноземної 

селекції вимагає постійного контролю за їх стійкістю до 

збудників різних хвороб, в тому числі і до фітофторозу, а 

широкий спектр пестицидів на ринку – контролю за їх 

ефективністю у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Саме ці 

питання стали основою для проведення нами спеціальних 

досліджень, що проводилися протягом 2016–2017 рр. в умовах 

СФГ «Басюки» Андрушівського району Житомирської 

області. Дослідження проводили у насадженнях картоплі 

трьох сортів іноземної селекції: Розалінд, Бела росса, Лабадія. 

Досліди закладали згідно з «Методикою випробування і 

застосування пестицидів» [3, 5]. Розмір дослідної ділянки 1 га 

у триразовій повторності. Безпосередньо перед садінням 

насіннєві бульби обробляли протруйниками Престиж, к. с. – 

1,0 л/т – еталон, Круізер 350 FS, т. к. с. – 0,2 л/т, Селест Топ 

312,5 FS, т. к. с. – 0,5 л/т [6]. У контрольному варіанті обробка 

бульб не проводилась. Математичну обробку отриманих 

результатів проводили за допомогою пакету дисперсійного 

аналізу даних програмного забезпечення «Excel» та 

«Statistic 7». 

Внаслідок проведених досліджень встановлено, що 

обробка бульб перед садінням досліджуваними препаратами 

сприяє більш пізньому прояву симптомів фітофторозу на 

рослинах під час вегетації. Так, у контролі перші ознаки 

фітофторозу з’являлися на 7–10 днів раніше, порівняно із 

досліджуваними варіантами. Також протруєння бульб перед 

садінням сприяло зниженню ураження вегетативної маси 

картоплі збудником фітофторозу на кінець вегетаційного 

періоду у 1,2–1,8 рази (табл. 1).  

Найвищу ефективність проти збудника фітофторозу 

виявлено при застосуванні протруйника Селест Топ 312,5 FS, 

т. к. с., що сприяло зниженню розвитку хвороби на 

досліджуваних сортах в 1,6–1,8 раза, порівняно із 

контрольним варіантом. 
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Таблиця 1 

Вплив протруєння бульб картоплі на розвиток 

фітофторозу (СФГ «Басюки», 2016–2017 рр.)  

Варіанти 

досліду 

Розвиток хвороби, % 

Розалінд Бела росса Лабадія 

Контроль 58,4 74,8 77,8 

Престиж, к. с. – 

еталон  
38,3 48,3 49,9 

Круізер 350 FS,  

т. к. с. 
49,4 54,9 56,4 

Селест Топ 

312,5 FS, т. к. с. 
36,1 41,6 44,5 

Також у результаті проведених досліджень нами 

встановлено, що передсадивна обробка бульб протруйниками 

сприяє підвищенню врожайності бульб. 

За використання протруйників було отримано приріст 

врожаю залежно від сорту у межах 0,2–1,2 т/га.   

 

Таблиця 2 

Вплив протруйників на урожайність картоплі   

(СФГ «Басюки», 2016–2017 рр.) 

Варіанти 

досліду 

Сорти 

Розалінд Бела росса Лабадія 

У
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о
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Контроль 15,1 - 19,9 - 14,2 - 

Престиж, к. с. 

– еталон  
15,8 4,6 20,5 3,0 14,4 1,4 

Круізер 350 

FS,  

т. к. с. 

15,8 4,6 20,9 5,0 14,9 4,9 

Селест Топ 

312,5 FS, 

т. к. с. 

16,1 6,6 21,1 6,0 15,2 7,0 

НІР05 0,1   0,3  0,1  
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Найкращий результат по усіх досліджуваних сортах 

отримано за використання препарату Селест Топ 312,5 FS, 

т. к. с., що сприяло зростанню урожайності, залежно від сорту, 

на 6,6–7,0 %, у порівнянні з контролем.  

Висновки 

1. Протруєння бульб перед садінням сприяє зниженню 

ураження сортів картоплі іноземної селекції (Розалінд, Бела 

росса та Лабадія) у період вегетації у 1,2–1,8 раза.  

2. Застосування протруйника Селест Топ 312,5 FS, т. к. с. 

сприяє зниженню розвитку фітофторозу у період вегетації у 

1,6–1,8 раза та підвищує врожай бульб на 1,0–1,2 т/га. 

Подальші дослідження будуть зосереджені на пошуку 

найбільш дієвих протруйників проти фітофторозу картоплі та 

розробці системи заходів захисту від хвороби. 
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ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ РІЗНИХ ФРАКЦІЙ 

КАРТОПЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 

БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Постановка проблеми. Картопля є незамінною 

продовольчою культурою, яка широко використовується в 

спиртовій, крохмально-паточній промисловостях і є 

незамінним продуктом харчування для людей та особливо 

цінним кормом для тварин. Дана культура протягом своєї 

вегетації потребує значної кількості поживних речовин, що 

значно ускладнює її вирощування в умовах Полісся на легких 

дерново-підзолистих грунтах. Високий приріст урожаю 

картоплі в усіх ґрунтово-кліматичних зонах Полісся, на фоні 

органічних забезпечують мінеральні добрива. Найбільший 

приріст урожаю забезпечується внесенням повного 

мінерального добрива. Але за умов гострого дефіциту 

мінеральних добрив та різкого зменшення обсягів 

застосування органічних добрив необхідна оптимізація 

мінерального живлення культур у польовій сівозміні, що 

вимагає додаткових досліджень.  

В органічній технології вирощування, яку ми 

запропонували і впроваджуємо в наших дослідженнях широко 

застосовується крім традиційної системи удобрення ще й 

внесення мікродобрив та біопрепаратів, що на нашу думку 

позитивно впливає на якісні показники сільськогосподарських 

культур в цілому та картоплі зокрема. Мікродобрива суттєво 

покращують якість рослинницької продукції, так як вони 

позитивно впливають на накопичення білків і вуглеводів. В 

своїх дослідженнях ми спираємось на досвід як вітчизняних 

так і закордонних науковців. Зокрема, дія біопрепаратів на 

рослини полягає в поліпшенні азотного та фосфорного 

живлення, а мікроелементи виконують важливі функції в 

процесах життєдіяльності рослин і є необхідним компонентом 

системи удобрення для збалансованого живлення 

сільськогосподарських культур. Також препарати біологічного 
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походження позитивно впливають на формування бульб 

картоплі різних фракцій. Адже для товаровиробника є дуже 

важливим отримати високе процентне співвідношення 

товарних та насіннєвих бульб в порівнянні до дрібних. 

Мета досліджень. На фоні мікродобрив та біопрепаратів 

за біологічного контролю порівняти процентне 

співвідношення бульб різних фракцій. 

Методика досліджень. Польові дослідження проводили у 

2014–2016 рр. на дослідному полі Житомирського 

національного агроекологічного університету с. В. Горбаша 

Черняхівського району Житомирської області у органічній 

п’ятипільній короткоротаційній сівозміні. Грунти дослідних 

ділянок ясно-сірі лісові, сформовані на лесовидних породах, 

які підстелені водно-льодовиковими відкладами з глибини 1,0-

1,5 м, що характеризуються низькою забезпеченістю гумусу, 

слабо-кислою реакцією ґрунту та низькою забезпеченістю 

основними елементами живлення. Повторність досліду 

триразова. Площа посівної ділянки 130 м
2
 (4,7х27,6); площа 

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

ширина коридорів між полями сівозміни 2 м. Дослід закладали 

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

проводили за О. І. Зінченком [2], збирання врожаю 

поділянково. Позакореневе підживлення картоплі 

біологічними препаратами та мікродобривами проводили у 

період сходів до початку бутонізації дворазово. Дослід 

закладали на фоні біологічного контролю без застосування 

добрив. 

Схема досліду: 1. Контроль (обробка водою) 

2. Триходермін БТ, р. (2л/га)  

3. Мочевин К №1, р. (1л/га) 

4. Мочевин К № 2, р. (1 л/га) 

5. Гуапсин, р. (5 л/га)  

6. Гумат калію рідкий торф’яний, р. 

(0,6 л/га). 

Виклад основного матеріалу. Динаміка отримання 

товарних бульб впродовж 2014–2016 років (рис. 1.), засвідчила 

ефективність обробки такими препаратами, як Триходермін 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

93 

показники якого коливалися від 50,4 до 76 %, Мочевин К №1 – 

43,1–61,5 % та Гумату – 48,3–66 %.  

 
Рис. 1. Вихід товарних бульб (вага більше 80 г), % в 

середньому за три роки досліджень 

 

Значний вплив на ефективність використаних нами 

препаратів мають температурні режими та режими 

зволоження, які сформувалися впродовж досліджуваних років. 

Потрібно засвідчити, що найбільш стабільним незважаючи на 

ці умови показав себе Мочевин К №2, де спостерігалась 

сталість формування рослин та формування бульб в розрізі 

усіх 3-х років.   
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Рис. 2. Вихід насіннєвих бульб (вага 25-80 г), % в 

середньому за три роки досліджень 

 

Аналізуючи динаміку в розрізі використаних препаратів 

(рис. 2) можна відмітити, що найвищі показники були 

зафіксовані при використанні Мочевин К №1, показники якого 

були в діапазоні від 30,4 до 48,2 % та Гуапсину – 44,2 – 

61,8 %. При цьому найвищі показники були зафіксовані при 

використанні Триходерміну та Гумату, тобто господарствам, 

які займаються насінництвом  ефективним є застосування 

Мочевин К №1 та Гуапсину, які сприяють підвищенню 

кількості стандартних насіннєвих бульб.   

Аналізуючи (рис. 3), слід відмітити, що препарати значно 

сприяють зниженню виходу мілких бульб, при використанні 

всіх досліджуваних препаратів, в порівнянні з контрольним 

варіантом. При цьому варто відмітити, що найвищі показники 

в розрізі трьох років щодо нетоварних бульб картоплі нами 

були зафіксовані на контрольному варіанті.  
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Рис. 3. Вихід мілких (нетоварних) бульб (вага менше 

25 г), % в середньому за три роки досліджень 

 

Отже, застосування препаратів біологічного походження 

позитивно впливає на формування товарних та насіннєвих 

бульб картоплі, навіть за умов біологічного контролю. Тобто 

дані препарати можуть з успіхом використовуватись за умов 

органічної технології вирощування даної культури. 
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ОСНОВИ ЛІСОВОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ 

ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ЖИТОМИРЩИНИ 

Постановка проблеми. Добування бурого вугілля та 

ільмінту на території Житомирської області супроводжується 

знищенням грунтового покриву, порушенням екологічного 
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балансу: грунт→волога→рослина→фотосинтез. Ряд науковців 

доводять можливість відновлення продуктивності порушених 

земель шляхом біологічної рекультивації, лісонасаджень. Ці 

способи, в умовах Житомирського Полісся не набули 

широкого поширення. Техноземи легкого гранулометричного 

складу, надзвичайно бідні на елементи живлення, 

характеризуються незадовільними водно-фізичними 

властивостями. Проте найбільш придатними для заліснення є 

біологічна рекультивація з нанесенням родючого шару та 

створення соснових лісів з їх біологічною особливістю 

відновлення підзолистого горизонту під лісовою підстилкою. 

З метою забезпечення грунту азотом і зольними 

елементами через декілька рядів сосни висаджувався ряд 

листяних порід (вільха, береза, осика та ін.), що сприяє 

покращенню поживного та водно-повітряного режиму 

рекультивованих земель, посиленню їх біологічної активності 

і прискоренню процесів ґрунтоутворення. 

Метою обстеження лісонасаджень на рекультивованих 

грунтах різного періоду розкриття є визначення 

продуктивності лісових насаджень. 

Аналіз останніх досліджень. Чисельними дослідженнями 

доведено, що у сучасному еколого-економічному розумінні 

ліси в Україні мають переважно антропогенне походження, і 

результат праці багатьох поколінь лісівників започаткований 

ще у XVIII ст., набуває впорядкованого поширення на основі 

розроблених наукою лісівничих норм і правил: «… площі 

лісонасаджень штучного походження в Україні ще з середини 

минулого століття постійно збільшуються і вже перевищує 

50 % площі, вкритих лісовою рослинністю земель» [1]. 

Доведено, що ліс «Ліс – це рослинний світ на поверхні грунту, 

у складі якого переважають деревні породи. Сучасні 

лісонасадження є результатом аграрного виробництва з досить 

продовженим (іноді 50–100 і більше років) періодом сівозмін, 

бо їх створення передбачає граничний вік стиглості, за яким 

здійснюється їх омолодження» [2]. 

Вирощування лісонасаджень обмежується, власне, 

ділянками землі, у межах яких уже створені лісонасадження 

будь-якого віку. Це і стосується ділянок, що призначені чи 
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використовуються для розміщення об’єктів організаційного 

технологічного призначення тощо. 

На території Іршанського гірничо-збагачувального 

комбінату та Коростишівського буровугільного басейну 

(Житомирська область) в процесі проведення розкривних 

порід на сіножатях з чагарниками, корчування лісової 

рослинності відбувається утворення техноземів, знищення 

гумусного горизонту, перемішування його з безгумусовим 

шаром, що значно погіршує природну родючість грунту. 

Грунтосуміші були складені з піщаних та глинисто-піщаних 

порід, поширених на ділянках після їх відпрацювання. За 

придатністю для біологічної рекультивації відносяться до 

малопридатних за гранулометричними властивостями. Лише 

після спеціальних агротехнічних заходів, які передбачені 

біологічною рекультивацією, дані грунтосуміші (техноземи) 

можуть бути використані для створення лісонасаджень без 

покриття їх родючим шаром грунту. Тому основним способом 

рекультивації порушених територій є їх заліснення. 

Враховуючи невибагливість сосни звичайної до 

грунтових умов, ця порода дерев прийнята як основна для 

відновлення порушених територій. Характерною особливістю 

соснових лісів є відновлення підзолистого горізонту під 

лісовою підстилкою.  Разом з тим шпильковий опад містить 

невелику кількість основ (кальцію, калію та ін.) та з метою 

забезпечення техноземів азотом через кожні 3 ряди сосни 

звичайної висаджувалися ряд листяних порід (вільха, осока, 

береза). Такий фітоценоз сприяє покращенню поживного та 

водно-повітряного режимів рекультивованих земель, 

утворення гумусу та накопичення елементів живлення верхніх 

шарів техноземів, посиленню їх біологічної активності. 

Проведені дослідження Гордієнко Н. М., Бондар А. О., 

Гордієнко М. І. доводять, що чисті 22-річні культури сосни 

звичайної створено на свіжих лісових суглинках (свіжі 

діброви) Вона виявляє ріст 1
а
 бонітетом. Враховуючи запас 

стовбурної деревини та щорічний її приріст (9,8 м
3
/га) сосну 

звичайну відносять до швидкорослих порід, до цієї групи 

відносяться шпилькові породи, якщо щорічний приріст 

стовбурної деревини перевищує 8м
3
/га. Багаті на поживні 
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речовини умови місцезростання та широкі міжряддя 

спричиняють незадовільне очищення стовбурів, на стовбурі 

сухі гілки зберігаються з висоти 0,2–0,3 м, а життєздатні з 8,0–

8,5 м. Крона займає 40–44 % висоти дерев. На більшій частині 

дерев стовбури мають кривизну з 1,1–1,4 м. У цих культур 

23 % дерев віднесено до дров’яних. Незважаючи на 

інтенсивний ріст сосни звичайної і великий запас дерев у 

свіжих дібровах, товарна структура деревостану низька і 

виправити її рубками, догляду неможливо [3, 4]. 

У центральному ботанічному саду (Москва) в 29 років 

сосна Веймутова досягає висоти 3–4 м [5], а в Богунському 

лісництві (на Житомирщині в 29 років максимальної висоти 

15 м і діаметром 28 см [6], у дендропарку «Тростянець» 

Чернігівської області в 100–110 років максимальної висоти 

дерева досягли 30 м висоти і діаметром 113 см [7]. 

В свіжих судібровах сосна звичайна розвиває досить 

потужну кореневу систему, що забезпечує їй високу 

біологічну стійкість. В цих умовах вона формує цінну за 

технічними якостями деревину. 

Мета, завдання та методика досліджень. Робота 

призначена біологічної рекультивації здійснених територій 

Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, який 

спеціалізується на видобутку титанової сировини та 

Коростишівського буровугільного басейну. 

Піщаноторфні літоземи під лісонасадженнями  

характеризувалися запасами вологи у метровому шарі залежно 

від грунтосумішок у межах 32,3–53,3 мм, та 4,9–6,8 мм у 20 см 

шарі. Це вказує на їх низьку вологоємність і відсутність водо 

затримуючих горизонтів. 

Агротехнічний аналіз проводили на ділянках 

лісонасаджень різного віку: 10–15 років; 16–20; 25–30; 30–35 

та 35–40 років. 

Вміст  гумусу визначали за методом І. В. Тюріна; рН 

сольове та водне потенціометричним методом; гідролетичну 

кислотність по Каппену; азот легкогідролізований за 

Кьельдалем; фосфор і калій за Кірсановим. 
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Таксаційний опис лісонасаджень та їх продуктивність 

визначали за ГОСТ 56-69-83. «Площади пробные  

лесоустойчивые растительные». 

Висоту дерев визначали методом подібних трикутників, 

при цьому ухил місцевості не має значення. 

Результати досліджень. Ландшафтно-екологічний спосіб 

рекультивації порушених грунтів в умовах Полісся України, в 

регіонах відкритого добування ільменіту, бурого вугілля не 

знайшов широкого відновлення продуктивності 

сільськогосподарських угідь й повернення їх у господарський 

оборот. Оскільки грунтосуміші (техноземи) в основному 

легкого гранулометричного складу, на відпрацьованих 

ділянках надзвичайно бідні на елементи живлення, 

характеризуються незадовільними водно-фізичними 

властивостями (табл. 1). 

Гранулометричний склад техноземів перед садінням 

лісових культур характеризується як супіщаний в умовах 

Іршанського ГЗК та легкосуглинковий на Коростишівському 

буровугільному басейні з низьким вмістом елементів 

мінерального живлення. Питома вага дрібного піску 

коливається в межах 30,3–43,6 % з вмістом частинок фізичної 

глини – 15,4–24,2 %. 

В суглинкових техноземах (Коростишівський 

буровугільний басейн) запас вологи, необхідний для 

нормального росту і розвитку сільськогосподарських та 

лісових культур кращий порівняно із супіщаними грунтами 

(Іршанський ГЗК). Піщані техноземи під лісонасадженнями 

характеризувалися низькими запасами вологи в метровому 

шарі і коливалися в межах 32,3–53,3 мм та у 20 см шарі лише 

47,9–6,8 мм, що вказує на їх низьку вологоємність і 

відсутність водозатримуючих горизонтів. Низький вміст 

елементів мінерального живлення у зв’язно-піщаних 

техноземах становить 3,1 мг на 100 г Р2О5 та 2,0 мг К2О на 

100 г з вмістом гумусу 0,13 %. Дещо кращі агрохімічні 

показники техноземів Коростишівського буровугільного 

басейну, в легкосуглинкових техноземах вміст гумусу 

становить 0,47 %, фосфору та калію відповідно 6,5–4,6 мг на 

100 г грунту. Результати досліджень показали, що нанесення 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

100 

родючого шару грунту потужністю 15 см сприяє підвищенню 

вмісту гумусу відповідно на 4,5–3,0 %, Р2О5 на 5,8–2,8 мг та 

К2О на 5,5–2,4 мг на 100 г грунту. 

 

Таблиця 1 

Агрохімічні властивості порушених грунтів 

Житомирщини 

Родючий 

шар 

грунту, 15 

см 

Іршанський гірничо-збагачувальний 

комбінат 

Лісовщинська с/р 

вміст 

гумусу, 

% 

рН 

сол 

вміст елементів 

живлення, мг/кг грунту 

N P K 

без 

нанесення 
0,13 4,2 15,5 30,8 20,0 

з 

нанесенням 
1,36 5,9 47,4 179,0 110,0 

Коростишівський буровугільний  басейн, Стрижівська с/р 

без 

нанесення 
0,47 4,9 51,1 65,1 46,3 

з 

нанесенням 
1,37 5,9 50,8 185,0 110,0 

 

Обстеження лісонасаджень на рекультивованих землях 

показало, що за 25–30 років приріст деревини сосни звичайної 

коливався в межах 123–158 м
3
/га, з товщиною стовбура 

16,2 см, а середньорічний приріст її у висоту становить 44 см 

та в діаметрі стовбура – 0,54 см. За таких умов приріст 

деревини становив 4,6 м
3
/рік, що характеризується повільною 

продуктивністю стовбурної деревини. 

Обстеження 35-річної культтури сосни звичайної на 

легкосуглинкових ттехноземах Коростишівського 

(Стрижівська с/р) буровугільного басейну, на 

легкосуглинкових техноземах показало що середня висота 

деревостану становить 17 м, діаметр їх досягає 18 см, а 

приріст деревини 197 м
3
/га, що вище за деревостій який 

сформувався на супіщаних техноземах Іршанського ГЗК 
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відповідно за висотою деревостану на 4 м, товщиною стовбура 

– 2 см та запасами деревини на 39 м
3
/га. 

Аналіз грунтових розрізів закладених на зв’язно-піщаних 

та легкосуглинкових техноземах, що утворилися після 

видобутку ільменіту та бурого вугілля під лісовими 

культурами 30-річного віку не виявлено ознак розвитку 

грунтового профілю. На окремих ділянках спостерігається 

гибель берези повислої, пригніченим ростом характеризується 

і сосна звичайна. 

На техноземах 35-річного віку під листяними породами 

формується гумусово-акумулятивні горизонти потужністю 5–

6 см, а в насадженнях сосни звичайної утворюються гумусово-

елювіальні горизонти з ознаками опідзолення й ущільнення 

профілю. Вміст гумусу досягає 0,9–1,2 %, підвищена 

кислотність рН 4,2–4,9, низька насиченість вбирними 

речовинами й низький вміст рухомого фосфору. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На 

рекультивованих землях з насиченими техноземами повільно 

відбувається самозаростання і формування грунтового 

покриву. 

У соснових насадженнях 30–35-річного віку на зв’язно-

піщаних і супіщаних техноземах гумусово-елювіальні 

горизонти утворюються повільно, внаслідок недостатньої 

кількості елементів мінерального живлення, їх вологоємності 

й пересичення метрового шару. 

Формування стовбурної деревини та щорічний її приріст 

на кислих, бідних на елементи живлення піщаних та 

супіщаних техноземах становить лише 4,9 м
3
/га. 

На легкосуглинкових техноземах з дещо кращим 

забезпеченням елементами живлення щорічний приріст 

стовбурної деревини збільшується на 4 м, а товщина стовбура 

на 2 см, приріст стовбурної деревини підвищується на  

0,4 м
3
/га. 

Рекультивовані землі з нанесенням родючого шару 

потребують вивчення стовбурної деревини з метою одержання 

8–9,8 м
3
/га. 
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ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ ПРОСА ПОСІВНОГО 

НА РОЗВИТОК ПІРИКУЛЯРІОЗУ В ПОЛІССІ УКРАЇНИ 

Зерновиробництво належить до стратегічно важливих 

галузей аграрної економіки України. Зерно і продукти його 

переробки відіграють важливу роль у розвитку національної 

економіки, становлячи основу продовольчої безпеки та 

визначає ступінь участі держави в міжнародному 

співробітництві [1]. 

javascript:void(0);
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Збільшення виробництва зерна і підвищення його якості 

залишається основною проблемою сільськогосподарського 

виробництва. 

Просо посівне належить до основних зернокруп’яних 

культур України. Незважаючи на високі потенційні 

можливості культури, його середня врожайність у 

господарствах країни останніми роками значно знизилась, що 

не задовольняє існуючий попит зерна. Одним із чинників, що 

стримує одержання високих та стійких урожаїв цієї культури у 

Поліссі України залишається ураження посівів 

фітопатогенами. 

Комплекс грибних хвороб, що супроводжує просо посівне 

впродовж усього періоду вегетації здійснює негативний вплив 

на ріст і розвиток рослин та призводить до зрідження посівів. 

Втрати валового збору зерна культури від хвороб щорічно 

становлять від 15 до 30 %, а за епіфітотійного розвитку до 

50 % і більше [2, 3, 7]. 

Слід відзначити, що однією з шкідливих хвороб проса 

посівного є пірикуляріоз. Збудник (Magnaporthe grisea 

(T. T. Hebert) M.E. Barr) характеризується високою 

пластичністю та пристосованістю до рослин-живителів, що 

виражається у здатності розвиватися впродовж усього періоду 

вегетації та уражувати усі надземні органи рослин – листки, 

піхви листків, стебла, стеблові вузли та волоть. Проте на 

посівах проса посівного хвороба проявилася лише у вигляді 

плямистості листя [4, 5].  

Перші симптоми ураження з’являлися у фазі кущення. На 

листках у вигляді невеликих (1-2 мм) світло-бурих плям з 

чітко вираженою коричневою облямівкою. Впродовж 

наступних 10-12 днів плями збільшувалися у розмірах і 

досягали 3-4 см. Вони мали округлу або еліптичну форму та 

некротизувалися всередині, що призводило до передчасного 

засихання і відмирання листя. 

З верхньої частини листка плями мали сірувате 

забарвлення з темно-коричневою облямівкою, проте з нижньої 

– вони були темно-сірі майже чорні та покриті димчатим 

нальотом, який складався з конідіального спороношення.  



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

104 

У результаті мікроскопічного дослідження із шматочків 

уражених листів було виявлено конідії збудника. Вони світло-

димчасті, витягнутогрушеподібні, одноклітинні або з однією-

трьома перегородками, розміром 18-32 × 9,5-12,8 мкм. 

Ідентифікацію гриба проведено за сукупністю морфолого-

культуральних ознак, особливостями будови і розміром 

конідій [5]. 

Необхідно відмітити, що, одним із шляхів збільшення 

валових зборів зерна є зменшення втрат унаслідок ураження 

рослин збудниками мікозів. Невід`ємною складовою 

інтегрованого захисту сільськогосподарських культур є 

агротехнічний метод. У системі агротехнічних прийомів 

вирощування проса посівного важливу роль відіграють норми 

висіву, від яких залежить ріст, розвиток, продуктивність 

рослин та стійкість до хвороб. Для створення 

високопродуктивного посіву культури важливо сформувати 

оптимальну густоту стояння рослин та рівномірно розмістити 

їх на площі живлення [6]. 

Тому актуальним для обмеження розвитку мікозів та 

підвищення рівня врожайності зерна проса посівного є 

формування повноцінного посіву, здійснення маневрування 

нормами висіву насіння залежно від погодних умов, 

біологічних властивостей сорту, попередників, удобрення, 

типу та зволоження ґрунту. 

Метою досліджень було встановлення ефективності 

комплексного впливу норм висіву насіння, біологічних 

особливостей сорту, метеорологічних умов на динаміку 

розвитку пірикуляріозу та формування врожаю зерна проса 

посівного в Поліссі України. 

Польові досліди проводили впродовж 2013–2015 рр. в 

умовах дослідного поля Житомирського національного 

агроекологічного університету (Черняхівський район, 

Житомирська обл.). Схема досліду включала 4 варіанти із 

нормами висіву насіння: 3,0; 3,5; 4,0 (контроль);4,5 млн шт./га 

схожих насінин. Висівали сприйнятливий до хвороб сорт 

Миронівське 51 та стійкий – Козацьке. Облікова площа 

ділянки становила 10 м2, повтореність – чотириразова, 
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розміщення варіантів – послідовне. Оцінку ураження рослин 

пірикуляріозом здійснювали за дев’ятибальною шкалою [5]. 

Метеорологічні умови 2013–2015 рр. вирізнялися 

нерівномірністю температурного режиму і кількості опадів 

упродовж вегетації проса посівного, що сприяло одержанню 

достовірних даних впливу досліджуваних норм висіву на 

ураження рослин пірикуляріозом різних сортів культури. 

Погодні умови 2013 р. характеризувалися помірним 

зволоження та підвищеними середньодобовими 

температурами, ГТК становив 1,1. За гідротермічними 

умовами 2014 рік був нестійким та теплим, ГТК склав 1,5. 

Однак, дуже посушливим та жарким виявився 2015 рік, ГТК 

був на рівні 0,7.  

Зважаючи на те, що для розвитку фітопатогенів необхідні 

підвищені температури, достатньо зволожений ґрунт, висока 

вологість повітря можна зробити висновок, що 2014 рік був 

найсприятливішим для розвитку пірикуляріозу. 

У результаті проведення фенологічних спостережень 

встановлено, що розвиток пірикуляріозу залежав від умов 

навколишнього середовища, сортових особливостей культури 

та норм висіву насіння (рис. 1). 
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Рис 1. Вплив норм висіву насіння на розвиток 

пірикуляріозу проса посівного в Поліссі України,  

2013–2015 рр. 
 

Так, розвиток пірикуляріозу в залежності від року 

досліджень становив 4,6–9,5 % у сорту Миронівське 51 і 1,5–

3,4 % – у сорту Козацьке. 

Найменший розвиток хвороби у обох сортів спостерігався 

за норми висіву насіння 3,0 млн шт./га схожих насінин. 

Відповідно, на зрідженому посіві розвиток пірикуляріозу 

варіював в межах 0,5–5,2 % у сорту Миронівське 51 та 0–0,2 % 

у сорту Козацьке. Такі відмінності у розвитку хвороби 

пов’язані із впливом сформованого мікроклімату в агроценозі. 

Завершальним етапом складного процесу онтогенезу 

рослин є врожай, який повною мірою відображає ефективність 

застосованих агроприйомів вирощування культури. 

Формування врожайності відбувається в складних умовах 

поєднання абіотичних і біотичних чинників. Встановлено, що 

істотний вплив на ріст і розвиток рослин мали норми висіву 

насіння, чим і пояснюється різний рівень врожайності посівів 

в роки досліджень.  
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Всебічний аналіз впливу на рослини проса досліджуваних 

чинників дав можливість визначити певні особливості 

формування різними сортами врожаю залежно від норм 

висіву. Так, урожайність сортів проса посівного залежала як 

від погодних умов, норм висіву насіння, фітосанітарного стану 

посівів і комплексної взаємодії цих чинників. 

Оптимальною нормою висіву насіння для формування 

високоврожайних посівів проса відзначено 4,0 млн шт./га, де 

урожайність становила 1,30 т/га у сорту Миронівське 51 та 

1,61 т/га у сорту Козацьке. Найнижчу врожайність зафіксовано 

за норми висіву 3,0 млн шт./га, яка склала відповідно 1,04 т/га 

у сорту Миронівське 51 та 1,38 т/га у сорту Козацьке. 

Отже, пірикуляріоз – одна із шкідливих хвороб проса 

посівного, збудник якої має високу пластичність, що 

виражається в здатності розвиватися впродовж усього періоду 

вегетації. В умовах Полісся хвороба проявляється лише у 

вигляді плямистості листя. Досліджено, що посилення 

розвитку хвороби спостерігалося із зростанням норм висіву 

насіння від 3,0 до 4,5 млн шт./га схожих насінин. Ступінь 

ураження рослин знаходився у межах 0,5–9,5 % (сорт 

Миронівське 51) та 0-3,4 % (сорт Козацьке).  

Максимальну реалізацію потенціалу продуктивності 

забезпечила сівба з нормою висіву не менше 4,0 млн шт./га 

схожих насінин. За таких параметрів сівби рослини 

найоптимальніше розміщуються на площі з найменшою 

конкуренцією за елементи живлення, вологу й світло, 

найменше уражаються збудниками хвороб і формують вищу 

врожайність зерна – 1,30 т/га у сорту Миронівське 51 та 

1,61 т/га у сорту Козацтке. 
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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮЦЕРНИ ПОСІВНОЇ ЗАЛЕЖНО 

ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ 

СФГ «РОЗКВІТ» СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. В інтенсифікації польового 

кормовиробництва у виробництві об’ємних кормів 

збалансованих за протеїновою поживністю суттєва роль 

належить багаторічним бобовим травам.  

Серед багаторічних бобових трав світовим рекордсменом 

за виходом перетравного протеїну і незамінних амінокислот з 

гектара є люцерна посівна. Площі посіву люцерни у світі 

найбільші серед багаторічних бобових трав і становлять 

близько 32 млн га. Тому народногосподарське значення 

люцерни посівної у кормовиробництві важко переоцінити. 

Унікальність культури люцерни посівної полягає у 

біологічних особливостях, які обумовлюються багаторічним і 

багатоукісним використанням травостою. Висока кормова 

цінність люцерни зумовлюється тим, що в її листостебловій 

масі міститься понад 200 г перетравного протеїну в 1 к. од. 

Крім важливого народногосподарського значення, велика 

агротехнічна роль люцерни у біологічному землеробстві. При 

формуванні урожаю листостеблової маси і кореневої системи 

люцерна використовує, головним чином, атмосферний азот 

завдяки симбіотичній діяльності бульбочкових бактерій. 

Вирощування люцерни у сівозмінах взамін багаторічних 

злакових трав сприяє економії до 540 кг/га азоту синтетичних 

азотних добрив. За результатами Г. П. Квітка, люцерна посівна 

за оптимальних умов вирощування спроможна забезпечити 

фіксацію до 600 кг/га атмосферного азоту [4, 3]. 

За підрахунками Інституту кормів НААН, розширення 

площ посіву люцерни посівної у землеробстві в Україні до 

1,5 млн. га рівнозначне використанню 350 тис. т мінерального 

азоту. Тому агротехнічну роль і народногосподарське 
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значення люцерни посівної у розв’язанні проблеми кормового 

білка та інтенсифікації польового і лукопасовищного 

кормовиробництва важко переоцінити [6]. 
Низькі урожаї зеленої маси люцерни посівної в 

господарствах різних форм власності обумовлюються 

недостатнім рівнем її технології, застосуванням традиційних 

технологічних заходів вирощування, відсутністю нових сортів.  

Виклад основного матеріалу. Тому метою наших 

досліджень було вивчення продуктивності нових сортів 

люцерни посівної в умовах СФГ «РОЗКВІТ» Славутського 

району Хмельницької області.  

Світовий досвід організації кормовиробництва за 

інтенсивного ведення тваринництва показує, що надійним 

шляхом збільшення виробництва високобілкових кормів є 

удосконалення структури посівних площ зернофуражних, 

зернобобових і кормових культур та організація культурних 

пасовищ. Аналіз літературних джерел з історії люцерносіяння 

сприяє розробці нових напрямів досліджень, основаних на 

біологічних особливостях росту і розвитку культури в 

конкретних умовах. 

Швидкому впровадженню посівів люцерни в Україні в 

післявоєнні роки сприяли фундаментальні науково-дослідні 

роботи, проведені в умовах Лісостепу України 

М. В. Рабіновичем, Д. І. Калашніком; у Степу – 

С. Д. Венгреновським, Р. К. Іофе, Л. С. Гасаненко, які 

розкрили роль люцерни у зміцненні кормової бази і особливо 

у розв’язанні проблеми кормового білка; побудові 

обґрунтованих ґрунтозахисних кормових сівозмін; розсоленні 

засолених ґрунтів тощо. 

Люцерна – рослина багата на білок, кальцієволюбива, 

морозостійка. Її вирощують на нейтральних або слаболужних 

ґрунтах. Однак, завдяки відкриттю біологічної закономірності, 

згідно якої  врожайність культур залежить перш за все від тих 

умов росту, які складаються на час проростання насіння, 

особливо на його початку, відкриваються перспективи 

вирощування кальцієлюбної люцерни на кислих ґрунтах.  

Наприклад, в зрошуваному землеробстві, на думку вчених 

і практиків, головною кормовою культурою є люцерна. Крім 
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неї на поливі рекомендують вирощувати конюшину лучну, 

еспарцет виколистий, стоколос безостий. За даними 

Сибірського НДІ кормів, конюшина при вирощуванні на 

поливі забезпечувала 90–110 ц/га, люцерна посівна – 65–

80 ц/га, еспарцет виколистий і стоколос безостий по 60–80 ц/га 

кормових одиниць, а із сумішок найпродуктивнішою була 

люцерно-стоколосова [1].    

Позитивний вплив на продуктивність багаторічних трав і 

збереження бобових у бобово-злакових травосумішах має 

сівба трав під покрив та вибір покривної культури. 

Дослідженнями УНДІ кормів. доведено, що конюшина значно 

краще розвивається під покривом, ніж люцерна. На підставі 

узагальнених інститутом власних даних та рекомендацій 

інших установ, з метою підвищення кормової продуктивності 

бобових трав в умовах Центрального Лісостепу запропоновано 

висівати травосумішку люцерни посівної та конюшини лучної 

під покрив ранніх ярих культур. За збором кормового білка ця 

сумішка протягом трьох років перевершувала чисті посіви 

люцерни посівної на 11 %, конюшини лучної – на 18 % [7].  

У своїх дослідженнях Г. П. Квітко відмітив, що при 

безпокривній і сумісній сівбі гній із розрахунку 40 т/га вносять 

безпосередньо під люцерну. Фосфорно-калійні добрива, 

виходячи із вмісту поживних речовин у ґрунті, потреба 

вносити один раз під зяблеву оранку з розрахунку Р120-180К180-

240, враховуючи потребу за трирічного використання 

травостою. За трирічного використання травостою люцерни 

один з укосів кожен рік потрібно проводити з настанням фази 

початку цвітіння [5, 2]. 

Польові дослідження проводилися в умовах 

СФГ «РОЗКВІТ» Славутського району Хмельницької області.  

Аналіз результатів досліджень впродовж 2016–2017 рр. 

показав, що формування сухої речовини протягом 

вегетаційного періоду визначалося особливостями 

проходження відповідного етапу органогенезу, погодними 

умовами вегетаційного періоду. 

У роки досліджень вихід сухої речовини в більшій мірі 

залежав від сортових особливостей люцерни посівної. При 
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цьому спостерігалась чітка тенденція збільшення кількості 

сухої речовини у сорту Серафіма.  

Нами встановлено, що кількість сухої речовини у сорту 

Регіна, Серафіма перевищувала показники щодо (контролю) 

сорту Синюха.  

У сорту Синюха (контроль) рівень сухої речовини у фазу 

початок цвітіння становив у першому і другому укосі 8,03–

4,28 т/га. Найбільше сухої речовини – 9,48 та 4,42 т/га 

відмічено у сорту Серафіма.  

Отже, за рівнем накопичення сухої речовини травостоєм 

перший укіс був кращий, порівняно із другим. Показники були 

нижчими за накопиченням сухої речовини у другому укосі 

майже на половину. Таким чином, сорт люцерни посівної 

Серафіма забезпечив максимальний вихід сухої речовини у 

сумі за два укоси 13,9 т/га.  

Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин 

люцерни посівної вказують на те, що продуктивність її була 

достатньо вираженою і нагромадження вегетативної маси 

залежало від сортових особливостей люцерни посівної. 

Високу продуктивністю листостеблової маси люцерни 

посівної відмітили в сорту Серафіма, вона становила 42,5 т/га. 

Сортові особливості люцерни посівної позитивно впливали на 

формування врожаю вегетативної маси.  

Найбільший приріст урожайності зеленої маси (2,1–

3,8 т/га) отримали у першому укосі сорти Регіна і Серафіма 

при врожайності на контрольному варіанті – 38,7 т/га. Так, у 

контрольному варіанті сорту Синюха у першому і другому 

укосі урожайність становила 38,7–21,6 т/га. 

Результати досліджень показують, що вміст сухої 

речовини протягом вегетації змінюється за укосами та за 

варіантами досліджень. Максимальні показники вмісту сухої 

речовини відмічались у фазу початок цвітіння першого укосу.  

У середньому за два укоси він становив 18,3 % у сорту 

Синюха, тоді як у сорту Регіна і Серафіма цей показник був 

майже однаковий 18,7–18,8 %.  

Найбільший вміст сухої речовини – 20,9 % відмічено у 

сорту Серафіма, що на 0,7 % більше, ніж на контролі. У 

середньому за роки досліджень вміст в 1 кг сухої речовини 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

113 

валової, обмінної енергії та кормових одиниць знаходився на 

однаковому рівні, але за вмістом перетравного протеїну 

варіанти досліджень значно відрізнялись. Найбільший вміст 

перетравного протеїну в абсолютно сухій речовині відмічений 

у сорту Серафіма 156 г (другий укіс). Так, у сорту Серафіма 

вміст перетравного протеїну у першому і другому укосах 

становив 124–156 г, що на 11 і 24 г більше, ніж у сорту 

Синюха на контролі.  

Висновки. Результати досліджень свідчать, що 

продуктивність листостеблової маси люцерни посівної, 

залежить від агроекологічних умов росту і розвитку.  

Максимальні показники врожайності зеленої маси 

люцерни посівної забезпечив сорт Серафіма у сумі за два 

укоси –64,8 т/га. Найбільший вихід сухої речовини у першому 

укосі – 9,48 та 4,42 т/га та в другому укосі встановлений у 

сорту Серафіма. 

Дослідження показують, що за вмістом сухої речовини в 

першому укосі перевагу мав сорт Серафіма – 20,9 %, а за 

вмістом в 1 кг сухої речовини валової, обмінної енергії та 

кормових одиниць знаходився на однаковому рівні з іншими 

варіантами. Найбільший вміст перетравного протеїну в 

абсолютно сухій речовині відмічався у сорту Серафіма 156 г 

(другий укіс). 
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МОНІТОРИНГ ПОШИРЕННЯ  

AMBROSIA ARTEMISSIFOLIA В УМОВАХ 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Забур'яненість посівів є одним із 

ключових факторів, що не дозволяє сповна використати 

потенціал сільськогосподарських рослин, знижуючи їхню 

продуктивність та створюючи серйозні складнощі при 

збиранні й зберіганні продукції. Більшість видів бур’янів 

мають потужну, добре розвинену кореневу систему й велике 

водоспоживання. Бур’яни використовують ґрунтові запаси 

вологи в 2–4 рази інтенсивніше, ніж культурні рослини. Навіть 

при середньому рівні забур’янення посівів вони здатні 

виносити за вегетацію із ґрунту до 1000–12000 т/га 

продуктивної вологи. Особливо посилюється конкурентна 

активність бур’янів за недостатнього зволоження й високих 

температур повітря [1]. 
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Розорюваність території, монокультура, порушення 

агротехніки створили сприятливі умови для домінування 

шкідливих біологічних угрупувань. Висока забур'яненість 

полів, а в окремих випадках і необроблені землі, забезпечили 

стрімке розмноження бур'янів у посівах культурних рослин. 

Особливу небезпеку являють карантинні види [2]. На 

території України обмежено розповсюджені вісім видів 

карантинних бур’янів: амброзія полинолиста, гірчак повзучий, 

паслін колючий, повитиця польова, повитиця Лемана, 

повитиця одностовпчикова, ценхрус малоквітковий, сорго 

алепське, що завдають значних збитків сільському 

господарству країни [3]. Чільне місце серед них посідає 

амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), яка не лише  

сильно пригнічує розвиток сільськогосподарських рослин, 

спричиняє алергійні захворювання людей [4, 5]. Саме тому 

розробка ефективних заходів захисту агроценозів 

сільськогосподарських рослин від амброзії полинолистої  є 

актуальним. 

Виклад основного матеріалу. Метою наших досліджень 

було вивчення особливостей поширення карантинного бур’яну 

Ambrosia artemisiifolia на території Житомирської області. 

Поширеність амброзії полинолистої оцінювали методом 

маршрутного обстеження посівів сільськогосподарських 

культур і необроблюваних земель. 

Оскільки забур’яненість агроекосистем сильно 

змінюється в межах областей країни залежно від різних 

екологічних умов, то для встановлення заходів захисту від 

амброзії полинолистої необхідно виявити характер її 

поширення на всій території України. За останні роки відбувся 

бурхливий процес поширення амброзії в різних областях 

України, і, як наслідок, масові захворювання населення на 

алергію. Для багатьох регіонів це стало проблемою 

державного рівня.  

Аналіз динаміки поширення карантинного бур’яну 

амброзії полинолистої на території Житомирської області 

свідчить, що у 2017 р. карантинним організмом було 

забур’янено 16 районів, 30 населених пунктів і п’ять 

господарств різних форм власності. 
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Площа забур’янення на території Житомирської області 

станом на 1 січня 2017 р. становить 81,0342 га, у тому числі в 

господарствах різних форм власності забур’янено амброзією 

полинолистою 1,033 га, на інших землях – 79,9862 га. На 

присадибних ділянках в Житомирській області амброзія 

полинолиста поширена на площі 0,015 га. 

Висновки. Таким чином, з метою запобігання появи 

карантинного бур’яну на сільськогосподарських угіддях 

необхідно застосовувати попереджувальні заходи направлені 

проти занесення і поширення на поля насіння амброзії 

полинолистої та створення оптимальних умов для росту і 

розвитку сільськогосподарських культур. Крім того доцільно 

проводити скошування амброзії полинолистої на узбіччях 

доріг, смітниках, випасах, смугах відчуження ліній 

електропередач, газопроводів, на залізничних насипах, біля 

канав, ставків, річок, дамб, на територіях залізничних станцій, 

в лісосмугах, заповідниках. До знищення вогнищ амброзії 

полинолистої в межах населених пунктів необхідно залучати 

місцеве населення, застосовуючи фінансове стимулювання 

цього заходу. 
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СТРУКТУРА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ 

ГРУНТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО 

ОБРОБІТКУ ТА УДОБРЕННЯ  

Постановка проблеми. Однією з головних умов успішної 

вегетації культурних рослин є їх надійний захист від масової 

присутності бур’янів. Стан забур’яненості посівів 

сільськогосподарських культур обумовлюється багатьма 

факторами: потенційною засміченістю орного шару ґрунту 

насінням бур’янів та органами їх вегетативного розмноження; 

розміщенням культури в сівозміні; способом і якістю 

обробітку ґрунту; строками і способом сівби 

сільськогосподарських культур; комплексом агротехнічних 

прийомів догляду за посівами; якістю підготовки органічних 

добрив, внесених під основний обробіток; кількістю і 

особливостями внесення мінеральних добрив; застосуванням 

системи хімічного захисту посівів від бур’янів тощо [2, 3]. 

Провідна роль у регулюванні рівня забур’яненості 

належить раціональному обробітку ґрунту, який повинен 

забезпечувати протибур’янову ефективність, підвищувати 

здатність агрофітоценозів до саморегулювання у напрямку 

зниження частки бур’янового компоненту. Також удобрення є 

важливим фактором, від якого залежить не лише ріст і 

розвиток культурних рослин, а і бур’янів. Відомо, що 

органічні добрива є основним зовнішнім джерелом 

надходження насіння бур’янів на поля. В одній тонні 

органічних добрив може міститися від 0,5 до 2,5 млн. штук 
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насінин бур’янів, 30–40 % яких мають здатність до 

проростання. [1, 2]. 

Вплив мінеральних добрив на ріст і розвиток бур’янів у 

посівах польових культур неоднозначний. В одних випадках 

відмічається, що при покращенні умов мінерального живлення 

посилюється забур’яненість посівів, в інших вважається, що 

на удобрених і провапнованих ґрунтах темпи росту 

культурних рослин вищі, порівняно з неудобреними, що 

створює сприятливі умови для них у формуванні 

конкурентних відносин з бур’янами. Тому питання впливу 

удобрення на забур’яненість посівів потребують більш 

детального вивчення з ґрунтово-кліматичних умов регіону. [2, 

3]. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження щодо впливу 

систем обробітку ґрунту та удобрення на забур’яненість 

посівів проводились протягом 2015–2017 рр. в умовах 

Правобережного Полісся на дослідному полі Інституту 

сільського господарства Полісся НААН України. Дослід 

закладено методом розщеплених ділянок: на ділянках першого 

порядку з посівною площею 529 м
2
 вивчалися способи 

обробітку ґрунту, на ділянках другого порядку з обліковою 

площею 72 м
2
 – системи удобрення. У досліді вивчалося 

4 варіанти обробітку грунту на 3-х фонах удобрення. 

Повторність досліду триразова. Статистичну обробку 

отриманих експериментальних даних проводили методом 

дисперсійного аналізу за допомогою прикладних 

комп’ютерних програм [4, 5]. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що 

кількість насіння бур’янів в орному шарі ґрунту значною 

мірою залежить від систем удобрення. Так, на ділянках із 

органо-мінеральною та органічною системами удобрення їх 

вміст у шарі 0–30 см був більшим відповідно на 14–28 % та 

15–19 %, порівняно з неудобреним фоном, що пояснюється 

додатковим внесенням насіння бур’янів у ґрунт з гноєм та 

соломою. 

Також нами було проведено аналіз видового складу 

бур’янів в орному шарі досліджуваних ділянок. Найбільший 
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відсоток від загальної кількості виявленого насіння бур’янів 

становили ярі види – 89 %.  

Серед ранніх ярих переважало насіння лободи білої 

(Chenopodium album Ŀ.) – 58–70 %, пізніх ярих – плоскухи 

звичайної (Echinochloa crus galli L.) – 10–18 %, а серед озимих 

– триреберника непахучого (Tripleurospermum inodorum L.) – 

2–10 %. За органо-мінеральної системи удобрення при різних 

способах обробітку ґрунту було виявлено найбільший 

відсоток насіння лободи білої у межах 62,1–70 %. Також нами 

в усіх варіантах досліду було виявлено від 2 до 8 % насіння 

гірчаків різних видів.  

Значний потенційний запас насіння бур’янів зазначених 

видів у ґрунті зумовлює їх широке розповсюдження у посівах 

культур сівозміни. Необхідно відмітити, що за безполицевих 

способів обробітку спостерігається збільшення в орному шарі 

насіння пізніх ярих і багаторічних видів бур’янів, порівняно з 

оранкою. 

Висновки. В умовах Правобережного Полісся на 

дерново-середньопідзолистому супіщаному ґрунті 

систематичне застосування у сівозміні поверхневого обробітку 

дисковими та плоскорізними знаряддями сприяє збільшенню 

потенційної забур’яненості орного шару, у порівнянні із 

оранкою. Рівень потенційної забур’яненості і темпи 

проростання насіння бур’янів, що спостерігаються за 

безполицевих обробітків, здатні забезпечувати високий рівень 

фактичної забур’яненості посівів усіх культур сівозміни. 
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ОЦІНКА СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Питання раціонального 

використання земельних ресурсів у наш час набувають 

особливої ваги. Економічна ефективність аграрного 

виробництва в значній мірі залежить від знаходження шляхів 

найбільш раціонального використання наявних земельних 

ресурсів та матеріально-технічних засобів виробництва. 

Однією з найбільш актуальних проблем сьогодення слід 

вважати забезпечення екологічно зваженого використання 

земельного фонду та його охорону.  

Виклад основного матеріалу. Метою даного 

дослідження є на основі аналізу існуючого стану використання 

земельного фонду Бердичівського району Житомирської 

області та його оцінки обґрунтувати екологічно доцільне 

використання території. 

Реалізацію поставленої мети передбачено досягти на 

основі вирішення наступних завдань:  

3 провести аналіз сучасного стану використання 

земельного фонду Бердичівського району;  

4 визначити рівень екологічної стійкості земельних 

ресурсів району; 

5 визначити шляхи підвищення екологічної стійкості 

території району. 

Територія Бердичівського району Житомирської області 

розміщена у Лісостеповій зоні. Станом на 01.01.2017 року 

площа району складає  86535,8 га. З загальної площі 
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66493,96 га (76,8 %) займають землі сільськогосподарського 

призначення. 

Загально відомо, екологічна стійкість території залежить 

від рівня її сільськогосподарської освоєності та розораності 

земель. Сільськогосподарська освоєність земель 

Бердичівського району у 2017 році становить 75,03 % по 

відношенню до загальної площі всієї території. Площа 

сільськогосподарських угідь у попередньому році у порівнянні 

з 2008 роком збільшилась на 143,43 га і становила 64931,59 га. 

Розораність території у середньому по району у 2017 році 

склала 60,6 %. 

В структурі сільськогосподарських угідь найбільшу 

питому вагу займає рілля 80,7 %, що становить 52414,15 га. 

Площа природних пасовищ та сіножатей займає відповідно 

9,8%, багаторічних насаджень – 2,6 %, перелогів – 1,9 %. 

Зазначимо те, що площа ріллі, сіножатей та пасовищ у 

2017 році у порівнянні з 2008 роком зменшилась відповідно на 

424,06 га, 611,97 га,  85,95 га. Площа перелогів збільшилася на 

1265,41 га. Всі зазначені зміни, хоч і не значно, але вплинули 

на екологічний стан території.  

З метою з’ясування екологічного стану та об’єктивної 

комплексної оцінки використання земель Бердичівського 

району для кожної сільської ради району дана комплексна 

оцінка його земель. Розраховано значення коефіцієнтів 

екологічної стабільності території та антропогенного 

навантаження.  

Як відомо, коефіцієнт антропогенного навантаження 

характеризує в якій мірі великий вплив несе в собі діяльність 

людини на стан довкілля, в тому числі й на земельні ресурси. 

В результаті проведених розрахунків коефіцієнт 

антропогенного навантаження Бердичівського району у 

2017 році склав 3,64, що на 0,24 одиниць є вищим ніж у 

середньому по Україні. Антропогенне навантаження на 

території трьох сільських рад (Красівської (3,09), Никонівської 

(3,17) та Скаківської (3,30)) площею 11850,3 га, є кращим ніж 

середній показник по Україні. 

З метою визначення рівня відповідності структури 

земельного фонду території Бердичівського району 
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екологічним вимогам розраховано коефіцієнт стійкості 

агроландшафтів, величина якого в 2017 році в середньому по 

району склала 0,47, що відноситься до територій з середнім 

рівнем стійкості. Територія шести сільських рад 

(Слободищенська, Райгородоцька, Великонизгірецька, 

Скаківська, Никонівська, Красівська) площею 26093,6 га 

відноситься до стійкої в яких коефіцієнт стійкості 

агроландшафтів становить більше ніж 0,7. А територія дев’яти 

сільських рад (Закутинецької, Садківської, Іванківецької, 

Бистрицької, Старосолотвинської, Тереховської, 

Маркушівської, Андріяшівської та Гальчинської) загальною 

площею 22532,5 га є найбільш уразливою, в яких коефіцієнт 

стійкості агроландшафтів становить в межах від 0,14 до 0,28. 

Оцінка екологічного стану території Бердичівського 

району при наявних земельних угіддях показала, що у 

2017 році екологічно нестабільні землі  займають 62,37 % 

території, площа земель з нестійкою стабільністю складають 

32,86 % всієї території, і лише територія з площею 4,77 % всіх 

земель є середньо стабільною. Розрахунки показали, що в 

цілому територія Бердичівського район оцінена як екологічна 

нестабільна, так як коефіцієнт екологічної стабільності всього 

району складає 0,33. Проте зазначимо, що у 8 сільських рад 

(Никонівська, Скаківська, Райгородоцька, Озадівська, 

Великоп'ятигірська, Слободищенська, Гардишівська, 

смт. Гришківці), величина коефіцієнта оцінки екологічної 

стабільності їх території коливається у межах 0,34–0,50 і їх 

віднесено до групи з нестійкою стабільністю. І лише 

територію Красилівську сільську раду віднесено до групи з 

середньою стабільністю, так як величина коефіцієнта 

екологічної стабільності становить 0,53.  

Виходячи з результатів проведених досліджень, можна 

відмітити, що Бердичівський район характеризується 

інтенсивним використанням земель у сільському господарстві, 

що підсилює на дестабілізацію екологічного стану 

агроландшафтів в районі. 

Висновки. Величина коефіцієнта екологічної стабільності 

території Бердичівського район свідчить про те, що територія 

району в цілому екологічно нестійка та нестабільна (0,33). 
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Одним з головним напрямом виправлення ситуації слід 

вважати розробку та реалізацію державних програм з 

оптимізації структури земельного фонду Житомирської 

області.  

Значна частина угідь повинна залишатися у природному 

стані, що сприятиме покращанню оптимального 

співвідношення угідь на даній території. Необхідно 

запланувати заліснення малопродуктивних та непридатних для 

сільськогосподарського використання земель території району 

та впровадження проектів консервації таких земель. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на аналіз 

використання та визначення екологічної стабільності території 

Житомирської області у розрізі територіально-

адміністративних утворень. 
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СУЧАСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРУНТІВ ПОЛІССЯ  

Постановка проблеми. При узагальненні даних світового 

досвіду проведення меліорації заболочених земель, рядом 

вчених відмічено, що там, де гідромеліоративні заходи були 

недостатньо вивчені та прогнозовані – завдано більше шкоди 

ніж користі довкіллю та суспільству. Для того, щоб меліорація 

була дійсно ефективною, необхідно не тільки знати 

властивості гігроморфних грунтів, але і більш точніше 

прогнозувати її вплив на екологічні системи різних 

ландшафтів в цілому.  

Меліоративні заходи можуть бути позитивними лише за 

умови добре відомих наслідків, які їх супроводжують. 

Дослідження властивостей грунтів та їх родючості після 

осушення свідчать про те, що прогнозні дані, запроектовані 

при проведенні меліорації не відповідають сучасним 

екологічним наслідкам [1]. 

Негативні наслідки меліорації відомі і в інших країнах, 

зокрема - Англії і Фінляндії. Ще в 1958 році М. Куртагич 

відмічав, що після осушення на площі більше одного мільйона 

гектар сільськогосподарських земель в Англії була погіршена 

родючість земель, а в Фінляндії на площі триста тисяч гектар 

після осушення спостерігалась дуже помітна деформація 

торфових грунтів та їх ущільнення.  

Тому, головною метою наших спостережень були 

спостереження водно-фізичного стану осушених грунтів на 

еталонній системі Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН 

при довготривалому сільськогосподарському використанні.  

Виклад основного матеріалу. За результатами 

досліджень було встановлено, що після проведення меліорації 

слід дуже ретельно вивчати властивості гігроморфних грунтів 

до осушення та після осушення. Також необхідно проводити 

постійний моніторинг з метою запобігання і розвитку 

негативних процесів. 
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Як свідчить практика – результатів негативних наслідків 

меліорації представлено в науці дуже мало, особливо за часів 

СРСР. 

При сучасному технічному стані меліоративних систем 

водний режим осушених грунтів протягом періоду вегетації 

рослин важко забезпечити та прогнозувати.  

Перш за все, слід мати на увазі ті зміни, які відбулися з 

різкою зміною фізичних властивостей торфових грунтів при 

глибокому осушенні та їх сільськогосподарському 

використанні протягом періоду експлуатації. Негативні 

наслідки, що відбуваються при сучасних умовах 

господарювання цілком очевидні [2, 3]. 

Основним завданням осушення, як відомо, було 

пониження грунтових вод. Однак, в сучасних грунтово-

кліматичних умовах на осушених торфових грунтах 

спостерігається переосушення, при якому відбувається відрив 

капілярної кайми від верхньої осушуваної товщі торфу і його 

обезводнення у орному шарі від поверхні. При наявному не 

задовільному технічному стані меліоративних систем та в не 

контрольованому в межах сівозмін використанні осушених 

земель при сільськогосподарському виробництві, науковцями 

виявлено ряд негативних наслідків.  

Так, спостереження на еталонній меліоративній системі 

Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН протягом 1914–

2014 років свідчать про те, що в останні 15 років відбулося 

прискорене спрацювання осушених торфових грунтів, яке 

супроводжується втратою величезних мас азоту, почастішали 

пожари, які ведуть до повної втрати родючості.  

На еталонній меліоративній системі Сарненської 

дослідної станції спостерігається порушення режиму 

грунтових вод, який є показником не тільки вологи грунту, а і 

зміни грунтових процесів.  

Як показали дослідження, осушені торфові грунти 

зберігають позитивний баланс лише при дотриманні 

оптимального водного режиму [4].  

Про наслідки переосушення органогенних грунтів 

відмічено в роботах І. Н. Скриннікової ще 1961 році та 

П. О. Левицького в 1972 році та ряду інших авторів.  
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Науковці стверджують, що в однорідній товщі торфових 

грунтів у верхній частині профілю під впливом 

довготривалого обробітку формується крупнопористий орний 

горизонт, вологість якого слабко пов’язана з режимом нижніх 

шарів. В цьому випадку між орним і підорним горизонтами 

під пропасними культурами різко порушується капілярний 

зв'язок, навіть при відносно високому (оптимальному) стоянні 

грунтових вод (60–90см) від денної поверхні. 

Подібне явище більш виражено в неоднорідних та 

неглибоких торфових грунтах. Торфові грунти Сарненської 

дослідної станції характерні однорідністю торфового покладу 

до 6 метрів з оглеєнням внизу горизонту і товщею 

водоносного піску. 

При погіршенні технічного стану меліоративної системи у 

вологі періоди – різко виражений характер має верховодка. 

Сумарний запас вологи за багаторічними даними близький до 

польової вологоємкості. Однак, дані про залягання грунтових 

вод недостатні для агрономічної оцінки використання 

торфових грунтів. Необхідні дані про режим вологи в 

кореневмісному шарі грунту. В орному шарі зосереджена 

основна маса коренів рослин і в найбільшій мірі містяться 

елементи зольного живлення. При нестачі вологи в орному 

шарі різко знижується їх засвоєння кореневою системою 

рослин і зменшується урожайність, не дивлячись на те, що в 

більш глибоких шарах профілю міститься значний запас 

легкорухомої вологи. Важливе значення для формування 

врожаю має вологозабезпеченість вегетаційного періоду 

опадами. 

З проведеного аналізу даних впливає, що режим зміни 

вологи орного шару залежить від рівня грунтових вод. При 

цьому було встановлено, що зміни вологості не закономірні: 

при одному і тому ж положенні грунтових вод, а запас вологи 

часто має різні значення. Отримані дані не підтверджують 

параболічну залежність між запасом вологи і рівнем грунтових 

вод для орного шару осушених торфів. Оптимальною умовою 

запасу вологи в грунті за період можливої вегетації рослин 

(квітень–серпень) в різні роки забезпечення опадами є 

коефіцієнт вологості рівний 1,0.  
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Таблиця 1 

Кількість опадів і їх забезпеченість протягом 

періоду вегетації 

Період вегетації, місяці 

Сходи Початок 

росту 

Інтенсивний 

ріст 

Повна 

стиглість 

ІV V VІ VІІ VІІІ 

Забезпеченість вологою, % 

10 25 50 75 90 

мм 

505 468 397 335 298 

При збитковому чи недостатньому запасі вологи він 

більше або менше 1,0 ( Таблиця 2 ). 

 

Таблиця 2 

Вологозабезпеченість рослин ( квітень–серпень ) в роки 

різного забезпечення опадами 
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25 189 468 557 449 108 1,24 

50 152 397 498 552 -54 0,90 

75 91 335 403 618 -215 0,65 

Як видно із таблиці 2, у середні по вологозабезпеченню 

роки коефіцієнт зволоження близький до оптимального, у 

вологі роки – рослини достатньо забезпечені вологою, а у 

посушливі роки спостерігається досить суттєвий дефіцит 

вологи – 215 мм.  

Для програмування врожаю в різні періоди вегетації 

рослин та у різні роки забезпечення опадами, ми 

використовували наступну формулу: 

У = Wn + O / Kb, де 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

128 

Wn – запаси продуктивної вологи в орному шарі грунту 

на початок, мм; 

О – опади за період,мм; 

Kb – коефіцієнт водоспоживання, мм/т. 

За даними Сарненської дослідної станції для торфових 

грунтів Полісся коефіцієнт водоспоживання складає – 45 мм/т.  

Таким чином, потенціальна можливість ресурсів вологи в 

торфових грунтах дає можливість розрахувати урожайність в 

різні періоди та роки. При посушливих періодах року та в 

посушливі роки урожайність має пряму залежність від опадів. 

Якщо запас вологи в орному шарі 0–30 см відповідно до рівня 

стояння грунтових вод в посушливі періоди нижчий від 

польової вологоємкості – 70 %, то відбувається розрив 

капілярної кайми. Волога, що міститься в нижніх шарах не 

може піднятися до кореневмісного шару – виникає дефіцит. 

При такому забезпеченні вологою можна рекомендувати 

полив.  

Однак, при плануванні поливу необхідно визначити 

вологість грунту в активному шарі грунту та основні 

агрофізичні властивості грунту. 

Висновки. Більшість гідроморфних грунтів при 

пониженні рівнів грунтових вод внаслідок осушення зазнали 

різких змін фізичних властивостей. Вміст вологи у орному 

шарі 0–30 см не має прямої залежності у посушливі періоди та 

роки від рівня залягання грунтових вод. Дефіцит вологи у 

орному шарі 0–30 см знижує урожайність 

сільськогосподарських культур і потребує вжиття додаткових 

заходів. 

Внаслідок погіршення технічного стану меліоративних 

систем спостерігається розвиток переосушення торфових 

грунтів і веде до негативних наслідків: рихлості орного шару, 

вітрової ерозії, втрати органічної речовини, виникненню 

пожарів та інших негативних наслідків. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

ПРОТРУЙНИКІВ ПРОТИ РИНХОСПОРІОЗУ  

ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

Постановка проблеми. На сучасну рівні розвитку 

зернового господарства України особливої уваги заслуговують 

удосконалення структури виробництва зерна та суттєве 

збільшення зборів фуражного. Серед зернофуражних культур 

важливе місце належить ячменю ярому та вівсу, які в Україні 

вирощують переважно на Поліссі та в Лісостепу. Загальна 

площа посівів ячменю в цих регіонах становить близько 4–

5 млн. га [1]. Система захисту ячменю ярого від хвороб є 

невід’ємною складовою інтенсивної технології вирощування 

цієї культури і спрямована на запобігання масовому розвитку 

захворювань, а в разі їх появи – на можливість їх швидкого 

обмеження. Вона включає організаційно-господарські, 

селекційно-насіннєві, агротехнічні заходи, пов’язані з 

оздоровленням культури, та спеціальні – фізико-механічні, 

хімічні, біологічні з метою обмеження розвитку окремих 

хвороб під час вегетації рослин [2]. 

З року в рік на Поліссі в агроценозі ячменю ярого 

масового розвитку набуває дуже небезпечна і шкідлива 



«НАУКОВІ ЧИТАННЯ–2018» 

130 

хвороба облямівкова плямистість або ринхоспоріоз (Marssonia 

secalis Oudem., Rhynchosporiurn graminicea Hein.). Під дією 

фітопатогену відбувається порушення основних фізіологічних 

процесів, в уражених рослин передчасно відмирає листя, що 

негативно впливає на формування врожаю та якість 

пивоварних властивостей.  

Наукові дослідження і практика передових господарств 

показує, що одним із ефективних заходів захисту культури від 

цієї хвороби є обробка насіння протруйниками. Адже 

використання цих препаратів дає змогу зберегти від 

шкодочинних організмів приблизно третину врожаю [3]. Тому, 

нами проведено ряд експериментальних досліджень в умовах 

дослідного поля ЖНАЕУ. 

Виклад основного матеріалу. Польові досліди 

проводили у 2016–2017 роках на дослідному полі ЖНАЕУ 

Черняхівського району Житомирської області. Ячмінь сорту 

Себастьян висівали після картоплі. Перед сівбою проводили 

передпосівну культивацію з боронуванням. Під основний 

обробіток грунту вносили фосфорні і калійні добрива в дозі 

Р60 К60кг. д. р. Під час посіву вносили по 15 кг д. р. азоту, 

фосфору і калію (в рядки). Підживлення азотними добривами 

проводили на початку кущення в дозі 30 кг. д. р. на гектар. 

Розмір кожної дослідної ділянки становив 10 м
2
, повторність 

досліду чотириразова, розміщення варіантів у досліді 

рендомізоване. Для визначення ефективності протруйників 

проти ринхоспоріозу використовували наступну схему 

досліджень: 1. Контроль (обробка водою); 2. Ламардор Про, 

т.к., 0,5 л/т; 3. Вінцит 050, к. с., 2,0 л/т; 4. Максим Стар 025 FS, 

т.к.с., 2,0 л/т. На ІІІ етапі органогенезу посів обприскували на 

усіх варіантах гербіцидом Гранстар ПРО 75 в.г., 0,02 кг/га. 

Технічну ефективність застосування біологічних препаратів 

визначали за формулою [4]: 

Еб= ,
)(100

Вк

ВоВк
 

Облік урожаю ячменю на дослідних ділянках проводиться 

шляхом відбору пробних снопів (снопи відбирали з кожної 

ділянки по діагоналі). Статистичний аналіз 
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експериментальних даних проводили дисперсійним методом 

за методикою О. Б. Доспехова, використовуючи комп’ютерну 

програму Ільякова. Економічну ефективність підраховували 

шляхом співставлення вартості отриманої додаткової 

продукції та всіх витрат на проведення захисних заходів і 

збирання  врожаю [5]. 

В інтенсивних ресурсовитратних технологіях, 

спрямованих на високу продуктивність, важливе значення 

має якісне чисте від патогенів насіння. Причиною 

низької якості насіннєвого матеріалу є комплексний вплив 

шкідливих організмів: патогенних грибів, бактерій, комах, які 

за останніх три роки набули особливої шкодочинності 

внаслідок сприятливих для цього погодних умов. При 

проведенні досліджень було встановлено, що протруювання 

насіння значно знижує розвиток ринхоспоріозу (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Вплив протруйників насіння на розвиток ринхоспоріозу 

ячменю ярого в умовах дослідного поля ЖНАЕУ,  

2016–2017 рр. 

Варіант досліду 

Норма 

внесенн

я кг/т, 

л/т, г/т 

Розвиток, % 

Контроль (обробка водою) - 24,8 

Ламардор Про, т.к. 0,5 9,7 

Вінцит 050, к.с. 2,0 11,2 

Максим Стар 025 FS, т.к.с. 2,0 6,7 

Застосування препарату Ламардор Про, т.к., в нормі 

0,5 л/т знижує розвиток ринхоспоріозу в порівнянні із 

контролем від 24,8 % до 9,7 %, застосування препарату Вінцит 

050, к.с., в нормі 2,0 л/т – до 11,2 % і застосування препарату 

Максим Стар 025 FS, т.к.с., в нормі 2,0 л/т – до 6,7 %. 

Результати розрахунків технічної ефективності протруйників 

насіння засвідчили, що їх застосування сприяє значному 

зниженню розвитку ринхоспоріозу. Так, технічна ефективність 

дії Ламардор Про, т.к., 0,5 л/т відповідно становила 60,9 %. 

Застосування препарату Вінцит 050, к. с., в нормі 2,0 л/т 
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знижувало розвиток ринхоспоріозу на 54,8 %, а найкраще себе 

проявив препарат Максим Стар 025 FS, т.к.с., в нормі 2,0 л/т, 

ефективність дії на цьому варіанті становила 73,0 %, що на 

12,1 та 18,2 % вище за попередні препарати. Ми вважаємо, що 

краща ефективність препарату Максим Стар 025 FS, т.к.с., в 

нормі 2,0 л/т зумовлена тим, що препарат не пригнічує 

корисну мікрофлору, сприяє розвитку потужного здорового 

листового апарату, стимулює розвиток рослин, запобігає 

формуванню резистентних популяцій у фітопатогенних 

грибів.  

Протруювання насіння дає змогу посилити активність 

процесу фіксації засвоювання рослинами мікроелементів, 

обмежити розвиток ринхоспоріозу та підвищити урожайність. 

Отже, застосування Ламардор Про, т.к., 0,5 л/т забезпечувало 

отримання врожаю на рівні 3,46 т , що на 0,42 т/га вище ніж на 

контрольному варіанті. Дещо нижчі показники врожайності 

3,37 т/га було отримано на ділянках із застосуванням Вінцит 

050, к.с., 2,0 л/т. Найвищу врожайність 3,55 т і прибавку 

врожаю 0,51 т/га ми отримали при застосуванні протруйника 

Максим Стар 025 FS, т.к.с., 2,0 л/т. Також відмічено, що маса 

1000 зерен змінювалися за такою ж тенденцією, тобто вищі 

показники ми отримали при застосуванні Ламардор Про, т.к., 

0,5 л/т – 43,3 % та Максим Стар 025 FS, т.к.с., 2,0 л/т – 44,0 г. 

Для пивоварних властивостей це оптимальні показники. 

Результати розрахунки економічної ефективності 

показали, що застосування протруйників насіння дає 

можливість отримувати прибуток на рівні 7493 і 8112 грн. при 

рівні рентабельності 125 та 133 %.  На ділянках де де насіння 

було оброблене Ламардор Про, т.к., 0,5 л/т ми отримали 

прибутку 7811 грн. при рівні рентабельності 130 %. При 

обробці насіння препаратом Вінцит 050, к.с, 2,0 л/т, ми 

одержали найнижчий рівень стійкості тому й прибутку 

отримали найнижчий 7493 грн при рівні рентабельності 125 %.  

Відповідно найвищий прибуток за роки досліджень ми 

отримали на ділянках де насіння було оброблене Максим Стар 

025 FS, т.к.с., 2,0 л/т 8112 грн при рівні рентабельності 133 %.  

Отже, для зменшення розвитку ринхоспоріозу, зниження 

пестицидного навантаження на навколишнє середовище та 
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отримання прибутку 8112 грн та рівня рентабельності 133 % 

насіння ячменю ярого потрібно обробляти препаратом 

Максим Стар 025 FS, т.к.с., 2,0 л/т. 

Список використаних джерел 

1. Проблема ефективного функціонування АПК в умовах 

нових форм власності та го сподарювання. Т. 2. /За ред. 

П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. Київ, IAE. 2001. 

851 с. 

2. Чайка О. В. Агроекологічне обґрунтування системи 

захисту насіннєвих посівів ячменю ярого від хвороб в умовах 

Полісся. Автореф. канд. дис. Київ. 2008. 21с. 

3. Екологія та рослинництво: навч. посіб. /П. В. Литвак, 

А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак, О. А. Дереча та ін. [2-ге вид., 

перероб. і доп]. Житомир: Вид. “ДАУ”. 2004. 236 с. 

4. Методика випробування і застосування пестицидів 

/С. О. Трибель, Д. Д. Сігарьова, М. П. Секун, О. О. Іващенко та 

ін. Київ, Світ. 2001. 448с. 

5. Економіка сільського господарства: /П. П. Руснак, 

В. В. Жабка, М. М. Рудий, А. А. Чалий; за ред. П. П. Руснака. –

Київ, Урожай, 1998. 320 с. 

 

 

Чайка О. В., к. с.-г. н., 

Самчук О. Г., магістр 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ 

ДОБРИВ ПРИ ЗАХИСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ХВОРОБ  

Постановка проблеми.  Ячмінь ярий належить до числа 

культур, значення якого в останні роки постійно зростає. Це 

пов’язано з кількома факторами. Зокрема, погіршення умов 

перезимівлі, призводить до загибелі значних площ озимини, 

що потребує термінового збільшення посівів цих культур. 

Крім того зерно ячменю має високі продовольчі показники і 

круп’яні властивості, в зерні ячменю міститься (% на суху 

речовину) білка – 14–16 %, жиру – 2–3, крохмалю – 52–57, 

клітковини – 4–6 та золи – 2–3 %. У зерні міститься приблизно 

85 % сухої речовини, яка складається з цілого ряду хімічних 

сполук – вуглецю, азоту, кисню, водню, сірки, фосфору, калію, 
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кальцію, магнію, заліза та ін. Серед органічних поєднань у 

зерні переважають вуглеводи, основний з яких — крохмаль. 

Крохмаль є резервом поживних речовин та джерелом енергії 

зародка рослини. Загалом збільшення площ посіву ячменю 

ярого є одним із вирішальних чинників стабілізації 

виробництва продовольчого зерна в Україні [1]. До факторів, 

що обмежують підвищення врожайності ячменю ярого, втім, 

як і інших чинників зернових культур, належить ураження 

посівів грибними хворобами. Чільне місце серед яких 

посідають кореневі гнилі, борошниста роса, гельмінтоспоріоз. 

Шкідливість цих хвороб полягає насамперед у зменшенні 

асиміляційної поверхні, руйнуванні хлорофілу та інших 

пігментів, що призводить до передчасного засихання листя і 

рослини і, в кінцевому результаті – до зниження урожайності. 

Прямі втрати можуть сягати від 10–15 до 60 % [2, 3]. 

Економічна значимість згаданих вище хвороб є дуже 

високою тому нами було проведено ряд лабораторних і 

практичних експериментів. 

Виклад основного матеріалу. Польові досліди проводили 

у 2016–2017 роках на дослідному полі ЖНАЕУ Черняхівського 

району Житомирської області. Посів ячменю проводили сортом 

Себастьян (І репродукція). Розмір дослідних ділянок 10 м
2
, 

повторність чотириразова. Розміщення ділянок рендомізоване. 

Для вивчення ефективності комплексних добрив проти 

кореневих гнилей, борошнистої роси та гельмінтоспоріозу 

посіви ячменю ярого обприскували за такою схемою: 

1. Контроль (без обробки); 2. Вігро 28, р., 3 л/га; 3. Екорайз, р., 

1,5 л/га; 4. Інтермаг, кр. п., 3 кг/га. Технічну ефективність 

фунгіцидів визначали за формулою [4]: 

Те= 100
а

ба
  

Облік урожаю ячменю ярого проводили з кожної ділянки 

шляхом відбору пробних снопів. Статистичну обробку 

отриманих експериментальних даних проводили методом 

дисперсійного аналізу (Доспєхов Б. А.) за допомогою 

прикладних комп’ютерних програм [5]. 
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Практика показує, що строки появи хвороб впливають на 

тривалість вегетаційного періоду, швидкість проходження 

інфекційного процесу, кількість вторинного ураження та 

продуктивність агроценозу. Тому, ми провели дослідження із 

визначення впливу комплексних добрив на строки появи 

перших симптомів хвороб. Отже, обприскування посівів 

комплексним добривом Вігро 28, р., 3 л/га сприяло тому, що 

перші симптоми кореневих гнилей було зафіксовано 7.07, 

борошнистої роси – 19.05 та гельмінтоспоріозу – 7.06, а на 

контрольному варіанті (без обробки) відповідно 4.07, 16.05, 

3.06. Застосування Екорайз, р., 1,5 л/га показало, що перші 

симптоми кореневих гнилей появились 11.07, борошнистої 

роси – 21.05 і гельмінтоспоріозу – 11.06. Більш пізні прояви 

хвороб було зафіксовано при застосуванні комплексного 

добрива Інтермаг, кр. п., 3 кг/га (13.07, 27.05, 18.06), що  

перевищувало контрольний варіант на 9, 11, 15 днів. 

Застосування комплексних добрив безпосередньо випливає на 

розвиток хвороб грибного походження (табл. 1). 

Проведені експериментальні дослідження показали, що 

розвиток кореневих гнилей за роки досліджень при 

застосуванні Віагро, р., 3 л/га знижується від 43,0 до 30,4 %, 

борошнистої роси від 35,4 до 19,4 % та гельмінтоспоріозу від 

57,6 до 38,4 %  тобто технічна ефективність відповідно 

становить 29,8; 48,7 і 33,0 %. 

Таблиця 1 

Вплив комплексних добрив на розвиток хвороб в 

умовах дослідного поля ЖНАЕУ, 2016–2017 рр. 
№

 

з/

п 

Варіант 

Розвиток, % 
Технічна 

ефективність, % 

к.г. б.р. г. к.г. б.р. г. 

1 Контроль (без обробки) 43,0 35,4 57,6 - - - 

2 Вігро 28, р., 3 л/га 30,4 17,9 38,4 29,3 49,4 33,3 

3 Екорайз, р., 1,5 л/га 28,0 16,3 36,4 34,8 54,0 36,8 

4 Інтермаг, кр. п.,3 кг/га 26,5 15,2 32,7 38,4 57,1 43,2 

Примітка. к.г. – кореневі гнилі, б.р. – борошниста роса, г. – 

гельмінтоспоріоз 

При застосуванні Екорайз, р., 1,5 л/га розвиток хвороб 

знизився до 28,5; 16,8; 36,9 %, а технічна ефективність була на 
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рівні 29,3; 49,4 і 33,3 %. Найменший розвиток цих хвороб було 

зафіксовано при обробці посівів комплексним добривом 

Інтермаг, кр.п., 3 кг/га де показники були слідуючі: кореневі 

гнилі 26,5 %, борошниста роса 15,2 %, гельмінтоспоріоз 

32,7 %, а технічна ефективність вже становила 38,4, 57,1 та 

43,2 % відповідно. При цьому слід відмітити, що більшу 

технічну ефективність всі добрива проявили проти 

борошнистої роси та гельмінтоспоріозу. На нашу думку, це 

пов’язано з вмістом мікроелементів, що входять до складу 

добрив і їх дії на фітопатогени. Проявлення перших симптомів 

на пізніх строках органогенезу та зниження розвитку хвороб 

сприяло достовірному збільшенню урожайності ячменю ярого. 

Так, обробка посівів комплексними добривами забезпечує 

покращення живлення рослин в ризоплані грунту, стимулює 

розвиток ризосферної і кореневої мікрофлори, що також створює 

умови активного росту і розвитку рослин ячменю і в кінцевому 

результаті сприяє підвищенню врожайності. Тому загалом 

закономірно, що на варіантах де розвиток хвороб був менший 

приріст врожаю збільшувався. Найбільший приріст врожаю був 

при обробці посівів комплексним добривом Інтермаг, кр. п., 

3 кг/га перевищуючи контрольний варіант на  0,44 т/га або 

11,5 %. При обробці Екорайз, р., 1,5 л/га приріст врожаю до 

контролю складав 0,32 т/га (11,0 %). В іншому варіанті 

приріст врожаю зерна ячменю ярого також переважав над 

контрольним (0,22 т/га або 10,7 %). 

Отже, екологічно безпечним і економічно вигідним 

засобом одержання високих врожаїв зерна є впровадження у 

виробництво сучасних комплексних добрив, які токсично 

діють на фітопатогени і позитивно впливають на 

функціонування агроекосистему. 
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