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ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ШКІЛЦІ НАСІНЄВИХ ПІДЩЕП ДЛЯ 

ЧЕРЕШНІ 

Алексійчук А. В., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Сорти черешні розмножують переважно окуліруванням. Вивчені і впроваджуються й 

ряд інших способів: зимове (настільне) щеплення підщеп здерев’янілими живцями, зеленими 

живцями; добре приживлюються і щеплення зеленими живцями [1]. 

У нашій країні для сортів черешні рекомендуються переважно насіннєві підщепи: Гріот 

український, Гріот остгеймський, Самсонівка, місцеві форми вишні кислої, черешня дика, 

антипка, Дрогана жовта, Денисена жовта. Сіянці сортів вишні, кислої вишні та черешні дикої 

використовуються майже в усіх зонах культури черешні, а сіянці сортів черешні Дрогана 

жовта і Денисена жовта та антипку – лише в деяких [2]. 

На бідних дерново-підзолистих грунтах Полісся черешню вирощують здебільшого на 

насіннєвих підщепах, які добре пристосовані до таких грунтів. Проте далеко не всі насіннєві 

черешневі підщепи забезпечують високий вихід насіння у шкілці сіянців Тому актуальним є 

дослідження в розсаднику перспективних насіннєвих підщеп для черешні. 

Дослідження виконано протягом 2018–2019 рр. в Інституті садівництва НААН (с. 

Новосілки Києво-Святошинського району). За контроль взято дику черешню. Вивчали сорти 

чрешні – Дрогана жовта, Красна плотна, та вишні – Тургенєвка, Альфа. За попередніми 

даними сіянці вказаних сортів можуть бути альтернативними до сіянців черешні дикої 

підщепами для сортів черешні в зоні Лісостепу та Полісся. 

Фенологічні спостереження в шкілці сіянців представлені в табл. 1. Сходи у висіяного 

насіння з'являлися приблизно в один час – у 1–2-й декаді травня. Апікальний ріст більшості 

сіянців завершився у 2–3-й декаді серпня, і лише у вишні Альфа – на початку вересня. У цієї 

ж підщепи та в антипки найпізніше розпочався листопад – на початку жовтня, тоді як у інших 

варіантах – у 3-й декаді вересня. Завершення листопаду відбулося у 3-й декаді жовтня  

 

Таблиця 1.  Фенологічні спостереження у шкілці сіянців (декада, місяць) 

 

Підщепа 

Початок 

появи 

сходів 

Завершення 

апікального 

росту пагонів 

Початок 

листопаду 

Завершення 

листопаду 

Завершення 

визрівання 

тканин пагонів 

Дика 

черешня 

(контроль) 

1 дек. 

травня 
2 дек. серпня 

3 дек. 

вересня 
3 дек. жовтня 2 дек. вересня 

Антипка 
1 дек. 

травня 
3 дек. серпня 

1 дек. 

жовтня 

1 дек. 

листопада 
3 дек. вересня 

Красна 

плотна 

2 дек. 

травня 
2 дек. серпня 

3 дек. 

вересня 
3 дек. жовтня 2 дек. вересня 

Дрогана 

жовта 

2 дек. 

травня 
3 дек. серпня 

3 дек. 

вересня 
3 дек. жовтня 3 дек. вересня 

Тургєнєвка 
1 дек. 

травня 
3 дек. серпня 

3 дек. 

вересня 

1 дек. 

листопада 
3 дек. вересня 

Альфа 
2 дек. 

травня 
1 дек. вересня 

1 дек. 

жовтня 

1 дек. 

листопада 
3 дек. вересня 
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(дика черешня, Красна плотна, Дрогана жовта) та 1-й декаді листопаду (антипка, Тургєнєвка, 

Альфа). Початок і завершення листопаду відбувся у звичайні строки. Завершення визрівання 

тканин пагонів відбулося у 2–3-й декаді вересня. Це свідчить про те, що сіянці досліджуваних 

підщеп вчасно завершили вегетацію і нормально підготувалися до зими. 

Список використаної літератури 

2. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / под ред. В. И. Майдебуры. Киев : 

Урожай, 1989. 168 с. 

41. Шевчук Сергій. Почнімо розсадник. Садівництво по-українські. 2016. № 5. С. 34–

35. 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЄВИХ ПІДЩЕП ДЛЯ 

ЧЕРЕШНІ В ШКІЛЦІ СІЯНЦІВ 

Алексійчук А. В., магістрант 

Пелехатий В. М., к.с.-г.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

У нашій країні для сортів черешні рекомендуються переважно насіннєві підщепи: Гріот 

український, Гріот остгеймський, Самсонівка, місцеві форми вишні кислої, черешня дика, 

антипка, Дрогана жовта, Денисена жовта. Сіянці сортів вишні, кислої вишні та черешні дикої 

використовуються майже в усіх зонах культури черешні, а сіянці сортів черешні Дрогана 

жовта і Денисена жовта та антипку – лише в деяких [2]. 

На бідних дерново-підзолистих грунтах Полісся черешню вирощують здебільшого на 

насіннєвих підщепах, які добре пристосовані до таких грунтів. Проте далеко не всі насіннєві 

черешневі підщепи забезпечують високий вихід насіння у шкілці сіянців Тому актуальним є 

дослідження в розсаднику перспективних насіннєвих підщеп для черешні. 

Дослідження виконано протягом 2018–2019 рр. в Інституті садівництва НААН (с. 

Новосілки Києво-Святошинського району). За контроль взято дику черешню. Вивчали сорти 

чрешні – Дрогана жовта, Красна плотна, та вишні – Тургенєвка, Альфа. За попередніми 

даними сіянці вказаних сортів можуть бути альтернативними до сіянців черешні дикої 

підщепами для сортів черешні в зоні Лісостепу та Полісся. 

При розрахунку економічної ефективності в досліді використовували ціни 2019 року. 

Обрахунки проводили у відповідності до методики проведення розрахунків економічної 

ефективності в насадженнях плодових культур [1]. Показники економічної ефективності 

вирощування сіянців – підщеп для черешні представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування сіянцевих підщеп для черешні 

Показники 

Підщепа 

Д
и

к
а 

ч
ер

еш
н

я
 

(к
о
н

тр
о
л
ь
) 

А
н

ти
п

к
а 

К
р
ас

н
а 

п
л
о
тн

а 

Д
р
о
га

н
а 

ж
о
в
та

 

Т
у
р
гє

н
єв

к
а 

А
л
ь
ф

а 

Вихід стандартних 

сіянців з 1 га, тис. 

штук 

22,48 47,15 28,36 17,92 13,24 44,53 

Реалізаційна ціна 1 

підщепи, грн 
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 



11 
 

Вартість продукції, 

тис. грн. 
33,72 70,73 42,54 26,88 19,86 66,80 

Виробничі витрати, 

тис. грн./га 
30,45 34,80 32,42 28,67 27,52 34,27 

Собівартість 1 тис. 

сіянців, тис. грн. 
1,35 0,74 1,14 1,60 2,08 0,77 

Прибуток, тис. грн/га 3,27 35,93 3,12 –1,79 –7,66 32,53 

Рентабельність, % 10,7 103,3 9,6 –6,2 –27,8 94,9 

 

Вирощування сіянців було збитковим при використанні насіння черешні Дрогана жовта 

та вишні Тургєнєвка (рентабельність  мінус 6,2–27,8 %). В контролі (дика черешня) та черешні 

Красна плотна рентабельність склала 9,6–10,7 %. Найкращі показники економічної 

ефективності при вирощуванні сіянців отримано у антипки (рентабельність 103 %, прибуток з 

1 га 36 тис. грн) та вишні Альфа (рентабельність 95 %, прибуток 33 тис. грн). 

 

Список використаної літератури 

1. Методика економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, сортів, інвестицій в 

основний капітал, інновацій та результатів технологічних досліджень у садівництві / За ред. 

О. М. Шестопаля. Київ : НЦ УААН «Плодівництво», 2006. 140 с. 

41. Шевчук Сергій. Почнімо розсадник. Садівництво по-українські. 2016. № 5. С. 34–

35. 

 

УДК 632.51.633.42 

 

УРОЖАЙНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У 

КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ 

 

Андрюценко С. К., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Україна не є лідером виробництва товарного насіння соняшнику, але займає провідне 

місце серед експортерів олії цієї культури. За останні маркетингові роки 

сільськогосподарськими підприємствами України вирощувалося від 6,3 до 6,7 млн тонн 

товарного насіння, що становило 21,0-22,2% від світового валового виробництва. Близький за 

кількістю до українського, валовий збір насіння отримували аграрії країн ЄС - 27%. Проте олії 

найбільше виробляла саме Україна.  

Завдяки виведенню високопродуктивних гібридів в Україні за останні роки, вдалося 

досягти зростання урожайності та вмісту олії, відповідно і збільшення частки цієї олійної 

культури у загальносвітовому виробництві. За середніми показниками в Україні протягом 

2015-2019 років урожайність соняшнику становила 1,50-1,53 т/га. Проте на практиці у 

розвинених господарствах, за дотримання основних технологічних і агротехнічних норм, 

урожайність може досягати 2,5-3,5 т/га, як це було у 2007-2009 роках. За такого рівня 

урожайності Україна могла б обійти США і Аргентину та наблизитися до рівня країн ЄС-27% 

і урожайністю - 1,78-1,90 т/га. Серед Європейських держав однією з провідних країн за 

технологією вирощування соняшнику є Франція, де надзвичайно добре розвинена селекція 

соняшнику і складаються сприятливі кліматичні умови. Крім того, аграрії цієї країни 
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дотримуються високого рівня агротехніки і забезпечують цим належну і стабільну 

урожайність цієї культури ( табл. 1) [ 9,10]. 

Таблиця 1 

Урожайність соняшнику у різних країнах світу (т/гa) 

Країни 1990 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

В світі 1,34 1,30 1,26 1,24 1,41 1,37 1,32 

Україна 1,66 1,28 1,36 1,24 1,53 1,52 1,50 

Росія 1,23 1,19 1,14 1,23 1,23 1,15 0,95 

США 1,38 1,73 1,36 1,60 1,60 1,74 1,64 

Аргентина 1,45 1,73 1,46 1,47 1,35 1,55 1,70 

Франція 2,12 2,35 2,16 2,62 2,51 2,52 2,39 

 

До державного реєстру сортів рослин України занесено більше 270 сортів та гібридів, 

які різняться за своїми морфо-біологічними особливостями [9,11 ]. 

Ряд науковців вказує, що значної шкоди сучасним сортам і гібридам соняшнику 

завдають факультативні паразити некротрофного типу живлення - збудники білої та сірої 

гнилей, фомопсису. Проте селекціонерами створені стійкі до основних хвороб гібриди, серед 

яких Дарій, Псьол, Еней, Ант, Ясон. Використання у виробництві стійких до збудників хвороб 

сортів і гібридів соняшнику, на думку ряду науковців сприяє стабілізації фітосанітарного 

стану, зменшує пестицидне навантаження на довкілля, також забезпечує одержання якісної 

сировини для олійно-переробної галузі АПВ, і продукції для споживання населенням України 

[ 12]. 

За сучасного розвитку науки та техніки високі урожаї сільськогосподарських культур 

у світі та Україні стають більш реалістичними. Але за таких умов особливо актуально постає 

питання якості та рентабельності продукції. Тому оптимальне комбінування і розробка 

адаптованих до умов регіону складових технології вирощування сільськогосподарських 

культур з найбільшою ефективністю виробництва дасть змогу отримувати 

конкурентоспроможну продукцію і в результаті, буде кінцевим чинником розвитку сільського 

господарства України [ 14]. 

Результати наших досліджень свідчать, що при вирощуванні соняшнику у п’ятипільній 

сівозміні інтенсивного типу (озима пшениця з підсівом конюшини, картопля, віко-вівсяна 

сумішка на зерно, соняшник), а саме з насиченням культур по 20% за мінеральної та органо-

мінеральної системами удобрення, не спостерігалось зменшення вмісту в ґрунті елементів 

живлення після збирання соняшнику, а саме нітратного азоту та калію.  

При цьому дещо зменшувався вміст фосфору в орному шарі ґрунту після вирощування 

цієї культури. Застосування органо-мінеральної системи удобрення підвищувало урожайність 

насіння на 0,13 т/га порівняно до варіантів із використанням дози добрив N40P40K40 та 0,34 т/га 

до абсолютного контролю [11, 24,35 ]. 

Тобто зростання урожайності соняшнику на мінеральній та органо-мінеральній 

системах удобрення відбувалось лише за рахунок внесення мінеральних добрив та 

комплексного застосування добрив і рослинних решток. Враховуючи необхідність 

поповнення ґрунту елементами живлення та органічною масою, та за результатами 

економічного аналізу найбільш доцільним є застосування органо-мінеральної системи 

удобрення, та залишених подрібнених решток побічної продукції, яка забезпечує умовно-

чистий дохід 8573 грн/га ( табл. 2). 
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Таблиця 2  

Вплив  удобрення на вміст елементів живлення у ґрунті при вирощуванні соняшнику, 

2018-2019 роки 

  

Удобрення 

 

Урожайність 

соняшнику, 

т/га 

Вміст елементів живлення, мг/100 г ґрунту 

Після збирання 

попередника віко-

вівсяної сумішки на 

зерно 

Після збирання 

соняшнику 

NО3 P2О5 K2О NО3 P2О5 K2О 

Без добрив 2,59 2,94 17,74 11,60 2,83 16,20 13,96 

Мінеральна 

N40P40K40 

2,80 3,53 18,78 13,15 3,74 18,60 16,79 

Органо-мінеральна 

N40P40K40+ ПП* 

2,93 4,10 20,37 13,60 4,48 18,87 16,57 

 

 

 

НІР05,  0,08  

* - побічна продукція попередника та соняшника 

Отже, застосування побічної продукції попередника на фоні внесення мінеральних 

добрив у дозі N40P40K40 (органо-мінеральна система удобрення) при систематичному 

використанні забезпечувала підвищення урожайності не лише порівняно до варіантів без 

застосування добрив, але й до мінеральної системи удобрення, де рослинні рештки вивозилися 

[ 15,21,37] 

Використання мікробних препаратів не позначилося на урожайності соняшнику як за 

мінеральної, так і за органо-мінеральної систем удобрення. Збільшення цього показника на 

фоні природної родючості ґрунту коливалося у межах 0,08 т/га або 3,1%.  

Прибавка урожайності до абсолютного контролю за мінеральної та органо-

мінеральної систем удобрення становила 0,20 та 0,34 т/га, або 7,4 та 12,5% відповідно. Спільна 

дія мікробних препаратів та мінеральної системи удобрення підвищувала показники врожаю 

на 0,23 т/га, а взаємодія з органо-мінеральною системою на 0,32 т/га стосовно абсолютного 

контролю. 

Таблиця 3 

Вплив добрив, мікропрепаратів та застосування побічної продукції попередників 

протягом 2 років на урожайність соняшнику, т/га,  

2018-2019 роки 

Система удобрення Мікробні 

препарати 

Урожайність, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 

Витрати, 

грн/га 

Умовно 

чистий 

прибуток, 

грн/га 

Без добрив - 2,69 - 3345 8338 

+ 2,78 0,09 3404 8641 

Мінеральна (N40P40K40) - 2,89 0,20 4673 7929 

+ 2,92 0,23 4722 8010 

Органо-мінеральна 

(N40P40K40 + П.П.) 

- 3,03 0,34 4592 8573 

+ 3,01 0,32 4633 8462 

НІР05, 0,12  
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Якість продукції олійних культур визначається вмістом у їх насінні олії. Олійність 
насіння соняшнику при застосуванні ефективних мікроорганізмів значно збільшувалась, а 
різниця сягала 2,2% на контрольному варіанті та 2,1-1,5% при мінеральній та органо-
мінеральній системах удобрення. 

Стабільна врожайність у північно-західних регіонах і поява нових високопродуктивних 
гібридів, які в цих областях забезпечують високі валові збори, дали поштовх до збільшення 
площ вирощування соняшнику.Перехід до вирощування соняшнику в північні зони, як 
свідчить статистика за 2006-2010 роки, підвищує середню урожайність і валове виробництво 
насіння. Але це неможливо без впровадження нових стійких чи толерантних до шкідливих 
організмів гібридів. 

Повернення поживних речовин із рослинними рештками стосовно виносу їх з урожаєм 
у соняшнику становить N - 74%, Р2О5 - 54%, К2О - 94%; ріпаку: N - 60%, Р2О5 - 35,8%, К2О - 
71,2%; кукурудзи: N - 51%, Р2О5 - 34%, К2О - 98,5%; зернових колосових: N - 24-32%, Р2О5 - 
17,1-17,6%, К2О - 68,1-72,4%; сої відповідно - 27,4%, 27,8%, 32%. Отже, листостеблова маса 
соняшнику є найбільш багатою на макроелементи. 

З середнім по країні урожаєм основної та побічної продукції соняшник виносить азоту 
62,5 кг/га, тоді як кукурудза на зерно та ріпак - 109,3 і 110,5 кг/га, соя і пшениця - 83,2 і 82,4 
кг/га. Фосфору (Р2О5) соняшник виносить на рівні з пшеницею 43,6-45,2 кг/га, значно більше 
використовують ріпак (83,3 кг/га) і кукурудза (65,5 кг/га). Калію (К2О) порівняно з іншими 
культурами значну кількість виносить соняшник та кукурудза на зерно - 142 та 120,6 кг/га, 
вдвічі менше споживає цей елемент ріпак і пшениця. 

Вирощування соняшнику за ресурсозберігаючою технологією менш вигідне, ніж за 
інтенсивною, незалежно від того, які гібриди застосовуються.При ресурсозбереженні 
економія витрат становить 1030 грн/га, а недобір прибутку - 1220 грн/га. Поріг прибутковості 
при вирощуванні вітчизняних гібридів за ресурсозберігаючої технології сягає 0,82 т/га, а 
закордонних - 0,92 т/га. Інтенсифікація технології вимагає більш високої продуктивності, і для 
0% рентабельності необхідно, щоб вітчизняні гібриди забезпечили врожайність на рівні 1,05 
т/га, а зарубіжні - 1,15 т/га. 

Більшу кількість азоту з урожаєм тільки основної продукції виносить пшениця, соя та 
кукурудза на зерно - 63,1, 60,4 і 55,2 кг/га. Соняшник при цьому - лише 16 кг/га азоту, фосфору 
(Р2О5) більше з ґрунту споживає ріпак (53,5 кг/га), кукурудза на зерно (43,9 кг/га) і пшениця 
(37,5 кг/га), значно менше - соя (15,3 кг/га) і соняшник (20,9 кг/га). Калію (К2О) найбільше 
використовує ріпак, пшениця і соя - 19,2, 18,2 і 20,1 кг/га відповідно. 

Вирощування соняшнику в п’ятипільній сівозміні (чорний або зайнятий пар, озима 
пшениця, соя, кукурудза на зерно, соняшник) з насиченням 20% не призводило до виснаження 
ґрунту, а також до суттєвого зменшення макроелементів. 

Систематичне застосування побічної продукції попередника на фоні внесення 
мінеральних добрив нормою N40P40K40 забезпечує підвищення урожайності не тільки в 
порівнянні з варіантом без використання добрив, а й за мінеральної системи удобрення [26,38]. 

Таблиця 4 

Річний баланс гумусу при удобренні соняшнику в умовах 

 зони Полісся, т/га, 2017-2018 рр. 

Варіанти удобрення 

Урожайність 

соняшнику, 

ц/га 

Маса сухої 

речовини 

рослинних 

решток і 

добрив, т/га 

Маса 

новоутво-

реного 

гумусу,  

т/га 

Маса 

мінералі-

зованого 

гумусу, т/га 

Баланс 

гумусу, 

т/га 

Без добрив 26,9 1,46 0,98 0,84 +0,14 

Мінеральна 

(N40P40K40) 

28,9 4,57 1,31 1,06 +0,25 

Органо-мінеральна 

(N40P40K40 + П.П.) 

30,3 6,14 1,39 1,12 +0,27 
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Аналіз отриманих даних дає підстави стверджувати, що застосування альтернативних 

систем удобрення соняшнику позитивно позначається на балансі гумусу. Наприклад, солома 

та стерня, що залишилася після озимої пшениці забезпечує баланс від +0,14 до +0,32 т/га. 

Більший ефект дає фон мінеральних добрив та мікроелементів – баланс гумусу в цих варіантах 

становив +0,25 до +0,32 т/га.  

Висновки. Основним етапом у вирощуванні соняшнику має бути правильне 

визначення гібриду, що найкраще відповідає наявним природно-кліматичним, агротехнічним 

умовам і технічному забезпеченню конкретного господарства.  

Ефективність мінерального удобрення очевидна перед контрольним варіантом без 

удобрення була нижчою у 2- 2,2 рази – 0,14 т/га. 

Позитивний баланс гумусу при стерньовому попереднику пояснюється надходженням 

в грунт значної кількості сухої речовини соломи та стерньових залишків, з яких утворюється 

гумус.  

Однак, за високої урожайності соняшнику органічної речовини лише з побічної 

продукції може не вистачити для досягнення бездефіцитного балансу гумусу. 

Від’ємного балансу гумусу у варіанті без удобрення не спостерігалось через повільний 

розклад пожнивних залишків та соломи – +0,14 т/га. 

Таким чином, мінеральне удобрення із застосуванням мікроелементів так і без них 

забезпечує позитивний баланс гумусу. Найвищий його рівень забезпечує поєднання Органо-

мінеральна (N40P40K40 + П.П.)  

Таким чином, соняшник є однією з найбільш високоліквідних культур, яка забезпечує 

стабільність розвитку господарств лісостепової і степової зон України. Відіграючи значну 

роль у світовому виробництві насіння соняшнику, Україна має значні потужності з переробки 

як вітчизняного насіння, так і зарубіжного, оскільки український товаровиробник ще не може 

задовольнити на 100% потреби олієекстракційних комбінатів. Серед держав-експортерів 

соняшникової олії Україна займає провідне місце, задовольняючи на 57,7% потреби світового 

ринку. 
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УДК 632.51.633.42 

 

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО 

ГРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГРЕЧКИ 

 

Архіпов С. І., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Науковцями проведена значна робота з вивчення технологій її вирощування, а у 

виробничих посівах урожайність гречки залишається низькою та нестабільною. На основі 

досліджень численних вітчизняних і зарубіжних вчених, які проводили в різних ґрунтово-

кліматичних умовах, ми прийшли до висновку, що попри великий обсяг робіт із вивчення 

елементів технології вирощування гречки та їх оптимізації єдиної думки не існує, а ці питання 

є актуальними і важливими для науки та практики [10, 48].  

Гречку вирощують, головним чином, як круп'яну культуру. Це єдина незлакова 

культура в групі зернових. Страви із гречаної крупи смачні, високопоживні, добре 

засвоюються і рекомендуються для дієтичного харчування [8,45].  

Протягом періоду вегетації вегетативні органи гречки мають властивість не припиняти 

свій ріст. Ріст репродуктивних органів розвитку триває аж до самого їх дозрівання. Така 

властивість гречки в умовах зовнішнього природного впливу обумовлює високі вимоги в 

основніі фази вегетації: цвітіння і плодоутворення [7,34,49].  

Відносно невисока потреба в теплі, обумовлює достатньо високий мінімум температур 

за етапами органогенезу. При проростанні насіння та появі сходів, а потім утворенні 

вегетативних органів, температура може складати 7-8 оС, а вже при формуванні генеративних 

органів і плодоутворенні може бути -10-12оС [5, 27,31].  

Гречка чутлива до заморозків у фазі сходів. А при температурі -2 0С рослини 

починають ушкоджуватися, а при -4 0С – можуть загинути. Для появи сходів гречки - 

мінімальні температури ("біологічний нуль")  можуть становияти 7-8 0С, що і визначає ріст і 

розвиток рослин гречки [2,33].  

Гречка сповільнює свій ріст від сходів до бутонізації. Вона у цей період не дуже 

вимоглива до температури, вологості ґрунту та повітря. Ріст і розвиток гречки підсилюються 

на початку цвітіння. В цей час гречка вимагає оптимальних погодних умов [4,10,38].  

У зерні гречки середній хімічний склад містить: 13,1% білка, 67,8- вуглеводів , 3,1- 

жирів , 2,8-золи -,  13,1- клітковини. Гречка має високий вміст перетравних білків, вуглеводів, 

солей фосфору, кальцію і заліза і мінеральних речовин [18,43].  

Біілок гречки містить легкорозчинні глобуліни і глютаміни. Це дає можливість краще 

йому засвоюватися ніж білку злакових культур. Білок гречки багатий амінокислотами. Лізину 

у гречаній крупі більше, ніж у пшениці, а кількість аргініну в ній переважає вміст в рисовій 

крупі [12,27]. 

Гречка містить різні органічні кислоти (яблучну, лимонну, щавлеву, малеїнову), що 

сприяють кращому засвоєнню їжі. Зерно містить ще й вітаміни: Вь В2, В6, Р (рутин), які мають 

лікувальне значення гречки. На відміну від пшона ще однією ознакою є здатність зберігати 

тривалий час свої поживні і смакові якості у гречаній крупі. Жири, які містяться в гречці, не 

окислюються [15,43].  

Для хлібопечення борошно не використовують через відсутність у ньому клейковини. 

Однак, з гречаного борошна готують багато страв: галушки, вареники, млинці, печиво.  

Через потребу до поживних речовин гречку треба розміщати на родючих, чистих від 

бур`янів грунтах. Кращими попередниками для неї є: картопля, буряки, кукурудза, що 

удобрювались органічними добривами. Добрими попередниками є: зернобобові, люпин, озима 

пшениця, льон. Гірші - ярі зернові, соняшник, сорго [11,22,37].  
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Гречка скоростигла культура. Тому її вирощують у післяжнивних і післяукісних 

посівах, а також на сидерат. У сівозміні гречка є добрим попередником для інших культур. В 

сівозміні після гречки грунти добре забезпечуються фосфором і калієм за рахунок її 

післяжнивних залишків [14,42,48].  

На корм гречку використовують при переробці зерна. Гречана солома за кормовою 

якістю близька до соломи ячменю та вівса (100 кг соломи - 35 корм. од.). Полова гречки також 

є поживним кормом є (100 кг відповідають 50 корм, од.).Однак, при надмірному використанні 

в раціоні тварин надлишок соломи і полови може викликати їх захворювання (випадання 

шерсті у овець, почервоніння шкіри та ін.) [16,18,41].  

Гречка добрий медонос. На 1 га посіву гречки забезпечуєтья збір 90-100 кг 

високоякісного меду. Гречку використовують у фармакології. З листків і квіток отримують 

рутин для лікування склерозу, гіпертонії і для виведення з організму радіоактивних речовин. 

Висівки після переробки зерна гречки на крупу - містять до 40% окису калію. Вони 

використовуються, як калійне добриво і сировина для виготовлення поташу (К2С03) [19,59].  

Взагалі гречка походить з Індії, а найближчим її родичем є татарська гречка. У культурі 

відома близько 2500 років. В Європі гречку почали вирощувати в XV ст. В основному 

вирощується в європейських країнах (2,4 млн га). Значно менше сіють її США, Канаді, Японії, 

Індії, Китаї. 

У нашій країні вона поширилась у XVI ст. Світова площа посіву гречки в даний час 

близько 4 млн га. З усіх країн світу найбільші посівні площі гречки зосереджені в СНД - 2 млн. 

га. [30,33].  

В останні роки, як відмічають експерти, виробництво гречки в Україні 

характеризувалося різкими коливаннями у межах 140-180 тис. т, що було зумовлено передусім 

ціною на культуру. Внутрішнє споживання цієї зернової становить 130-140 тис. тонн[31,40]. 
За врожаєм гречка поступається всім зерновим культурам. Так, найвища її врожайність 

в Україні була в 1990 р. - всього 11,6 ц/га. За останні роки врожайність знизилась до 6,8 ц/га 

(2002 p.). Проте передовий досвід і виробнича практика свідчать про те, що при застосуванні 

науково обґрунтованої агротехніки з врахуванням специфічних біологічних вимог до факторів 

навколишнього середовища гречка спроможна формувати врожай зерна до 30-40 ц/га [45,49].  

Основний обробіток після стерньових попередників починають з лущення стерні вслід 

за збиранням урожаю на полях засмічених однорічними бур`янами дисковими знаряддями на 

глибину 6-8 см, засмічених кореневищними бур`янами (пирій, свинорий) — у двох напрямках 

на глибину 10-12см, — коренепаростковими бур`янами (осоти, молочай, березка польова та 

інші) — на глибину 12-14см безвідвальним лемішними лущильниками або плоскорізними 

знарядями. Через 12-14 днів, після масового проростання бур`янів, поле орють на зяб плугами 

з передплужниками на глибину 23-25см а на дерново-підзолистих грунтах — на глибину 

орного шару (18-20см). 

Після збирання пізніх просапних культур (буряків, картоплі) чисті від бур`янів поля 

обробляють дисковими боронами БДТ-7, БДТ-10 або плоскорізами (наприклад КПГ-2-150) на 

глибину 23-25см без попереднього лущення. 

Весняний обробіток починають із ранньовесняного боронування (закритя вологи) 

зубовими боронами, коли верхній шар грунту досягне фізичної стиглості. Потім проводять дві 

культивації (на 10-12 та 8-10см) з розривом у часі, який потрібно для проростання бур`янів. 

Передпосівну культивацію краще робити буряковими культиваторами УСМК -5.4 А на 

глибину 3-4см. Якщо грунт пухкий та недостантьо вологий, то перед сівбою роблять 

коткування поля [4].  

Мінеральні добрива ефективно можна використовувати в основному удобрені, під час 

сівби, а на широкорядних посівах — і в підживленні. Фосфорно-калійні добрива слід вносити 

восени, азотні — під першу або другу весняну культивацію. Середні норми мінеральних 

добрив під гречку становлять N30-60, Р45-60 і К30-60 кг/га. 
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Ефективно під час сівби в рядки внести Р10 (або складні добрива). Якщо в основне 

внесення добрива не використовували, при першому міжрядному обробітку доцільно 

підживити широкорядні посіви гречки складними добривами по 20-30 кг/га д.р. [13].  

Ефективне позакореневе підживлення гречки розчином борних добрив, які поліпшують 

живлення зав’язей і сприяють підвищенню врожаю. 

Урожай виросте ще на 10-25%, якщо застосовувати добрива в хелатних формах. 

Хелатні добрива (макро- й мікроелементи, що містяться в органічних сполуках) рослина 

засвоює майже повністю. Вносяться вони позакоренево, тобто по зеленому листу. На один 

гектар достатньо 1-4 кг чи літри препарату. Щодо витрат на одну одиницю площі: хелатні 

коштуватимуть у 3-7 разів менше, ніж мінеральні [9].  

Круп’яні культури краще сіяти після стійкого прогрівання грунту на глибині 10 см до 

10-12° С (календарно — це перша декада травня). 

Найвищі врожаї гречки можна одержати при сівбі з міжряддями 45 см, норма висіву 

кондиційного насіння 2,0-2,5 млн шт/га. Але їх рекомендується використовувати при 

можливості обробітку міжрядь. Суцільні посіви дають нижчі врожаї, їх доцільно 

застосовувати у разі неможливості обробітку міжрядь в широкорядних посівах. При цьому 

норма висіву має становити 3-3,5 млн схожих насінин/га. Глибина заробки насіння гречки на 

легких грунтах 4-5 см, на важких 2-3 см. Протруєння насіння гречки (вітавакс, 2,5 л/т) доцільно 

проводити разом з додаванням мікроелементів і фізіологічно — активними речовин 

регулятором росту Агростимуліном та Біоланом норма 1-2 л/т. Застосування цього препарату 

підвищує урожайність та запобігає шкідникам [15].  

Таблиця 1 

Урожайність гречки залежно від систем удобрення та обробки регуляторами росту 

 

Варіанти 

добрив 

 

Стимулятори 

Урожайність ,т/га Приріст 

урожаю, т/га  

Приріст 

урожаю, % Роки 

2018 2019 середня   

Контроль 

(без добрив) 

Контроль ( без РР) 1,83 1,69 1,70 - - 

Біолан 2,46 2,60 2,41 - - 

Агростимулін 2,31 2,42 2,33 - - 

Солома   Контроль (без РР) 2,14 2,15 1,97   

Біолан 2,86 2,73 2,71 0,30 12 

Агростимулін 2,82 2,91 2,81 0,48 21 

Солома + 

сидерат 

Контроль (без РР) 2,15 2,22 2,07   

Біолан 2,95 3,07 2,88 0,47 20 

Агростимулін 2,91 3,11 2,92 0,59 25 

N15P30K30+ 

солома + 

сидерат 

Контроль ( без РР) 2,86 2,94 2,84   

Біолан 3,48 3,50 3,40 0,99 41 

Агростимулін 3,42 3,45 3,42 1,09 47 

N15 +солома 

+ сидерат 

Контроль (без РР) 2,36 2,43 2,29 0,59 35 

Біолан 2,89 2,92 2,80 0,39 17 

Агростимулін 2,94 3,01 2,86 0,53 23 

НІР05,Ц/ГА Контроль (без РР)   1,73  

Біолан   2,19  

Агростимулін   2,26  

Солома 10 т/га, сидерат- 10 т/га 

Дослідження впливу різних добрив на ріст гречки показали, що  підживлення 

регуляторами росту позитивно впливає на ріст, розвиток рослин і продуктивність гречки, 

навіть в посушливих умовах 2017 року.  
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Найкращі показники були при внесенні N15P30K30+ соломи 10 т/га+ сидерату- 10 т/га 

на фоні Агростимуліну – приріст 47%. Дещо нижчими були показники при внесенні Біолану 

що призвело до зростання урожайності на 41 % в порівнянні з контролем в середньому за два 

роки.  

Регулятори росту – це природні або синтетичні сполуки, які в малих концентраціях 

здатні призводити до значних змін у рості та розвитку рослин. Останнім часом вони все більше 

стають невід'ємними елементами інтенсивних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур [19]. До сучасних регуляторів росту слід віднести гумат 

натрію. Активною речовиною гумату натрію є натрієві солі гумінових кислот, а також значна 

кількість амінокислот 

Висновки. В умовах  Житомирського Полісся проведено теоретичне узагальнення і 

вирішення проблеми формування показників продуктивності гречки шляхом підбору, 

попередників у сівозміні та оптимального поєднання вказаних елементів технології 

вирощування.  

На відміну від існуючих рекомендацій, в запропонованих враховується відтворення та 

збереження ґрунту, урожайність гречки і технологічні якості отриманого урожаю. 

Велике значення має оптимальна система азотного живлення рослин. Надмірна 

концентрація рухомого азоту (понад 6-8 мг/кг ґрунту) може призводити до підвищення вмісту 

нітратів у рослинах, що погіршує якість урожаю. Слід зазначити, що органічні добрива, які 

вносять в надмірних кількостях (понад 16 - 17 т/га сівозміни), як і мінеральні, спричинюють 

нагромадження нітратів та інших шкідливих сполук у продукції рослинництва. Крім того, 

надмір гною може бути джерелом забруднення землі важкими металами. 
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Збільшення виробництва тваринницької продукції є одне із найважливіших завдань 

сільського господарства України. Для зміцнення кормової бази тваринництва в Україні, як і в 

усьому світі, використовують найрізноманітніші культури, а розвиток кормовиробництва 

відбувається за рахунок підвищення продуктивності кожного гектара сільськогосподарських 

угідь, зайнятих кормовими культурами, з одночасним збільшенням виробництва кормового 

білка [7]. 

Люцерна посівна вирішує проблему виробництва рослинного білка, а також має велике 

екологічне значення, оскільки за рахунок симбіозу з бульбочковими бактеріями здатна 

накопичувати біологічний азот з атмосфери, істотно збільшує вміст органічної речовини в 

ґрунті, покращує його водно-фізичні та агрохімічні властивості. В теперішній час успішне 

розширення посівних площ люцерни в Україні можливе лише при розробці й впровадженні у 

сільськогосподарське виробництво ресурсоощадних та еколого-безпечних технологій 

вирощування культури. В умовах Лісостепу України люцерна посівна за збором зеленої маси 

переважає конюшину лучну на 38, а еспарцет на 52 ц/га [3]. 

Основним стримуючим фактором, в сучасних умовах господарювання, подальшого 

розширення посівних площ люцерни посівної у кормовій групі до оптимальних розмірів, є 

відсутність достатньої кількості насіння. З ліквідацією насіннєвих господарств першої і другої 

групи насіннєві площі люцерни посівної в Україні, звелися до мінімальних розмірів. 

Обумовлюється останнє також вкрай недостатньою та недосконалою матеріально-технічного 
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базою та забезпечення господарств, які займаються вирощуванням насіння люцерни, 

сучасною технікою та засобами захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів.   

Тому постійно існує гостра потреба в розробці нових і систематичному поліпшенні 

існуючих зональних, ресурсозберігаючих, екологічно збалансованих систем виробництва 

високобілкових кормів. 

В зв’язку з цим до поновлення новими сортами необхідно підходити з врахуванням 

ґрунтово-кліматичних особливостей районів вирощування люцерни посівної.  

Метою наших досліджень було вивчення продуктивності нових сортів люцерни 

посівної. Польові дослідження проводилися в умовах ТОВ «Бальзак», яке розташоване в зоні 

Полісся Житомирської області Овруцького району с. Черепин. Загальна площа 

зелекористувань 3107,4 га в тому числі ріллі 1504,4 га, багаторічних насаджень – 37,5 га, луків 

та пасовищ – 1565,5 га. 

Досліди закладалися на. Ґрунт ясно-сірий лісовий легкосуглинковий з низьким вмістом 

гумусу (1,55%, n=192) та лужногідролізованого азоту (8,6 мг/100 г ґрунту, n=192), 

характеризується середнім вмістом рухомого фосфору (16,3 мг/100 г ґрунту, n=768), 

середньою забезпеченістю обмінним калієм (8,5 мг/100 г ґрунту, n=768) та середньокислою 

реакцією (pHKCl 4,9, n=768). Сума ввібраних основ становить 2,59 мг/100 г ґрунту (n=768), 

гідролітична кислотність – 2,83 мг-екв./100г ґрунту (n=768); ступінь насичення основами – 48 

%. Фізичні властивості ґрунту характеризуються наступними показниками:- в шарі 0-10 см: 

об’ємна маса складає 1,34 г/см³, тверда фаза ґрунту займає в середньому 50,7 – 53,8 %, а 

загальна шпаруватість – 49,7 – 41,2 % від загального об’єму ґрунту, тобто будова ґрунту на 

цих ділянках наближалася до оптимальної. 

Схема досліду: 

Фактор А – сорти люцерни посівної:  

А-1). Регіна (контроль);  

А-2). Серафіма;  

А-3). Росана. 

Сорт Регіна. Оригінатор: Інститут кормів НААН м. Вінниця. 

Створений методом сімейно-групового добору з гібридної популяції (США) 

Веселоподолянська 11. Занесений до реєстру сортів рослин України з 1997 року. Тип 

використання – сінокісний. Висока інтенсивність відростання, покращена якість 

корму,підвищена насіннєва продуктивність. Стійкий до кореневих гнилей. Період 

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

високі. 

Вегетаційний період: до першого укосу на сіно – 50-60 днів, до збирання насіння – 140-

155 днів. Урожай: сухої речовини - 13,0-14,0 т/га, насіння – 0,4-0,5 т/га. Вміст в сухій речовині 

протеїну – 19,0-20,0 %,клітковини – 21,0-22,0%. Рекомендована зона вирощування – Лісостеп, 

Степ. 

Сорт Серафіма. Оригінатор – інститут землеробства південного регіону УААН. 

Стійкість до фузаріозного в’янення – середня. Сорт характеризується високою адаптаційною 

і азотфіксуючою здатністю. Вегетаційний період 124 дні, середньостиглий, сінокісного 

напряму використання, може давати 4–5 укосів. Середня урожайність сухої речовини 104,8 

ц/га, максимальна – 147,0 ц/га. Вміст білка – 20,5 %, клітковини – 34,2 %. Стійкість до посухи 

висока. 

Сорт Росана. Сорт Росана нагадує сорт Регіна за формою куща, розміром листя, 

висотою рослин, тривалістю окремих фаз росту і розвитку та класом спокою. Сорт 

характеризується високою інтенсивністю відростання, за вегетаційний період здатний 

формувати 3–4 укоси з підвищеною якістю корму, підвищеною насіннєвою продуктивністю. 

Стійкий до кореневих гнилей, посухостійкий та зимостійкий. Стійкий до вилягання. 
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Середньостиглий. Період продуктивного довголіття 4–5 років. Висота рослин першого укосу 

– 80–90 см. Урожайність насіння – 0,5 т/га. Збір сухої речовини – 14,5–15,0 т/га. Вміст білка – 

20,9 %, клітковини – 21,4 %. До першого укосу 54–55 днів. Облистяність – 48%. Сорт Росана 

за кормовою та насіннєвою продуктивністю достовірно перевищує сорт Регіна та умовний 

стандарт. Характеризується рядом інших господарсько-цінних ознак. Рекомендується для 

поширення в зонах Полісся і Лісостепу України в чистих та змішаних посівах з іншими 

багаторічними травами для виробництва високоякісних кормів (сінаж, сіно, трав’яні гранули). 

У дослідах проводилися наступні обліки, спостереження та аналізи. 

1. Фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин люцерни посівної 

проводили впродовж вегетаційного періоду. Початок фази відмічали, коли до неї вступило 

10% рослин, повну – 75% рослин. Висоту рослин вимірювали під шляхом замірів 20 рослин 

по діагоналі ділянки [4].  

2. Площу листкової поверхні люцерни посівної визначали за методом відбитків на папері і 

– за методикою Ничипоровича А.А. та ін. (1961), [6]. 

3. Суху речовину за варіантами досліду визначали шляхом висушування зразків при 

температурі 105 °С до абсолютно сухого стану [1]. 

4. Облік врожаю листостеблової маси люцерни посівної проводили у фазі початок 

цвітіння [5].  

5. Статистичну обробку результатів отриманих експериментальних даних проводили за 

Б.О. Доспеховим, а також за допомогою використання програмних засобів Excel, «Statistica – 

6» [2]. 

Результати досліджень. Результати досліджень протягом 2018-2019 рр. показали, що 

нові сорти люцерни посівної мали певний вплив на ріст і розвиток рослин. Максимальна 

висота рослин у фазі початок цвітіння була відмічена на варіанті з сортом Росана. Вона 

становила 104,1 см, що на 4,6 см більше, ніж на контрольному варіанті. Дещо меншою ця 

різниця була між сортами Серафіма і Росана (1,1 см).  

Суттєва різниця відзначалася за роками досліджень. Кліматичні умови значно 

вплинули на ріст і розвиток рослин люцерни посівної. Найбільшою висотою рослин люцерни 

посівної відрізнявся сорт Росана, висота якого становила 104,1 і 63,9 см у першому та другому 

укосі.  

Проведені дослідження щодо виявлення особливостей формування листкового апарату 

посівів люцерни посівної показали, що сортові особливості відображались на процесах росту 

та розвитку рослин. При цьому рівень позитивного впливу факторів, що вивчалися, 

змінювався у процесі вегетації, забезпечуючи максимальні показники площі асиміляційної 

поверхні. Формування листкового апарату рослин залежить від тривалості періоду вегетації, 

умов освітлення культур, вологості та інших чинників. 

Так, у варіанті (контроль) сорту Регіна площа листкової поверхні конюшини лучної (І 

укіс) становила 55,7 тис. м²/га. Максимальні показники листкової поверхні – 58,0 тис. м²/га 

формувалися у фазі початок цвітіння (І укіс) в сорту Росана, абсолютний її приріст становив 

2,3 тис. м²/га. 

Аналогічні результати одержані й у другому укосі. Слід відмітити, що у другому укосі 

максимальні показники площі листкової поверхні – 36,2 та 36,7 тис. м2 /га у фазі початку цвітіння мали 

сорт Серафіма і Росана.  

У роки досліджень вихід сухої речовини в більшій мірі залежав від сортових 

особливостей люцерни посівної. При цьому спостерігалась чітка тенденція збільшення 

кількості сухої речовини у сорту Росана.   

Нами встановлено, що кількість сухої речовини у сорту Серафіма, Росана 

перевищувала показники щодо (контролю) сорту Регіна.  

У сорту Регіна (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 Росана.  
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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. 

Найбільшу продуктивністю листостеблової маси люцерни посівної відмітили в сорту 

Росана, вона становила 39,3 т/га. Приріст урожайності зеленої маси (2,6–4,0 т/га) отримали у 

другому укосі сорти Серафіма і Росана при врожайності на контрольному варіанті – 19,3 т/га. 

Загальну поживність корму визначено за показниками, а саме: за вмістом сухої 

речовини (%), вмістом валової і обмінної енергії (МДж), перетравного протеїну та кормових 

одиниць в 1 кг сухої речовини корму.  

У середньому за роки досліджень вміст в 1 кг сухої речовини 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 Росана 156 г (другий укіс).  

Висновки  

В умовах Полісся можливо вирощувати високі врожаї люцерни посівної лише при 

впровадженні нових сортів. Найбільший урожай листостеблової маси люцерни посівної у сумі 

за два укоси у фазі початок цвітіння (62,6 т/га) забезпечує сорт Росана.  
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СТІЙКІСТЬ СОРТІВ СУНИЦІ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ ЗА ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ВИРОЩУВАННЯ 

Брицов Д. Р., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Споживання органічної продукції стає все більш популярним в світі і в Україні. 

Великим попитом користуються також органічні ягоди, у тому числі й суниця. Актуальним є 
пошук сортів суниці, придатних для технології органічного виробництва в конкретних 
грунтово-кліматичних умовах [2]. 

Місце проведення досліджень – ТОВ «Дедденс Агро», с. Русивель Гощанського району 
Рівненської області (зона Західного Лісостепу). Грунт – темно-сірий опідзолений 
легкосуглинковий на лесі. Вміст гумусу у верхньому орному шарі – до 3,3 %, у нижніх 
горизонтах – 1,0–2,0 %; рН сольове – 6,2; Р2О5 – 4,5–15,0 мг, К2О – 13,1–17,4 мг на 100 г грунту. 

В досліді вивчали ранньостиглі сорти суниці західноєвропейського походження. 
Насадження вирощують зв органічною технологією, без використання хімічних пестицидів та 
мінеральних добрив. 

В органічних насадженнях ягідних культур великою проблемою може бути 
розповсюдження грибних хвороб, адже хімічні пестициди, як лікувальної, так і 
профілактичної дії, тут не використовуються [1]. Ураження насаджень суниці основними 
грибними хворобами представлено в табл. 1. Серед чотирьох досліджуваних сортів більш 
сприйнятливими до захворювань були Клері та Альба. Ельсанта та Хоней уражувалися менше, 
за винятком борошнистої роси у сорту Ельсанта, який виявився досить сприйнятливим до 
цього захворювання (ураження на 2,2 бали в середньому за 2 роки). Сірою гниллю ягоди сортів 
Ельсанта і Хоней уражувалися незначно (1,3 бали), Клері та Альба уражувалися в середній 
мірі (1,8–1,9 бали). Потрібно відмітити, що в умовах відсутності ефективного захисту від 
хвороб в насадженні суниці відбувається поступове накопичення інфекції, тому уражуваність 
рослин в 2019-му році була на 20–25 % більшою, ніж в 2018-му. 

Для суниці, що вирощується для десертного споживання, велике значення мають 
показники товарності ягід, у тому числі їх привабливість, а не лише смак [3]. Адже відомо, що 
споживач «купує очима». Колір ягід усіх досліджуваних сортів був червоним у більшій чи 
меншій мірі. Форма ягід коливалася від правильно- або вирівняно-конічної у Клері, Альби, 
Хонея до округло-конічної у Ельсанти. Ягоди сортів Клері, Альба, Ельсанта мали великий 
розмір (25–29 г), а Хонея – дуже великий (42 г в середньому за 2 роки). Усі ягоди були 
смачними. Аромат коливався від середнього (Клері, Альба, Хоней) до сильного (Ельсанта). 
Найвищу дегустаційну оцінку отримали ягоди сортів Ельсанта та Хоней (4,8 бали), ягоди 
сортів Клері та Альба були теж досить смачними (4,3–4,4 бали). 

Таблиця 1 

Уражуваність сортів суниці хворобами, бал, середнє за 2018–2019 рр. 

Сорт 
Біла 

плямистість 

Бура 

плямистість 

Борошниста 

роса 
Сіра гниль 

Клері (контроль) 1,6 2,0 1,4 1,8 

Альба 1,4 1,8 1,4 1,9 

Ельсанта 1,3 1,4 2,2 1,3 

Хоней 1,2 1,3 1,3 1,3 
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Підщепа істотно впливає на основні показники щепленого сорту яблуні: сила росту. 

скороплідність, продуктивність, довговічність, відношення до грунтових умов, а також 

стійкість дерева до несприятливих умов вирощування (зимостійкість, посухостійкість, 

здатність витримувати перезволоження тощо). Закладати насадження яблуні у більшості 

випадків доцільно лише на слаборослих вегетативно розмножуваних підщепах, оскільки саме 

такі підщепи забезпечують скороплідність і високу продуктивність насаджень [2, 3]. Крім 

того, за деревами компактного розміру зручно доглядати. 

На даний час існує достатньо високопродуктивних в саду клонових підщеп. Одна з них 

– середньоросла 54-118 російської селекції, що рекомендована для випробовування в Україні 

в зонах Лісостепу і Полісся. Важливим завданням є підвищення продуктивності маточника 

клонових підщеп з метою отримання більшої кількості якісних відсадків, які є основою 

майбутнього високоврожайного саду. Одним з прийомів підвищення продуктивності 

маточника є горизонтальне розміщення маточної деревини в комплексі з різними субстратами 

для підгортання [1]. 

Місце досліджень – ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного 

університету (південно-східна частина м. Житомира). Рельєф площі під насадженнями – 

невеликий схил (30) південної експозиції, підгрунтові води знаходяться на глибині близько 3 

м. Грунт – чорнозем неглибокий малогумусний, крупнопилуватий, середньосуглинковий, 

вилугуваний. Вміст фізичної глини – 34,3 %. Гумусу у верхньому орному шарі (0–40 см) – 4,3 

%, рухомого фосфору (Р2О5) – 16,7, обмінного калію (К2О) – 5,6 мг на 100 г грунту. рН водне 

– 7,1. Сума ввібраних основ – 26,6 мг.-екв. на 100 г грунту. 

Об'єкт досліджень – напівкарликова підщепа яблуні 54-118 російської селекції. В 

досліді вивчали два способи закладання маточника (вертикальний та горизонтальний) і різні 

субстрати для підгортання ростучих відсадків. 

Біометричні показники підщепи у маточнику приведені в табл. 1. Найважливішим 

біометричним показником відсадків клонових підщеп є діаметр умовної кореневої шийки, 

адже саме він поряд з розміром кореневої системи визначає товарність відсадка. Як бачимо, 

діаметр умовної кореневої шийки відсадків підщепи більше залежав від способу ведення 

маточника, ніж субстрату, що використовувався для підгортання. При традиційному способі 

ведення – вертикальні відсадки – даний показник склав у середньому за 2 роки 

досліджень10,3–11,7 мм (найбільше – з використанням тирси). При вирощуванні 

горизонтальних відсадків товщина умовної кореневої шийки склала 9,0–9,8 мм з невеликою 

перевагою варіанта з використанням грибного субстрату. 

Висота відсадків також була більшою при традиційному способі вирощування: 137–143 

проти 129–137 см. Кількість відсадків в одному кущі повністю обумовлювалась способом 

ведення маточника, тим більше у перші роки отримання відсадків. Горизонтальне розміщення 

рукава в поєднанні з більшою відстанню між рослинами в ряду сприяло утворенню більшої 

кількості пагонів (відсадків) 8,5–8,7 проти 2,3–2,7. Горизонтальні відсадки були менш 

розгалуженими порівняно з вертикальними, що також пов'язано з більшою їх кількістю і 

меншим розміром. Кількість розгалужених відсадків була меншою вдвічі. Саме наявність 

бічних розгалужень є одним з основних показників технологічності підщепи в маточнику, 

адже розгалуження заважують працювати з відсадками і їх доводиться видаляти до або після 

відділення відсадка від маточної рослини. 

Вихід стандартних відсадків, обумовлений їх величиною та ступенем обкорінення, 

найнижчим серед усіх варіантів був у вертикальних відсадків, підгорнутих грунтом – 1,6 

штуки з одного куща та 45,71 тис. штук у перерахунку на 1 га. Серед вертикальних відсадків 
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істотно вищі показники отримано у варіантах з використанням тирси та грибного субстрату – 

відповідно 62,86 та 61,00 тис. штук/га. 

 

Таблиця 1.  Біометричні показники відсадків клонової підщепи 54-118 у  маточнику 

 

Спосіб 

ведення 

маточника 

Субстрат для 

підгортання 

Товщина 

умовної 

кореневої 

шийки, см 

Висота 

відсадків, 

см 

Кількість 

відсадків в 

одному 

кущі, штук 

Кількість 

розгалужених 

відсадків, % 

Вертика-

льні 

відсадки (к) 

1. Грунт 

(контроль) 
10,4 143 2,3 10 

2. Тирса 11,7 140 2,5 10 

3. Торф 10,3 137 2,4 11 

4. Грибний 

субстрат 
10,7 141 2,7 10 

Горизон-

тальні 

відсадки 

1. Грунт 

(контроль) 
9,5 135 8,5 5 

2. Тирса 9,7 130 8,7 4 

3. Торф 9,0 129 8,5 5 

4. Грибний 

субстрат 
9,8 137 8,7 6 

НІР05 - 0,35 7,32 - - 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ВИКО-ВІВСЯНОЇ 

СУМІШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ 

 

Гордієнко А. С., магістр агрономічного факультету ЖНАЕУ 

 

Вступ. Вика яра (Vicia sativa L.) – найпоширеніша однорічна бобова трава  лісостепових 

і поліських районів України. За кормовою цінністю вона не поступається багаторічним бобо-

вим травам: 100 кг повітряно-сухої маси її відповідає 46 к. од. і у кожній з них міститься 123 г 

перетравного протеїну. Сумісні посіви дають збалансовані за цукрово-протеїновим 

співвідношенням корми, які відповідають фізіологічним потребам тварин [1, 5].  

На врожай вико-вівсяної сумішки значний  вплив має удобрення. У дослідах, 

проведених у Всесоюзному науково-дослідному інституті кормів, урожай вико-вівсяної 

сумішки за удобрення гноєм (20–30 т/га) збільшувався у різних регіонах на 75–84 %. Гній різко 

збільшує урожай вико-вівсяної сумішки не лише на підзолистих, але і на чорноземних ґрунтах. 

На Львівській дослідній станції рільництва урожай сіна вико-вівсяної сумішки в середньому 

становив без гною 28,8, а при внесенні 20 т/га – 36,7 ц/га. За багаторічними даними 

Білоцерківської селекційно-дослідної станції, внесення 20 т гною під вико-вівсяну сумішку 

підвищувало урожай сіна з 36 до 40 ц/га. На колишній Носівській дослідній станції приріст 

урожаю сіна від внесення гною становив 20 ц/га [6].  

Найбільший вихід сухої маси і сирого протеїну вико-вівсяної суміші  у зоні Полісся, за 

даними В. В. Мойсієнко та Г. М. Мартенюк,  виявлено у фазі повного цвітіння як за 

органічного, так і за органо-мінерального удобрення –  6,13–6,24 та 0,46 т/га. Поживність 

зеленої маси, силосу і сіна з вико-вівсяної суміші більшою мірою залежала від фази вегетації 

рослин. У фазі бутонізації вона містила 16,0–16,2 % сухої речовини, на початку цвітіння – 

17,2–17,3%, масового цвітіння вики та викидання волоті вівса – 18,7–18,8%. Фаза вегетації 

значно впливає на А-вітамінну цінність корму [2, 3, 4]. 

Методика досліджень. Вивчення впливу добрив, сортів вики на продуктивність 

однорічних сумішок було проведено методом польових досліджень в умовах Ботанічного саду 

ЖНАЕУ. Схема досліду : Фактор А (удобрення): 1. без добрив (контроль) 2. N60P60K60 3. 

N60P60K60 + Rost- концентрат (N5P5K5 + S+ Mg + Fe + Cu +Mn + B + Zn + Mo + Co). Фактор Б 

(сортовий склад вики ярої): овес посівний сорту Житомирський (контроль); овес посівний + 

вика яра сорту Ліліана; овес посівний + вика яра сорту Владислава. Норма висіву – овес 5 млн 

шт/га у чистому посіві (контроль), у сумішках – 1,5 млн шт./га; вика яра – 1,5 млн шт./га; 

Рідке комплексне добриво вносили у 3 строки : 1 – сходи , 2 – 5-6 листків, 3 – 

бутонізація. На посівах вівса – сходи, кущення, початок виходу у трубку. 

Норма внесення – 3 л/га препарату, робочої рідини – 250 л/га.  

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлені енергетичні 

показники вирощування вико-вівсяної сумішки залежно від удобрення та сорту вики ярої. На 

варіантах без внесення добрив затрати сукупної енергії на вирощування сумішок склали 5,7-

6,0 ГДж/га (табл. 1). 

Таблиця 1 

Енергетична ефективність вирощування зерна вико-вівсяної суміші залежно від сорту вики 

ярої та удобрення, середнє за 2018-20196 рр. 

Сумішка Удобрення 

Затрати 

сукупної 

енергії,  

ГДж/га 

Вихід 

ВЕ, 

ГДж/га 

Приріст 

ВЕ, 

ГДж/га 

Кее 

Овес посівний 

(контроль) 

без добрив (контроль) 5,7 32,9 27,2 5,8 

N60P60K60 9,6 57,0 47,4 5,9 
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N60P60K60 + Rost-

концентрат 
10,2 61,1 50,9 6,0 

Овес + вика яра сорту 

Ліліана 

без добрив (контроль) 5,9 42,4 36,5 7,2 

N60P60K60 9,9 69,6 59,7 7,0 

N60P60K60 + Rost-

концентрат 
10,5 76,0 65,5 7,2 

Овес + вика яра сорту 

Владислава 

без добрив (контроль) 6,0 43,2 37,2 7,2 

N60P60K60 9,8 68,6 58,8 7,0 

N60P60K60 + Rost-

концентрат 
10,3 73,6 63,3 7,1 

 

По мірі внесення добрив приріст валової енергії зростав. Так на контролі він склав 27,2 

ГДж/га на посівах вівса та 36,5–37,2 ГДж/га – у сумішках. За внесення N60P60K60 приріст  

валової енергії збільшився на  20,2 ГДж/га та 21,3–23,2 ГДж/га відповідно. 

Найбільший вихід валової енергії відмічений при вирощувані вико-вісяної сумішки з 

сортом вики Ліліана на варіанті удобрення N60P60K60 + Rost-концентрат – 65,5 Гдж/га, що на 

14,6 ГДж/га більше порівняно з контролем. При цьому коефіцієнт енергетичної ефективності 

склав 7,2. 

Сумішка вівса з викою ярою сорту Владислава забезпечила вихід валової енергії на 

рівні 63,3 ГДж/га за коефіцієнта енергетичної ефективності 7,1. 
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Григорчук Ю.В., магістрант 
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Культура груші базується на двох типах підщеп: насіннєвій і вегетативній. Сучасні 

насадження груші закладаються майже виключно на вегетативно розмножуваних підщепах – 

спеціально відібраних формах айви. Айва має ряд переваг порівняно з насіннєвою підщепою: 

дерева на ній швидко вступають у плодоношення, високоврожайні, компактні, зручні у 

догляді. Урожайність з одиниці площі у таких набагато вища, ніж у традиційних [2, 4]. 

Серед клонових підщеп найчастіше використовують айву Анжерську (МА). Проте 

існує низка інших перспективних підщеп, що демонструють хороші показники в саду. Серед 

них і французька ВА-29. Важливо розробити заходи щодо збільшення продуктивності даної 

підщепи у маточнику з метою отримання достатньої кількості посадкового матеріалу для 

закладання насаджень [1, 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 %. 

В досліді вивчали два способа закладання маточника – вертикальний і горизонтальний, 

а також різні субстрати для підгортання ростучих відсадків. Маточник клонових підщеп 

закладено у квітні 2017 року матеріалом, отриманим з Інституту садівництва НААН. Схема 

садіння відсадків: 1,4 х 0,25 м (площа живлення 0,35 м2) за ведення маточника способом 

вертикальних відсадків і 1,4 х 0,33 м (площа живлення 0,46 м2) за ведення маточника способом 

горизонтальних відсадків. 

Одним з найважливіших показників при вирощуванні відсадків є укорінення останніх, 

адже саме від нього великою мірою залежить якість відсадків. В контролі при вирощуванні 

способом вертикальних відсадків бал укорінення за п'ятибальною шкалою склав 3,0 (табл. 1). 

При використанні інших субстратів укорінення було значно кращим – 3,4–3,5 бала. У 

горизонтальних відсадків укорінення загалом було кращим, ніж у вертикальних. Тут 

найвищий бал був варіантах з використанням грибного субстрату та тирси – 3,3–3,4 бала. 

Кількість коренів коливалася від 4,1–5,0 штуки на вертикальних відсадках до 4,3–5,9 штуки 

на горизонтальних відсадках. 

Вихід стандартних відсадків, обумовлений їх величиною та ступенем обкорінення, 

найнижчим серед усіх варіантів був у вертикальних відсадків, підгорнутих грунтом – 1,9 

штуки з одного куща (54,28 тис. штук у перерахунку на 1 га). Серед вертикальних відсадків 

істотно вищі показники отримано у варіантах з використанням грибного субстрату та тирси – 

відповідно 65,71 та 62,86 тис. штук/га. 

Продуктивність маточника горизонтальних відсадків у перші роки отримання підщеп 

була істотно вищою, ніж вертикальних. Найбільше стандартних відсадків отримано у 

варіантах з підгортанням грибним субстратом та тирсою – відповідно 91,30 та 86,96 тис. 

штук/га, що на 5–11 % більше, ніж в контролі. 
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Таблиця 1 

Продуктивність підщепи ВА-29 у відсадковому маточнику залежно від способів 

вирощування, середнє за 2018–2019 рр. 

Спосіб 

ведення 

маточ-

ника 

Субстрат 

для 

підгортання 

Укорінення 

відсадків, 

бал 

Кількість 

коренів на 

одному 

відсадку, 

штук 

Вихід 

стандарт-

них 

відсадків з 

одного 

куща, штук 

Вихід стандартних 

відсадків у 

перерахунку на 1 

га 

тис. 

штук 
% 

Вертика-

льні 

відсадки 

(к) 

1. Грунт 

(контроль) 
3,0 4,1 1,9 54,28 100 

2. Тирса 3,5 5,3 2,2 62,86 116 

3. Торф 3,4 4,4 2,1 60,00 111 

4. Грибний 

субстрат 
3,4 5,0 2,3 65,71 121 

Горизон-

тальні 

відсадки 

1. Грунт 

(контроль) 
2,8 4,3 3,8 82,61 100 

2. Тирса 3,3 5,9 4,0 86,96 105 

3. Торф 3,0 4,0 3,7 80,43 97 

4. Грибний 

субстрат 
3,4 5,7 4,2 91,30 111 

НІР05 - - - - 5,19 - 

 

Отже, найбільший вихід стандвртних відсадків отримано за горизонтального способу 

закладання маточника при підгортанні відсадків тирсою і відпрацьованим після вирощування 

гливи звичайної сустратом. 
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Груша – одна з основних плодових порід в Україні і світі. Сучасні насадження груші 

вирощують майже виключно на вегетативно розмножуваних підщепах – спеціально 

відібраних формах айви. Потреба у посадковому матеріалі груші на айві надзвичайно велика. 

Актуальною наразі є розробка способів, що збільшують вихід відсадків айви у маточнику. 

Культура груші базується на двох типах підщеп: насіннєвій і вегетативній. Сучасні 

насадження груші закладаються майже виключно на вегетативно розмножуваних підщепах – 

спеціально відібраних формах айви. Айва має ряд переваг порівняно з насіннєвою підщепою: 

дерева на ній швидко вступають у плодоношення, високоврожайні, компактні, зручні у 

догляді. Урожайність з одиниці площі у таких набагато вища, ніж у традиційних [3, 4]. 

Серед клонових підщеп найчастіше використовують айву Анжерську (МА). Проте 

існує низка інших перспективних підщеп, що демонструють хороші показники в саду. Серед 

них і французька ВА-29. Важливо розробити заходи щодо збільшення продуктивності даної 

підщепи у маточнику з метою отримання достатньої кількості посадкового матеріалу для 

закладання насаджень [1, 2]. 

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 %. 

В досліді вивчали два способа закладання маточника – вертикальний і горизонтальний, 

а також різні субстрати для підгортання ростучих відсадків. Маточник клонових підщеп 

закладено у квітні 2017 року матеріалом, отриманим з Інституту садівництва НААН. Схема 

садіння відсадків: 1,4 х 0,25 м (площа живлення 0,35 м2) за ведення маточника способом 

вертикальних відсадків і 1,4 х 0,33 м (площа живлення 0,46 м2) за ведення маточника способом 

горизонтальних відсадків. 

В період економічної кризи і дефіцити коштів для придбання необхідної техніки для 

сільськогосподарського виробництва, закупівлі добрив та насіння, різко знизилась 

рентабельність вирощування різних сільськогосподарських культур в колективних і 

індивідуальних господарствах. Це ж стосується і галузі розсадництва. Тому економічні 

показники виробництва виходять у сучасних умовах на перший план. 

При розрахунку економічної ефективності в досліді використовували методику 

економічної та енергетичної оцінки насаджень в садівництві [5], за цінами 2019 року. 

Показники економічної ефективності вирощування відсадків клонової підщепи груші ВА-29 в 

маточнику представлені в табл. 1. 

Вирощування відсадків вегетативно розмножуваної підщепи груші ВА-29 було 

рентабельним в усіх варіантах. Проте якщо за способу вертикальних відсадків рентабельність 

кращого варіанту не перевищувала 113 % (при підгортанні грибним субстратом), то за способу 

горизонтальних відсадків коливалася від 120 % при підгортанні торфом до 192 % при 

підгортанні грибним субстратом. 
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Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування відсадків підщепи ВА-29 в маточнику, середнє 

за 2018–2019  рр. 

 

 

Отже, найвищі показники економічної ефективності отримано за горизонтального 

способу закладання маточника при підгортанні відсадків тирсою і відпрацьованим після 

вирощування гливи звичайної сустратом. 
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Показники 

Варіант 
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Вихід 

стандартних 

відсадків з 1 га, 

тис. штук 

54,28 62,86 60,00 65,71 82,61 86,96 80,43 91,30 

Вартість 

продукції, тис. 

грн./га 

135,70 157,15 150,00 164,28 206,53 217,40 201,08 228,25 

Собівартість 1 

тис. стандартних 

відсадків, грн. 

1354 1259 1474 1175 906 915 1137 856 

Виробничі 

витрати, тис. 

грн./га 

73,49 79,12 88,43 77,22 74,82 79,59 91,46 78,17 

Прибуток, тис. 

грн./га 
62,21 78,03 61,57 87,06 131,71 137,81 109,62 150,08 

Рентабельність, 

% 
84,7 98,6 69,6 112,7 176,0 173,1 119,9 192,0 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИРОЩУВАННЯ ТРИТИКАЛЕ НА ДЕРНОВО-

ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ 

 

Гуменюк С. А., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 
Зернове господарство є основою всього сільського господарства. Від рівня його 

розвитку залежить забезпечення населення хлібом, тваринництва – концентрованими 

кормами, промисловості – сировиною для переробки, а також створення державних 

продовольчих резервів та ресурсів для експорту.  

Тритикале вважається другою за значенням хлібною культурою після пшениці. Істотна 

різниця врожайності жита і пшениці у виробництві обумовлена головним чином тим, що 

пшеницю розміщують по кращих попередниках і краще удобрюють. Але все ж по роках 

урожай її менш стабільний, ніж жита [3]. Озиме тритикале переважно сіють на бідних ґрунтах, 

тому воно значно поступається пшениці за врожайності. У порівняльних умовах тритикале дає 

більш високі і сталі врожаї [2]. 

В зоні Полісся України озиме тритикале є більш високоврожайною культурою серед 

зернових колосових. Так, врожайність озимого жита сорту Київське 90 за 1985-1995 роки 

становила 53,1 ц/га, що перевищило врожайність озимої пшениці на 7,8 ц/га, тритикале сорту 

АДМ 3/5 – на 12,8 ц/га. На півночі України, за багаторічними даними сортодільниць, кращі 

сорти жита за врожаєм зерна перевищують озиму пшеницю на 5-10 ц/га [5]. Також інші автори 

відмічають, що врожаї зерна озимого жита більш стабільні в порівнянні з іншими культурами 

[6]. 

Озиме тритикале як одна з важливіших продовольчих культур, яка вирощується в 

Нечорноземній зоні України та Росії в порівнянні з озимою пшеницею містить менше білку, 

але більше мінеральних солей, мікроелементів і вітамінів. Білок озимого жита більш 

збалансований, ніж пшениці та інших зернових культур. Він на 40-60 % багатший лізином, на 

15-23 % - треоніном і феніланіном, які визначають його біологічну цінність для організму 

людини і тварини. При перерахунку на одиницю ваги зерна вміст усіх амінокислот 

підвищувався при збільшенні білковості з 8,6 до 11,5 % завдяки внесенню мінеральних добрив 

[1]. 

Вивчення ефективності вирощування озимого жита в коротко ротаційних сівозмінах 

Полісся за різних систем удобрення в них є актуальним, що стало темою наших досліджень. 

При виконанні роботи використовували загальнонаукові та спеціальні методи 

досліджень: польовий – для визначення взаємодії об’єкта досліджень з біотичними і 

абіотичними факторами агроценозу; розрахунково-ваговий – для визначення вмісту вологи в 

ґрунті й оцінювання змін біометричних параметрів агрофітоценозу та його продуктивності; 

лабораторний фізико-хімічний та хімічний для визначення агрохімічний показників ґрунту, 

рослин та визначення якості продукції; морфо фізіологічний – для визначення 

фотосинтетичних процесів за фазами росту і розвитку; математично-статистичний – для 

визначення достовірності результатів досліджень; порівняльно-розрахунковий – для 

визначення економічної та енергетичної ефективності елементів технології вирощування. 

Створення інтенсивної технології вирощування тритикале озимого в зоні Полісся дуже 

актуальне через те, що озиме тритикале - більш морозостійка і посухостійка культура, ніж 

м'яка і тверда озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь, добре витримує глибокий сніговий 

покрив, а також переносить більш низькі критичні температури, добре адаптоване до сучасних 

ґрунтово-кліматичних умов та дає гарні врожаї на слабо-кислих та кислих ґрунтах [3,4] 

Озиме тритикале має агротехнічне значення. Завдяки сильному кущенню і швидкому 

росту навесні воно добре пригнічує бур’яни, навіть багаторічні, і є добрим попередником для 

інших культур. 
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Основними положеннями наших досліджень є проведення еколого-технологічної 

оцінки ефективності вирощування даної культури в коротко-ротаційних сівозмінах Полісся. 

Серед зернових культур, що вирощуються в нашій країні, озиме тритикале займає 

особливе місце. Значення його обумовлене, в першу чергу, поєднанням таких двох важливих 

біологічних якостей – зимостійкості та невибагливості до умов вирощування [5] 

Тритикале– цінна продовольча, кормова і технічна культура. Продовольча цінність 

його визначається значним (9-17%) вмістом повноцінних білків та легкозасвоюваних 

вуглеводів (65-75 %), а також важливих вітамінів. До складу зерна входять ненасичені жирні 

кислоти, здатні розчиняти холестерин в організмі людей. Хліб із його борошна відзначається 

високою калорійністю (1 кг. містить 2481 ккал.), має хороший смак і аромат. 

Інтенсифікація зернового господарства привела до істотних змін у сортовому складі 

озимого тритикале. Селекціонерами створені й широко запроваджуються на полях 

сільськогосподарських підприємств короткостебельні, стійкі проти вилягання сорти озимого 

тритикале. 

Посівні площі озимого тритикале в Україні в останні роки збільшуються. Висівають 

його переважно в зоні Полісся.  

Озимі культури мають велике значення у збільшенні виробництва зерна у багатьох 

країнах світу. В типових районах їх вирощування вони дають більш високі врожаї, ніж ярі. 

Зменшення посівів озимої пшениці і розширення площ озимого тритикале необхідне і 

диктується екологічними та економічними міркуваннями. Адже в зоні Полісся, в структурі 

посівів, частка озимого тритикале може становити до 20 %, а в Лісостепу – до 15 % [5]. 

Основною метою інтенсивних технологій є формування максимального врожаю 

озимих культур, яке можливе тільки в тому випадку, якщо розроблений комплекс агрозаходів, 

що включають в себе забезпечення рослин достатньою кількістю всіх елементів живлення 

протягом вегетаційного періоду. Слід зазначити, що однією з основних завдань біологізації 

землеробства є відновлення родючості ґрунту, основа  якого поповнення ресурсів 

органічної речовини. Так як можливості застосування гною , торфу, компостів обмежені, 

виникає необхідність застосування інших джерел на добрива (солома - побічна продукція 

попередника, сидерати) для більш радикального поповнення органічної речовини ґрунту, 

вирішення проблеми бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті, охорони навколишнього 

середовища, економічної та енергетичної ефективності, що має досить цінне практичне 

значення. 

Узагальнені дані показують, що можна застосувати солому, удобрюючи нею грунт, 

але необхідно забезпечувати умови її швидкого розкладання ґрунті [3,8] 

Застосування соломи, поживних залишків, побічної продукції попередника - це 

додаткове джерело органіки, покращений температурний і водний режим ґрунту, 

покращені умови життєдіяльності живих організмів. 

Порівняно з озимою пшеницею тритикале менш вибагливе до попередників, у 

тому числі й до повторного вирощування. Все ж потенційні можливості районованих його 

сортів найбільшою мірою виявляються при вирощуванні їх після кращих попередників, 

особливо при недостатньому внесенні добрив. За даними дослідів наукових установ, 

урожайність жита за рахунок кращих попередників підвищується на 6- 40%. До таких 

попередників в зоні Полісся належать: зайняті пари (люпином, вико-вівсяними сумішами, 

озимими на зелений корм і силос); багаторічні трави одноукісного використання, рання 

картопля, льон-довгунець, кукурудза на зелений корм; у Лісостепу — багаторічні трави на 

один укіс, озимі та кукурудза на зелений корм, вико-вівсяні суміші на зелений корм і сіно, 

горох на зерно, озима пшениця. При вирощуванні жита слід враховувати можливість 

вилягання посівів високорослих сортів при розміщенні їх після удобрених зайнятих 

парів і багаторічних трав на родючих ґрунтах [7]. 

Вирощування озимих культур за сучасною технологією потребує все більш високого 

рівня біологічних знань, врахування більшого числа факторів. Інтенсивна технологія 

вирощування озимого жита має цілий ряд недоліків. Серед них забруднення 
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навколишнього середовища, збільшення виробничих витрат на виконання технології. 

Впровадження енергозберігаючих альтернативних технологій буде сприяти помітному 

поліпшенню екології навколишнього середовища, одержанню чистої продукції, підвищенню 

родючості ґрунту при одночасному зниженні витрат на виробництво продукції 

В.Ф.Камінський та ін. доводять, що інтенсивні технології вирощування озимого жита 

порівняно з біологізованими забезпечують одержання високих і стабільних врожаїв(67,6-

72,6 ц/га), є надто енергонасиченими і можуть викликати значні застереження відносно 

чистоти одержуваної продукції і навколишнього середовища. Економічна та енергетична 

оцінка біологізованих технологій дає можливість стверджувати, що вони рівноцінні 

інтенсивним за даними характеристиками чи навіть переважають останні [6] 
Дослідження по ефективності технологій вирощування жита проводиться в 

лабораторії інтенсивних технологій вирощування зернових колосових і кукурудзи 
Інституту землеробства НААН. Дослідження з житом в 2003-2013 рр. показали, що найвищі 
прирости врожаю зерна від застосування мінеральних добрив одержані на моделях 
інтенсивної та енергонасиченої технології (К90-130 ;Р 90-130 ;К120-180) -33,7-34,0 ц/га, причому більша 
ефективність використання добрив відмічалась на фоні інтегрованої системі захисту. 
Але при ресурсозберігаючих технологіях помітно зростає коефіцієнт енергетичної 
ефективності, досягаючи 6,55 для варіанту ресурсозберігаючої технології  і  7,42 
ресурсозберігаючої біологізованої. 

Встановлено, що серед зернових культур, вирощуваних в зоні Полісся України самі 
високі затрати загальної енергії на 1 га відмічені на вирощуванні ярих самі низькі - на 
пшениці і житі [9] 

Різноманітність результатів урожайності озимої пшениці і жита у виробництві 
вказують на невикористані резерви жита. Виведення високопродуктивних короткостебельних 
сортів озимого жита та їх впровадження реально дозволить змінити співвідношення площ 
жита в структурі озимих, доводячи долю останнього до 1/3. 

Як свідчать результати останніх наукових досліджень, тритикалеуспішно 
конкурує з пшеницею і в Україні є реальна можливість щорічно одержувати більше 1 
млн. т зерна жита [8] 

Тритикале менш вимогливе до вологи, ніж озима пшениця. Маючи добре розвинену 
кореневу систему, воно досить ефективно використовує запаси вологи грунту, що створені 
осінньо-зимовими опадами. Тритикале легко витримує весняні посухи (табл.1).  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика залежності росту і розвитку зернових 

І групи від температури 

 

Показники 

 

 

Озимі 

жито пшениця тритикале ячмінь 

Мінімальна температура 

проростання, °С 
1-2 1-4 1-3 1-4 

Оптимальна температура 

проростання, °С 
15-20 12-20 14-20 12-16 

Морозостійкість вузла кущіння 

взимку, °С 
-20-22 -17-20 -18-20 -10-12 

Морозостійкість розгартованих озимих 

рослин внаслідок відтавання-замерзання 

і ярих навесні, °С 

-10-12 -6-8 -6-10 -5-7 

Мінімальна температура початку 

росту рослин. °С 
2-3 3-5 3-4 3-5 

Початок прирослу сухої маси, °С 4-6 4-6 4-6 4-6 

Оптимальна температура росту 

рослин, °С 
18-20 20-25 20-24 20-25 

Сума температур від першого листка до 

повної стиглості. °С 
1700-2100 1900-2500 1800-2300 1700-2100 
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Транспіраційний коефіцієнт жита менший 400-500. Найбільшої шкоди завдає ґрунтова 

посуха у фазі виходу в трубку, коли у рослин формуються генеративні органи. Після цвітіння 

тритикалемало вимогливе до вологи, але на легких піщаних грунтах навіть незначна 

посуха негативно впливає на налив зерна. 

Тритикале має добре розвинену кореневу систему з високою засвоювальною 

здатністю. Тому озиме тритикаледобре росте на різних грунтах. Високі врожаї 

вирощують навіть на бідних піщаних грунтах Полісся. Непогано тритикале родить при 

достатньому удобренні на дерново-підзолистих піщаних, торфово-болотних, важких 

глинистих та інших малопридатних для озимої пшениці грунтах ( табл.2) [5,8]. 

Таблиця 2 

Оцінка попередників для зернових культур у зоні достатнього зволоження  

(в балах за 5-ти бальною шкалою) 

Зернові 

культури 

Б
аг

ат
о

р
іч

н
і 

б
о

б
о

в
і 

тр
ав

и
 

З
ер

н
о

 б
о

б
о

в
і 

к
у

л
ь
ту

р
и

 

О
д

н
о

р
іч

н
і 

тр
ав

и
 

Просапні 

О
зи

м
и

й
 р

іп
ак

 

Б
аг

ат
о

р
іч

н
і 

зл
ак

о
в
і 

тр
ав

и
 

Л
ь
о

н
-д

о
в
гу

н
е
ц

ь
 

Г
р

еч
к
а 

О
в
ес

 

О
зи

м
а 

п
ш

е
н

и
ц

я
 

О
зи

м
е 

ж
и

то
 

О
зи

м
и

й
 я

ч
м

ін
ь
 

Т
р

и
ти

к
ал

е
 

Я
р

и
й

 я
ч

м
ін

ь
 

Я
р

а 
п

ш
ен

и
ц

я
 

К
ар

то
п

л
я
 

К
у

к
у

р
у

д
за

 

Ц
у

к
р

о
в
і 

б
у

р
я
к
и

 

Озима 

пшениця 
5 4+ 4 4 3+ 3+ 4 3+ 4 3+ 3 2 2 2 2 2 2 

Озиме 

тритикале 
5 5 4+ 4 4 2 4 4 4 3+ 3 3 3 3 3 3 3 

Тритикале 5 4+ 4+ 4 4 3 4 4 4 3+ 3 2 2 3 2 2 2 

Озимий 

ячмінь 
5 4+ 4 4 3+ 3+ 4 3+ 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

Ярий 

ячмінь 
5 5 4+ 4+ 4 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Яра 

пшениця 
5 5 4 5 4 5 4 3+ 3+ 3+ 3+ 2 2 2 2 2 2 

Овес 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 3+ 3 3 2 3 

 

Тритикале добре витримує підвищену кислотність (рН < 5 5) і незначну засоленість 

грунту.Маючи нижчі вимоги до грунту порівняно з іншими зерновими культурами, 

тритикалегарантує відносно стабільну врожайність на бідних грунтах. На кращих грунтах 

урожайність жита зростає, але поступається за продуктивністю пшениці чи ячменю. 

За сучасного дефіциту ресурсів, а особливо мінеральних добрив, при тривалому 

застосуванні добрив оптимальні умови для росту і розвитку зернових створюються при 

комбінованій (органо-мінеральній) системі, при дотриманні всіх агротехнічних заходів, можна 

одержувати високі врожаї зернових культур при інтенсивних технологіях їх вирощування і на 

цій основі забезпечує найвищу стабільність зернового господарства. 
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УРАЖЕННЯ СІЯНЦІВ ГРУШІ ЗВИЧАЙНОЇ ГРИБНИМИ ХВОРОБАМИ 

Євпат М. В., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Груша займає по площі друге місце після яблуні серед плодових деревних порід. На 

бідних дерново-підзолистих грунтах Полісся грушу вирощують здебільшого на насіннєвих 

підщепах, які добре пристосовані до таких грунтів. Дика лісова груша представлена великою 

кількістю генотипів і форм, у яких може бути цілий ряд негативних ознак (низька зимо- та 

посухостійкість, недостатня сумісність чи прихована її форма тощо), які можуть негативно 

впливати як на технологічність при вирощуванні саджанців, так і на продуктивність дерев у 

саду. Крім того, більшість форм лісової груші дуже уражується грибними хворобами (паршею, 

бурою і білою плямистостями), що може істотно впливати на збереженість листкового 

апарату, і тому необхідно проводити захисні обробки фунгіцидами з метою поліпшення 

якісних і кількісних показників сіянців. Зважаючи на все це, маточно-насіннєві сади груші 

звичайної повинні закладатись відбірними формами, що пройшли детальне вивчення [1, 3] 

Проте наразі немає насаджень маточно-насіннєвих дерев груші для вирощування 

сіянців, що використовуються в розсаднику. Тому актуальним є пошук стійких 

високопродуктивних в саду і шкілці сіянців маточно-насіннєвих дерев форм груші звичайної 

для створення маточних насаджень [2]. 

Місце досліджень – ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного 

університету (південно-східна частина м. Житомира). 

Рельєф площі під насадженнями – невеликий схил (30) південної експозиції, 

підгрунтові води знаходяться на глибині близько 3 м. Грунт – чорнозем неглибокий 

малогумусний, крупнопилуватий, середньосуглинковий, вилугуваний. Вміст фізичної глини – 

34,3 %. Гумусу у верхньому орному шарі (0–40 см) – 4,3 %, рухомого фосфору (Р2О5) – 16,7, 

обмінного калію (К2О) – 5,6 мг на 100 г грунту. рН водне – 7,1. Сума ввібраних основ – 26,6 

мг.-екв. на 100 г грунту. Ділянка незрошувана. 

В досліді вивчали відібрані в м. Житомир перспективні форми маточно-насіннєвих 

дерев груші звичайної. З даних дерев відбирали плоди, а потім насіння та висівали його в 

шкілку сіянців. 

Ступінь ураження сіянців груші найбільш поширеними грибними хворобами 

представлено в табл. 1. Саме грибні хвороби, особливо бура плямистість, можуть гальмувати 

ростові процеси сіянців груші та істотно знижувати вихід сіянців. З метою підвищення 

достовірності отриманих результатів обробіток насаджень фунгіцидами для профілактики 

грибних захворювань та боротьби з ними від час вегетації не проводили. Як бачимо, форми 



38 
 

практично не уражувались борошнистою росою і паршою. Щодо бурої плямистості листя 

(філостиктоз), то сильного ураження зазнало листя форми № 8 (3,4 бала). Решта форм цим 

захворюванням або не уражувались взагалі, або уражувались дуже неістотно (в межах 0,2–0,7 

бала). 

Таке незначне ураження сіянців грибними хворобами можна пояснити ретельним 

добором візуально здорових маточно-насіннєвих дерев, що передають генетичну стійкість до 

грибних хвороб насіннєвому потомству, адже маточно-насіннєві дерева значною мірою 

самоплідні. 

Біометричні показники сіянців також є дуже важливими, оскільки від них залежить їх 

сіянців. Товщина рослин (вимірюється на відстані 10 см від грунту) у досліджуваних форм в 

середньому за два роки досліджень коливалася від 6,0–6,2 мм у №№ 2, 6, 7 до 5,3 у №№ 1, 5. 

Висота рослин склала 25–36 см. Форми №№ 1 і 3 мали значну кількість бічних розгалужень, 

що знижує їх технологічність, адже ці галуження доводиться видаляти після викопування 

сіянців. У решти форм галуження було незначне або відсутнє. 

 

 

Таблиця 1 

Ураження сіянців груші хворобами (бал), середнє за 2018–2019 рр. 

Форма Борошниста роса Парша Бура плямистість 

№ 1 0 0 0,4 

№ 2 0 0 0 

№ 3 0 0,3 0,6 

№ 4 0,3 0 0 

№ 5 0 0 0,7 

№ 6 0,2 0 0,2 

№ 7 0,2 0,5 0,2 

№ 8 0 0 3,4 
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СОРТІВ ЯБЛУНІ НА КЛОНОВУ ПІДЩЕПУ 

 

Кримовський В.І., магістрант 

Пелехатий В.М., к.с.-г.н., доцент 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Яблуня – провідна плодова порода у нашій країні і в світі. Сучасні насадження яблуні 

закладаються виключно на вегетативно розмножуваних (клонових) підщепах. Велике 

значення при цьому має висота щеплення, від якої залежить сила росту дерев в саду та їх 

продуктивність. Важливо знайти оптимальну висоту щеплення для кожної підщепи в 

конкретних грунтово-кліматичних умовах. 

В досліді викоритовували підщепу 62-396. Це кaрликовa чeрвонолистa пiдщeпa 

сeлeкцiї В.I. Будaговського, отримaнa вiд схрeщувaння гiбриду 13-14 х ПБ 9. Пiдщeпa iндукує 

рaннє плодоношeння. Мaточний кущ слaборозлогий, з сeрeдньою кiлькiстю злeгкa колiнчaтих 

помiрної сили росту вiдсaдкiвкaштaнового кольору з коротким мiжвузлям. Вiдсaдки дружно 

вiдростaють вeсною i тaкож дружньо зaвeршують вeгeтaцiю в кiнцi жовтня, добрe 

обкорiнюючись. Корeнeвa систeмa здaтнa витримувaти мороз до мiнус 12–13 о С [3]. Дана 

підщепа добре зарекомендувла себе в саду [1]. 

Дослiджeння проводилися впродовж 2017-2019 рокiв в Iнститутi помологiї iм. 

Л.П. Симирeнкa НAAН Укрaїни в зонi Лiсостeпу Укрaїни нa дeрново-сeрeдньопiдзолистих 

ґрунтaх. Дослiднa дiлянкa булa вирiвнянa в рeльєфному тa ґрунтовому вiдношeннi. Грунт 

ділянки – дерново-селедньопідзолений. 

Для хaрaктeристики рiвня eкономiчної eфeктивностi виробництвa яблук сортiв 

Aйдaрeд, Скiфськe золото i Флорiнa використовують нaступнi покaзники: урожaйнiсть з 1 гa, 

собiвaртiсть 1 т продукцiї, фaктичнi цiни рeaлiзaцiї 1 цeнтнeрa плодiв, прибуток, рiвeнь 

рeнтaбeльностi сaдiвництвa. При розрахунку економічної ефективності в досліді 

використовували методику економічної та енергетичної оцінки насаджень в садівництві [2], 

брали ціни 2019 року. Показники економічної ефективності вирощування нових клонових 

підщеп яблуні в маточнику вертикальних відсадків представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Економічна ефективність насаджень яблуні за різної висоти ркулірування 

Покaзники 
Флорiнa 

(20 см) 

Флорiнa 

(30 см) 

Скiфськe 

золото (20 см) 

Скiфськe 

золото (30  см) 

 Урожaйнiсть, т/гa 13,12 17,7 12 15 

Товaрнiсть плодiв, % 93 83 97 91 

 Мaтeрiaльно грошовi зaтрaти 

нa 1 гa, тис. грн. 
14,71 16,94 15,65 16,28 

 Собiвaртiсть 1 т, тис. грн. 1,12 0,96 1,30 1,09 

Сeрeдня цiнa рeaлiзaцiї 1 т, 

тис. грн. 
3 2,5 3,5 3,2 

 Вaртiсть продукцiї з 1 гa, тис. 

грн.  
39,36 44,25 42,00 48,00 

 Прибуток з 1 гa, тис. грн.  24,65 27,31 26,35 31,72 

 Рiвeнь рeнтaбeльностi, % 167,5 161,2 168,3 194,8 

 

Дослiджeння тa eкономiчний aнaлiз покaзaли, що високa урожaйнiсть (15 т/гa) при 

вiдмiннiй якостi плодiв (91% вищого тa пeршого товaрного сорту) булa зaфiксовaнa у вaрiaнтi 

дослiду сорту Скiфськe золото при висотi окулiрувaння 30 см. Вищий у цьому вaрiaнтi i 

покaзник рeнтaбeльностi – 194,8%. 
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Отжe, можнa зробити висновок, що нa прибутковiсть виробництвa яблук впливaє нe 

лишe урожaйнiсть, a й товaрнa якiсть плодiв. Низький покaзник рeнтaбeльностi у сорту 

Aйдaрeд при висотi окулiрувaння 20 см -25,1%. 

Список використаної літератури 
1. Макарова Д. Г., Майдебура В. І. Формування елементів продуктивності щеплених 

дерев яблуні (Malus domestica Borkh.). Садівництво. 2012. Вип 65. С. 63–68. 

2. Методика економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, сортів, інвестицій в 

основний капітал, інновацій та результатів технологічних досліджень у садівництві / За ред. 

О. М. Шестопаля. Київ : НЦ УААН «Плодівництво», 2006. 140 с. 

3. Татаринов А. Н. Садоводство на клоновых подвоях. Киев : Урожай, 1988. 208 с. 

 

ВПЛИВ ВИСОТИ ОКУЛІРУВАННЯ НА КЛОНОВУ ПІДЩЕПУ 62-396 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ 

 

Кримовський В.І., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Культура яблуні в Україні – важлива галузь сільського господарства, яка дає населенню 

цінні продукти харчування – плоди, а їх виробникам значні прибутки, що надзвичайно 

важливо в умовах ринкових відносин. Яблуко – один з найцінніших плодів. Свіжі яблука в нас 

можна споживати цілий рік. Уже в червні на ринках з'являються плоди ранніх сортів, хоч 

основна пора яблук настає восени. Плоди пізніх сортів зберігаються до весни, а то й до літа. 

Сучасні насадження яблуні закладаються виключно на вегетативно розмножуваних 

(клонових) підщепах. Велике значення при цьому має висота щеплення, від якої залежить сила 

росту дерев в саду та їх продуктивність. Важливо знайти оптимальну висоту щеплення для 

кожної підщепи в конкретних грунтово-кліматичних умовах. 

В дослідженнях викоритовували підщепу 62-396. Це кaрликовa чeрвонолистa пiдщeпa 

сeлeкцiї В.I. Будaговського, отримaнa вiд схрeщувaння гiбриду 13-14 х ПБ 9. Пiдщeпa iндукує 

рaннє плодоношeння. Мaточний кущ слaборозлогий, з сeрeдньою кiлькiстю злeгкa колiнчaтих 

помiрної сили росту вiдсaдкiвкaштaнового кольору з коротким мiжвузлям. Вiдсaдки дружно 

вiдростaють вeсною i тaкож дружньо зaвeршують вeгeтaцiю в кiнцi жовтня, добрe 

обкорiнюючись. Корeнeвa систeмa здaтнa витримувaти мороз до мiнус 12–13 о С [2]. Дана 

підщепа добре зарекомендувла себе в саду [1]. 

На підщепі вирощували зимові сорти яблуні: Айдаред (контроль), Флоріна, Скіфське 

золото. Висота щеплення 20 і 30 см. 

Дослiджeння проводилися впродовж 2017-2019 рокiв в Iнститутi помологiї iм. 

Л.П. Симирeнкa НAAН Укрaїни в зонi Лiсостeпу Укрaїни нa дeрново-сeрeдньопiдзолистих 

ґрунтaх. Дослiднa дiлянкa булa вирiвнянa в рeльєфному тa ґрунтовому вiдношeннi. Грунт 

ділянки – дерново-селедньопідзолений. 

Продуктивнiсть є визнaчaльним господaрсько-бiологiчним покaзником сортiв яблунi, 

що свiдчить нa скiльки умови вирощувaння сприятливi тa eфeктивнi. Головним покaзником, 

що визнaчaє рiвeнь продуктивностi плодових нaсaджeнь яблунi – є урожaйнiсть. Урожaйнiсть 

плодових дeрeв – цe вирiшaльний покaзник, що хaрaктeризує рiвeнь продуктивностi плодових 

нaсaджeнь яблунi, i влaснe, тe, зaрaди чого i вирощуються дeрeвa яблунi. Урожaйнiсть 

формується пiд впливом бaгaтьох фaкторiв: клiмaтичних тa ґрунтових умов, фiтосaнiтaрного 

стaну тa конструкцiї нaсaджeнь. 

Рeзультaтaми дослiджeнь встaновлeно, що мaксимaльнe нaвaнтaжeння плодaми, нe 

зaлeжно вiд висоти окулірування, мaв сорт Флорiнa. Якщо ж порiвнювaти кiлькiсть плодiв по 

кожному сорту зaлeжно вiд висоти окулiрувaння, то можнa зробити висновок, що кiлькiсть 

плодiв у сортiв Aйдaрeд i Скiфськe золото при висотi окулiрувaння 20 см булa дeщо мeншою, 

нiж при 30 см. Зaгaлом у всiх сортiв зa рeзультaтaми дослiджeнь спостeрiгaється, що при висотi 
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окулiрувaння 30 см булa бiльшa кiлькiсть плодiв нa одному дeрeвi, нiж при висотi 

окулiрувaння 20 см. Порiвнюючи всi вaрiaнти з контролeм, можнa вiдмiтити, що нa контролi 

булa нaймeншa кiлькiсть плодiв.  

Що стосується сeрeдньої мaси одного плоду, то нaйбiльшa мaсa плодiв булa у сорту 

Скiфськe золото. Дeщо вiдрiзнялaся мaсa плодiв у сортiв Флорiнa i Aйдaрeд порiвняно з 

сортом Скiфськe золото. Цe можнa пояснити тим, що iз змeншeнням нaвaнтaжeння плодaми 

нa дeрeвi зростaє сeрeдня мaсa сaмого плоду. I як видно з тaблицi 3.4 сaмe в сорту Айдаред 

кiлькiсть плодiв нa дeрeво булa нaймeншою. Тaкож нa вeличину дaного покaзникa спричинили 

вплив клiмaтичнi умови тa aгротeхнiчнi зaходи. 

У цiлому нaйвищий покaзник урожaйностi був у сорту Флорiнa при висотi 

окулiрувaння 30 см i стaновив у 2017 роцi – 17,82 т/гa, a в 2019 – 17,63 т/гa. Дeщо вiдрiзняється 

урожaйнiсть сорту Флорiнa при висотi окулiрувaння 30 см, порiвняно з сортaми Aйдaрeд i 

Скiфськe золото. У ходi провeдeних дослiджeнь видно, що дeрeвa сортiв Скiфськe золото i 

Флорiнa нa пiдщeпi 62-396 плодоносять стaбiльно, a от сорт Aйдaрeд схильний до 

пeрiодичного плодоношeння. Зaгaлом. як свiдчaть тaбличнi дaнi всi сорти нa пiдщeпi 62-396 

мaли досить високi рeзультaти. Але найвищий сумарний урожай за роки досліджень був 

зібраний у сорту Скіфське золото (30 см) і склав 87,3 т/га, що суттєво вище контрольного 

варіанту. 
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Вирощування ремонтантної малини стає все більш популярною з огляду на наявність 

попиту як всередині країни, так і на зовнішніх ринках. Однак сортимент культури все ще 

залишається досить обмеженим. Натомість існує ряд вітчизняних перспективних сортів, які 

потребують детального вивчення та широкого впровадження [3]. Мета досліджень – пошук 

перспективних для зони Центрального Лісостепу сортів ремонтантної малини. Вивчали сорти 

селекції кафедри садівництва Національного університету біоресурсів і природокористування 

України (м. Київ) 

Місце проведення досліджень – Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного 

коледжу (с. Верхівня Ружинського району Житомирської області). Рельєф площі під 

насадженнями рівнинний, підґрунтові води знаходяться на глибині близько 6 м. 

Грунт – чорнозем типовий малогумусний легкосуглинковий на лесі. Вміст гумусу у 

верхньому орному шарі – до 4,3 %, у нижніх горизонтах – 1,1–2,0 %; рН сольове – 6,8; Р2О5 – 

4,6–15,5 мг, К2О – 14,1–19,4 мг на 100 г грунту. 

Сумарний урожай за 2 роки досліджень найбільшим виявився у сорту Осіннє сяйво – 

68,2 т/га, або на 15 % більше, ніж у контролі. Істотно вищим був також сумарний урожай у 

сорту Космічна – 64,1 т/га, або на 8 % більше за контроль. Найкрупнішими виявилися ягоди у 

сортів Осіннє сяйво та Княгиня – середня маса відповідно 3,7 та 3,4 г. Досить великими були 

ягоди у сорту Космічна – 3,2 г. Маса ягід контрольного сорту Бабине літо в середньому склала 

2,6 г. 

Економічну ефективність розраховували у відповідності до методики в садівництві [1, 

2, 4]. При розрахунку економічної ефективності в досліді використовували ціни 2019 року. 

Показники економічної ефективності вирощування нових клонових підщеп яблуні в 

маточнику вертикальних відсадків представлені в табл. 3.5. Вирощування ягід усіх 

досліджуваних сортів малини було рентабельним. Найкращі показники отримано по сортах 

Осіннє сяйво (прибуток 511 грн. з 1 га при рівні рентабельності 166 %) та Космічна (прибуток 

464 грн. з 1 га при рівні рентабельності 152 %). 

 

Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування сортів ремонтантної малини 

№ 

п/п 
Показники 

Варіант 

Бабине літо 

(к-ль) 
Княгиня Космічна Осіння 

Осіннє 

сяйво 

1. Урожайність з 1 га, т 59,10 61,06 64,10 61,06 68,23 

2. 
Вартість продукції, 

тис. грн./га 
709,20 732,72 769,20 732,72 818,76 

3. 
Виробничі витрати, 

тис. грн./га 
287,02 292,38 305,20 290,51 308,03 

4. 
Собівартість 1 кг 

ягід, грн. 
4,86 4,79 4,76 4,76 4,51 

5. 
Прибуток, тис. 

грн/га 
422,18 440,34 464,00 442,21 510,73 

6. Рентабельність, % 147 151 152 152 166 
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За результатами проведених досліджень в зоні Центрального Лісостепу на типових 

чорноземних ґрунтах рекомендується закладання плантацій ремонтантної малини сортів 

Осіннє сяйво та Космічна зі схемою садіння 3,0 х 0,5 м, що забезпечує найвищу 

продуктивність насаджень та високу якість ягід. 
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Вступ. В умовах відродження галузі тваринництва товаровиробникам необхідно 

шукати шляхи збільшення виробництва високобілкових кормів та підвищення продуктивності 

кормового поля. 

Однією з перспективних кормових культур на Україні є козлятник східний (Galega 

orientalis Lam.), який відзначається високою кормовою і насіннєвою продуктивністю, 

скоростиглістю, довголіттям та підвищеним вмістом протеїну. Це багаторічна трав`яниста 

рослина, зустрічається у природних умовах на Північному Кавказі, в Дагестані, Вірменії, 

Азербайджані, зрідка в Криму.  

Потенційна продуктивність козлятнику східного залежить від численних факторів, що 

впливають на умови росту: родючість ґрунту, водний і поживний режими, особливість 

агротехніки і в цілому культури землеробства. Як бобова культура, він, перш за все, має високу 

азотфіксуючу здатність і повністю забезпечує себе азотом. Тривале використання посівів і 

відсутність потреби в азотних мінеральних добривах дають значну економічну ефективність, 

тому ця культура цікава спеціалістам з кормовиробництва [1, 3]. 

Оскільки ціни на енергоносії та концентровані корми невпинно зростають, виникає 

необхідність в нових високобілкових рослинах, які відповідали б зоотехнічним нормам, 

давали високі врожаї, знижували собівартість корму та підвищували його якість. 

Значення, переваги та використання культури. Козлятник східний поширюється у 

кормовиробництві України, Білорусі, Молдови, Естонії та багатьох областей Росії. Наукові 

дослідження та досвід господарств у різних ґрунтово-кліматичних умовах свідчать про 

перспективність цієї культури. Серед бобових вона відзначається інтенсивним накопиченням 

вегетативної маси в ранньовесняний період, внаслідок чого корм можна одержати на 10-15 діб 

раніше від конюшини та люцерни.  

Рослини дають хороший урожай насіння, мають високий коефіцієнт розмноження, 

тому козлятник швидко впроваджується у виробництво. 
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Урожай зеленої маси козлятнику східного перевищує 80 т/га, сіна – 17-18 т/га. В 100 кг 

зеленої маси міститься 20-22 кормових одиниці, відповідно в сіні – 57-58, в силосі – 22. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном становить 126-216 г. У кормі 

виявлено вітаміни, вуглеводи, мікроелементи та інші речовини [2, 4]. 

Корми з козлятнику добре поїдаються багатьма видами свійських тварин. Зелену масу 

використовують на корм у свіжому вигляді, на сіно, сінаж, трав`яне борошно, а також для 

виготовлення силосу та білкових концентратів. Козлятник є добрим медоносом. 

Як багаторічна культура протягом 10-15 років не потребує витрат на насіння, азотні 

добрива, паливно-мастильні матеріали для основного та передпосівного обробітку ґрунту 

тощо. Собівартість кормової одиниці зеленої маси його в 3-4 рази нижча за однорічні 

культури. Потужна коренева система козлятнику перешкоджає змиванню ґрунту на схилах, а 

стерня – видуванню під час пилових бур, вона сприяє затримці снігу і накопиченню вологи в 

зимово-весняний  період. 

Оскільки козлятник – бобова рослина, він не потребує азотних добрив, бо за допомогою 

бульбочкових бактерій зв`язує атмосферний азот. Крім того, він залишає в ґрунті значну 

кількість органічних речовин, поліпшуючи аерацію його, є найкращим попередником для 

інших культур.  

Козлятник східний може витримувати під сніговим покривом морози до 40о С, а навесні 

та восени – зниження температури до 2-3оС і нижче. 

Особливої уваги потребують якісна підготовка насіння до посіву з обов’язковим 

проведенням скарифікації та інокуляції специфічними штамами бульбочкових бактерій, 

передпосівна підготовка ґрунту, некореневе підживлення насінників мікроелементами і захист 

посівів від шкідників і хвороб.  

Велика роль козлятнику східного у збереженні довкілля. Фіксація азоту бульбочковими 

бактеріями з повітря дозволяє  знижувати норму мінерального азоту, що економічно вигідно: 

1 т білка, виробленого бобовими рослинами, наполовину дешевша від такої самої його 

кількості, синтезованого з азоту мінеральних добрив. Завдяки широко розгалуженій кореневій 

системі поліпшує агрофізичні, агрохімічні і біологічні властивості ґрунтів, що засвоюються 

корінням з підґрунтя. 

Доказано, що винесення з ґрунту з 1 т сухої речовини становить: азоту 30 кг, фосфору 

5, калію 21, кальцію 18 кг. Отже, одержати високий урожай зеленої маси або насіння без 

внесення достатньої кількості добрив неможливо. 

Таблиця 1 

Потреба козлятнику східного у добривах 

Вміст поживних 

речовин у ґрунті, 

мг/100 г 

Ступінь 

потреби 

У рік посіву У подальші роки 

без покриву під покрив 

(ярі зернові) 

Фосфорні добрива в діючій речовині Р2О5, кг/га 

4,6-11,0 середня 200 275 100 

11,1-24,0 низька 160 220 80 

24,0 незначна 70 160 60 

Калійні добрива в діючій речовині К2О, кг/га 

5,1-10,0 велика 360 405 180 

10,1-20,0 середня 320 325 160 

20,0 низька 280 295 140 
Найбільша поживність зеленої маси козлятнику припадає на період бутонізації – 

першої половини цвітіння. У цей час, внаслідок незначного вмісту алкалоїдів, він виявився 
найкращим кормом для багатьох видів тварин. Вміст протеїну  на початку цвітіння рослин 
перевищує (на суху речовину) 32 %, білка – 20, жиру – 3, клітковини – 31, безазотних 
екстрактивних речовин – 42, попелу – 10%, каротину – 50–60 мг/100 г, аскорбінової кислоти – 
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500–900 мг/100 г. Перетравність корму в зазначений період становить: протеїну до 76%, білка 
– 75, жиру – 55, клітковини – 51, безазотистих екстрактивних речовин – до 81% [6]. 

Передпосівна обробка насіння козлятнику східного азотфіксувальними мікробними 
штамами дає можливість розробити екологічно безпечні технології вирощування цієї 
багаторічної бобової культури, що сприятиме не тільки одержанню високих сталих урожаїв, а 
й збалансованому забезпеченню рослин азотом, зменшенню витрат мінеральних добрив, 
зниженню вмісту нітратів у зеленій масі, відтворенню родючості ґрунтів. 

Переваги козлятнику:  
 тривале життя агрофітоценозів (близько 15 років);  
 за ранньостиглістю перевищують традиційні аналоги (люцерну посівну та 

конюшину червону);  
 рослини  характеризуються підвищеною морозостійкістю (витримують заморозки 

до –30 °С); 
 листки не осипаються в сіні;  
 рослини не пошкоджуються шкідниками та хворобами. 

Таблиця 2 

Біохімічний склад надземної маси козлятника східного 

залежно від віку рослин, % на абсолютно суху речовину [7] 

Показники Фаза вегетації 

стеблування бутонізація цвітіння плодоношення 

Суха речовина 17,0 17,6 22,1 34,1 

Протеїн 25,1 24,6 19,3 15,0 

Цукор 6,6 6,1 7,0 4,5 

Жир  3,6 3,4 3,3 3,0 

Клітковина 21,3 23,0 28,7 32,9 

БЕР 40,2 39,7 39,0 53,9 

Зола 4,9 5,3 5,4 5,5 

 мг% на сиру масу: 

Аскорбінова кислота 

Каротин  

 

108,2 

5,5 

 

118,9 

5,8 

 

110,6 

7,1 

 

77,9 

4,2 

Отже, однією з основних переваг козлятника східного над традиційними кормовими 
культурами –  це високий темп росту і розвитку, що забезпечує збиральну стиглість зеленої 
маси на 15–20 діб раніше люцерни й конюшини.  За вмістом білка козлятник східний у фазі 
цвітіння значно перевищує люцерну й еталон ФАО.   

З метою багаторічного збереження травостоїв необхідно один раз на 3–4 роки залишати 
поле для достигання насіння, тобто для досягнення повного біологічного циклу і відновлення 
фізіологічних функцій рослин, що запобігає виснаженню і зрідженню плантацій. Схожість 
насіння зберігається до 7–8 років. 
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КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПЕЛЮШКО-ВІВСЯНОЇ СУМІШКИ 

ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ТА СОРТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

 

Панчишин В. З., к. с.-г. н., 

Кравець І. В., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Вступ. Овес та пелюшка (горох польовий) традиційно вважаються кормовими 

культурами. Про це свідчать їх характеристики. Овес відзначається високим вмістом білка (12-

18%), крохмалю (41%), жиру (4-5%) і золи (4%). Овес є незамінним концентрованим кормом 

для коней, молодняку великої рогатої худоби, свиней і птиці. Зерно вівса є еталоном для інших 

кормових культур, оскільки 1 кг його відповідає одній кормовій одиниці [1].  

При цьому вміст перетравного протеїну становить 85-92 г. У зерні вдосталь вітамінів 

(Вb В2) і мікроелементів (кобальт, цинк, марганець). У 100 кг вівсяної соломи міститься 31 к. 

од., полови - 46 к. од. За поживністю і засвоєнням це найкращий грубий корм. Овес також 

висівають на зелений корм і сіно в суміші з викою, горохом, чиною [3]. 

Зерно гороху містить 20-35% білка, крохмаль, цукри, жир, вітаміни, каротин, 

мінеральні речовини (солі калію, кальцію, марганцю, заліза, фосфору). В 1 кг зерна гороху 

міститься 1,17 к. од. та 180-240 г перетравного протеїну, 15,2 г лізину. Горохове борошно 

використовують при виробництві концентрованих кормів. Тваринам згодовують також зелену 

масу, сіно, солому, кормова поживність яких завдяки високому вмісту білка значно вища 

порівняно зі злаковими культурами. Крім багатого на білок зерна, горох може забезпечити 

потреби у високоякісному сіні, сінажу, зеленій масі, полові та соломі. До того ж, його зелена 

маса добре підходить для використання на сидерати [2, 5]. 

Ці культури відзначаються досить високим потенціалом продуктивності. Так, на 

сортодільницях України врожайність вівса досягає 65-80 ц/га. Горох забезпечує до 30-50 ц/га, 

що є найвищим показником серед зернових бобових. Проте на практиці врожайність цих 

культур є значно нижчою [4]. 

Методика досліджень. Вивчення впливу добрив, сортів пелюшки на продуктивність 

однорічних сумішок було проведено методом польових досліджень в умовах Ботанічного саду 

ЖНАЕУ. Схема досліду: Фактор А (удобрення):1. без добрив (контроль) 2. N60P60K60  

3. N60P60K60 + Rost- концентрат (N5P5K5 + S+ Mg + Fe + Cu +Mn + B + Zn + Mo + Co) 

Фактор Б (сортовий склад пелюшки): 1. овес посівний сорту Житомирський (контроль);2. овес 

посівний + пелюшка сорту Зв’ягельська; 3. овес посівний + вика яра сорту Поліська 1. Норма 

висіву – овес 5 млн шт/га у чистому посіві (контроль), у сумішках – 3,0 млн шт./га; пелюшка 

– 1,2 млн шт./га. Рідке комплексне добриво вносили у 3 строки : 1 – сходи , 2 – 5-6 листків, 3 

– бутонізація. На посівах вівса – сходи, кущення, початок виходу у трубку. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлені показники висоти 

однорічних сумішок. Висота вівса у сумішка була вищою порівняно з одновидовим посівом. 

Це пов’язано з тим, що у сумішці рослини вівса краще використовували поживні елементи, а 

також біологічний азот, який накопичили рослини пелюшки (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Висота травостою пелюшко-вівсяної сумішки залежно від удобрення та сорту 

пелюшки, середнє за 2018-2019 рр., M±m, см 

Суміші 

Удобрення 

без добрив (контроль) N60P60K60 
N60P60K60 + Rost-

концентрат 

овес пелюшка овес пелюшка овес пелюшка 

Овес посівний 

(контроль) 
49,5±2,6 - 70,5±2,5 - 74,7±2,3 - 

Овес + пелюшка 

сорту 

Зв'ягельська 

64,1±3,2 59,8±3,3 87,9±4,3 82,0±4,5 96,5±4,7 90,2±4,8 

Овес + пелюшка 

сорту Поліська 1 
67,3±2,7 63,9±2,9 90,4±3,6 85,8±3,8 99,6±3,9 94,6±4,2 

 

На контрольних ділянках висота травостою на посівах вівса склала 49,5 см та 60,0–65,6 

см – у сумішках. За внесення N60P60K60 вона збільшилась на 21 см та 22,5–23,0 см відповідно. 

Найбільші показники висоти рослин відмічені при вирощування пелюшко-вівсяної 

сумішки з сортом пелюшки Поліська 1 на варіанті удобрення N60P60K60 + Rost-концентрат – 

97,1 см, що на 22,4 см більше порівняно з одновидовим посівом вівса. 

Висота сумішки  з сортом пелюшки Зв'ягельська склала 93,4 см. 

Нами встановлено, що різні варіанти удобрення мали значний вплив на щільність 

травостою. Так, незалежно від удобрення кількість рослин на 1 м2 коливалась в межах 305–

388 шт. у сумішках та 386-422 шт. у чистому посіві вівса (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Густота пелюшко-вівсяної сумішки залежно від удобрення та сортового складу 

бобового компоненту, середнє за 2018-2019 рр., шт/м2 

Вид агрофітоценозу Сорт 
без добрив 

(контроль) 
N60P60K60 

N60P60K60 + 

Rost-

концентрат 

Овес посівний Житомир-ський 386 414 422 

Овес посівний + 

пелюшка 

Зв'ягельська 305 345 367 

Поліська 1 307 379 388 

 

На контрольних ділянках густота сумішок склала 305–307 шт/м2 та 386 шт/м2 – на 

посівах вівса. За внесення добрив у дозі N60P60K60 щільність травостою збільшилася на 40–72 

шт/м2 та 28 шт/м2 відповідно. 

Найбільшу густоту відмічено у пелюшко-вівсяній сумішці з сортом пелюшки Поліська 

1 за внесення N60P60K60 + Rost-концентрат – 388 шт/м2, що на 21 шт/м2 більше порівняно з 

сортом Зв’ягельська. 

Нами встановлена кормова продуктивність зерна пелюшко-вівсяної сумішки. На 

контрольних ділянках збір кормових одиниць склав 1,85 т/га на посівах вівса та 2,85–3,25 т/га 

– у сумішках (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Кормова продуктивність зерна пелюшко-вівсяної суміші залежно від сорту пелюшки та 

удобрення, середнє за 2018-2019 рр. т/га 

Сумішка Удобрення 
Збір к. од, 

т/га 

Вихід 

перетравного 

протеїну, т/га 

Овес посівний (контроль) 

без добрив (контроль) 1,85 0,16 

N60P60K60 2,88 0,24 

N60P60K60 +  

Rost-концентрат 
3,25 0,27 

Овес + пелюшка сорту 

Зв'ягельська 

без добрив (контроль) 2,85 0,40 

N60P60K60 4,13 0,59 

N60P60K60 + 

 Rost-концентрат 
4,56 0,65 

Овес + пелюшка сорту 

Поліська 1 

без добрив (контроль) 3,25 0,46 

N60P60K60 4,38 0,62 

N60P60K60 +  

Rost-концентрат 
4,92 0,70 

 

Найбільший збір кормових одиниць забезпечила пелюшко-вівсяна сумішка з сортом 

пелюшки Поліська 1 за внесення  N60P60K60 + Rost-концентрат – 4,92 т/га, що на 1,67 т/га 

більше порівняно з одновидовим посівом вівса. Вихід перетравного протеїну склав при цьому 

0,70 т/га. 

Сумішка з сортом пелюшки Зв'ягельська забезпечила збір кормових одиниць та вихід 

перетравного протеїну на рівні 4,56 т/га та 0,65 т/га відповідно. 
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Вступ. Змішані посіви бобових на фураж, сіно, силос, сінаж, трав’яне борошно і 

повнораціонні брикети відзначаються високою ефективністю. Вони не тільки дають 

можливості вирішити проблему збагачення кормів перетравним протеїном, але й створити 

умови для загальної продуктивності кормових посівів. Вирощування зернобобових культур на 

насіння в змішаних посівах із зернобобовими колосовими та іншими культурами викликано 

прагненням зменшити ступінь вилягання стеблостою бобових (гороху, вики) та механізувати 

збирання врожаю. Крім того, сумісне вирощування зі злаками сприяє прискореному 

дозріванню бобових, що в Поліській зоні має істотне значення, особливо в роки з прохолодним 

і дощовим літом. У північних і північно/західних областях зони практикується вирощування 

сумішей гороху з вівсом і іншими колосовими, отримуючи при цьому найбільший урожай 

насіння. Горохо/ячмінну і горохо/вівсяну суміші можна використовувати для одержання 

зернофуражу, багатого протеїном. Горохо/пшенична суміш забезпечує високий вихід насіння 

гороху. Добрі результати отримують при використанні як підтримуючої культури гірчиці і 

ріпаку ярого. Стеблостій суміші з гірчицею і ріпаком добре продувається, не загнивається, і 

такі посіви можна збирати механізованим способом (прямим комбайнуванням), що, в свою 

чергу, поліпшує технологію збирання. Бобові культури, вирощені в суміші з гірчицею і 

ріпаком, майже не відрізняються за урожайністю від одновидових посівів [9, 14, 17, 31].  

Методика досліджень. Вивчення впливу добрив, сортів пелюшки на продуктивність 

однорічних сумішок було проведено методом польових досліджень в умовах Ботанічного саду 

ЖНАЕУ. Схема досліду: Фактор А (удобрення):1. без добрив (контроль) 2. N60P60K60  

3. N60P60K60 + Rost- концентрат (N5P5K5 + S+ Mg + Fe + Cu +Mn + B + Zn + Mo + Co) Фактор Б 

(сортовий склад пелюшки): 1. овес посівний сорту Житомирський (контроль);2. овес посівний 

+ пелюшка сорту Зв’ягельська; 3. овес посівний + вика яра сорту Поліська 1. Норма висіву – 

овес 5 млн шт/га у чистому посіві (контроль), у сумішках – 3,0 млн шт./га; пелюшка – 1,2 млн 

шт./га. Рідке комплексне добриво вносили у 3 строки : 1 – сходи , 2 – 5-6 листків, 3 – 

бутонізація. На посівах вівса – сходи, кущення, початок виходу у трубку. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлені енергетичні 

показники вирощування пелюшко-вівсяної сумішки залежно від удобрення та сорту пелюшки. 

На варіантах без внесення добрив затрати сукупної енергії на вирощування сумішок склали 

6,3-6,5 ГДж/га (табл. 1). 

Таблиця 1. Енергетична ефективність вирощування зерна пелюшко-вівсяної суміші 

залежно від сорту пелюшки та удобрення, середнє за 2018-2019 рр.  

Сумішка Удобрення 

Затрати 

сукупної 

енергії,  

ГДж/га 

Вихід 

ВЕ, 

ГДж/га 

Приріст 

ВЕ, 

ГДж/га 

Кее 

Овес посівний 

(контроль) 

без добрив (контроль) 5,7 32,9 27,2 5,8 

N60P60K60 9,6 57,0 47,4 5,9 

N60P60K60 +  

Rost-концентрат 
10,2 61,1 50,9 6,0 

Овес + пелюшка сорту 

Зв’ягельська 

без добрив (контроль) 6,3 35,6 29,3 5,6 

N60P60K60 10,5 58,9 48,4 5,6 
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N60P60K60 +  

Rost-концентрат 
10,8 65,1 54,3 6,0 

Овес + пелюшка сорту 

Поліська 1 

без добрив (контроль) 6,5 40,5 34,0 6,2 

N60P60K60 10,9 62,5 51,6 5,7 

N60P60K60 +  

Rost-концентрат 
11,4 70,3 58,9 6,2 

 

По мірі внесення добрив приріст валової енергії зростав. Так на контролі він склав 27,2 

ГДж/га на посівах вівса та 29,3–34,0 ГДж/га – у сумішках. За внесення N60P60K60 приріст  

валової енергії збільшився на  20,2 ГДж/га та 17,6–19,1 ГДж/га відповідно. 

Найбільший вихід валової енергії відмічений при вирощувані пелюшко-вівсяної 

сумішки з сортом пелюшки Поліська 1 на варіанті удобрення N60P60K60 + Rost-концентрат – 

70,3 Гдж/га, що на 9,2 ГДж/га більше порівняно з контролем. При цьому коефіцієнт 

енергетичної ефективності склав 6,2. 

Сумішка вівса з пелюшкою сорту Зв’ягельська забезпечила вихід валової енергії на 

рівні 65,1 ГДж/га за коефіцієнту енергетичної ефективності 6,0. 
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ В МАТОЧНИКУ ВІДСАДКІВ 

КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ЯБЛУНІ ПОЛЬСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

Пелехата Н.П., к.с.-г.н., доцент 

Левченко В.П., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Усі промислові насадження яблуні в наш час закладаються на вегетативно 

розмножуваних (клонових ) підщепах. Це зазвичай карликові або напівкарликові форми, що 

дозволяють контролювати ріст щеплених сортів, прискорюють вступ дерев у плодоношення, 

забезпечують високу продуктивність насаджень [2, 3]. На даний час існує достатньо 

високопродуктивних в саду клонових підщеп, отриманих в різних країнах. Перспективними є 

форми серії Р польської селекції, що демонструють обнадійливі результати в саду та є крім 

усього іншого морозостійкими. Таким чином, вони можуть бути альтернативою багатьом 

існуючим слабо морозостійким клоновим підщепам. Важливо дослідити продуктивність 

даних підщеп у відсадковому маточнику в конкретних грунтово-кліматичних умовах. 

Дослідження виконано протягом 2018–2019 рр. в СТОВ «Юрівське» Любарського 

району Житомирської області (зона Правобережного Лісостепу України). 

Розрахунок економічної ефективності в досліді проводили згідно методики Інституту 

садівництва НААН [1], використовуючи ціни 2019 року. Показники економічної ефективності 

вирощування нових клонових підщеп яблуні в маточнику вертикальних відсадків в 

середньому за перших два роки експлуатації представлені в табл. 3.4. Вирощування відсадків 

усіх форм клонових підщеп у досліді було рентабельним. В контролі – на підщепі М9 – 

прибуток з 1 га склав 13, 56 тис. грн. при рівні рентабельності 46 %. Найкращі показники 

економічної ефективності отримано по підщепам Р22 та Р14 – прибуток на 1 га відповідно 22 

та 19 тис. грн. за рентабельності 65 та 59 %. 
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Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування нових клонових підщеп яблуні в 

маточнику, середнє за 2018–2019 рр. 

№ 

п/п 
Показники 

Підщепа 

М9 (к-

ль) 
Р14 Р16 Р22 Р60 

1. 
Вихід стандартних відсадків з 1 га, 

тис. штук 
57,78 68,89 53,33 75,56 42,22 

2. Вартість продукції, тис. грн/га 43,34 51,67 40,00 56,68 31,67 

3. 
Собівартість 1 тис. стандартних 

відсадків, грн 
515,40 471,33 529,35 453,94 650,17 

4. Виробничі витрати, тис. грн/га 29,78 32,47 28,23 34,30 27,45 

5. Прибуток, тис. грн/га 13,56 19,20 11,17 22,38 4,22 

6. Рентабельність, % 45,5 59,1 39,6 65,2 15,4 
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КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНА  ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО В УМОВАХ 

ПОЛІССЯ 

 

Панчишин В. З., Ярошук В. В.  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Відомо, що для отримання кормових травостоїв, які не вилягають, норми висіву 

бобового компоненту повинні бути від 30 до 50%, злакового – в межах 70%. Однак 

співвідношення сумішей в залежності від зони вирощування неоднакові. В умовах Лісостепу 

Башкирії пропонується вирощувати овес з пелюшкою у співвідношенні норм висіву 50% + 

75% та 50%+50%, які в меншій мірі вилягають [1, 3, 5]. 

Наявність  культур високим вмістом білка у сумішах визначає вміст сирого протеїну у 

листостебловій масі. Таке поєднання компенсує елементи, яких не вистачає у злакових чи 

високобілкових культурах. При цьому  корм буде повноцінним і якісним за вуглеводневим та 

амінокислотним складом [7, 2, 4, 6]. 

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

Фактор Б: 1). без добрив (контроль); 2). N60P60K60; 3) N60P60K60 + Rostконцентрат (N7P7K7 + 

мікроелементи). Норма висіву люпину – 1,2 млн шт./га. Позакореневе підживлення проводили 

у фазах сходів, утворення розетки та початок бутонізації. Норма внесення – 3 л/га. Інокуляцію 

насіння проводили препаратом "БіоМаг для бобових" (2 кг/т). Вивчали сорт люпину 

вузьколистого Олімп. 
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Результати досліджень. Нами встановлені показники висоти рослин. Так, на контролі 

висота травостою коливалася в межах 54,3–59,5 см (табл. 1). 

Таблиця1 

Висота травостою люпину вузьколистого залежно від елементів технології 

вирощування, середнє за 2018-2019 рр, см, M±м 

Фактор А 

Фактор Б 

без добрив (контроль) N60P60K60 N60P60K60 + РКД 

Без інокуляції 54,3±2,7 66,2±3,3 67,6±3,3 

Інокуляція 59,5±2,9 69,6±3,5 71,6±3,5 

 

За внесення N60P60K60 висота рослин збільшилась на 10,1–11,9 см залежно від проведення 

передпосівної інокуляції. Позакореневе підживлення Rost-концетратом на фоні N60P60K60 

збільшило висоту травостою на 20,3 % на варіанті без інокуляції та на 24,5 % на варіанті з 

інокуляцією порівняно з контролем. 

Найбільші показники висоти відмічені з люпином вузьколистим разом з проведення 

передпосівної інокуляції за внесення N60P60K60 + Rost-концентрат – 71,6 см, що на 4 см більше 

порівняно з варіантом без проведення інокуляції. 

За результатами досліджень встановлена густота травостою люпину вузьколистого. 

Відмічено, що по мірі збільшення добрив густота рослин зростає. Так, на контрольних 

ділянках кількість рослин на 1 м2 коливалася в межах 82-84, а на удобрених – 83-89 шт/м2 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 

 Густота рослин люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування,  

середнє за 2018–2019 рр., шт./м2, M±m 

Фактор А 

Фактор Б 

без добрив 

(контроль) 
N60P60K60 

N60P60K60 + Rost-

концентрат 

Без інокуляції 
84±2,3 

67 

83±1,3 

67 

88±1,4 

74 

Інокуляція 
82±2,2 

67 

87±1,9 

73 

89±2,5 

74 

* чисельник – кількість рослин на 1 м2, шт.;  **знаменник – у % до висіяного насіння  

 

Найбільша кількість рослин була з люпином вузьколистим  за внесення N60P60K60 + 

Rost-концентрат  + інокуляція – 89 шт./м2, що на 1 шт./м2 більше порівняно з сортом 

Переможець. 

За результатами наших досліджень встановлена кормова продуктивність зерна люпину 

вузьколистого. Збір кормових одиниць на контрольних ділянках склав 1,82-1,95 т/га (табл. 4). 
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Таблиця 3 

 Кормова оцінка зерна люпину вузьколистого залежно від елементів технології 

вирощування, середнє за 2018–2019 рр. 

Фактор А Удобрення 
Збір кормових 

одиниць, т/га 

Вихід перетрав-

ного протеїну, т/га 

Без інокуляції 

без добрив (контроль) 1,82 0,59 

N60P60K60 2,80 0,91 

N60P60K60 + РКД 3,04 0,98 

Інокуляція 

без добрив (контроль) 1,95 0,63 

N60P60K60 3,09 1,00 

N60P60K60 + РКД 3,20 1,03 

 

Найбільший збір кормових одиниць було відмічено на варіанті удобрення  N60P60K60 + 

Rost-концентрат разом з проведенням передпосівної інокуляції –3,2 т/га. що на 75,6 % більше 

порівняно з контролем. При цьому вихід перетравного протеїну склав 1,03 т/га. 
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ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО 

В УМОВАХ ПОЛІССЯ 
Ярошук В. В.  

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Для підвищення продуктивності кормових культур Одним із основних напрямків 

розвитку кормовиробництва на найближчу перспективу повинно стати системне 

використання комплексу технологічних і біологічних  факторів [2, 3, 5].  

Досить великий  інтерес у науковців викликає використання у польовому 

кормовиробництві зернобобових культур, які містять високий вміст протеїну, а їх 

використання є важливим резервом виробництва високоякісних кормів для галузі 

тваринництва. Не менш важливим залишається питання щодо пошуку оптимального внесення 

добрив у  культуру, з врахуванням рівня біологічної продуктивності рослин, що є досить 

актуальним[1, 4, 6]. 
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Методика досліджень. Схема досліду: фактор А:  1). без інокуляції, 2). Інокуляція. 

Фактор Б: 1). без добрив (контроль); 2). N60P60K60; 3) N60P60K60 + Rostконцентрат (N7P7K7 + 

мікроелементи). Норма висіву люпину – 1,2 млн шт./га. Позакореневе підживлення проводили 

у фазах сходів, утворення розетки та початок бутонізації. Норма внесення – 3 л/га. Інокуляцію 

насіння проводили препаратом "БіоМаг для бобових" (2 кг/т). Вивчали сорт люпину 

вузьколистого Олімп. 

Результати досліджень. Нами встановлені енергетичні показники вирощування 

люпину вузьколистого. На контролі вихід обмінної енергії склав 29,4–32,9 ГДж/га, а на 

удобрених ділянках – 72,9–84,5 ГДж/га (табл. 3,6). 

Таблиця 1 

Енергетична ефективність вирощування люпину вузьколистого залежно від елементів 

технології вирощування, середнє за 2018-2019 рр. 

Фактор А Удобрення 
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Без інокуляції 

без добрив 

(контроль) 
9,7 36,2 3,0 26,5 

N60P60K60 21,3 89,7 3,4 68,4 

N60P60K60 + РКД 22,1 96,8 3,6 74,7 

Інокуляція 

без добрив 

(контроль) 
10,4 40,5 3,2 30,1 

N60P60K60 21,3 93,1 3,6 71,8 

N60P60K60 + РКД 23,2 103,9 3,6 80,7 

 

Найбільший приріст валової енергії забезпечив варіант удобрення  – N60P60K60 + РКД + 

інокуляція - 80,7 ГДж/га, на 6,0 ГДж/га більше порівняно з з варіантом без проведення 

інокуляції. 

Слід зазначити, що внесення добрив не тільки забезпечило збільшення виходу валової 

та обмінної енергії, а й збільшення енергетичного коефіцієнта та коефіцієнта енергетичної 

ефективності. Так, на контролі ЕК склав 3,0–3,2, а на варіанті удобрення N60P60K60 + РКД  – 

3,6. 
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УДК 632.51.633.42/41 

УРОЖАЙ ТА ЙОГО СТРУКТУРА ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА 

ЗЕРНО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ФОНІ 

ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ 

Луцик О. І., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

У Поліській зоні застосування добрив значно підвищує врожаї зерна і зеленої маси 

кукурудзи. Кукурудза – вимоглива культура до елементів живлення. Поглинання поживних 

речовин із ґрунту проходить протягом усього вегетативного періоду [11]. 

Дослідами встановлено, що добрива внесені під кукурудзу не тільки збільшують 

урожай, але, крім того окремі елементи сприяють скороченню вегетаційного періоду та 

підвищується якість урожаю під дією добрив. Це має особливо важливе значення для 

вирощування кукурудзи [10]. 

Для одержання урожаю 80 – 90 ц зеленої маси, кукурудза виносить із ґрунту приблизно 

130 – 150 N, 50 – 60 P2O5, 120 – 140 K2O. Раніше із всіх елементів закінчується використання 

азоту і калію, а фосфор використовується до самої зрілості. 

Система удобрення кукурудзи включає основне удобрення, яке вносять восени чи 

весною до посіву, припосівне (локальне) і підживлення в період вегетації. Основне удобрення 

призначене для підвищення рівня живлення кукурудзи протягом всього періоду вегетації. 

Основним органічним удобренням є гній. Застосування його в рекомендованих дозах 

підвищує урожай. Посіви кукурудзи в сівозміні необхідно розміщувати після удобрених 

попередників. У такому випадку, коли гній під попередню культуру не вносили, його 

необхідно вносити під кукурудзу [1] 

В зоні Полісся оптимальною дозою внесення гною під кукурудзу 20 – 50 т/га. 

Ефективність мінеральних добрив при використанні їх під кукурудзу у весняний до посівний 

період в значній мірі залежить від строків і способів внесення[2] 

В зоні Полісся найвищі врожаї кукурудзи отримують при внесенні повного 

мінерального добрива на фоні гною. Оптимальні дози його на дерново-підзолистих ґрунтах 

коливається у межах N 90 – 120, Р 60 – 90, К 60 – 90. На торфових осушених ґрунтах легкого 

механічного складу за достатнього зволоження фосфорні і калійні добрива рекомендується 

вносити під зяблеву оранку, а азотні, щоб запобігти вимиванню азоту опадами осінньо-

зимового періоду, - навесні під культивацію. Для підживлення кукурудзи у період вегетації у 

рядки під час сівби потрібно вносити гранульований суперфосфат, а ще краще – складні 

гранульовані добрива в нормах за фосфором 10 – 15 кг/га [9] 

Добрива при науково-обгрунтованому їх застосуванні позитивно впливають не лише 

на величину врожаю зерна кукурудзи, але й на його якість. Як правило, вони сприяють 

збільшенню маси 1000 зерен та вмісту білка, а вміст у зерні крохмалю та жиру майже не 

змінюється [6] 

Для задоволення потреб кукурудзи в поживних речовинах протягом всього 

вегетаційного періоду поряд із основним і припосівним внесенням добрив застосовують 

підживлення рослин у період їх росту. З ростом кукурудзи потреба у поживних речовинах 

збільшується, досягаючи максимуму перед викиданням волоті і при утворенні качанів. 

Календарно цей період припадає на липень і серпень [4,7] 

Особливо ефективне раннє підживлення азотними добривами (аміачна селітра, аміачна 

вода) у фазі 3 – 5 листків. Для підживлення кукурудзи використовують повне мінеральне 

добриво, яке вносять нормами до 20 – 30 кг/га[3] 

Поряд із мікроелементами в підживлення кукурудзи вносять і мікродобрива, які 

підвищують врожай. Особливо часто рослини кукурудзи відчувають нестачу бору, марганцю, 

цинку. 

Отже, щоб одержати високі врожаї кукурудзи, необхідно забезпечити її повними 
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мінеральними добривами у певні періоди вегетації [5] 

На підвищення врожаю кукурудзи та його якість має вплив не тільки оптимізація 

системи удобрення, а і формування густоти насадження рослин. Так, для ранньостиглих 

гібридів оптимальною густотою при вирощуванні кукурудзи на силос в умовах достатнього 

зволоження є 90 – 110 тис. На фоні повного мінерального добрива в дозі N90Р90К90+30т/га гною 

урожайність кукурудзи на силос становить 816 ц/га або 277ц у перерахунку на суху речовину. 

Слід зауважити, що збільшення густоти посівів, як на зерно, так і на силос, веде до погіршення 

якості врожаю.  

У комплексі агротехнічних заходів по вирощуванні кукурудзи, від яких залежить 

урожай і його якість, велика роль належить густоті посіву – як загущеність, так і зрідненість 

посівів призводить до зменшення врожаю [6] 

Гібриди або сорти, які характеризуються високо рослістю і сильно розвинені дають 

більш високий урожай при меншій густоті стояння рослини, ніж сорти низькорослі, більш 

ранньостиглі. Для скоростиглих сортів і гібридів густота посіву повинна бути на 20 – 52% 

більша, ніж для середньостиглих, а для пізньостиглих – на 15 – 20% менше [3,7]. 

Кукурудзу на силос з качанами в молочно-восковій стиглості, і на силос без качанів, 

потрібно сіяти густіше, ніж при вирощуванні на зерно.При вирощуванні кукурудзи на зелений 

корм густота стояння рослин повинна бути – 120 – 200 тис./га. [11] 

Краща густота вирощування кукурудзи на зерно міжряддя 70 см – 75 тис./росл., 45см – 

90 тис./росл.Кукурудза на зерно висівають з нормою від 30 до 100 кг/га 

В наших дослідженнях обліки урожаю кукурудзи, що вирощувалася на зерно (табл.1.) 

показують, що на не високому фоні органічних добрив – 20.0 т/га отримали відповідно 61,1 

ц/га зерна, максимум урожайності припадає на варіант з максимальним насиченням 

добривами В-4 (N60P35K60). 

Таблиця 1 

Урожайність зерна кукурудзи, ц/га 

№ ділянки 

Урожай зерна кукурудзи, ц/га 

Σ 

Середня за 

2017-2018 

рр. 
І ІІ ІІІ 

1. 59,8 58,3 62,5 183,3 61,1 

2. 56,3 71,0 58,2 185,5 61,8 

3. 72,5 74,0 69,0 215,5 71,8 

4. 68,1 75,6 73,4 217,2 72,4 

 

Як відомо, мінеральні добрива є одним із провідних елементів збільшення 

урожайності сільськогосподарських культур. Як свідчать дані таблиці 1. при вирощуванні 

кукурудзи на зерно урожай суттєво збільшується під впливом внесення мінеральних добрив 

на фоні органічних. 

Таким чином, облік урожайності кукурудзи підтвердив, що в умовах торфових 

ґрунтів Полісся в кормовій сівозміні більш повно використовується біологічний потенціал 

кукурудзи і досягається висока продуктивність, особливо при внесенні оптимальних доз 

мінеральних та органічних добрив. 

Низьку ефективність мінеральних добрив можна пояснити тим, що фон органічних 

добрив (60 т/га) практично забезпечував потреби кукурудзи для росту і розвитку. Важливим 

елементом отриманого результату є те, що в дослідах вирощувався ранньостиглий гібрид 

кукурудзи, потреби якого в елементах живлення менші від середньостиглих і пізньостиглих. 

Як відомо, мінеральні добрива – фактор, що суттєво впливає на продуктивність і на 

якість врожаю. Згідно результатів проведених зоотехнічних аналізів хімічний склад кукурудзи 

суттєво відрізнявся в залежності від її фази розвитку, так у фазі викидання чоловічого суцвіття 

(використання на зелений корм) в сухій речовині накопичувалось більше протеїну і менше 

клітковини. 
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Аналіз вмісту поживних речовин в сухій речовині кукурудзи, що вирощувалася на 

зерно (таблиця 2) показав, що вміст протеїну в залежності від варіанту добрив складав від 

10,31 до 11,94%, вміст жиру – від 3,42 до 4,64%, клітковини – від 4,73 до 5,83%, БЕР – 76,97 

до 78,99%, а золи від 1,67 до 2,37%. 

Таблиця 2 

Хімічний склад зерна на суху речовину 

№ ділянки БЕР 
Сирий 

протеїн 
Жир Зола Клітковина 

1. 78,07 10,31 3,42 2,37 5,83 

2. 76,97 11,38 3,85 1,97 5,83 

3. 77,52 11,94 4,14 1,67 4,73 

4. 78,99 11,94 4,64 1,90 4,53 

 

Визначальним показником при вирощуванні кукурудзи на зерно є її кормова 

продуктивність. Насамперед такі показники, як вихід кормових одиниць з 1 га, перетравного 

протеїну і енергетична ємність урожаю з 1 га. 

При внесенні мінеральних добрив на фоні 20 т органічних добрив грунт 

поповнюється поживними речовинами (таблиця 3).  

Таблиця 3 

Вплив дії добрив на вміст рухомих форм азоту під кукурудзою на зерно 

 (в шарі 0-30см ) 

№ 

п/ 

п 

 

 

Варіанти 

 

Роки досліджень 

2017 2018 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

NН4 NО3 NН4 NО3 NН4 NО3 NН4 NО3 

1 0   3,9 2,6  1,3 1,4  1,3 6,3 1,7  1,2 

2 P35K45  3,4 3,4  1,2 1,9  1,1 4,9  1,7 1,3  

3 N35P35K45  2,5 1,1  1,1 1,9  2,1 6,2  1,7 1,8 

4 N60P35K60  1,7 1,9  1,2 1,9  2,6 4,8  1,5 3,0 

 

Аналізуючи показники рухомих форм по азоту слід відмітити про те, що на 

варіантах із більшим внесенням N60P35K60 на фоні гною проходить розклад органічної 

речовини торфу і утворюється доступний нітратний азот, але цього не можна сказати про 

нітратну форму – вона лишається практично без змін ( таблиця 4). 

Таблиця 4 

Вплив дії добрив на вміст рухомих форм фосфору та калію під кукурудзу на зерно  

(в шарі 0-30см ) 

№ 

п/

п 
Варіанти 

Роки досліджень 

2017 2018 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

Р2О5 К2О  Р2О5 К2О Р2О5 К2О  Р2О5 К2О 

1 0  58,3 22,9 64,9 22,1 49,1 18,2 37,8 11,9 

2 P35K45 71,8 25,3 85,9 25,4 58,3 19,4 48,1 20,1 

3 N35P35K45 60,4 19,,7 80,6 18,8 49,0 20,0 44,0 19,8 

4 N60P35K60 53,4 22,8 70,1 21,5 53,3 16,9 48,2 15,2 
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Калій у торфі та гної знаходиться в межах від 10 до 16 мг на 100г грунту і різкої 

зміни в порівнянні з контролем не спостерігається ( таблиця 4). 

Висновки. Проведені дослідження показали, що на осушених торфових грунтах при 

внесенні мінеральних добрив та різних видів органічних добрив та відрегульованому водному 

режимі, дотриманні науково-обгрунтованих технологій та агротехніки можна отримувати 

високі врожаї зерна кукурудзи в умовах Полісся. 

Дія органічних добрив у перший рік проявляється лише на 50-60 %,і це є позитивним 

явищем у сівозміні як попередника та екології грунту, але велика увага загострюється на 

використанні міндобрив і хімічних засобів захисту рослин, та на ризик забруднення 

екосистеми залишками цих продуктів. Навіть, якщо такі заходи пов’язані з додатковими 

витратами препаратів для захисту рослин, все одно використання цієї технології дозволяє 

досягти високої врожайності культури та екологічної стабільності в агроландшафті. 

Максимальний урожай зерна кукурудзи при вирощуванні 72,4 ц/га забезпечує внесення 

мінеральних добрив в кількості N60P35K60 на фоні 20 т гною. 

Мінеральні добрива на фоні органічних в залежності від доз, що вивчалися, забезпечили 

прибавки урожаю від 0,7 до 11,3 ц/га при вирощуванні кукурудзи на зерно. 

Мінеральні добрива впливають на накопичення поживних речовин. Під їх дією вміст 

протеїну при вирощуванні на зерно збільшився на 14%. 
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УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В 

КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ 

 

Матвієвський М. О., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Проблеми, що виникли за умов ведення інтенсивного сільського господарства, змусили 

науковців шукати альтернативні системи землеробства. На зміну теперішнім системам 

розроблено нову, покликану замінити інтенсивне землеробство на біологічне (екологічне). 

Завданням його є усунення багатьох негативних наслідків, що виникли унаслідок порушення 

основних біологічних законів кругообігу речовин та енергії за умов ведення інтенсивного 

землеробства [1, 2, 5]. 

В Україні починаючи з 1990 року низка науково-дослідних інститутів і установ вищої 

освіти розпочали вивчення біологічної системи землеробства й запроваджувати окремі її 

елементи на регіональному рівні [1].  

На думку провідних українських учених – землеробів, широкомасштабне застосування 

альтернативного землеробства у чистому вигляді в нашій країні, з метою розв’язання 

екологічних проблем, навряд чи можливе. Вони не погоджуються з положеннями концепції 

альтернативного землеробства, зокрема, щодо повної відмови від мінеральних добрив. 

Реальною, на їх думку є розроблення інтегрального землеробства, яке б включало ефективні 

заходи альтернативних систем і, водночас, допускало застосування в розумних межах 

мінеральних добрив та пестицидів [3, 4]. 

В основу досліджень покладено стаціонарний польовий дослід. Мета його – є 

дослідження та обґрунтування елементів біологізації вирощування картоплі у 

короткоротаційній сівозміні за різних систем удобрення на ясно-сірих лісових ґрунтах, що 

спрямовані на вирощування екологічно безпечної продукції, поліпшення і охорони родючості 

ґрунтів, підвищення їх екологічної стійкості в умовах Полісся України. Здійснити комплексну 

оцінку агроекологічного стану ґрунту та його впливу на врожай картоплі. 

У дослідженнях вивчали різні системи удобрення (органічну, органо-мінеральну, 

мінеральну) для умов Правобережного Полісся України з використанням: гною, побічної 

продукції сільськогосподарських культур, сидерату, біологічного азоту (симбіотична 

азотфіксація) та різних їх поєднань. Системи удобрення розраховано балансовим методом – за 

різних співвідношень мінеральних та органічних добрив у ґрунт надходить однакова кількість 

елементів живлення. 

Отримано результати досліджень біологічного контролю (загортання соломи 

конюшини та зернових культур після обмолочування їх на насіння) за мінімізованого 

обробітку ґрунту під культури сівозміни. 

В досліді висаджували картоплю сорт Беллароза (німецької селекції, патентовласник 

EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH) - ранньостиглий сорт столового призначення.  

Технологія вирощування картоплі загальноприйнята для зони центральних районів 

Полісся України. Попередник – конюшина на насіння, після обмолочування якої солому 

загортали в ґрунт на всьому полі, включаючи біологічний контроль. Дози елементів живлення, 

які надходять до ґрунту при цьому кожного року залежали від врожайності конюшини. На 

сидерат вирощували редьку олійну.  

Обробіток ґрунту виконували без обертання скиби. Основний обробіток ґрунту 

включав такі технологічні операції: післяжнивне розпушування важкою дисковою бороною 

БДТ–3 з вирізним диском на глибину 10–12 см, після внесення добрив повторне дискування 

на глибину 10–12 см, розпушування плоскорізом КПГ–250 на глибину 20–22 см. 

Передпосівний обробіток – ранньовесняна та передпосадкова культивації культиватором 

КПС–4 з боронуванням боронами БЗТС–1 на глибину 10–12 см.  

Перед висаджуванням бульби картоплі перебирали та проводили озеленення. Бульби 

картоплі, відібрані на насіння, розстеляли тонким шаром під навісом. Озеленення на 
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розсіяному світлі тривало три тижні. У бульбах картоплі, що пройшли озеленення, 

збільшується уміст соланіну. Завдяки соланіну бульби менш схильні до ураження збудниками 

хвороб та пошкодженню шкідниками.  

Садили картоплю саджалкою СН–4Б–1 із розрахунку на густоту стояння рослин  

55 тис./га (фізична норма 3–3,5 т/га) з шириною міжрядь 70 см. Після садіння виконували 

досходове і післясходове боронування сітчастою бороною БСН–4,2. Догляд за посівами 

картоплі включав два підгортання гребенів культиватором-окучником КОН–2,8. Перше 

підгортання – за з’явлення сходів культури, а друге – за повних сходів картоплі. Після другого 

підгортання гребенів розпушували ґрунт у міжряддях культиватором КОН–2,8 з 

долотоподібними лапами. 

Для захисту картоплі від шкодочинних організмів використовували біологічні 

препарати. Насадження картоплі обробляли біоінсектицидами – бітоксибацилін (30 мл/сотку) 

+ актофіт (10 мл/сотку) 2 рази з інтервалом 7–10 днів для кожного покоління жуків. Обробляли 

тракторним обприскувачем ОП-2000 з витратою робочого розчину 400 л/га.  

У системах удобрення сільськогосподарських культур передбачено компенсацію 

частини елементів живлення техногенного походження унаслідок використання нетоварної 

продукції, а саме соломи конюшини та зернових культур після обмолочування на насіння. 

Мінеральні добрива вносили під основний обробіток ґрунту – суперфосфат простий 

гранульований (20 % д. р.), калійну сіль (51 % д. р.) та під передпосівну культивацію – аміачну 

селітру (34 % д. р.). Напівперепрілий гній вносили восени під основний обробіток ґрунту. 

Солому після збирання зернових культур залишали на полі і загортали в ґрунт на глибину 10–

12 см з додаванням азоту 10 кг/т в усіх варіантах удобрення, включаючи і біологічний 

контроль. 

Обробіток міжрядь та окучування, а також збирання врожаю проводили вручну. Облік 

урожаю після збирання проводили суцільно поділяночно.  

Урожайність сільськогосподарських культур являється дуже важливим критерієм для 

оцінки будь-якого агроприйому. Цей показник залежить від багатьох факторів, таких як 

погодно-кліматичні умови, ґрунтові, обробіток ґрунту, удобрення та ін.. 

Розглядаючи залежність урожайності картоплі від системи удобрення на ясно-сірому 

лісовому ґрунті за 2018-2019 роки (табл. 1), можна сказати, що у контрольному варіанті 

урожайність бульб картоплі була низькою і складала лише 19,5 т/га.  
Таблиця 1 

Урожайність картоплі залежно від систем удобрення, т/га  

№ 

п/п 
Варіанти удобрення 2018 р. 2019 р. 

Середнє за 

2018-2019 

рр. 

+/- до 

контролю 

1. Біологічний контроль  22,2 16,7 19,5 - 

2. 
Органічна система  

(гній 50 т/га) 
31,4 24,2 27,8 8,4 

3. 

Органо-мінеральна 

система (гній 25т/га + 

N25Р20К35) 

32,9 26,8 29,9 10,4 

4. 

Органо-мінеральна 

система (гній 37,5т/га + 

N12,5Р10К17,5) 

34,6 28,5 31,6 12,1 

5. 
Органічна система  

(сидерати – 20 т/га) 
26,1 18,7 22,4 3,0 

6. 
Мінеральна система 

(N50Р40К70) 
31,9 23,9 27,9 8,5 

        НІР05,  шт. 2,39 1,92   
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Найвищого рівня вона сягає за органо-мінеральної системи (гній 37,5т/га + N12,5Р10К17,5) і 

складає 34,6 т/га, що на 55,9% більше від біологічного контролю. На другому місці йде варіант з 

внесенням половинної норми гною та мінеральних добрив , урожайність тут становить 29,9 т/га. 

У варіанті де використовували тільки мінеральні та тільки органічні добрива 

спостерігалося також суттєве підвищення урожайності бульб картоплі в порівнянні з контролем. 

Так урожайність складала відповідно 29,9 т/га (+ 10,47 т/га до контролю) та 27,9 т/га (+8,5 т/га). 

Найменший приріст врожайності за органічної системи (сидерати – 20 т/га) – 22,4 т/га (+ 3,0 т/га 

до біологічного контролю) 

Таким чином при вирощуванні картоплі після попередника конюшини на насіння з 

внесенням відповідно великої кількості органічної маси, можна відмітити можливість 

значного зменшення внесення органічних та мінеральних добрив і рекомендувати варіанти 

сумісного застосування органічних та мінеральних добрив (варіанти 4 та 3), які показали себе 

як найкращі. 
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ФІТОСАНІРНИЙ СТАН ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД 

АЛЬТЕРНАТИВНОГО УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Мігонько А. С., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

В останні десятиріччя відбувається підвищення забур’яненості полів, внаслідок 

недотримання передбачених сівозмінами схем чергування культур, спрощення технологій їх 

вирощування, особливо систем обробітку ґрунту та ігнорування інтегрованих заходів захисту 

від бур’янів [2]. 

Шкода від бур’янів – це збитки у наслідок недобору врожаю, погіршення його якості 

та збільшення затрат часу і матеріально-енергетичних ресурсів на додаткові заходи захисту 

посівів. На засмічених посівах сільськогосподарських культур втрачається 25–30 % і більше 

врожаю [1, 5, 6].  

Бур’яни не тільки пригнічують розвиток культурних рослин та знижують їх урожай, але й 

погіршують його якість. Вони забирають з ґрунту велику кількість поживних речовин і вологи. 

Підраховано, що осот рожевий, за середньої засміченості (5–6 рослин на 1 м2), на кожному гектарі 

поглинає з ґрунту таку кількість поживних речовин, якої достатньо для створення 3,18 т зерна 

пшениці озимої або 20 т коренеплодів цукрових буряків [3, 5]. 

Нами встановлено, що видовий склад бур’янів у посівах пшениці озимої в період 

відновлення весняної вегетації був представлений переважно однорічними видами: грицики 

звичайні, фіалка польова та метлюг звичайний. Частка їх складала близько 90 % від загальної 
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кількості бур’янів. Багаторічники, у середньому за три роки досліджень складали близько 10 

% (будяк польовий, хвощ польовий, пирій повзучий, осот жовтий польовий). 

Протягом років досліджень у полі пшениці озимої на час відновлення весняної 

вегетації кількість бур’янів складала 41 шт/м2 за органо-мінеральної системи, що на 65 % 

менше ніж за органо-мінерально-сидеральної системи, та на 75 % і 22 % – за органічної 

системи і інтенсивної органо-мінеральної системи. На період збирання врожаю за органо-

мінеральної системи їх нараховувалось 84 шт/м2, сира маса яких склала 188 г/м2, тоді як за 

органо-мінерально-сидеральної системи кількість бур’янів виявилась меншою на 37 %, а маса 

– більшою на 244 г/м2. За інтенсивної органо-мінеральної системи забур’яненість та сира маса 

бур’янів, порівняно з органо-мінеральною системою, була майже на одному рівні (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка забур’яненості у посівах пшениці озимої залежно від системи удобрення 

(2018-20149 рр.) 

Система удобрення 
Кількість бур’янів, шт./м2 Сира маса бур’янів, г/ м2 

1* 2* 3* 1* 2* 3* 

Органічна система 

(контроль) 
157 88 81 397 164 126 

Органо-мінеральна 

система 
41 72 84 104 128 188 

Органо-мінеральна 

система з побічною 

продукцією 

111 101 129 416 225 242 

Органо-мінерально-

сидеральна альтернативна 

система 

113 98 113 399 221 241 

Інтенсивна органо-

мінеральна система 
52 68 80 115 153 165 

*Примітка: 1 - відновлення вегетації; 2 - цвітіння; 3 - перед збиранням. 

 

В останні роки вчені різних наукових установ проявляють великий інтерес до ролі 

систем удобрення як фактору стійкості рослин, але до єдиної і остаточної думки поки що не 

дійшли. 

Оптимізація систем удобрення в сівозміні є фактором підвищення продуктивності 

рослин та регулювання їх стійкості до шкідливих організмів  

За даними вчених [5], добрива можуть впливати на розвиток патогенів і стійкість 

рослин до хвороб. Вони відмічають важливу роль у житті рослин азоту, фосфору і калію, що 

зумовлюють їх фізіологічний стан, цим самим впливають на реакцію ураження. 

Доведено, що раціональне екологічно обґрунтоване застосування органічних і 

мінеральних добрив підвищує врожайність сільськогосподарських культур на 20–70 % та 

посилює регенераційну здатність рослин. Також встановлено, що сульфат амонію пригнічує 

розвиток у ґрунті грибкових хвороб. Калійні добрива суттєво стримують розвиток грибних 

хвороб, так як калій потовщує клітинні стінки, підвищує міцність механічних тканин, 

збільшує ріст клітин камбію. Оптимальне фосфорне живлення посилює синтез органічних 

сполук у рослинах, в тому числі склеренхімних тканин, що підвищує стійкість рослин до 

інфекцій [3, 4]. 

Пшениця озима уражується багатьма хворобами, переважно паразитарної природи. 

Збудниками є гриби, бактерії, віруси мікоплазми, нематоди. Недобір врожаю від комплексу 

хвороб становить в середньому 12-18%, а в роки епіфітотій – 25-50% і більше. 

Бура іржа пшениці – хвороба викликається дводомним базидіальним грибом Puccinia 

dispersa Edikss. et Henn. З'являється у вигляді дрібних іржасто-бурих урединій. Згодом, 

переважно на нижньому боці листка, утворюються темно-бурі теліопустули з теліоспорами. 
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Для проростання урединіоспор потрібна крапельна вода та температура від 0 до 300С. 

Ураженню сприяють надмірні строки сівби, забур’яненість.  

Збудником борошнистої роси є сумчастий гриб Erysiphe graminis. Борошниста роса 

уражує листки, піхви, колоскові луски, остюки і рідше стебла. Виявляється у вигляді білого 

павутинного нальоту, що складається з міцелію, конідій та конідієносців. Розвитку хвороби 

сприяють ранні строки сівби, підвищені незбалансовані норми азотних добрив. 

Таблиця 2 

Динаміка ураження пшениці озимої хворобами, середнє за 2018-2019 рр. 

Система удобрення 

Ступінь ураження рослин, % 

Септоріоз Бура іржа 
Борошниста 

роса 

Кореневі 

гнилі 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Органічна система (контроль) 22,5 37,3 13,0 19,8 9,8 12,1 14,9 25,0 

Органо-мінеральна система 17,5 31,0 10,7 17,3 5,2 9,5 13,7 22,6 

Органо-мінеральна система з 

побічною продукцією 19,2 35,0 8,8 16,1 8,0 9,5 12,3 20,7 

Органо-мінерально-сидеральна 

альтернативна система 17,2 28,4 6,5 14,0 6,7 8,2 8,7 16,9 

Інтенсивна органо-мінеральна 

система 16,7 33,9 7,2 14,8 6,4 9,1 10,8 19,3 

1 – фаза цвітіння, 2 – фаза молочно-воскової стиглості. 

Септоріоз викликається недосконалими грибами роду Septoria Fr. Ураженню посівів 

сприяють тривала волога і тепла вітряна погода, опади, особливо в період колосіння-цвітіння, 

пізні строки сівби, внесення тільки азотних добрив. 

Найбільш розповсюдженими кореневими гнилями пшениці озимої є фузаріозна, 

церкоспорельозна і офобольозна кореневі гнилі (табл. 2). 

За даними наших досліджень проведених протягом 2018-2019 років встановлено 

досить чітку закономірність щодо зростання ураженості посівів пшениці озимої хворобами в 

міру збільшення органічного удобрення, особливо на варіантах з гноєм. Максимум ураження 

хворобами відмічене за органічної системи удобрення (контроль). Найменше за органо-

мінерально-сидеральної альтернативної системи та інтенсивної органо-мінеральної системи. 

Встановлено, що застосування різних видів добрив позитивно впливає на формування 

елементів структури врожаю та обмежує розвиток хвороб на посівах культури. 
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На сьогодні цінність продуктів визначається не лише здатністю задовольняти потреби 

в їжі, а й нешкідливістю для живого організму. За сучасних інтенсивних методів ведення 

сільського господарства, особливо при недотриманні науково обґрунтованих параметрів, 

часто порушується природна рівновага елементів у складі продуктів, внаслідок чого у них 

можуть нагромаджуватися шкідливі речовини, що не тільки погіршує якість продукції, але 

нерідко робить її непридатною для споживання [1, 2]. 

З сучасним станом дефіциту ресурсів, а особливо мінеральних добрив, при тривалому 

застосуванні добрив оптимальні умови для росту і розвитку зернових культур створюються 

при комбінованій (органо-мінеральній ) системі удобрення [2, 3].  

Польові дослідження проводились у ІІІ селекційній сівозміні Волинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся. 

Ґрунти – дерново-підзолисті супіщані. Досліди закладались у трьох кратній повторності, 

розмір облікової ділянки – 35 м2. Для озимого жита сорту Ірина попередник конюшина. 

Агротехніка вирощування зернових культур – загальноприйнята для зони Західного Полісся 

України. 

Одним з важливих показників урожаю зернових культур є характеристика елементів 

структури їх урожаю (табл. 1). 

Таблиця 1  

Вплив ступенів біологізації на елементи структури врожаю жита озимого, 

 (середнє за 2018-2019 рр.) 

Варіанти удобрення 
Довжина 

колосу, см 

Кількість 

колосків в 

колосі, шт 

Натура 

зерна, г/л 

Маса 

1000 

зерен, г 

1. Біологічний контроль  6,2 31 675 33,14 

2. Органічна система  

(гній 50 т/га) 
8,0 37 685 33,56 

3. Органо-мінеральна система  

(гній 25 т/га + N25Р20К35) 
10,0 39 690 34,90 

4. Органо-мінеральна система  

(гній 37,5т/га +N12,5Р10К17,5) 
9,8 40 696 35,10 

5. Органічна система  

(сидерати – 20т/га) 
8,3 38 680 34,40 

6. Мінеральна система (N50Р40К70) 9,9 41 695 36,35 

 

Середня довжина колоса у жита озимого 7–14 см. У наших дослідженнях найбільша 

довжина колосу спостерігалась на 3 варіанті і досягала 10 см, за мінеральної системи – 9,9 см, 

та за органо-мінеральної системи (4 –В) – 9,8 см. Дещо нижчі показники були на 2 та 5 

варіанті, а найнижчі на контролі. 

Урожайність зернових культур перебуває у прямій залежності від числа колосків у 

колосі. Чим більше колосків у колосі, тим вищий урожай. За мінеральної системи удобрення 

та за органо-мінерального жилення (4 –В) відмічено найбільшу кількість колосків у колосі.  

На останніх етапах росту та розвитку рослин більший рівень урожайності досягається 

за рахунок кращої виповненості зерна, тобто формування крупних, добре розвинених зерен. 
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Виповненість зерна найкраще характеризується таким показником, як маса 1000 зерен. Як 

показують численні дослідження, між виповненістю зерна і рівнем урожайності в більшості 

випадків існує пряма залежність. Максимальні величини цього показника відзначені на 6, 4, 3 

варіантах, а мінімальні - на контролі. Незначна маса зерна була і при внесенні в ґрунт сидерату. 

Аналізуючи дані, робимо висновок, що кожен ступінь біологізації по-різному впливає 

на структурні показники жита озимого Покращання показників структури врожаю сприяло 

підвищенню урожайності жита озимого. 

Найвищого рівня врожайність була на варіанті де застосовувалась органічна система з 

внесенням грою (4-В) і складала 3,3 т/га. Також гарні показники на 2, 3 та 6 варіанти. Найнижчі 

показники спостерігалися при внесенні сидерату – 2,7 т/га та біологічного контролю – 2,5 т/га.  
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Нині вирощування льону-довгунця, а відповідно виробництво вітчизняної сировини 

для текстильної промисловості перебуває у стані стійкої кризи. Площі посіву цієї культури 

скоротилися майже у 90 разів.  

Відомо, що наприкінці 80-х років минулого сторіччя до 15 % світового обсягу волокна 

льону-довгунця вироблялося в нашій країні. Слід додати, що у зв’язку зі збільшенням попиту 

на вироби текстильної промисловості з рослинних волокон існує значний дефіцит на лляне 

волокно. На сьогодні льон довгунець в Україні вирощують лише у Чернігівській, 

Житомирській та Сумській областях [1]. 

Стимулом для вирощування цієї культури став 2015 рік, коли в країнах Євроспілки 

була введена вимога використання матеріалів природного походження для салонів 

автомобілів. Льон-довгунець має багатобічне використання з його насіння можна виробляти 

олію, що придатна для харчових і технічних цілей, хоча вміст її у насінні цього виду менший 

ніж у кучерявця, але це може бути додатковим джерелом прибутку[2]. 

Найбільшим виробником льону-довгунця в Україні є компанія «Linen of Desna», що 

працює за повним циклом виробництва, починаючи з вирощування льону та первинної 

переробки сировини і закінчуючи виробництвом натурального льонопенькового шпагату та 

мотузки, розсипного утеплювача (костриця льону). У 2016 році вперше за часи незалежності 

України компанія виготовила 100% лляне полотно з глухівського льону врожаю 2015 року. 

Річний обсяг виробництва льоноволокна складає до 1000 тон, більша частина експортується  

до країн Європи та Азії [3]. 

В Житомирській області вирощуванням льону-довгунця займається СТОВ 

«Агросоюз», що розташоване у Новоград-Волинському районі, де щорічні площі посіву 

становлять до 300 га. Останні роки виявилися несприятливими для первинної переробки 

льону, яка відбувається на стелищах в природніх умовах. Так серпень-вересень 2017-2018 

характеризувалися надлишковими опадами, що мало негативний вплив на якість трести й 

волокна, а цей період у 2019 характеризувався майже повною відсутністю опадів, що призвело 

http://linenofdesna.com/pro-nas
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до так званої «консервації» льоносоломи на стелищі, низької кількості пектиноруйнуючої 

мікрофлори, довготривалого строку перетворення соломи у тресту і відповідно низької якості 

продукції первинної переробки. 

Одним з основних питань технології вирощування льону є визначення оптимальних 

строків його збирання.  

З метою розв’язання вказаних у темі випускної роботи завдань на землях ТОВ 

«Агросоюз» Новоград-Волинського району Житомирської області було закладено дослід. 

Посіву льону закладено на сірому лісовому легкосуглинковому ґрунті. Вміст гумусу в орному 

шарі становить 1,15 %, рН -6,4, гідролітична кислотність - 4,4, сума вбірних основ - 4,4 мг.-

екв. на 100 г. ґрунту, рухомі форми фосфору і обмінного калію відповідно 2,9 і 6,6 мг на 100 г 

ґрунту. Повторність у досліді триразова, розмір облікової ділянки 12,5×2=25 м2, ширина 

захисної смуги – 2м. 

Солома лляна є лише вихідним показником за рахунок якого формується якість 

прядива, чим вище буде номер соломи тим як правило краща якість трести. Основним 

завданням первинної переробки є зменшення втрат якості і врожаю при виготовленні трести 

із соломи [4]. В Україні діє ДСТУ згідно з яким номер трести визначається за показниками 

виходу довгого волокна і кольору, ми намагалися дати більш детальну оцінку якості трести 

лляної. Результати проведених обліків стосовно впливу строків збирання на урожайність 

льону подані у таблиці. 

Таблиця 1 

Номер трести лляної залежно від строків збирання, середнє за 2018-2019 рр. 

Варіант 

Вміст 

волокна, 

% 

Міцність, 

кгс 

Товщина, 

мм 

Група 

кольору 

Придат-

ність 

Горсткова 

довжина, 

см 

Сума 

балів 
Номер 

Зелена 

стиглість  
25,7 21 1,3 І 0,54 52,1 105 0,75 

Рання жовта 

стиглість 

(контроль) 

30,9 27 1,4 ІІ 0,57 60,4 132 1,50 

Жовта 

стиглість 
27,4 22 1,4 ІІ 0,53 56,4 112 1,00 

Повна 

стиглість 
26,1 19 1,4 І 0,50 55,1 110 1,00 

 

Як видно з даних таблиці найвища якість трести лляної встановлена при збиранні у фазу 

ранньої жовтої стиглості, це відбулося насамперед за рахунок підвищення збільшення вмісту 

волокна і підвищення його міцності порівняно зі збиранням у інші фази. 

Значне зниження якості трести лляної при збиранні її у фазу зеленої стиглості 

відбувається в основному за рахунок зменшення вмісту волокна, його довжини і міцності. 

Низькі технологічні показники якості трести при збиранні саме у цю фазу пояснюються тим 

що елементарні волокна іще не повність сформовані.  

Україна має великий потенціал розвитку льонарства, до того ж ця ніша світового ринку 

заповнена не повністю, тому експортні можливості широкі. Але значно вигідніше було б не 

лише вирощувати, а й переробляти льон в Україні.  
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Культура грецького горіха стає все більш популярною в світі загалом і в Україні 

зокрема через практично необмежений попит на ядра горіха. Промислових  насаджень в країні 

мало, здебільшого культура грецького горіха зосереджена на присадибних ділянках. Відібрано 

і створено ряд форм і сортів горіха грецького, однак кількість їх ще не достатня для 

розгортання промислової культури. Горіхові насадження поширені в основному на Буковині, 

в Прикарпатті, в Закарпатті та в Степу. Для умов Полісся реєстрованих сортів горіха грецького 

немає взагалі, оскільки вважається, що культура ця недостатньо зимостійка [1, 2, 3]. 

Метою наших досліджень був пошук шляхом експедиційного обстеження місцевих 

перспективних зимостійких і високопродуктивних форм горіха, які в майбутньому можна 

було б ввести в культуру в зоні Полісся. В результаті в присадибних насадженнях смт. 

Попільні Житомирської області було виділено ряд зимостійких сильнорослих продуктивних 

форм. 

Розрахунки економічної ефективності вирощування відібраних форм грецького горіха 

в присадибних насадженнях проведено згідно методики економічної оцінки в садівництві [4]. 

При розрахунках використовували ціни 2019 року. Показники економічної ефективності 

вирощування відібраних форм грецького горіха в присадибних насадженнях представлені в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування відібраних форм грецького горіха у 

присадибних насадженнях 

№№ 

форм 

Урожай 

горіхів з 1 

дерева, кг 

Ціна 

реалі-

зації, 

грн/кг 

Вартість 

продукції, 

грн/дер. 

Виробничі 

витрати, 

грн/дер. 

Собівар-

тість 1 кг 

горіхів, грн 

Прибуток, 

грн/дер. 

Рента-

бель-

ність, 

% 

1п 55,6 40 2224 309 5,56 1915 620 

2п 41,8 35 1672 263 6,29 1162 442 

3п 33,9 35 1187 230 6,78 957 416 

4п 40,1 35 1404 251 6,26 1153 459 

5п 52,6 30 1578 299 5,68 1279 428 

6п 24,3 35 8551 215 8,85 636 296 

7п 53,8 40 2152 306 5,69 1846 603 

8п 69,7 40 2788 324 4,65 2464 760 

9п 32,1 40 1284 218 6,79 1066 489 

10п 63,4 30 1902 314 4,95 1588 506 
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Вирощування усіх дерев горіха грецького у досліді було рентабельним. Адже  витрати 

на вирощування горіхів були відносно незначні і зводилися до збирання плодів, очищення їх 

від зовнішньо м'ясистого навколоплідника, підсушування, зберігання та реалізації. Найкращі 

показники економічної ефективності отримано по формам 8п, 1п, 7п – прибуток з 1 дерева 

846–2464 грн. при рівні рентабельності 603–760 %. Такий великий рівень рентабельності 

пов'язаний по-перше з невеликими витратами на вирощування. По-друге – з тим, що зими 

2017–2018 та 2018–2019 років були відносно м'якими, а під час цвітіння дерев у весни 2018-го 

та 2019-го років не було заморозків, що дозволило уникнути пошкоджень дерев ти квітів 

низькими температурами та сформувати повноцінний урожай. І навіть у найгіршому варіанті 

– у форми 6п – рівень рентабельності досягав у середньому за 2 роки 296 %. 

Таким чином, сіянці виділених сильнорослих гібридів грецького горіха заслуговують 

на виробниче випробування в лісосадових, декоративних насадженнях, маточно-насіннєвих 

садах. Серед досліджуваних дерев форми 7п і 8п, що мають високі показники товарності 

горіхів, придатні для використання в присадибному садівництві. 
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Вступ. Однією із основних складових народного господарства України Є 

агропромисловий комплекс. Тут виробляється 35 % валового продукту, працює 29 % 

населення зайнятого у народному господарстві, використовується 35 % основних фондів. 

Отже, розвиток народного господарства України значною мірою залежить від ефективного 

ведення агропромислового комплексу та його головної галузі - сільського господарства; перед 

яким стоїть два основних завдання: забезпечити потреби країни в якісних продуктах 

харчування на рівні рекомендованих норм, а промисловість - сировиною; створити 

передумови для розширення експорту сільськогосподарської продукції та продуктів її 

переробки. 

Першочерговим завданням у галузі землеробства було і залишається надалі підвищення 

продуктивності всіх сільськогосподарських культур, і зокрема, кукурудзи[1, 2]. 

Підвищення врожаю кукурудзи, як і інших сільськогосподарських культур залежить від 

багатьох факторів, серед яких велика роль належить забезпеченню поживного режиму за 

рахунок застосування добрив. 

Це пов’язано перш за все  з важким економічним станом країни та недостатнім 

забезпеченням сільського господарства засобами хімізації і добривами зокрема [4].  
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Проте, за останнє десятиріччя відбулося різке зменшення кількості застосування 

органічних і мінеральних добрив, майже припинилось проведення вапнування кислих ґрунтів, 

що призвело до від’ємного сальдо балансу практично по всіх елементах живлення і негативно 

позначилось на агроекологічному стані ґрунтів і продуктивності агроценозів. 

Разом з тим широке застосування хімічних засобів захисту випливає низку негативних 

наслідків: накопичення токсичних речовин у вирощеній продукції, забруднення ґрунту, 

повітря, води [3]. 

У зв’язку з цим  необхідно розвивати біологічне землеробство як новий напрямок у 

виробництві рослинницької продукції. 

Методика досліджень. Вивчення ефективності добрив на продуктивність кукурудзи 

було проведено методом польових досліджень в умовах приватної агрофірми «Рідний дім» с. 

Волосівка Чуднівського району Житомирської області  

Схема досліду : 1. Контроль (без добрива), 2. Фон 40 т/га гною, 3. Фон + 0,5 ц/га 

універсальне + N 30, 4. Фон + 1,0 ц/га універсальне + N60, 5. Фон + 1,5 ц/га універсальне +N90, 

6.Фон + 2,0 ц/га універсальне +N120. Добрива, які вивчались згідно схеми дослідів, вносилися 

під основний обробіток ґрунту. Органічні добрива вносилися за допомогою МТЗ-82 і РОУ-6, 

а мінеральні універсальні - МТЗ-82 і НРУ -0,5. Технологія обробітку ґрунту загальноприйнята 

для зони вирощування кукурудзи, яка передбачає  високу культуру землеробства з окремими 

елементами біологізації та ресурсозберігаючих заходів. 

Результати досліджень. Застосування універсального добрива на досліді з кукурудзою 

показало, що урожайність зеленої маси кукурудзи була дещо вищою на всіх варіантах, різниця 

у врожайності між варіантами становила від 8,1 до 17,3 т/га (табл.1).  

Таблиця 1 

Урожайність зеленої маси кукурудзи залежно від удобрення, 

середнє за 2018-2019 рр., т/га 

№ 

з/п 
Варіанти 

Роки 
Середнє 

Приріст врожаю 

+/– до контролю 

2018 2019 т/га % 

1.  
 Контроль (без 

добрива) 
20,3 48,8 34,5 – – 

2.  Фон 40 т/га гною 26,0 51,2 38,6 4,1 11,0 

3.  
Фон + 0,5 ц/га 

універсальне + N 30 
30,0 53,3 41,6 7,0 20,5 

4.  
 Фон + 1,0 ц/га 

універсальне + N60 
31,3 53,8 42,5 8,0 23,0 

5.  
 Фон + 1,5 ц/га 

універсальне +N90 
33,5 54,1 43,8 9,3 27,0 

6.  
Фон + 2,0 ц/га 

універсальне +N120 
37,6 55,8 46,7 12,2 35,0 

НІР 0,05 =                         1,6 т/га       2,5 т/га 

 

Як видно із таблиці найвища врожайність у 2018 році 37,6  т/га відмічалась на варіанті із 

внесенням універсального добрива при нормі 2,0 ц/га на фоні 40 т/га гною із додаванням 120 

кг/га азотних добрив. Приріст врожаю зеленої маси кукурудзи становив 17,3 т/га або 85,2% 

порівняно до контролю де взагалі добрива не вносили. 

 Дещо меншою врожайністю 33,5 т/га характеризувався варіант 5 у якому вносили 1,5 

ц/га універсального добрива на фоні 40 т/га гною і 90кг д-р. азоту. В цьому варіанті приріст 

врожаю склав 13,2 т/га або 65,0 % порівняно до контролю.  

На третьому варіанті з внесенням 1,0 ц/га вищевказаного добрива і 40 т/га гною та 30кг 

д.р. азоту, урожайність становила 31,3 т/га , а приріст врожаю - 11,0 т/га або 54,0 % у 

порівнянні з контролем.  І найнижча врожайність була відмічена у варіанті із застосуванням  



70 
 

тільки органічних    добрив 26т\га однак приріст врожаю був достатньо високим порівняно до 

контролю і становив 5,7 т/га.  

В 2019 році найвища врожайність була у шостому варіанті 55,8 т\га де вносили 

універсальне добриво в нормі 2,0 ц/га на фоні 40 т/га гною із додаванням 120 кг/га азотних 

добрив. Приріст врожаю зеленої маси кукурудзи становив 7 т/га або 14,3% порівняно до 

контролю де взагалі добрива не вносили. 

На 5 варіанті де вносили універсальне добриво в нормі 1,5 ц/га на фоні 40 т/га гною із 

додаванням 90 кг/га азотних добрив. Урожай зеленої маси кукурудзи була дещо нижчою і 

становила 54,1т\га Приріст врожаю зеленої маси кукурудзи становив 5,3 т/га або 10,8% 

порівняно до контролю . 

Найнижча врожайність була відмічена у варіанті із застосуванням  тільки органічних    

добрив 51,2т\га однак приріст врожаю був достатньо високим порівняно до контролю і 

становив 4,6 т/га.  

Слід відмітити, що в цілому спостерігається тенденція щодо підвищення врожаю зеленої 

маси кукурудзи від поєднань збільшення норм універсальних та азотних добрив. 

У середньому за два роки найвища врожайність була відмічена у 6 варіанті із внесенням 

універсального добрива при нормі 2,0 ц/га на фоні 40 т/га гною із додаванням 120 кг/га азотних 

добрив, приріст врожаю зеленої маси кукурудзи становив 12,2 т/га або 35% порівняно до 

контролю. 

Висновки. Найбільша урожайність зеленої маси відмічена на варіанті удобрення Фон + 

2,0 ц/га універсальне +N120 – 46,7 т/га, що на 13,1 т/га більше порівняно з контролем. 
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Вступ. Кукурудзі належить досить провідна роль у світовому землеробстві. Вона 

відноситься до основних зернових культур світу поряд з рисом та пшеницею. За останні роки 

найбільший валовий збір спостерігався у 2013 році – 32 млн т, при цьому середня урожайність 

склала 6,4 т/га [4]. 

В групі зернофуражних культур кукурудза займає перше місце.  За останні сто років 

площі її посіву збільшилися з 71,7 до 131,5 млн.га, або на 83,4%. В країнах Азії кукурудзу 

https://osvita.ua/vnz/reports/econom_theory/22280/
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висівають на площі 38,1 млн.га., Північної Америки - 40,5, Африки - 21,3, Південної Америки 

-18,6, Європи - 11,0 млн.га. Перше місце серед країн за посівами кукурудзи належить США, 

друге - Китаю, третє - Бразилії. В сумі у них 48,5% світової площі посіву культури [2, 4]. 

 На території Європейського континенту Україна входить до основних держав де 

кукурудза вирощується за різним господарським напрямком.  

За загальною площею посівів кукурудзи на зерно і силос Україна входить до 

найбільших кукурудзосіючих країн світу. Однак вирощують її в основному на силос і зелений 

корм. 

Основні площі під кукурудзою на зерно зосереджені в Одеській, Херсонській, 

Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській та 

Чернівецькій областях. В решті областей України кукурудза вирощується в основному на 

зелену масу і силос [3]. 

На території Полісся та Лісостепу кукурудза посідає значне місце і є найбільш 

поширеною серед кормових культур. В межах Житомирської області вона майже щорічно 

досягає молочно-воскової стиглості, а в окремі роки і повної стиглості . Досліди, проведені 

науковцями свідчать : при сівбі після кукурудзи на силос озимих хлібів одержано зерна озимої 

пшениці 32,9 ц/га, ярого ячменю -43, кукурудзи - 84, сої - 27,8ц/га. Отже, після пізно зібраної 

кукурудзи краще висівати ярі зернофуражні культури - ячмінь, кукурудзу, сою, оскільки ланка 

"кукурудза на силос - озима пшениця" є досить ризикованою [1]. 

Методика досліджень. Вивчення ефективності добрив на продуктивність кукурудзи 

було проведено методом польових досліджень в умовах приватної агрофірми «Рідний дім» с. 

Волосівка Чуднівського району Житомирської області  

Схема досліду : 1. Контроль (без добрива), 2. Фон 40 т/га гною, 3. Фон + 0,5 ц/га 

універсальне + N 30, 4. Фон + 1,0 ц/га універсальне + N60, 5. Фон + 1,5 ц/га універсальне +N90, 

6.Фон + 2,0 ц/га універсальне +N120. Добрива, які вивчались згідно схеми дослідів, вносилися 

під основний обробіток ґрунту. Органічні добрива вносилися за допомогою МТЗ-82 і РОУ-6, 

а мінеральні універсальні - МТЗ-82 і НРУ -0,5. Технологія обробітку ґрунту загальноприйнята 

для зони вирощування кукурудзи, яка передбачає  високу культуру землеробства з окремими 

елементами біологізації та ресурсозберігаючих заходів. 

Результати досліджень. Результати впливу різних норм добрив на якісні показники 

зеленої маси кукурудзи наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

 Вплив удобрення на показники якості зеленої маси кукурудзи, 

середнє за 2018-19 рр. 

№ п/п 
 

Варіанти 

Суха 

речовина, 

% 

Сирий 

протеїн, 

% 

Кормові 

одиниці в 

100 кг 

Обмінна 

енергія 

МДж/кг 

1 Контроль (без добрива) 21,2 7,8 22,5 2,1 

2  Фон 40 т/га гною 25,8 9,7 24,5 2,3 

3 
Фон +  0,5 ц/га універсальне + N 

30 
25,5 10,0 25,2 2,4 

4 
Фон +  1,0 ц/га універсальне + 

N60 
26,2 10,0 25,7 2,5 

5 
Фон +  1,5 ц/га універсальне  

+N90 
26,9 11,2 26,7 2,7 

6 
Фон +  2.0 ц/га універсальне  

+N120 
28,3 10,1 27,2 2,9 

 

Дані зоохімічного аналізу зеленої маси кукурудзи вказують, що застосування 

універсальних добрив не мало значного впливу на зміну більшості зоотехнічних показників. 

За рахунок добрив відмічений більший вміст тільки сирого протеїну. Зокрема найвищий 
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показник 11,2 % відмічений на 5 варіанті де вносили 1,5 ц/га універсального добрива на фоні 

40 т/га гною. На всіх інших варіантах де застосовували добрива вміст сирого протеїну 

знаходився в межах 9,7 – 10,1 % тоді як на контролі, він становив  лише 7,8 %.  

Висновки.  Застосування добрив на посівах кукурудзи сприяє покращанню якості 

зеленої маси. Слід зазначити, що спостерігається тенденція по всіх варіантах щодо поліпшення 

показників якості продукції. Добре помітне збільшення вмісту сухої речовини, кормових 

одиниць і обмінної енергії від внесення універсальних добрив. Простежується пряма 

залежність зростання цих показників зі збільшенням норми універсального добрива не 

залежно від виду поєднань у яких вони використовуються.  
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КОРМОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В 

УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ 

 

Петрук К. І., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Вступ. Кукурудза є однією з головних зернофуражних та енергетичних культур у  світі. 

60 % від загального виробництва зерна кукурудзи використовується на кормові цілі, 25 % – на 

харчові, решта – на переробку.  На сьогоднійший день основними країнами де вирощують 

кукурудзу є США та Китай – 59 % від світового виробництва. В Україні вирощується близько 

17 % [3].   

Сьогодні перед виробниками сільськогосподарської продукції стоїть завдання значного 

підвищення продуктивності кукурудзи для потреб народного господарства. Вирішити це 

питання можливо при застосуванні високоврожайних гібридів, новітніх енергозберігаючих 

технологій, сучасних систем удобрення тощо [1]. 

Кукурудза є значно більш вимогливою культурою, ніж інші зернові. На формування 1 ц 

зерна використовується близько 2,4-3,2 кг азоту, 1,0-1,4 кг фосфору та 2,5-3,5 кг калію. 

Найбільший вплив на якість зерна має азот, який, крім збільшення урожайності, сприяє 

підвищенню вмісту білка і жиру в зерні. Роль мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, В) у 

мінеральному живленні рослин як складової ферментативних систем – біокаталізаторів важко 

переоцінити. Оскільки орні землі в Україні мають низький вміст рухомих форм цинку (близько 

0,20 мг/кг), міді (1,5–1,9 мг/кг), бору (0,3–0,5 мг/кг), тому на кукурудзі рекомендується 

застосовувати у критичні фази росту та розвитку (у фазі 3–5 листків та 6–8 листків) 

мікродобриво «Нутрівант Плюс зерновий» по 2 кг/га. А мікродобриво «Квантум-кукурудза» 

використовується для передпосівної обробки з нормою 3,5 л/т та для листкового внесення: 1 

л/га «Квантумкукурудза» у фазі 2–4 справжніх листків + 3 л/га у фазі 6–8 листків. 

Інтермагкукурудза (2 л/га) вносять у фазі 3–6 листків та з такою ж нормою плюс Хелат цинку 

профіт маг (0,5 кг/га) вдруге у фазі 6–10 листків [2, 4]. 

Методика досліджень. Вивчення ефективності добрив на продуктивність кукурудзи 

було проведено методом польових досліджень в умовах приватної агрофірми «Рідний дім» с. 

Волосівка Чуднівського району Житомирської області  
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Схема досліду : 1. Контроль (без добрива), 2. Фон 40 т/га гною, 3. Фон + 0,5 ц/га 

універсальне + N 30, 4. Фон + 1,0 ц/га універсальне + N60, 5. Фон + 1,5 ц/га універсальне +N90, 

6.Фон + 2,0 ц/га універсальне +N120. Добрива, які вивчались згідно схеми дослідів, вносилися 

під основний обробіток ґрунту. Органічні добрива вносилися за допомогою МТЗ-82 і РОУ-6, 

а мінеральні універсальні - МТЗ-82 і НРУ -0,5. Технологія обробітку ґрунту загальноприйнята 

для зони вирощування кукурудзи, яка передбачає  високу культуру землеробства з окремими 

елементами біологізації та ресурсозберігаючих заходів. 

Результати досліджень. Застосування добрив значно сприяло поліпшенню виходу з 

одиниці площі всіх чинників якості зеленої маси. Так, вихід сухої речовини з 1 га був 

найвищим на шостому варіанті і становив 13,2 т/га. (табл. 1). 

Таблиця 1. Вихід основних чинників якості зеленої маси кукурудзи залежно від 

удобрення,  середнє за 2018-2019 рр. 

№ 

п/п 
Варіанти 

Суха 

речовина, 

т/га 

Сирий 

протеїн, 

т/га 

Кормові 

одиниці, 

т/га 

Обмінна 

енергія 

ГДж/га 

1 Контроль (без добрива) 7,3 2,7 7,76 72,45 

2 Фон 40 т/га гною 9,95 3,74 9,46 88.8 

3 
Фон +  0,5 ц/га універсальне + 

N 30 
10,6 4,16 10,5 99,84 

4 
Фон +  1,0 ц/га універсальне + 

N60 
11,2 4,25 10,92 106.25 

5 
Фон +  1,5 ц/га універсальне  

+N90 
11,8 4,91 11,69 118.26 

6 
Фон +  2.0 ц/га універсальне  

+N120 
13,2 4,72 12,7 135.43 

Значно збільшився вихід сухої речовини у порівнянні з контролем від внесення 40т/га 

гною, так показник цей зріс із 7,3 до 13,2т\га. або на 80%. Незначне збільшення виходу сухої 

речовини спостерігалося від додавання до гною азоту. А вже при поєднанні всіх чинників 

збільшення врожаю: гною, азоту і універсального добрива до 2,0 ц /га цей показник збільшився 

у порівнянні з контролем на 5,9т\га. Дало свої позитивні результати внесення універсальних 

добрив у збільшеній дозі в три рази навіть при дозі азотних добрив 90 кг/га д. р (варіант 5), 

таке поєднання добрив забезпечило збір 11,8т\га сухої речовини. 

Вихід сирого протеїну по варіантах коливався від 2,7 до 4,91т/га залежно від виду 

добрив. На його вихід значний вплив мали дози універсальних добрив. Така ж особливість дії 

добрив відмічена на вихід кормових одиниць. Найбільш виразніше видно ефективність 

застосованих на досліді добрив по виходу узагальнюючого показнику якості кормів, обмінної 

енергії. Стабільними щодо ефективності є варіанти із застосуванням універсальних добрив. А 

в цілому необхідно зазначити, що застосування всіх видів добрив дало позитивний вплив і на 

вихід обмінної енергії. Найвищі показники ОЕ відмічені на шостому варіанті від поєднання 

більшої норми універсальних добрив та оптимальної норми азоту на фоні 40 т/га гною, він 

становив 135.43ГДж/га. 

Висновки.  Найбільший вихід сирого протеїну відмічений на варіанті удобрення Фон +  

1,5 ц/га універсальне  +N90 – 4,91 т/га. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ 

Плотницька Н. М., к. с.-г. н. 

Войтенко А. Ю., магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 

м. Житомир 

 

Валове виробництво зерна кукурудзи у світі займає третє місце після пшениці та рису, 

а світовими лідерами її вирощування є США та Китай. Частка культури у загальній структурі 

посівних площ становить 20–25 %. Площі посівів кукурудзи в Україні щороку зростають і 

наразі перевищують понад 4,5 млн. га. Проте урожайність зерна кукурудзи залежить від 

агротехнічних та біологічних чинників, генетично закладених можливостей рослини, 

погодних умов, тощо. Серед біологічних факторів зниження урожайності одне з головних 

місць належить грибним хворобам, збудники яких уражують насіння та всі органи рослин, 

спричинюючи часткову або повну їх загибель. Втрати в урожайності зерна кукурудзи від 

захворювань можуть становити понад 60 %. Явище гетерозису та створення стійких до мікозів 

гібридів кукурудзи є одним із екологічно безпечних та перспективних шляхів підвищення 

урожайності культури. Використання насіння гетерозисних гібридів дозволяє отримати 

підвищення урожайності зерна кукурудзи на 20–30 %, порівняно із районованими сортами [3-

6].  

Основними хворобами, що найбільш поширені у посівах кукурудзи та спричиняють 

втрати в урожайності та якості зерна є пухирчаста та летюча сажки, іржа, фузаріоз, 

гельмінтоспоріоз, тощо. На розвиток та шкідливість збудників цих хвороб впливає комплекс 

абіотичних та біотичних чинників, тому досить необхідним є постійний контроль за стійкістю 

гібридів кукурудзи до них [1, 6]. Саме тому нами було проведено дослідження щодо вивчення 

стійкості гібридів кукурудзи до найбільш поширених збудників грибних захворювань в 

умовах дослідного поля Житомирського національного агроекологічного університету. 

Спостереження здійснювали протягом 2018–2019 рр.  Матеріалом для проведення досліджень 

слугували ранньостиглі (ДКС 2971, ДКС 3014), середньоранні (ДКС 2960, ДКС 3795) та 

середньостиглі (ДКС 4014, ДК 315) гібриди кукурудзи. Визначення ступеня ураження 

кукурудзи хворобами проводили згідно загальноприйнятих методик [2]. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що досліджувані гібриди кукурудзи 

характеризувалися високою стійкістю до збудників грибних хвороб (табл. 1).  

Таблиця 1 

Характеристика гібридів кукурудзи за стійкістю до мікозів  

(дослідне поле ЖНАЕУ, 2018–2019 рр.) 

№ 

з\ 

п 

Гібрид ФАО Стійкість, бал 

пухирчаста 

сажка 

летюча 

сажка 

іржа гельмінто-

споріоз 

фузаріоз 

1 ДКС 2971 200 7 8 8 8 9 

2 ДКС 3014 200 8 8 8 7 8 

3 ДКС 2960 250 8 8 7 8 9 

4 ДКС 3795 250 9 9 7 8 9 

5 ДКС 4014 310 9 9 7 8 9 

6 ДК 315 310 9 9 7 8 9 

 

До 10 % уражених рослин збудниками летючої сажки (Sorosporium relianum Mc. Alp.) 

відмічено у гібриду ДКС 2971 та гельмінтоспоріозу (Нelminthosporium turcicum Pass.) у 

гібриду ДКС 3014. Стійкість до збудника іржі (Puccinia sorhi Schw.) на рівні 7 балів 

зафіксовано у середньоранніх та середньостиглих гібридів. Проте комплексну високу 

стійкість до збудників досліджуваних грибних хвороб характеризувалися гібриди ДКС 3795, 

ДКС 4014 та ДК 315. Ранньостиглі гібриди (ФАО 200) мали дещо нижчу стійкість до мікозів. 
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Отже, гібриди кукурудзи із різних групи стиглості при вирощуванні в умовах 

дослідного поля ЖНАЕУ проявляють високу стійкість до збудників основних мікозів, що 

підтверджує доцільність їх вирощування.  
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ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТІВ СУНИЦІ САДОВОЇ 
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Актуальність досліджень. Суниці садові займають чільне місце серед ягідних 

насаджень, що вирощуються на Поліссі. Вони забезпечують 46,6 % валового збору основної 

маси ягідної продукції. Культура суниці садової завдяки своїй скороплідності, цінному 

біохімічному складу, лікувальним властивостям плодів, високій рентабельності, швидкій 

окупності витрат на вирощування, має ряд переваг перед іншими ягідними культурами [2]. 

Ягоди суниці користуються великим попитом у споживачів завдяки приємним смаковим 

властивостям, багатому біохімічному складу, а тому збільшення їх виробництва є 

пріоритетним завданням галузі, розв’язання якого безпосередньо сприятиме вдосконаленню 

структури харчування населення. Успішний розвиток ягідництва значною мірою залежить від 

впровадження високопродуктивних сортів, придатних для вирощування за сучасними 

технологіями. Наразі сортимент суниці представлений сотрозразками, придатними для 

вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах. Нові сорти здатні забезпечувати високу 

врожайність ягід з відмінними смаковими властивостями і належну товарну якість [1]. Метою 

наших досліджень була оцінка продуктивності сортів суниці, рекомендованих для 

вирощування в умовах Полісся. 

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2018-2019 рр., вивчали  

сорти суниці вітчизняної селекції (Багряна, Дарунок вчителю, Десна, Істочнік, Львівська 

рання, Присвята, Фестивальна ромашка), включені до «Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні» [3]. Насадження закладені за схемою 20×90 см, 

повторність 3-кратна, кількість облікових рослин – 30. Оцінку сортів суниці здійснювали за 

відповідними методиками [4, 5]. 

Результати досліджень. За результатами проведеної оцінки встановлено, що бал 

цвітіння рослин суниці в залежності від сорту коливався в межах від 1 до 4, ступінь 

плодоношення  складав 1-3 бала. Середня маса ягоди становила 8,6-14,2 г, урожайність 

досліджуваних сортів досягала 73,3-82,1 ц/га (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Продуктивність сортів суниці садової в умовах Полісся  

(середнє 2018-2019 рр.) 

Сорт суниці Цвітіння,  

бал 

Ступінь 

плодоношення, 

бал 

Середня маса 

ягоди, г 

Урожайність, 

ц/га 

1. Багряна 4 3 11,5 78,5 

2. Дарунок 

вчителю 

3 3 13,3 80,2 

3. Десна 1 1 10,3 75,6 

4. Істочнік 3 3 14,2 82,1 

5. Львівська рання  2 1 8,6 73,3 

6. Присвята 2 2 12,6 78,4 

7. Фестивальна 

ромашка 

3 3 11,4 77,6 

НІР 05    1,1 

 

Найкращими показниками продуктивності відрізнявся сорт Істочнік, урожайність 

якого становила 82,1 ц/га. Цей сорт мав найвищий бал цвітіння та плодоношення. Середня 

маса ягоди складала 14,2 г. Варто відмітити, що високе вкорінення, приживлюваність розсади, 

ріст і розвиток рослин даного сорту забезпечують саме літні посадки. В цей період минає 

загроза заморозків, а отже рослини швидше йдуть у ріст, що позитивно впливає на 

продуктивність. Досить високу врожайність ягід мав також сорт Дарунок вчителю. За 

ступенем плодоношення та цвітіння він не відрізнявся від сорту Істочнік, а також незначно 

поступався за показниками продуктивності. Урожайність цього сорту, в порівнянні з сортом 

Істочнік була меншою на 1,9 ц/га, середня маса ягоди – на 0,9 г відповідно. Сорти Багряна, 

Присвята, Фестивальна ромашка забезпечували врожайність плодів на рівні 77,6-78,5 ц/га з 

середньою масою ягід 11,4-12,6 г. Найменші показники врожайності мали сорти Львівська 

рання та Десна – 73,3 та 75,6 ц/га відповідно. 

Висновки. Найвищу врожайність ягід на рівні 82,1 ц/га серед сортів суниці садової за 

вирощування в умовах Полісся забезпечив середньостиглий сорт Істочнік.  
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ВИДИ ТА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОЛІЇ СОНЯШНИКУ  

Школьна Ю. В. магістр, Бородій О. С.  магістр, 

Підгрушний І. В. магістр, Олехнович Ю. В.  магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Олія соняшникова повинна відповідати вимогам ДСТУ 4492:2005 і її виробляють згідно з 

чинними технологічним регламентом або технологічною інструкцією, затвердженими у 

встановленому порядку, з додержанням вимог ДСП 4.4.4.090 з насіння соняшнику згідно з ДСТУ 

4694:2006[3]. 

Олію соняшникову, залежно від технології і показників якості, поділяють на такі види, 

ґатунки та марки, які наведені нижче у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вид 

соняшникової олії 

Ґатунок Марка 

Олія соняшникова нерафінована холодного пресування першого 

віджиму 

  

  

Олія соняшникова нерафінована невиморожена (пресова, 

екстракційна або суміш пресової з екстракційною) 

  

  

Олія соняшникова нерафінована виморожена (пресова) 

  

  

Олія соняшникова гідратована невиморожена (пресова, 

екстракційна або суміш пресової з екстракційною) 

  

Олія соняшникова гідратована виморожена (пресова) 

  

  

Олія соняшникова рафінована невиморожена (одержана з 

пресової, екстракційної або суміші пресової з екстракційною) 

  

Олія соняшникова рафінована виморожена (одержана з пресової, 

екстракційної або суміші пресової з екстракційною) 

  

Олія соняшникова рафінована дезодорована невиморожена 

(одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з 

екстракційною) 

  

Олія соняшникова рафінована дезодорована невиморожена 

(одержана з пресової) 

Вищий 

Перший 

  

Вищий 

Перший 

Другий 

  

Вищий 

Перший 

  

Перший 

Другий 

  

Вищий 

Перший 

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

  

- 

- 

  

- 

- 

- 

  

- 

- 

- 

- 

  

- 

- 

  

  

  

- 

  

  

  

П 

  

  

Д 

  

  

Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена 

(одержана з пресової, екстракційної або суміші пресової з 

екстракційною) 

  

Олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена 

(одержана з пресової) 

  

- 

  

  

- 

  

П 

  

Д 

  

Примітка 1. Олія соняшникова нерафінована холодного пресування першого віджиму 

призначена для безпосереднього вживання в їжу. 

Примітка 2. Олія соняшникова пресова, екстракційна та суміш пресової з екстракційною 

призначена для промислового переробляння на харчові продукти. 
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Олію із рослин виробляють пресуванням або екстрагуванням насіння соняшникового. 

Олія пресова – олія, одержана шляхом пресування з олійної сировини; 

Холодним пресуванням одержують олію високих смакових якостей і з найповнішим 

збереженням у ній біологічно активних компонентів, але така олія погано зберігається, а у 

жмихах залишається багато жиру. 

Гарячим пресуванням, інтенсивніше забарвлені і ароматизовані за рахунок продуктів 

розкладання, що утворюють під час нагрівання, в такій олії менше білкових та інших речовин, що 

забезпечують її стійкість під час зберігання. Гарячим пресуванням із насіння одержують більше 

олії, але у жмихах залишається до 6-8% жиру[1,2]. 

Метод екстрагування найефективніший спосіб виділення жиру із насіння, за яким 

одержують 90% олії. Цей метод заснований на розчинності олій у спеціальному киплячому 

бензині, який потім видаляють парами води. Одержану олію рафінують і дезодорують. 

Олія рафінована дезодорована – олія, яка пройшла окрім процесу рафінації, ще й процес 

дезодорації, в наслідок чого з неї видалені речовини, які мають запах, зменшену кількість 

пероксидних сполук. 

До рафінованої олії відносять олію, що очищена механічними і хімічними засобами від 

домішок, вільних жирних кислот, барвникових та інших речовин. В зв’язку з зменшенням вмісту 

антиокислювальних речовин рафінована олія не стійка при довгостроковому зберіганні і тому не 

підлягає закладенню до державного резерву. 

До нерафінованої олії відносять олію, що очищена від грубої та дрібної зависі, але не 

пройшла циклу операцій рафінування або сукупності деяких з них. Вона має інтенсивне 

забарвлення, виразний смак та запах. Відзначається підвищеною стійкістю при довгостроковому 

зберіганні[5]. 

Гідратовану олію одержують шляхом обробки олії гарячою водою і механічною фільтрації 

для видалення фосфоровмісних, білкових і слизових речовин, які випали в осад. Частково 

знижується вміст в олії металів – прооксидантів (заліза, міді та ін.). 

 Найбільш важливими показниками для олії, яка підлягає закладанню на зберігання є: 

органолептичні показники, фізико-хімічні показники, показники безпеки (особливо вміст міді та 

заліза), густина олії, коефіцієнт температурного розширення, температура застигання[4].  

Органолептичні показники: запах і смак. Кожен вид олії має свій специфічний запах і 

смак, ступінь виявлення яких залежить від якості сировини, способу одержання та очищення. 

Можуть змінюватися в процесі зберігання, що є наслідком небажаних процесів; 

Колір олії. Залежить від виду олії, якості сировини, способу одержання та очищення;  

Прозорість. Олія повинна бути прозора, у деяких видів олій допускається легке 

помутніння або «сітка». 

При тривалому зберіганні олії основні процеси її псування – гідролітичне розщеплення 

жирів і окислення. Якісні показники, що визначають її стабільність: 

Кислотне число. Умовна величина, яка характеризує вміст вільних жирних кислот. 

Визначається, як кількість міліграмів гідроксиду калію, яка необхідна для нейтралізації вільних 

жирних кислот, які містяться в одному грамі олії. 

Пероксидне число. Умовна величина, яка характеризує вміст пероксидних сполук, здатних 

реагувати з йодоводневою кислотою у стандартних умовах. Визначається кількістю мілімолей 

перекисного кисню у кілограмі олії. Цей показник характеризує ступінь окислення олії при 

зберіганні. Норма для олії по перекисному числу згідно ДСТУ 4492:2005 для олії соняшникової 

нерафінованої не вимороженої вищого та першого ґатунків 7 ммоль/кг. 

Масова частка вологи та летких речовин. Показник, який характеризує сумарний вміст 

вологи та інших речовин, здатних випарюватися при температурі 100-105 ˚С. Волога сприяє 

гідролітичному розщепленню жирів, підвищенню кислотного числа і коагуляції фосфатидів. 
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 Таблиця 2 

Органолептичні та фізико-хімічні показники олії соняшникової нерафінованої 

 Назва 

показника 

Характеристика показників олії Метод випробу-

вання нерафінованої 

невимороженої вимороженої 

пресової 

  вищого 

ґатунку 

першого 

ґатунку 

другого 

ґатунку 

вищого 

ґатунку 

першого 

ґатунку 

Прозорість Допустимо 

наявність «сітки» 

над осадом 

Допустимо 

легке 

помутніння 

над осадом 

Прозоре без осаду ГОСТ 5472 

Смак та запах           ГОСТ 5472 

Колірне число, 

мг йоду, не 

більше ніж 

15 25 35 15 25 ГОСТ 5477 

Кислотне число, 

мг КОН/г, не 

більше ніж: 

1,5 4,0 6,0 1,5 4,0 ДСТУ 4350 

ГОСТ 5476 

Пероксидне 

число, ½ 

О ммоль/кг, не 

більше ніж: 

— під час випуску 

з підприємства 

— наприкінці 

терміну зберігання 

  

7,0 

  

10,0 

  

8,0 

  

10,0 

  

7,0 

  

10,0 

ДСТУ ISO 3960 

ГОСТ 26593 

Масова частка 

фосфоровмісних 

речовин, %, не 

більше ніж: 

— у перерахунку 

на стеаро-

олеолецитин 

— у перерахунку 

на Р2О5 

  

  

  

0,40 

  

  

0,03 

  

  

  

0,60 

  

  

0,05 

  

  

  

0,80 

  

  

0,070 

  

  

  

0,30 

  

  

0,02 

  

  

  

0,40 

  

  

0,03 

ГОСТ 7824 

Масова частка 

нежирових 

домішок, %, 

не більше ніж: 

  

0,05 

  

0,10 

  

0,20 

відсутність ДСТУ ISO 663 ГОСТ 

5481 

Масова частка 

вологи та летких 

речовин, %, 

не більше ніж: 

  

0,20 

  

0,20 

  

0,30 

  

0,15 

  

0,15 

ДСТУ ISO 662 

ГОСТ 11812 

Віск та 

воскоподібні 

речовини 

не визначають відсутність Згідно з додатком 

А ДСТУ 4492:2005 

Температура 

спалаху олії 

екстракційної, 

°С, 

не нижче ніж 

225 не визначають ГОСТ 9287 
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Норми показників «Йодне число», «Масова частка неомильних 

речовин», жирнокислотний склад для олії соняшникової повинні відповідати вимогам ДСТУ 

4492:2005.              

Густина олії при температурі 20 ˚С в залежності від виду і сорту коливається від 910 

кг/м3 до 970 кг/м3 . У нерафінованій олії густина залежить від кількості не жирових домішок. 

Коефіцієнт температурного розширення олії – 0,00069. 

Температура застигання олії від мінус 16 до мінус 18,5˚С[3]. 

Важливим питанням слід вважати вихід олії з різних сортів соняшнику залежно від 

вологості насіння яке презначене для переробки (таблиця 3). 

Таблиця 3 

Вихід олії з різних сортів  соняшнику залежно від вологості насіння, % 

№п/пп Сорти Вологість насіння, % 

сухе - вологість 

до 8,0 % 

середньої 

сухості - 8,1...12 

%, 

вологе - 12,1...14 

% 

1 Титанік 40,4 39,4 37,1 

2 Белград 35,2 34,7 33,7 

3 Мілутін- контроль 29,6 27,8 27,5 

 

Характеризуючи дані таблиці 3 слід відмітити, що вихід олії з насіння соняшнику цілком 

залежить від вологості останніх так і від сортових особливостей. Так якщо взяти по сортах то 

найвищий вихід олії у сорту  Титанік - 37,1-40,4%. Залежно від вологості насіння  вихід олії 

коливається в межах 27,5-40,4 %. Вихід олії у сорту  Белград за вологості насіння 8% у 1,2 рази , а 

у сорту Мілутін – 1,5 рази менший порівнянно з сортом Титанік. Зі збільшенням вологості у  

насінні соняшнику спостерігається  тенденція до зменшення її в межах статистичної похибки 

досліду. 

Не менш важливим показниками є біохімічні властивості оліїї. Одним із таких показників 

є кислотне число. У жирах рослинного походження майже завжди мітиться незначна кількість 

вільних жирних кислот. Кислотне число олії– величина непостійна, звичайно вона знижується за 

достигання насіння і збільшується при проростанні його за рахунок гідролізу жирів, а також при 

тривалому зберіганні насіння олійних культур. Вплив вологості насіяння на кислотне число 

капустяних культур наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Кислотне число  різних сортів  соняшнику залежно від вологості насіння , мг КОН/г 

№п/пп Сорти Вологість насіння, % 

сухе - вологість 

до 8,0 % 

середньої 

сухості - 8,1...12 

%, 

вологе - 12,1...14 

% 

1 Титанік 4,25 4,2 4,32 

2 Белград 4,2 4,1 4,35 

3 Мілутін- контроль 4,13 3,9 4,28 

 

Характеризуючи дані таблиці 3 можна зробити висновок, що найвищі показники 

кислотного числа  залежно від культур отримано при вологості насіння 8,1-12%, яка відповідає 

базизним показникам. Так кислотне число гірчиці білої при середній сухості становить 3,9 мг 

КОН/г, що на 0,23 мг КОН/г менше ніж при вологості 8% та 0,8мг КОН/г при вологості 12,1-14,0%. 

Таке зменшення можна пояснити зниженим вмістом вільних кислот. Відвовідна тенденція 

спостерігається з іншими сортами соняшнику. 

Важлимим показником якості олії слід вважати йодне число. Йодним числом 

характеризується ступінь ненасичених жирних кислот, що входять до складу жиру (таблиця 5).  
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Таблиця 5 

Показники  йодного числа різних сортів  соняшнику залежно від вологості насіння , г 

І2/100г 

№п/пп Сорти Вологість насіння, % 

сухе - вологість 

до 8,0 % 

середньої 

сухості - 8,1...12 

%, 

вологе - 12,1...14 

% 

1 Титанік 106,4 108,3 107,7 

2 Белград 96,5 101,4 98,7 

3 Мілутін- контроль 96,1 98,5 97,2 

Виходячи із даних таблиці 5 слід відмітити, що йодне число цілком залежить як від 

вологості насіння так і від сорту. Найвище йодне число отримано зу сорту Титанік середньої 

сухості. 108,3 г., що на 1,04 та 1,0 рази більше порівняно з варіантами вологості та на 1,07-1,1 рази 

вище порівняно з варіантами інших сортів соняшнику. 

Висновки.  Економічні розрахунки показали, що найкращий варіант який забезпечує 

отримання найвищого чистого прибутку (2261 грн./га), при найменшій собівартості насіння (62,9 

грн./га) з високим рівнем рентабельності (106,7%) є варіант де застосовування гібриду  Мілутін. 

Найвищий вихід олії отримано при середній сухості насіння 8,1-12% 26,1–38,5% , яка 

характеризується високим йодним числом (98,5-108,3 ) та ненасиченим вмістом жирних кислот, 

тобто кислотним числом (3,9-4,2). 

Застосування різних сортів при вирощуванні ріпаку ярого дасть можливість отримати 

чистий прибуток від 53000 до 72000 гривень, а окупність затрат від 2,1 до 2,33 раз. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ 

 

Осадчук О. О. магістр, Рудюк В. П.  магістр,  

Гринишин В. Є. магістр, Куницька О. С. магістр, 

Болюх М. С. магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Вступ. Хліб створений тисячолітньою людською мудрістю, майстерністю і наполегливою 

тяжкою працею. Він є мірилом національного багатства. У кожному шматку хліба — праця сотень 

людей: хлібороба, мірошника, пекаря, працівників багатьох професій, що забезпечують його 

виробництво сировиною, паливом, електроенергією тощо[3]. 

В Україні, а також у багатьох народів інших країн світу хліб належить до основних 

продуктів харчування. В різних країнах його споживають від 90 до 400 г на добу або 32-146 кг на 

рік залежно від економічних факторів, характеру праці, національних особливостей. 

Хлібопекарська промисловість України є однією з основних галузей харчової 

промисловості, яка за виробничими потужностями, механізацією технологічних процесів, 

асортиментом спроможна забезпечити населення різними видами хлібних виробів, що має 

важливе значення для підтримки соціальної стабільності в суспільстві[1]. 

З розвитком ринкових відносин у суспільстві відбулось роздержавлення і реструктуризація 

хлібопекарської галузі, виникла велика кількість пекарень, відроджується домашнє 

хлібопечення[2]. 

У цих умовах набуває першорядного значення виготовлення конкурентноздатної 

продукції, виробництво якої можуть забезпечити прогресивні ресурсозберігаючі технології. 

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

до біотехнології. Сучасна технологія є результатом колективного творіння спеціалістів — вчених 

і практиків протягом століть. Значний внесок у розвиток теорії та практики хлібопечення зробили 

вчені Л.Я. Ауерман, Л.М. Казанська, Н.П. Козьміна, В.Л. Кретович, Л.І Пучкова, В.О.Пат, 

українські вчені — Л.І. Ведєрнікова, Н.І. Берзіна, В.І.Дробот, А.А. Міхелєв, І.М. Ройтер, Л.І. 

Карнаушенко[4,5]. 

Створення і впровадження прогресивних технологій здатні забезпечити тільки 

висококваліфіковані фахівці. 

Метою наших досліджень є вивчення хлібопекарських якостей борошна пшениці озимої 

залежно від сортового складу. Згідно з метою було поставлено наступні завдання: 

визначити харчову цінність борошна пшеничного залежно від сорту пшениці; 

визначити вплив сортового складу борошна пшеничного на якість сирої клейковини та 

водо поглинальну здатність; 

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

На основі поставленої мети та завдань досліджень за темою дипломної роботи було 

виконано дослід. Схема якого наведена нижче. 

Схема досліду: 

Варіанти досліду 

Фактор ( сорти пшениці) 

Миронівська 65 

Крижинка 

 

Для вирішення поставлених завдань використовували лабораторні дослідження з 

наступною обробкою статистичних результатів. Аналізи проводили згідно з методиками 

державних стандартів: показники якості – ГСТУ 460004-99; визначення вмісту та якості сирої 

клейковини – ДСТУ ISO 5531:2004; водопоглинальну здатність – ДСТУ–3768:2013. 

Лабораторне випікання хліба здійснювали безопарним методом з інтенсивним 

замішуванням тіста і борошна пшеничного відповідно до – ГОСТ 27669–88. 
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Дослідження з впливу сортового складу борошна пшеничного на хлібопекарські якості 

хліба проводили в лабораторіях кафедри технології зберігання та переробки продукції 

рослинництва. 

Основні результати досліджень. Сила борошна є основним фактором, що визначає 

його хлібопекарські властивості. Під терміном «сила борошна» розуміють його здатність 

утворювати тісто, яке має певні структурно-механічні властивості (пружність, еластичність, 

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

цього, здатне забезпечити виготовлення з нього хліба певної якості. 

Сила борошна обумовлена станом його білково-протеїнового комплексу: кількістю і 

станом білків, активністю протеолітичних ферментів, наявністю активаторів та інгібіторів 

протеолізу. Поряд з цим на структурно-механічні властивості тіста впливають стан крохмалю, 

вміст у борошні пентозанів, ліпідів, ліполітичних ферментів.  

Таблиця 1 

Харчова цінність борошна пшеничного залежно від сорту пшениці та борошна, % 

на 100 г борошна 

Варіанти досліду Білок Вуглеводи Жири 

Миронівська 65 

(контроль) 
11,66 65,0 1,6 

Крижинка 12,12 69,0 1,2 

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

пшеничного в цілому залежить як від сорту пшениці так і від сортового складу борошна. В нашому 

випадку найкращою харчову цінністю характеризується борошно вироблене із сорту Крижинка. 

Воно містить білка – 12,12 %; вуглеводі – 69,0 % та жиру – 1,2%, що майже відповідає вимогам 

стандарту. 

Важливу роль відіграє клейковина у формуванні сили борошна. Головним показником сили 

борошна є кількість і фізичні властивості клейковини. Кількість клейковини, що відмивається з 

борошна, називають виходом сирої клейковини. 

Не менш важлива роль для випікання хліба належить водопоглинальні здатністі, яка має 

велике технологічне значення, вона впливає на вихід тіста і хліба. Недодання 1 л води на 100 кг 

борошна знижує вихід хліба приблизно на 1,0%. 

Таблиця 2 

Показники хлібопекарських властивостей залежно від сорту пшениці та борошна 

Варіанти досліду 

Водопог 

линальна 

здатність, % 

Вміст сирої 

клейковини, % 

Індекс 

деформації 

клейковини 

(ІДК), ум од. 

Розтяжність 

клейковини, 

см. 

Миронівська 65 

(контроль) 
54 22,1 82,6 16,2 

Крижинка 52 23,9 76,3 18,5 

 

Характеризуючи хлібопекарські властивості слід відмітити, що борошно виготовлене із 

пшениці Миронівська 65 за усіма показниками відповідає вимогам даного сорту. Характеризуючи 

борошно вироблене із сорту Крижинка за показниками водопоглинальної здатності та вмісту сирої 

клейковини на 2% та 3 % відповідно перевищує показники контрольного варіанту. Що стосується 
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показників якості сирої клейковини то вона відноситься до ІІ групи якості, яка характеризується 

як задовільно слабка та середня за розтяжністю. 

Більшу водопоглинальну здатність борошна ІІ сорту пов'язана із вмістом у ньому значної 

кількості оболонкових частинок і пентозанів, які здатні зв'язувати більше води, ніж крохмальні 

зерна. 

Більш повну оцінку хлібопекарських властивостей борошна одержують шляхом 

проведення пробного випікання (таб 3-4). 

Таблиця 3 

Об’ємний вихід хліба залежно від сорту пшениці та борошна,см3 

Варіанти досліду 
Повторення 

Середнє по 

повтореннях 

І ІІ ІІІ 

Миронівська 65 

(контроль) 
248,77 264,78 255,89 256,48 

Крижинка 310,11 295,78 290,03 298,64 

НІР 05 8,2 

З отриманих даних таблиці 3 видно, що об’ємний вихід хліба на контрольному варіанті сорту 

Миронівська 61 становить 256,48 см3. Використовуючи борошно сорту Крижинка збільшує вихід 

хліба з І сорту на 42,16 см3 та ІІ сорту – 10,5 см3. 

Зрозуміло, що після випікання хліба слід визначити його якість. Для визначення якісної 

оцінки випеченого хліба жоден окремо взятий показник не має вирішального значення, а слід 

добирати комплекс показників для визначення якості отриманого хліба. 

При оцінці хліба проводять органолептичну оцінку по параметрам. 

Таблиця 4 

Якість хліба пшеничного залежно від сорту пшениці та борошна 

Показники 
Варіанти досліду 

Миронівська 65 (контроль) Крижинка 

Формостійкість 030 0,34 

Зовнішній вигляд 

Поверхня гладенька глянцева гладенька глянцева 

Форма овальна  куполоподібна 

Колір скоринки світло-коричневий золотисто-коричневий 

Пористість дрібна дрібна 

Еластичність добре відновлюється швидко відновлюється 

Колір м’якуша білий білий з жовтим відтінком 

Смак і запах специфічний для пшеничного хліба приємний 

 

Характеризуючи таблицю 4 слід відмітити, що найкращі органолептичні показники якості 

хліба отримано при випіканні його з борошна пшениці сорту Крижинка. Так майже за усіма 

показникам отримано найвищий бал оцінки 9. Не погані показники отримано і на контрольному 

варіанті але вони поступаються попередньому варіанті за окремими показниками якості в 

середньому на 1-2 бали. 



85 
 

Висновки.  У зв’язку з тим що на сьогоднішній день існує багато великих та малих 

комплексів для переробки пшениці на борошно, яке в подальшому використовується для 

виготовлення хліба слід враховувати як сорт пшениці з якого вироблене борошно так і сам 

сортовий склад борошна. 

2. Використання І сорту борошна для приготування та випікання хліба забезпечило 

отримання 256,48-298,64 см3 хліба при показниках якості 8-9 балів. 
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Вступ. Яблука пізніх строків достигання мають високу лежкість, але з різних причин 

втрати при їх зберіганні є невиправдано високими. Тому постає необхідність розробки нових 
методів оцінки здатності плодів до тривалого зберігання та способів коригування їх якості за 
рахунок обробки розчинами препаратів. До хімічних препаратів, які можуть використовуватися як 
для обробки плодів на дереві, так і після зняття їх перед закладанням на зберігання, належать 
сполуки кальцію. 

Аналіз джерел літератури [1,2] свідчить, що жоден з існуючих способів зберігання свіжих 
плодів не відповідає повною мірою всім необхідним вимогам. Відомі способи зберігання, зокрема 
регульоване газове середовище, гамма-опромінення, різні види термічної обробки, поверхневі 
покриття та ін., забезпечують лише часткове або тимчасове пригнічення життєдіяльності 
мікрофлори в рослинній сировині, що не гарантує повного зберігання її якості. Реалізація 
перелічених вище способів потребує додаткового технічного оснащення для підтримання 
необхідних режимів зберігання.  

Експериментально доведено [3,5], що при кореневому підживленні кальцій недостатньо 
інтенсивно переміщується тканинами дерева і до плодів не потрапляє. Не надходить він у плоди і 
при нанесенні препаратів, в яких є кальцій, на листя. Тому для повноцінного забезпечення цим 
елементом необхідно наносити його безпосередньо на плоди. Вибір оптимальної концентрації 
кальцію залежить від сортових особливостей плодів та умов їх вирощування. 

Підвищений вміст кальцію знижує спад маси плодів за рахунок втрати вологи та запасних 
речовин на дихання. Достатня кількість кальцію в плодах забезпечує підтримання високої їх 
стійкості до хвороб як при зберіганні, так і при доведенні до споживача. За даними англійського 
дослідника D.S. Johnsonа [4, 6], оптимальний вміст кальцію в плодах, при якому плоди не 
уражуються або уражуються в незначній кількості гіркою ямчатістю та іншими хворобами, 
становить не менше 5 мг/100 г сирої маси.  

Дослідження останніх років [5] доводять, що кальцій є учасником багатьох 
внутрішньоклітинних процесів. Він необхідний для формування мембран та інших структурних 
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елементів, іони кальцію стабілізують протопектин. Разом з пектиновими кислотами вони 
утворюють пектат кальцію, який, як і протопектин, підвищує механічну стійкість тканин. 

Наявність кальцію також впливає на загальний фізико-хімічний стан протоплазми, її 
в’язкість, проникність та інші властивості [2]. Винятково важлива роль цього елемента як 
антагоніста інших катіонів, особливо іонів водню. Сповільнюючи надходження у клітину одних 
елементів, кальцій стимулює поглинання інших. Так, він може як збільшувати, так і зменшувати 
поглинання рослинного калію або забезпечувати здатність рослин використовувати аміак як 
джерело азоту. Згідно з даними В.А. Гудковського [4], при достатньому забезпеченні плодів 
кальцієм знижується інтенсивність їх дихання, сповільнюється синтез етилену, затримуються 
процеси дозрівання та перезрівання.  

Встановлено [21], що вплив на якість плодів азоту, фосфору, калію, магнію, бору 
проявляється через взаємодію з кальцієм. Тому, на думку В.О. Гудковського, на тривале 
зберігання необхідно закладати плоди яблуні з вмістом кальцію не менше 80 мг на 100 г 
абсолютної сухої маси. 

Високий рівень кальцію, навпаки, стабілізує мембрани і сповільнює клітинну деградацію. 
Роль кальцію в цьому випадку зводиться до того, що він  “зв’язує” разом ліпідні й білкові 
компоненти мембран і стабілізує їх на увесь об’єм. Підвищений вміст кальцію в плодах знижує 
інтенсивність дихання і збільшує синтез білка й нуклеїнових кислот. При нестачі кальцію синтез 
білку та нуклеїнових кислот може знизитися на 30-70% [1]. 

Одним із важливих факторів, що визначає тривалість зберігання плодів, є інтенсивність 
процесів дозрівання і старіння. Проведені В.Ф. Добровольським [6] дослідження показали, що для 
зниження пошкодження плодів фізіологічними розладами (загар, побуріння м’якоті та ін.) у 
дослідах з яблуками сортів Ренет Симиренка, Джонатан і Ренет Шампанський була використана 
додаткова обробка розчинами СаСl2 відразу після збирання врожаю. За рахунок цього лежкість 
плодів підвищилася, термін зберігання плодів збільшився від 30 до 50 діб залежно від варіанту.  

Значною мірою кальцій впливає на енергетику мембран, підтримуючи необхідний 
електричний потенціал на мембранах. Іонам кальцію належить велика роль в регулюванні 
іонної проникності мембран. Достатня кількість кальцію забезпечує внутрішньоклітинні 
процеси з мінімальними витратами енергії, що значно довше зберігає непошкодженими 
внутрішньоклітинну структуру й організацію, а в макроефекті підтримує на високому рівні 
стійкість плодів до фізіологічних і паразитних захворювань[1]. 

Завдання плодівництва як галузі сільського господарства – вирощувати високі і сталі 
врожаї якісних плодів на основі впровадження досягнень науки і передового досвіду з метою 
забезпечення потреб населення в цінних, екологічно чистих продуктах харчування.  

Результати досліджень та їх обгрунтування. Товарна оцінка плодів після тривалого 
зберігання у зв’язку з обробкою їх водним розчином хлориду кальцію і зберіганні в ящиках. 
Дослідженнями встановлено, що різниця в строках зберігання плодів сорту Ренет Симиренка в 
стандартній упаковці в середньому за роками досліджень становила: між контролем 1 і обробкою 
водним 2% розчином хлориду кальцію – 28, між контролем 1 і обробкою 4% розчином хлориду 
кальцію – 60 днів.  
Аналіз одержаних даних свідчить, що тривалість зберігання яблук обумовлена не тільки 
біологічними особливостями, а й метеорологічними умовами в роки вирощування. Це чітко 
простежується при порівнянні даних 2017 і 2018 рр. 

Таблиця 1 

Тривалість зберігання плодів яблуні в роки досліджень залежно від обробки їх розчином 

хлориду кальцію, днів  

(Сорт Ренет Симиренка, 2017-2018 рр.) 

 Варіант 2017 р. 2018 р. 
Середнє за два роки, 

днів 

Контроль 1 140 163 151,5 
Контроль 2 140 163 151,5 
Обробка 2% СаСl2 169 191 180 
Обробка 4% СаСl2 204 225 214,5 
НІР05 10,2 4,7 - 
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Таблиця 2 

Тривалість зберігання плодів яблуні в роки досліджень залежно від обробки їх розчином 

хлориду кальцію, днів  

(Сорт Голден Делішес, 2017-2018 рр.) 

Варіант 2017 р. 2018 р. 
Середнє за два роки, 

днів 

Контроль 1 113 134 123,5 

Контроль 2 113 134 123,5 

Обробка 2% СаСl2 142 163 152,5 

Обробка 4% СаСl2 171 191 181 

НІР05 5,3 2,4 - 

 

У 2017 році, який характеризувався несприятливими метеорологічними умовами, плоди 

сорту Ренет Симиренка в контролях 1 і 2 зберігалися 140 днів проти 163 днів у 2018 р., тобто 

різниця склала 23 дні. 

Підкреслимо, що на зниження тривалості зберігання плодів Ренет Симиренка у     2017 р. 

могла негативно вплинути підвищена кількість опадів у вересні (у 3,2 раза більше багаторічної 

норми). 

Таблиця 3 

Вихід вищого і першого товарних сортів плодів яблуні на кінець терміну зберігання 

залежно від обробки їх розчином хлориду кальцію, %, 

(Сорт Ренет Симиренка, 2017-2018 рр.) 

Концерн-трація 

СаСl2, % 
2017 р. 2018 р. Середнє за два роки 

Без обр. 77,41 69,31 71,84 

0 76,13 71,30 72,26 

2 85,80 87,26 85,42 

4 91,46 92,32 91,28 

НІР05 0,63 0,28 0,41 

 

Таблиця 4 

Вихід вищого і першого товарних сортів плодів яблуні на кінець терміну зберігання 

залежно від обробки їх розчином хлориду кальцію, %, 

(Сорт Голден Делішес, 2017-2018 рр.) 

Концернтрація 

СаСl2, % 
2017 р. 2018 р. Середнє за два роки 

Без обр. 61,11 61,46 64,24 

0 61,18 60,84 64,15 

2 74,64 76,39 77,22 

4 88,29 89,01 88,66 

НІР05 0,61 0,37 0,45 

 

Найважливішим показником після тривалого зберігання плодів є товарна якість, яка 

зумовлює привабливість плодів, їх конкурентоспроможність, а також ціну на яблука, що 

забезпечує прибуток виробнику.  
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З точки зору споживача більш важливим є зовнішня привабливість плодів порівняно з 

фізико-хімічними показниками. Обробка плодів водним розчином хлориду кальцію дає 

можливість зберігати яблука тривалий час без значних втрат. 

Результати досліджень 2017-2018 рр. свідчать, що вихід вищого і першого товарних сортів 

яблук сорту Ренет Симиренка , які зберігалися в стандартній упаковці, становить 82,2 %. Для 

плодів сорту Голден Делішес вихід вищого і першого товарних сортів становив, відповідно, 74,0 і 

88,2%; . 

Цей показник зазнавав суттєвого впливу від концентрації водного розчину хлориду кальцію 

для післязбиральної обробки плодів. Встановлено, що для плодів сорту Ренет Симиренка, які 

зберігалися в контролі 1, вихід вищого і першого сортів становив у середньому 78,5%, в контролі 

2 – 79,7%. При обробленні водним 2%-ним розчином СаСl2 він досяг 89,7%. Обробка 4%-ним 

розчином СаСl2 зумовила найвищий вихід вищого та першого сортів – 95,8%. Для яблук сорту 

Голден Делішес, що зберігалися в контролі 1, вихід вищого і першого сортів становив у 

середньому 70,7%, у контролі 2 – 70,2%. При обробленні водним 2%-ним розчином СаСl2 його 

значення становило 82,4%, а 4%-ним – 94,2%. 

Зазначимо, що вихід вищого і І товарних сортів при 2-хвилинній експозиції мав найвище 

значення – 88,6% для плодів сорту Ренет Симиренка, 83,0% – для плодів сорту Голден Делішес. 

Застосування 4-хвилинної експозиції призвело до його зменшення – відповідно, 88,0; 82,2 . При 6-

хвилинній експозиції вихід вищого і І товарних сортів продовжував зменшуватися – відповідно, 

87,6; 81,5. 

Висновки.  1. У вітчизняній і зарубіжній науковій літературі чимало відомостей про 

вплив умов середовища на тривалість та якість зберігання плодів зерняткових культур і 

збереженість в них основних компонентів хімічного складу. Однак ці дослідження проводили 

в різних умовах, що не дає змоги використовувати їх безпосередньо для  зони Полісся.  

2. Післязбиральна обробка яблук водним 4% розчином хлориду кальцію тривалістю дві 

хвилини сприяє продовженню терміну зберігання плодів сорту Ренет Симиренка на 60 днів, 

на 89 – Голден Делішес, а також збільшує вихід вищого та першого товарних сортів, 

відповідно, на 27,4 та 34,6 %. Кращою є післязбиральна обробка яблук 4% розчином хлориду 

кальцію протягом двох хвилин. 

3. Післязбиральна обробка яблук 4% розчином хлориду кальцію сприяє зниженню 

природних втрат маси: для яблук сорту Ренет Симиренка – на 56,8-82,7%, Голден Делішес – 

77,5-83,8% . 

4. При обробці плодів 4% розчином хлориду кальцію з експозицією 2 хвилини 

максимально скорочуються втрати продукції від мікробіологічних пошкоджень для яблук 

досліджуваних сортів. 
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Вступ. В Україні картопля, як базовий продукт рослинництва і “другий хліб” для 

людей є однією із найважливіших культур. Внаслідок чого площі вирощування її щорічно 

зростають, не зважаючи на зміну форм власності та господарювання переважної більшості 

сільськогосподарських підприємств[2, 4]. 

До найбільш шкідливих хвороб картоплі на присадибних та колективних ділянках 

відносять фітофтороз, а з числа шкідників найнебезпечнішим є колорадський жук.  

Оскільки фітофтороз та колорадський жук паразитують на рослинах картоплі практично 

одночасно, то виникає потреба розробки універсальної системи захисту культури протягом всього 

періоду вегетації[5,7]. Саме тому основною метою дипломної роботи постало питання вибору 

найбільш оптимального співвідношення бакової суміші пестицидів для обмеження розвитку 

шкідників і хвороб картоплі в період вегетації[1, 3]. 

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було встановлення чисельності імаго, 

личинок та яєць колорадського жука та ступеня розвитку фітофторозу на рослинах картоплі, 

ступеня їх шкідливості залежно від виду застосовуваних бакових сумішей пестицидів та їх вплив 

на продуктивність картоплі. 

Для досягнення поставленої мети досліджень передбачалось вирішення наступних 

завдань: 

 визначити кількість імаго, личинок і яєць колорадського жука та фітофторозу на 

рослинах картоплі до і після застосування інсектицидів і фунгіцидів; 

 встановити ступінь ураженості рослин картоплі колорадським жуком та збудниками 

фітофторозу протягом періоду вегетації; 

 дослідити вплив застосовуваних інсектицидів і фунгіцидів на чисельність 

колорадського жука, поширення фітофторозу та урожайність картоплі. 

Об’єкт дослідження – картопля, колорадський жук, збудник фітофторозу, інсектициди і 

фунгіциди. 

Предмет дослідження – закономірності ступеня пошкодження рослин картоплі 

колорадським жуком та ураження фітофторозом під дією інсектицидів і фунгіцидів та їх вплив на 

продуктивність в умовах  Полісся України. 

Методи дослідження. В процесі виконання роботи були використані загальнонаукові та 

спеціальні методи досліджень: польові (облік чисельності колорадського жука та ураженості 

фітофторозом рослин картоплі, визначення ефективності інсектицидів і фунгіцидів); 

вимірювально-ваговий (урожайність та розміри бульб картоплі); порівняльно-розрахунковий і 

статистичний (обробка результатів досліджень). 

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінено ефективність одноразового 

застосування бакових сумішей інсектицидів і фунгіцидів проти колорадського жука і фітофторозу 

та визначено їх вплив на урожайність бульб картоплі в умовах дослідного поля ЖНАЕУ. 

Практичне застосування результатів. Результати досліджень можуть бути використані 

сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності при розробці високоефективних 

систем захисту картоплі для підвищення продуктивності агроценозів та зменшення пестицидного 

навантаження на довкілля. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення і результати досліджень 

доповідалися та обговорювалися на: засіданнях наукового гуртка, студентській конференції 

агрономічного факультету.  

Основні положення, що виносяться на захист: 

 застосовувані препарати дійсно діють на чисельність  колорадського жука та ступінь 

розвитку фітофторозу; 



90 
 

 бакова суміш Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га) + Татту 55% к.с. (1 кг/га) знищує збудника 

фітофторозу та всі вікові стадії колорадського жука за однократного застосування; 

 інсектицид Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га) + фунгіцид Татту 55% к.с. (1 кг/га)  в бакові 

суміші значно підвищують продуктивність картоплі. 

В схемі досліджень використовували наступні варіанти: 

Варіант 1. Контроль (без обробки); 

Варіант 2. Бакова суміш (еталон) - інсектицид Децис 25% к.е. (0,3 кг/га) та фунгіцид 

Ридоміл МЦ 72% з.п. (2 кг/га).  

Варіант 3. Бакова суміш - інсектицид Ратибор 75% к.е. (0,2 кг/га) та фунгіцид Ридоміл 

– голд МЦ 68% з.п. (2 кг/га). 

Варіант 4. Бакова суміш - інсектицид Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га) та фунгіцид Татту 

55% к.с. (1 кг/га). 

Схема досліду (повторність 4-кратна; розміщення варіантів – шахове у двох ярусах) 

(рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Схема розміщення варіантів в натурі. 

Площа дослідної ділянки складала 320 м2. Площа окремої ділянки (кожного варіанта) 

складала 10 м2 у 4 кратній повторності. На кожній ділянці висаджували картоплю при ширині 

міжрядь 70 см із площею живлення кожної рослини 1800 см
2

. На кожній ділянці 3 крайні рядки 

кожного варіанта досліду були визнані, як захисні смуги.  

Результати досліджень та їх обґрунтування. Дослідження проводили протягом 2017-

2018 років в умовах дослідного поля та лабораторії кафедри ТЗППР ЖНАЕУ. Збудника 

фітофторозу виділяли з ураженого листя, стебел і бульб різних сортів картоплі.  

З метою встановлення тривалості періоду, протягом якого конідії фітофторозу не 

втрачають своєї життєздатності, був проведений спеціальний дослід.  

Спори гриба, що зберігались на уражених рослинних рештках в різних умовах, 

пророщували через певні проміжки часу. Як показали результати досліджень, конідії гриба 

Phytophthora infestans можуть зберігати свою життєздатність на рослинних рештках протягом 

тривалого часу     (табл. 1). Проте, за різних режимів зберігання проростання конідій було різним. 

Найвищу здатність до проростання мали конідії, що зберігались на рослинних рештках в ґрунті на 

глибині 10-15 см та в холодильній камері при       +3о - +5оС. Відсоток пророслих спор через 18 
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місяців зберігання становив  відповідно 78 і 64%, через 24 – 70 і 58%. Найгірше проростали конідії, 

що перебували на рослинних рештках на поверхні ґрунту. Через 6 місяців відсоток проростання 

становив 30%, через 18 – лише 7%, через 24 – 2%. 

 

Таблиця 1 

Вплив умов зберігання рослинних решток на проростання  

конідій Phytophthora infestans (2017-2018 рр.) 

Умови зберігання 

Проросло конідій, % 

через 6 

місяців 

через 12 

місяців 

через 18 

місяців  

Через 24 

місяці 

у лабораторії, при кімнатній температурі 

(20-25 оС) 
80,3±1,9 68,4±1,3 52,3±1,2 47,2±1,2 

у ґрунті (на глибині 10-15 см) 94,8±2,3 85,6±1,9 78,5±2,3 70,2±2,6 

На поверхні ґрунту 30,2±1,0 14,7±1,5 7,7±0,8 2,0±1,7 

в холодильній камері  

(+3о ... +5оС) 
96,1±2,5 81,9±2,0 64,4±1,6 58,3±2,4 

 

В результаті проведених нами досліджень було встановлено, що конідії  Phytophthora 

infestans можуть проростати в широкому температурному діапазоні – від +3оС до +32 оС. 

Оптимальними умовами для проростання є температури 22-25 оС при відносній вологості повітря 

80%, за яких проростає переважна більшість конідій (75,0-100,0%).  

Дослідження, які здійснювали протягом 2017-2018 років проводили на посадках картоплі 

сорту Беларосса. Першим і основним етапом досліджень було проведення візуальних обстежень 

рослин на виявлення ступеня ураження фітофторозом та заселеності колорадським жуком різ них 

вікових стадій.  

Дані наших спостережень за посадками показали, що обліки необхідно проводити в два 

етапи – перший через 12 днів після повних сходів, другий – через 14-15 діб після першого. Так в 

2018 році наростання чисельності імаго майже не було, кількість яйцекладок зменшилась, але 

збільшився відсоток заселення кущів личинками майже на 40% порівняно із 2017 роком. Середня 

чисельність яйцекладок також у 2018 році була вищою як при першому, так і при другому обліках. 

Проте внаслідок тривалішого періоду високих температур у 2016 році спостерігався спалах 

масової появи личинок першого віку, чисельність кущів заселених личинками у 2017 році бала 

майже втричі вищою порівняно з 2018 роком (табл. 2). 

        Таблиця 2 

Заселенність різних картоплі колорадським жуком 

(сорт Беларосса) 

Показники 
1 облік - 10.06 2 облік - 25.06 

2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

1. Кущів, заселених кладками яєць, % 21 10 15 11 

2. Середня чисельність яєць на кущ 7,02 2,86 4,5 4,6 

3. Кущів, заселених личинками, % 0 0 47 11 

4. Середня чисельність личинок на кущ 0 0 1 3,8 

5. Кущів, заселених імаго, % 15 11 18 13 

6. Середня чисельність імаго на кущ 0,16 0,12 0,15 0,19 

 

Чисельність імаго на кущ картоплі за роки обстежень була майже однаковою і в середньому 

не перевищувала 0,19 шт (при другому обстеженні). 

Облік ступеню ураження фітофторозом здійснювалось в ці ж строки згідно рекомендації 

Інституту картоплярства УААН, основний у фазі бутонізації картоплі за 9-бальною шкалою. 

Результати спостережень наведені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 

Ураженість рослин картоплі фітофторозом (сорт Беларосса), в балах 

Рік проведення досліджень 
Середній бал ураження рослин станом на: 

10.06 25.06 

2017 2 3 

2018 2 4 

 

Результати обстежень показали, що фітофтороз має високу прогресивну здатність і за два 

тижні бал ураження рослин підвищується майже в двічі. Найбільш сильно хвороба розвивалась у 

2017 році коли в період червня місяця випадала помірна кількість дощів. У 2018 році за сухої 

погоди розвиток фітофторозу був нижчим і ураження рослин не перевищував 3 балів. Про що 

свідчать наші обстеження контрольних варіантів досліду. 
Висновки. 1 Застосування бакової суміші із інсектициду Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га)  та 

фунгіциду Татту 55% к.с. (1 кг/га) дає змогу повністю знищити всі стадії розвитку колорадського 

жука та збудників фітофторозу. 

2. Внаслідок застосування бакової суміші інсектициду Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га) та 

фунгіциду Татту 55% к.с. (1 кг/га) урожайність бульб картоплі сорту Беларосса зросла до 17 т/га 

при цьому приріст становив 5,1 т/га.  

3. За рахунок впровадження бакових сумішей високоефективних інсектицидів та 

фунгіцидів з малою дозою та кратністю застосування можна не лише ефективно знищити 

колорадського жука та обмежити розвиток фітофторозу, але і отримати додаткові прибутки в 

розмірі від 100 до 1200 грн/га.  

4. Для зменшення втрат картоплі від фітофторозу та колорадського жука під час вирощування 

необхідно застосовувати бакову суміш з інсектициду Антіжук 75% к.е. (0,1 кг/га) та фунгіциду Татту 

55% к.с. (1 кг/га), що є економічно вигідним заходом з середньою окупністю його в 1,8 рази. 
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Із зернових культур кращою сировиною для виробництва спирту є кукурудза (Zea mays). 

У ній міститься відносно більше крохмалю, менше клітковини, більше жиру (що підвищує кормове 

гідність барди). Урожайність кукурудзи в 2 ... 3 рази вище врожайності інших зернових культур[2, 

4]. 

Залежно від форми зерна і ступеня розвиненості рогоподібних частини ендосперму 

кукурудзу поділяють на 7 ботанічних груп: кремниста, зубовидна, крохмалиста, восковидная, 

розлусна, цукрова, луската. Для виробництва спирту краще легко розварюється крохмалиста і 

зубовидна кукурудза. 

 Для оцукрювання крохмалю па спиртових заводах використовується солод 

і ферментні препарати. 

Для оцукрювання крохмалю у спиртовому виробництві крім солоду 

використовуються ферментні препарати, отримані з культур міцеліальних грибів і бактерій. 

Випускаються спеціальними заводами або спеціалізованими цехами спиртових заводів ферментні 

препарати являють собою або рідини з вмістом сухої речовини не менше 50%, або порошки з 

певної стандартної ферментативною активністю. Ферментні препарати, які використовуються у 

спиртовій промисловості, отримують з міцеліальних грибів роду Aspergillus, бактерій Вас. 

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

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

походження в спиртовій промисловості замість солоду дозволяє істотно знизити витрату 

високоякісного зерна на отримання солоду і сприяє підищенню виходу спирту[1, 3]. 

Сурово визначених вимог до виробничого зерна, яке переробляється у спиртовій 

промисловості, не встановлено. Бажано, щоб зерно було здоровим, з високою крохмалистістю, 

вологістю від 14 до 17%, залежно від культури, і з невеликою засміченістю. Але інколи спиртові 

заводи переробляють дефектне зерно. Розрізняють чотири ступені дефектності зерна: перша - 

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

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

бурого або чорного кольору[2, 6]. 

Таблиця 1 

Характеристика якості зерна кукурудзи 

Показники Діана  Кліфтон  Некта 

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

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

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

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

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

Енергія проростання на 3-ю 

добу,%, не менше 

85 * 85* 85* 

* на 4-у добу 

 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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Якість зерна, що йде на розварювання, не регламентується. Бажано, щоб зерно було 

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

засміченістю. Попередньо здорове зерно оцінюють органолептично[5, 7]. 

Таблиця 2 

Показники якості кукурудзи залежно від сортових особливостей 

(середнє за 2017-2018 рр.) 

 

З даних таблиці видно, що залежно від сортових особливостей показники якості зерна 

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

відповідно у сортів  Кліфтон та Некта. 

 

Таблиця 3 

Втрати маси зерна при зберіганні, % 

Умови зберігання Зерно Качани 

строки зберігання 

3 міс. 6 міс. 1 рік 3 міс. 6 міс. 1 рік 

У складах насипом 

У складах в тарі 

На елеваторі 

На спеціалізованих 

майданчиках 

 

0,3 

0,07 

0,08 

0,18 

0,17 

0,1 

0,12 

0,22 

0,21 

0,13 

0,16 

- 

0,25 

- 

- 

0,45 

0,3 

- 

- 

0,55 

0,45 

- 

- 

0,7 

З даних таблиці видно, що залежно від способів зберігання кукурудзи показники якості 

зерна теж значно відрізняються. Так найкращим способом зберігання відмічено зберігання у 

складах в тарі. 

Таблиця 4 

 Показники якості зерна кукурудзи залежно від вологості (сорт Діана) 

 

З даних таблиці видно, що залежно від вологості показники якості зерна значно різняться. 

Так при вологості 12 % вміст крохмалю на 2 та 6 % вищий ніж відповідно при вологості 14 та 18 

%. Така ж тенденція спостерігається і по вмісту крохмалю  та сумі цукрів. 

Висновки. 1. Залежно від сортових особливостей показники якості зерна значно 

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

відповідно у сортів  Кліфтон та Некта. 

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

відрізняються. Так найкращим способом зберігання відмічено зберігання у складах в тарі. 

3. Залежно від вологості показники якості зерна значно різняться. Так при вологості 12 % 

вміст крохмалю на 2 та 6 % вищий ніж відповідно при вологості 14 та 18 %. Така ж тенденція 

спостерігається і по вмісту крохмалю  та сумі цукрів. 

4. Залежно від варіанту досліду енергія, акумульована в прирості урожаю змінюється від 

91160 до 133775 мДж/га. При цьому коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) збільшується від 

1,4 до 1,7. 

Сорт Вміст крохмалю, % Сума цукрів. % Вміст сахарози, % 

Діана- 

контроль 

63,5 3,5 1,2 

 Кліфтон 64,3 3,9 1,27 

 Некта 65,2 4,2 1,35 

Вологість Сухих речовин, % Крохмаль, % Сума цукрів, % 

12% 88 64,2 3,5 

14% 86 63,7 3,3 

18% 82 59,7 3,1 
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Застосування нових продуктивних сортів кукурудзи дасть можливість отримати чистий 

прибуток від 5231 до 5893 гривень, а окупність затрат від 2,1 до 2,4раз. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВИНА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ  
 

Нерущак В. І.магістр, Ковтонюк Н. Ю. магістр, 

Панасюк А. С. магістр, ДзядзінВ. С.  магістр, 

Герак С. В., Титечко О. А. магістр  

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Вступ. Виноградним вином називається напій, отриманий в результаті спиртового 

бродіння виноградного сусла (відпресований сік винограду) або мезги (роздроблення ягід 

винограду). 

Виноградні вина володіють добре вираженими бактерецидними властивостями, які 

обумовлені вмістом органічних кислот, етилового спирту та інших сполук, які володіють 

антисептичними властивостями. 

Смак вина, також як і букет, який характеризує чистоту, повноту, гармонію відтінків, 

складається з великої кількості компонентів. Цукор, спирт, кислоти, фенольні сполуки та інші 

речовини, що містяться у виноградному вині, надають йому помірну солодкуватість, терпкість, 

свіжість та інші присмаки, які характерні для різних типів вин. 

Однак, сьогодні в Україні на ринку виноградних вин доволі розповсюдженою є їх 

фальсифікація. До основних способів фальсифікації виноградних вин відноситься його 

розбавлення з наступним підкоректуванням напою цукром, кислотами, ароматизаторами та 

іншими наповнювачами. 

Саме тому метою дипломної роботи є дослідження  товарознавчих аспектів формування 

ринку виноградних вин в Україні. 

Для досягнення поставленої мети нами визначенно завдання: 

- проаналізувати літературні джерела щодо: 

-  споживних властивостей та фізіологічної дії виноградних вин на організм людини; 

-  товарознавчої класифікації поділу виноградних вин; 

-  фальсифікації виноградних вин та методів її виявлення і упередження; 

Експерементальним шляхом в лабораторних умовах вивчити можливості одержання 

напівсолодких вин із винограду сортів Лідія та Ізабела. 

- Здійснити аналіз показника якості виготовленого вина. 

Дослідження проводилися в умовах кафедри ТЗППР ЖНАЕУ протягом 2017-2018 

років. Лабораторні досліди проводились у акредитованій та сертифікованій вимірювальній 

лабораторії кафедри ТЗППР Житомирського Національного агроекологічного університету. 
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При написанні дипломної роботи ми проводили аналітичні та експерементальні 

дослідження.  

Об’єктами аналітичних досліджень стали: ринок виноградних вин Житомирщини, зокрема 

такі його скадові як виробництво, попит, пропозиція, асортимент. Експерементальними 

дослідженнями було встановлено якість  наступних виноградних вин: 

 „Лідія” – у розрахунку 1 кг цукру на 10 л соку; 

 „Лідія” – у розрахунку 2 кг цукру на 10 л соку; 

 „Ізабела” – у розрахунку 1 кг цукру на 10 л соку; 

 „ Ізабела ” – у розрахунку 2 кг цукру на 10 л соку. 

Для визначення якості винограднах вин відбиралися зразки і здійснювався аналіз їх якості згідно 

із чинною нормативною документацією. 

Відбір проб виноградних вин здійснювався згідно з ГОСТ 14137- 74 „Вина, виноматериалы, 

коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб” [5]. 

Дослідження якості за органолептичними показниками проводилося в лабораторії кафедри 

ТЗППР. 

Дослідження проводили використовуючи стандартні та інші лабораторні методи, що 

застосовуються для визначення якості напою в технологічній і науковій практиці.  

 Дегустаційна оцінка виноградних вин проводиться за десятибальною системою  за такими 

показниками: прозорості, кольору, букету, смаку, типовості [5].  

За відхилення по окремим показникам робиться відповідна знижка від максимальної 

оцінки, а сума балів за всіма показниками дає загальну характеристику дегустаційних 

властивостей вина (табл.1). 

Таблиця 1 

Балова система оцінки якості виноградних вин 

Категорія якості 
Бали 

марочні вина ординарні вина 

Відмінна понад 9,3 понад 8,7 

Добра 8,9 – 9,29 7,8 – 8,64 

Задовільна 8,5 – 8,89 7,4 – 7,79 

Низька 8,0 – 8,48 7,0 – 7,35 

Незадовільна нижче 8,0 нижче 7,0 

 

Верховна Рада України приймає ряд законів з важливих державних або суспільних 

проблем. У виноробстві до таких проблем відноситься фальсифікація вин, яка загрожує здоров"ю 

населення, завдає матеріальні збитки державі та громадянам. Демонополізація виноробства і 

ринкові відносини поряд із очікуваними позитивними результатами принесли ослаблення 

контролю за виробництвом виноробної продукції, і як наслідок, в торговельній мережі з’явилося 

багато фальсифікованих вин та коньяків. Тенденція ця стрімко набирає силу і зараз вона набула 

масового характеру [2,6]. 

Основними показниками якості вин, які підтвержують фальсифікацію, на думку М.А. 

Кононової [2,7], являються слідуючі: 

 показники споживних властивостей (органолептичні, хімічні, фізико- хімічні); 

 показники стабільності (гарантійний тармін зберігання, 

розливостійкість, мікробіологічна і фізико-хімічна стабільність); 

 ергономічні показники (маркування, форма пляшки); 

 економічні показники (повнота наливу пляшки і її місткість, ціна, класифікація вина 

за якістю). 

Фальсифікацію ергономічних і економічних показників можна виявити на основі діючих 

нормативних документів, наприклад, ДСТУ 202.02 – 96 – "Вина тихі. Загальні технічні умови". 

Виноградні вина відносяться до найбільш фальсифікованих продуктів, чому найбільше 

сприяють складність технологічного процесу, багатофакторність впливу на якість вин, 

неможливість одержання сировини із заздалегідь передбачуваним властивостями [2]. 

Результати досліджень та їх обґрунтування. Якість продукції відіграє важливе 

значення для всіх учасників процесу „виробництво – споживання”. Для продукції вітчизняного 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA.
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


97 
 

виробництва документами, що засвідчують якість, є Сертифікат відповідності та Посвідчення 

якості.  

Нами було проведено виготовлення вина із сортів винограду Лідія та Ізабела за різними 

технологіями. Отриманий продукт у кожному з варіантів відрізнявся між собою за технологічними 

показниками якості. Результати перевірки якості вина представлено у таблиці 2 

 

 

Таблиця 2 

Варіант Сухі 

речовини, 

% 

рН, од. Вміст 

спирту, 

% 

Кислотність, 

г/л 

Вміст 

оцтової 

кислоти, 

г/дм3 

Темпера-

тура, оС 

Сорт Лідія, 

10% цукру  

7,0 3,08 8,0 6,52 1,8 7,0 

Сорт Лідія, 

20% цукру 

9,6 3,16 8,0 6,45 1,6 7,0 

Сорт Ізабела, 

10% цукру 

14,0 2,84 4,5 14,02 0,74 7,0 

Сорт Ізабела, 

20% цукру 

22,4 2,78 14,5 14,02 0,64 7,0 

 

З даних таблиці 2 видно, що в межах одного сорту різняться якісні показники. Це 

пояснюється різними технологіями виготовлення вина. Також слід відмітити і те, що при 

однакових технологіях у різних сортів показрики якості вина також значно відрізняються. З 

таблиці видно, що використання винного сорту Ізабела для виготовлення вина за будь-якою 

технологією є найбільш перспективним. 

Висновки. На українському ринку за обсягами ввезення  виноградних вин домінують 

Молдова, Грузія, Франція. Однак, із-за достатньо високого акцизного збору, ці виноградні вина є 

дорогими і, відповідно, користуються меншим попитом, незважаючи на відмінну якість. 

Можна сказати, що сьогодні в Україні наступив сприятливий період для виноробної галузі, 

а саме активізації роботи із закладки нових виноградних угідь для створення високоякісної 

сировинної бази; розробка нормативних актів щодо подальшої державної підтримки 

товаровиробників. Все це дасть змогу ще більше наситити ринок України високоякісними 

виноградними винами вітчизняного виноробства. 
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РЕЦЕПТУРА ТА НОРМИ ВИТРАТ СИРОВИНИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ФЕРМЕНТОВАНОЇ БІЛОГОЛОВОЇ КАПУСТИ 
 

Панасюк А. С. магістр, Васильчук М. Ю. магістр, 

Дзядзін Т. О. магістр, Гайченя Д. М.магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Вступ. Ферментовані овочі користуються підвищеним попитом у населення, однак, на 

сьогодні асотримент їх обмежений. Існуючі технології та нормативно-технічна документація по 

виробництву та зберіганню ферментованої капусти досить застарілі, рецептури мають обмежену 

кількість інгредієнтів, не враховуються багатогранні смакові потреби людей. В зв’язку з цим в 

торговельній мережі, установах громадського харчування спостерігається обмежений асортимент 

цієї популярної в народі продукції. За останні роки виробництво капусти квашеної перемістилось 

в господарства які вирощують її, а потужності колишніх оптово-роздрібних комбінатів 

простоюють без використання не тільки із-за відсутності коштів на її виготовлення, а через 

відсутність підвищеного на неї попиту. Необхідність розробки сучасної науково-технічної 

документації на нові види ферментованої капусти, яка була б конкурентоспроможною, 

користувалась попитом у населення та задовольняла б потреби ринку України, є першочерговим 

завданням. 

До кінця не розкриті усі корисні властивості ферментованої капусти з різноманітними 

традиційними та нетрадиційними рослинними добавками. Не вивчено, як ті чи інші наповнювачі 

впливають на біологічну цінність ферментованої капусти і термін її зберігання; яка оптимальна 

кількість інгредієнтів (спецій та овочевих наповнювачів) поліпшить споживні властивості 

капусти. 

Дана технологічна оцінка нових сортів білоголової капусти, товарознавча характеристика 

розроблених нами нових видів ферментованої капусти, розрахована її економічна ефективність та 

конкурентоспроможність. 

Розроблено систему бальної оцінки органолептичних показників якості нових видів 

ферментованої капусти.                                                                     

Вивчено вплив різних факторів (господарсько-ботанічних сортів, концентрації кухонної 

солі, температури ферментації, рецептури) при ферментації та зберіганні на якість готової 

продукції та встановлено оптимальні терміни її ферментації та зберігання. Знайдено кореляційний 

зв'язок між інтенсивністю ферментативного процесу, що зумовлений динамікою накопичення 

кислот, та початковим вмістом цукрів в сировині, температурою ферментації і концентрацією 

кухонної солі; на основі регресійного аналізу визначено ступінь впливу цих факторів на якість 

нової продукції. 

За результатами досліджень  на основі використання широко розповсюджених на Україні 

наповнювачів та спецій розроблено 5 рецептур на нові продукти, основновною сировиною для 

яких є капуста білоголова. Розроблена  нормативно-технічна документація та здійснено 

виготовлення дослідно-промислових партій нових видів ферментованої продукції. 

 Досліджені показники споживних властивостей нових видів капусти, які дають орієнтири 

виробникам при розробці нових продуктів та допомагають споживачам у свідомому виборі нових 

видів продуктів 

Зміни хімічного складу нових видів ферментованої капусти при зберіганні. В період 

зберігання нових видів ферментованої капусти продовжуються процеси зміни їх хімічного складу 

(табл.1). Однак у зв`язку з зберіганням продукції при понижених температурах ці процеси 

протікали значно повільніше, ніж при ферментації. 

Протягом восьми місяців зберігання готової продукції масова частка кислот в усіх трьох 

запропонованих видах ферментованої капусти зростала. В цьому періоді зберігання процес 

кислотоутворення досягав своєї межі, після якої спостерігалося незначне зниження кислотності в 

усіх досліджуваних варіантах ферментованої капусти. Зниження кислотності у квашеній капусті 

після 120 діб зберігання відбувається, ймовірно, за рахунок розвитку мікроорганізмів, що 

використовують молочну кислоту для своєї життєдіяльності. 
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Таблиця 1 

Зміни хімічного складу нових видів ферментованої капусти при зберіганні 

Показники Вміст речовин до сирої маси при зберіганні 

 Капуста квашена 

по-українськи 

Асорті квашене 

овочеве 

Капуста квашена 

гостра 

 фер-

менто-

вана 

після 

збері-

гання 

фермен- 

тована 

після 

зберіган

ня 

фермен- 

тована 

після 

збері-

гання 

Загальна кислотність 0,65 1,45 0,7 1,5 0,5 1,22 

Пектинові речовини 0,47 0,35 0,6 0,42 0,53 0,37 

в тому числі:       

водорозчинний 0,23 0,19 0,28 0,20 0,25 0,20 

протопектин 0,24 0,16 0,32 0,22 0,28 0,17 

Клітковина 0,92 0,83 0,91 0,81 0,91 0,83 

Етиловий спирт 0,25 0,31 0,27 0,35 0,21 0,30 

Леткі кислоти 0,018 0,07 0,029 0,85 0,027 0,079 

Білок 1,11 0,95 1,14 0,98 1,00 0,89 

ВітамінС, мг на 100г 36,1 20,0 46,8 30,0 35,4 19,4 

 

Тенденція до збільшення відмічалась і при вивченні змін масової частки кухонної солі і 

етилового спирту у нових видах ферментованої капусти при зберіганні.  

У перші вісім місяців зберігання  вихід стандартної продукції був 100%, як у банках так і у 

діжках, що герметично закривались при ферментації та зберіганні. Однак при подальшому 

зберіганні якість значно погіршується та становить на 12 -тий місяць лише 50 - 60%. 

Таблиця 2 

Вплив терміну зберігання на якість нових видів ферментованої капусти 

Продукція Вихід продукції в % по термінам зберігання, місяці 

 1-8 9 10 11 12 

Капуста квашена по-українськи 

стандартна 100 93,6 79,2 65,5 50,1 

брак 0 6,4 20,8 34,5 49,9 

Асорті овочеве квашене 

стандартна 100 90,3 80,6 72,1 59,8 

брак 0 9,7 19,4 27,9 40,2 

Капуста квашена гостра 

стандартна 100 89,5 78,7 66,7 55,4 

брак 0 10,5 22,3 33,3 44,6 

 

Проведений розрахунок показав, що показники конкурентоспроможності нових видів 

ферментованої капусти знаходяться в межах 1,1 до 1,39, тобто всі види нової ферментованої 

капусти є конкурентоспроможними на вітчизняному ринку України. Економічний ефект при  

виробницві та зберіганні асорті квашеного овочевого складає 690,54 грн.; капусти квашеної по-

українськи – 519,65 грн. на 1 т готової продукції і є економічно вигідними для українського 

споживача завдяки високим показникам їх споживчих властивостей.  

Висновки. 1. Вивчена ступінь впливу сировини та рецептури на формування 

споживних властивостей. З вивчених чотирьох районованих господарсько-ботанічних сортів 

білоголової капусти найбільш придатними для ферментації є сорти Леся, Віоланта та 

Харківська зимова. Концентрація кухонної солі для кожного виду ферментованої капусти є 

індивідуальною, а саме: для капусти квашеної по-українськи росол концентрацією 2,5-3%; для 

капусти квашеної гострої концентрація кухонної солі - 2,5%; для асорті овочевого квашеного 

- 1,5%. 
2. В період зберігання нових видів ферментованої капусти відбувається повне зброжування 
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цукрів, накопичення кислот, збільшення масової частки етилового спирту, кухонної солі, загальної 

кількості амінокислот, зменшується вміст пектинових речовин, клітковини та вітамінів. 

3. Дослідним шляхом та виготовленням виробничої партії продукції встановлено, що при 

дотриманні температурного режиму 0...+20С термін зберігання ферментованої капусти нових 

видів в анаеробних умовах складає 8 місяців з момента виготовлення. 
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ВИХІД ВІДСАДКІВ КЛОНОВИХ ПІДЩЕП ГРУШІ У МАТОЧНИКУ 

 

Сидорчук М.В., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Груша займає по площі друге місце після яблуні серед плодових деревних порід. 

Промислові насадження груші закладаються на вегетативно розмножуваних (клонових) 

підщепах – спеціально відібраних формах айви. Тому потреба у якісному посадковому 

матеріалі груші наразі велика. Важливим є вивчення нових перспективних форм айвових 

підщеп у відсадковому маточнику в конкретних грунтово-кліматичних умовах [2]. 

В наш час основою промислової культури груші в сприятливих в кліматичних зонах як 

у Західнії Європі, так і в інших країнах з розвиненим плодівництвом, включаючи південно-

західні регіони України, є використання як підщеп середньо- та слаборослих клонових форм 

айви. 

Найбільш поширеною айвовою підщепою в Україні, як і в світі, є айва А (Анжерська, 

МА). Все більшого розповсюдження набуває форма ВА-29. Перспективними є такі форми, як 

айва Адамса, айва С, айва Sydo, а також підщепи серії ІС селекції Інституту садівництва НААН 

[1, 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 %. 

В досліді вивчали перспективні клонові айвові підщепи груші ВА-29, айва С, айва Сідо, 

айва Адамс. Контроль – айва Анжерська. Насадження закладено весною 2014 року. 

Вихід відсадків у маточнику клонових підщеп груші представлені в табл. 1. 

Продуктивність маточника визначається загальною кількістю відсадків в кущі та кількістю 

серед них стандартних відсадків. За даними показниками в 2018 році, тобто на 4-й рік після 

садіння, на рівні контролю знаходилась досліджувані підщепи айва  Сідо – загальна кількість 
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відсадків – 1,9–2,1, а кількість стандартних – 1,6–1,7 штук з 1 куща. Кращий показник 

зафіксовано у айви ВА-29 – 2,9 відсадка з одного куща, з них стандартних – 2,6. 

 

Таблиця 1 

Вихід відсадків у маточнику клонових підщеп груші 

 

Підщепа 

 

2018 р. 2019 р. 

всього 

відсадків 

у т. ч. 

стандартних 

всього 

відсадків 

у т. ч. 

стандартних 

айва А (к-ль) 2,1 1,7 3,4 3,0 

айва ВА-29 2,9 2,6 3,8 3,6 

айва С 1,6 1,0 2,7 2,4 

айва Сідо 2,0 1,6 3,2 2,9 

айва Адамс 1,9 1,2 2,9 2,4 

 

На четвертий рік експлуатації маточнику вихід відсадків значно збільшився, що є 

цілком природнім. Найкращі показники знову продемонструвала підщепа ВА-29 – загальна 

кількість відсадків в 1 кущі 3,8, з них стандартних – 3,6. 

Найбільш об’єктивним показником продуктивності у перші роки експлуатації 

маточника є сумарна продуктивність за роки досліджень (2018–2019 рр.). У контрольної 

підщеп айва А сумарний вихід відсадків за 2 роки склав 94,96 тис. штук з 1 га. Істотно вищий 

вихід відсадків зафіксовано у досліджуваної підщепи ВА-29 – 125,26 тис. штук з 1 га. На рівні 

контролю за даним показником знаходилась підщепа айва Сідо – 90,91 тис. штук. 

Отже, найбільший вихід стандвртних відсадків за два роки досліджень отримано у 

клонової підщепи груші айва ВА-29. 
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Груша – одна з провідних плодових деревних порід. Сучасні промислові насадження 

груші закладаються на вегетативно розмножуваних (клонових) підщепах – спеціально 

відібраних формах айви. Тому потреба у якісному посадковому матеріалі груші наразі велика. 

Важливим є вивчення нових перспективних форм айвових підщеп у відсадковому маточнику 

в конкретних грунтово-кліматичних умовах, адже від цього напряму залежить рентабельність 

розсадника [2]. 

Груша, як і інші плодові породи, розмножується щепленням. На сучасному етапі її про-

мислова культура на Україні базується на двох типах підщеп – насіннєвих (різні види і форми 

роду Pyrus) і клонових слаборослих форм, що походять від айви звичайної (Cydonia oblonga 

Mill.). Як ті, так і інші істотно впливають не тільки на особливості росту, формуючи від-

повідний габітус крони щеплених дерев), але і, головне, на вступ в плодоношення і тривалість 

продуктивного періоду, їх урожайність, якість плодів, стійкість до несприятливих або 

специфічних екологічних чи ґрунтово-кліматичних умов тощо. Водночас підщепи обох груп 

мають свої недоліки і переваги. Завдання ж науковця полягає в тому, щоб провести правильну 

їх оцінку на регіональному рівні і вибрати ту підщепу, яка максимально буде задовольняти 

виробника в досягненні поставленої мети [1, 5]. 

В наш час основою промислової культури груші в сприятливих в кліматичних зонах як 

у Західнії Європі, так і в інших країнах з розвиненим плодівництвом, включаючи південно-

західні регіони України, є використання як підщеп середньо- та слаборослих клонових форм 

айви. Найбільш поширеною айвовою підщепою в Україні, як і в світі, є айва А (Анжерська, 

МА). Все більшого розповсюдження набуває форма ВА-29. Перспективними є такі форми, як 

айва Адамса, айва С, айва Sydo, а також підщепи серії ІС селекції Інституту садівництва НААН 

[1, 4]. 

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 %. 

В досліді вивчали перспективні клонові айвові підщепи груші ВА-29, айва С, айва Сідо, 

айва Адамс. Контроль – айва Анжерська. Насадження закладено весною 2014 року. 

В період економічної кризи і дефіцити коштів для придбання необхідної техніки для 

сільськогосподарського виробництва, закупівлі добрив та насіння, різко знизилась 

рентабельність вирощування різних сільськогосподарських культур в колективних і 

індивідуальних господарствах. Це ж стосується і галузі розсадництва. Тому економічні 

показники виробництва виходять у сучасних умовах на перший план. 

При розрахунку економічної ефективності в досліді використовували методику 

економічної та енергетичної оцінки насаджень в садівництві [3], брали ціни 2019 року.  

Вирощування відсадків усіх форм клонових підщеп груші у досліді було рентабельним. 

Найкращі показники економічної ефективності отримано по підщепі ВА-29 – прибуток з 1 га 

63,32 тис. грн. при рівні рентабельності 51 %. Підщепа айва Сідо знаходилася на одному рівні 

з контролем – айвою Анжерською (прибуток 34–37 тис. грн з 1 га при рівні рентабельності 33–

35 %). Айва Адамс і особливо айва С поступалися за економічними показниками контрольній 

підщепі айва Анжерська. 
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Груша займає по площі друге місце після яблуні серед плодових деревних порід. На 

бідних дерново-підзолистих грунтах Полісся грушу вирощують здебільшого на насіннєвих 

підщепах, які добре пристосовані до таких грунтів. Дика лісова груша представлена великою 

кількістю генотипів і форм, у яких може бути цілий ряд негативних ознак (низька зимо- та 

посухостійкість, недостатня сумісність чи прихована її форма тощо), які можуть негативно 

впливати як на технологічність при вирощуванні саджанців, так і на продуктивність дерев у 

саду. Крім того, більшість форм лісової груші дуже уражується грибними хворобами (паршею, 

бурою і білою плямистостями), що може істотно впливати на збереженість листкового 

апарату, і тому необхідно проводити захисні обробки фунгіцидами з метою поліпшення 

якісних і кількісних показників сіянців. Зважаючи на все це, маточно-насіннєві сади груші 

звичайної повинні закладатись відбірними формами, що пройшли детальне вивчення [1, 3] 

Наразі немає насаджень маточно-насіннєвих дерев груші для вирощування сіянцевих 

підщеп, що використовуються в розсаднику. Тому актуальним є пошук стійких 

високопродуктивних в саду і шкілці сіянців маточно-насіннєвих дерев форм груші звичайної 

для створення маточних насаджень [2]. 

Місце досліджень – північна частина м. Житомир, де відібрано перспективні маточно-

насіннєві дерева груші звичайної. Грунт місця, де велися пошуки маточно-насіннєвих дерев, – 

дерново-слабопідзолистий супіщаний. Глибина гумусового горизонту 18–20 см. Вміст гумусу 

– 0,7–1,75 %, рН сольове – 6,0–6,5. Підґрунтові води знаходяться на глибині 2,0–2,5 м. 

Місцевість рівнинна. 

В період економічної кризи і дефіциту коштів для придбання необхідної техніки для 

сільськогосподарського виробництва, закупівлі добрив та насіння, різко знизилась 

рентабельність вирощування різних сільськогосподарських культур в колективних та 

індивідуальних господарствах. Це ж стосується і галузі плодового розсадництва. Тому 

економічні показники виробництва виходять у сучасних умовах ринкової економіки на 

перший план. 

При розрахунку економічної ефективності в досліді використовували ціни 2019 року. 

Обрахунки проводили у відповідності до методики проведення розрахунків економічної 

ефективності в насадженнях плодових культур [4]. Показники економічної ефективності 

вирощування насіння у перспективних форм маточно-насіннєвих форм дерев груші лісової 

представлені в табл. 1. 

Отримання насіння з плодів у всіх досліджуваних форм груші було рентабельним, адже 

затрати зводилися лише до збирання плодів та вилучення з них насіння та були мінімальними. 
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Найкращі показники економічної ефективності отримано по формам №№ 2, 6 і 7 – прибуток з 

одного дерева 320–377 грн. при рівні рентабельності 521–544 %. 

Середня кількість добре розвиненого насіння в плодах відібраних форм коливалася від 

7–8 у форм №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 до 9–10 у форм №№ 6, 7. Маса 1000 штук насіння склала 29–31 

г, що є середнім показником для форм груші лісової. Вихід насіння з дерева склав у 15-річних 

форм 5900–8700 штук (0,18–0,25 кг), у більш вікових – 12300–25700 штук (0,36–0,75 кг). 

Найкращі показники виходу насіння у 25-річної форми № 7, хоча й у інших досліджуваних 

форм вихід насіння не нижчий, ніж середній по виду груша лісова. 

 

Таблиця 1 

Економічна ефективність вирощування насіння у досліджуваних маточно-насіннєвих 

дерев груші, середнє за 2018–2019 рр. 

Показники 
Варіант 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Вихід насіння з 1 

дерева, кг 
0,184 0,848 0,460 0,355 0,251 0,732 0,745 0,517 

Реалізаційна ціна 1 кг 

насіння, грн 
518 518 518 518 518 518 518 518 

Вартість продукції, грн. 95 439 238 184 87 379 386 268 

Виробничі витрати, 

грн/дерево  
31,2 72,4 49,2 44,4 36,0 58,8 61,2 50,4 

Собівартість 1 кг. 

насіння, грн. 
170 74 107 125 143 80 82 97 

Прибуток, грн. 64 377 189 140 51 320 325 218 

Рентабельність, % 205 521 384 315 142 544 531 433 
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Використання органічних добрив було поширене ще в Стародавній Греції, 

Стародавньому Римі та Китаї. Органічні добрива використовуються для покращення рівня 

родючості ґрунту, який сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур. І до 

сьогоднішніх часів ця тенденція залишилася незмінною не зважаючи на широке використання 

мінеральних добрив органіка була, є і залишається найбільш повним та збалансованим за 

елементами живлення добривом, якому немає альтернативи. Але у зв’язку із значним 

скороченням поголів’я худоби науковцям та фермерам потрібно переходити на інші види 

органічних добрив, які мають бути екологічно безпечними і економічно вигідними. В зв’язку 

з цим, альтернативою гною можуть виступати солома, сидеральні культури, тирса, сапропелі, 

торф, гичка і т.д. 

Органічні добрива є для рослин резервом поживних речовин, які поступово стають 

доступними для них. Післядія органічних добрив у сівозміні більш тривала, ніж мінеральних, 

і залежить від гранулометричного складу ґрунту – чим вони важчі, тим триваліша післядія і, 

навпаки. Гній, як основний вид органічних добрив, найбільший ефект дає впродовж 3-4 років.  

Органічні та мінеральні добрива мають велике значення для підвищення родючості 

бідних ґрунтів Полісся. За даними польових дослідів, на легких дерново-підзолистих, сірих 

лісових опідзолених ґрунтах найбільш дефіцитним елементом живлення для рослин є азот. 

Ситуація ускладнюється властивостями цих ґрунтів та їх кислотною реакцією оскільки за 

таких умов утруднюється мінералізація та перехід у доступні для рослин форми азоту. Тому 

вміст його в ґрунтах не задовольняє потреби рослин [1].  

За умов правильного застосування, вчасного і якісно виконаного комплексу 

агротехнічних заходів по їх заробці, органічні добрива є найвагомішим чинником підвищення 

урожайності зернових культур та стійкості грунту [4, 5].  

Органічні добрива позитивно впливають на ріст і розвиток рослин, накопичення 

біомаси, наростання листкової поверхні, вихід зерна, якість врожаю та інші показники [2].  

Одним із шляхів зниження хімічного навантаження на навколишнє природне 

середовище є створення добрив нового покоління, які забезпечують посилення функцій 

біологічної активності грунту. Таким вимогам відповідають рідкі органо-мінеральні добрива. 

Органічною речовиною для їх виготовлення можуть слугувати природні поклади торфу 

низинного, перехідного, верхового, сапропелі озерні або чорноморські, буре вугілля, а також 

відходи антропогенного походження – пташиний послід сучасних птахофабрик, підстилковий 

гній ВРХ, тверда фракція рідкого гною. На органічну частину припадає близько 45-60% 

речовинного складу добрива. Одним із найважливіших загальних показників, обов’язкових 

для всіх грунтово-кліматичних зон є принцип поєднання органічних і мінеральних добрив в 

сівозмінах будь-якої спеціалізації [3].  

Вчення про використання органічних добрив виникло у 372-287 рр. до н.е. Феофраст 

(Теофраст, Давня Греція) написав трактат «Исследования о растениях», в якій він описав про 

значення гною, як головного удобрювача сільськогосподарських рослин. Також цій тематиці 

присвячені праці стародавніх римських вчених: Марк Порцій Катон (234 - 149 pp. до н. е.) 

«Про землеробство», Варрон Марк Теренцій (116 - 27 рр. до н. е.) написав 3 книги «Сільське 

господарство», Люцій Юній Мозерат Колумелла (І ст. до н. е.) написав 12 книг «Про сільське 

господарство». Гай Пліній Старший (23 - 9 pp. до н. е.), спираючись на праці своїх 

попередників і сучасників, створив енциклопедичну «Природну історію» у 37 книгах. 

Германський поміщик, Шульц через тисячу років потому розробив теорію в основу якої 

лягло застосування сидеральних сівозмін. 
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Німецький агрохімік Г. Гельрігель у 19 ст. відкрив явище симбіозу бобових культур з 

бульбочковими бактеріями. 

Дегерен, дослідив процес нітрифікації і запропонував сіяти пожнивні культури, як 

зелене добриво. Бреаль тоді ж, досліджуючи бобові рослини, відмітив, що бобові рослини 

збагачують грунт азотом у два три рази сильніше злаків. Відтоді бобові стали застосовуватись 

як пожнивні культури. 

С.Л.Франкфурт (1866 - 1954) проаналізував перспективу заміни гною на зелене 

добриво. 

Значний внесок у вивчення живлення рослин і застосування органічних добрив 

здійснили науковці О.Т. Болотов, О. М. Енгельгардт, М.В. Ломоносов, І.М. Комова, А.В. 

Совєтов, Д. І. Менделєєв, П. А. Костичев, К. А. Тімірязєв, В.В. Докучаєв та багато інших.  

Висновок. Отже, використання гною є найбільш виправданим, але зважаючи на 

сучасну ситуацію і дефіцит, щодо цього ресурсу потрібно застосовувати альтернативні 

джерела органіки: сидерати, нетоварну продукцію (кореневі рештки та солому), рідкі органо-

мінеральні добрива. Адже використання соломи є економічно вигідним, однак ефективність її 

залежить від цілого ряду чинників, і може призвести до зниження урожайності культур. Тому 

використання органічних добрив є важливим чинником підвищення родючості та економічної 

стійкості грунту, але потребує врахування грунтових умов (вологості, співвідношення С:N 

тощо).  
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Соя – цінна олійна і зернобобова культура, стратегічна культура сучасного 

землеробства і одна із ринково-орієнтованих культур в України. Серед усіх зернобобових 

культур особливе значення, як джерело надходження рослинного білка в Україні має соя. ЇЇ 

зерно збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. У насінні сої міститься 30–

55 % білка, 13–26 % жиру, 20–32 % крохмалю. У золі багато калію, фосфору, кальцію, а також 

вітамінів. Великий вміст білка і надзвичайно цінна його збалансованість за амінокислотним 

складом, роблять сою чудовим замінником продуктів тваринного походження у харчуванні 

людини. ЇЇ використовують на харчові цілі і для виробництва промислової продукції [3, 9]. 

Значний попит на продукцію сої викликаний необхідністю вирішення проблеми 

забезпечення білком. І що важливо, цей продукт рослинного походження, як відомо, значно 

дешевший від тваринного. Статистика свідчить, що не лише за обсягом попиту, а й за 

економікою вирощування соя перевершує інші культури цієї групи. 

Постійний попит на сою потребує не лише забезпечення стабільності, а й подальшого 

збільшення продуктивності культури. Цього можна досягти тільки шляхом оптимізації всіх 

складових агротехнології, з-поміж яких ланка обробітку ґрунту під посів сої посідає одне з 

чільних місць. Зважаючи на те, що соя — яра культура пізніх строків сівби, є можливість 

якісно підготувати ґрунт під посів сої як у циклі зяблевого обробітку, так і навесні — в пе-

редпосівний період. Технологія обробітку під сою визначається низкою чинників, зокрема 

ґрунтово-кліматичними умовами, біологічними особливостями культури, попередником та 

строками його збирання, рівнем забур’янення поля, технічним оснащенням господарства [7].  

Визначальним чинником у формуванні високого врожаю насіння сої, на думку вчених-

аграрників, є система мінерального живлення, адже соя досить чутлива як до прямої дії, так і 

післядії добрив. Виростити високий урожай можливо лише за повного забезпечення її потреби 

в добривах [1, 5, 6 ]. Ще однією складовою забезпечення високих урожаїв насіння сої є спосіб 

основного обробітку ґрунту. Нині в питанні визначення оптимальної системи обробітку ґрунту 

під сою існують різні погляди. В Україні основним обробітком ґрунту донедавна у більшості 

соєсійних районів була оранка. В останні роки значно збільшилося застосування мінімального 

та нульового обробітків ґрунту. Встановлено, що у північному Степу України при 

комплексному вивченні впливу глибини основного обробітку ґрунту, норм внесення 

мінеральних добрив і сортів сої найбільш сильним був вплив глибини основного обробітку 

ґрунту, на другому місці був вплив сорту і лише на третьому – добрив [2, 8]. В інших районах, 

на інших типах ґрунтів і за іншої вологозабезпеченості дія цих факторів може бути іншою [10]. 

В умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу на чорноземах типових 

малогумусних максимальну кількість та масу бульбочок симбіотичного апарату протягом 

вегетації, рослини сої формували на фоні плоскорізного основного обробітку ґрунту на 

глибину 16–18 см у звичайному рядковому посіві без застосування хімічного захисту. 

Збільшення кількості бульбочок, порівняно з полицевим основним обробітком ґрунту на 

глибину 18–20 см у період максимального розвитку рослин відбулося на 20,4%, порівняно з 

мілким основним обробітком ґрунту на глибину 10–12 см на 12,6%. Приріст маси бульбочок 

симбіотичного апарату відповідно становив 6,2 та 6,5%. За технології із застосуванням 

хімічного захисту посіву від бур‘янів виявлено тенденцію до пригнічення формування 

симбіотичного апарату рослин сої [11]. 

Експериментальні польові дослідження проводили в умовах ПП «Райгородоцьке», яке 

розташоване в Лісостеповій зоні Житомирської області, Бердичівського району с. Райгородок. 

Найпоширенішими ґрунтами на території господарства є чорноземи та сірі опідзолені. 

Маючи високу природну родючість, вони є основним об’єктом сільського використання.  
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Чорноземи характеризуються диференціацією профілю, сприятливою для розвитку 

рослин, слабо кислою або нейтральною реакцією ґрунтового розчину, добрими фізичними 

властивостями, високим вмістом поживних речовин. 

Схема досліду: 

Фактор А – обробіток ґрунту: 

А-1). Оранка на глибину 18–20 см (контроль);  

А-2). Дискування на глибину 10–12 см.  

А-3). Плоскорізний обробіток на глибину18–20 см;  

Обробітки ґрунту мали значний вплив на ріс і розвиток рослин сої. Максимальна висота 

рослин відмічена на варіанті, де проводилась оранка (табл. 1). Вона становила 81,1 см, що на 

4,7 см більше, ніж при дисковому обробітку. Висота рослин на варіанті за умов плоскорізного 

обробітку ґрунту мало відрізнялася від оранки і становила 76,4 см. Дещо меншою ця різниця 

була між варіантами плоскорізного і дискового обробітку ґрунту (2,7 см).  

Таблиця 1.  

Елементи структури врожаю рослин сої залежно від способів обробітку ґрунту, 

(середнє за 2018-2019 рр.). 

Обробіток ґрунту Висота рослин,  
см 

Маса насіння з 1 
рослини, г 

Маса 1000  
насінин, г 

Оранка (контроль) 
18–20 см 

81,1 9,32 170,0 

Дискування 
10–12 см 

73,7 8,65 163,9 

Плоскорізний 
18–20 см 

76,4 9,03 166,4 

Нами встановлено, що за дискового обробітку ґрунту маса насіння з 1 рослини була 

меншою на 0,67 см в порівнянні з контролем. Майже на однаковому рівні знаходились 

показники у варіантах з плоскорізного обробітку ґрунту і на контрольному варіанті (9,03-9,32 

г).  

Максимальна маса 1000 насінин відмічена на контрольному варіанті (оранка) 170,0 г. 

Найменшою вона була на варіанті де проводився дисковий обробіток ґрунту 163,9 г. Різниця 

між плоскорізним обробітком ґрунту і контролем значно зменшилась. проте залишалась 

значною в порівнянні з дисковим обробітком ґрунту.  

Таким чином, сприятливі умови для росту і розвитку рослин сої створювались на 

варіантах де проводилась оранка та плоскорізний обробіток ґрунту, який забезпечував 

порівняно більшу інтенсивність формування елементів врожаю. 
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Вступ. Серед бобових культур соя займає зовсім виняткове місце, завдяки дуже 

різноманітному використанню її. Основною особливістю сої, що відрізняє її від інших бобових 

культур, є хімічний склад зерна: поряд з високим вмістом білка – від 30 до 45%, соя містить 

від 16,5 до 24 % жиру. Завдяки такому сприятливому поєднанню поживних речовин, соя має 

широке застосування в різних галузях. 

При вирощуванні цієї культури, одержують по суті два врожаї – білка і рослинної олії. 

Жодна рослина в світі не може за 4–5 місяців виробити стільки білка і жиру. Ця культура 

відрізняється високим вмістом білка і високим валовим об’ємом виробництва рослинної олії 

у всьому світі. В 2007 році загальна посівна площа сої в світі становила 90,19 млн га, а 

загальний об’єм виробництва прирівнювався 220 млн т. [6]. 

Особливе значення має вивчення моделей адаптивних сортових технології 

вирощування сої, як для загальних тенденцій розвитку рослинництва, так і для одержання 

максимально можливого врожаю в конкретній ґрунтово– кліматичній зоні України [4].  

Відображення продуктивних властивостей сорту завжди залишається 

фундаментальною основою в селекційних програмах. Але сучасні сорти мають бути не лише 

високоврожайними, що дають продукцію високої якості, але і стійкими до несприятливих 

чинників середовища, тобто високоадаптивними та пластичними [7]. Адаптивність сучасних 

сортів сої набуває ще більш важливого значення з огляду на кліматичні зміни: підвищення 

посушливості вегетаційного періоду, різкі коливання температур, зміщення строків фенології 

культури тощо. Саме тому сучасний сорт сої має володіти підвищеними резервами адаптивної 

реакції, високою стресостійкістю та пластичністю [4, 5].  

Завдяки плідній роботі українських селекціонерів Україна має найбільший в Європі 

генофонд і сортовий склад сої. Сорти сої української селекції створено класичними методами 

селекції, не генетично модифіковані, за урожайністю (30-49 ц/га) і вмістом білка (39—43%) не 

поступаються іноземним сортами, навіть багато з них є кращі. Вони адаптовані до місцевих 

умов і можуть повністю забезпечити потребу внутрішнього ринку. Завезені іноземні сорти 

попадають тут у зовсім інші ґрунтово-кліматичні умови, часто не дають очікуваних 
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результатів. Так, в умовах засухи 2010 р. в Полтавській, Кіровоградській, Сумській, 

Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях іноземні сорти були уражені 

хворобами, мали велику абортивність квіток і бобів, щупле, дрібне, зелене, недозріле насіння, 

низьку урожайність і схожість. У 2011 р. під засуху в серпні- вересні попали середньостиглі 

сорти сої в Луганській, Донецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській та інших 

областях. Україна має специфічні ґрунтово-кліматичні умови, потребує створення і адаптації 

власних сортів сої для її регіонів. Імпорт випадкових сортів із Китаю, США, Канади, Сербії, 

не пристосованих до місцевих умов, приведе до крупних невдач у виробництві цієї культури 

[1]  

За останні десятиріччя селекціонери значно підвищили продуктивний потенціал сортів 

сої нового покоління. Сучасні інноваційні технології забезпечують кращий прояв їх 

потенціалу продуктивності, адаптацію до норм добрив, інокуляції насіння, способу сівби, 

регуляторів росту і захисту посівів від шкідливих організмів. Завданням селекціонера при 

створенні нового сорту було отримання високої урожайності та якості насіння. Така тенденція 

призвела до створення сортів, які були нестійкими до певних екологічних умов середовища, 

зони і року вирощування. Саме тому за останні 20 років робота вітчизняних та зарубіжних 

селекційних центрів, а також окремих селекціонерів з новими сортами культури, зокрема сої, 

спрямована, перш за все, на отримання високопродуктивного сорту, стійкого до можливих 

несприятливих умов тієї чи іншої ґрунтово-кліматичної зони [2]. 

Підвищення генетичного потенціалу симбіотичної азотфіксації сої здійснюється 

шляхом направленої селекції культури і комплементарних штамів бульбочкових бактерій. 

Початком селекційної роботи має бути добір до районованих сортів рослин найбільш 

ефективного генетичного комплементарного штаму бактерій [7]. 

Залежно від сорту рослини сої різняться за формою стебла, висотою, кількістю гілок, 

листків, квіток і суцвіть, формуванням бобів і насіння. Важливим питанням 

експериментальної дослідницької роботи в рослинництві є вивчення основних фаз росту і 

розвитку рослин сої, тривалості її вегетаційного періоду [3].  

Методика досліджень. Польові дослідження з вивчення формування врожайності та 

якості сої залежно від сортових особливостей проводились нами протягом 2018-2019 років в 

умовах ТОВ «Дедденс Агро». Вперше в умовах ТОВ «Дедденс Агро» досліджено вплив 

інокуляції насіння сої препаратом Легуміфікс та бактеріальним препаратом Преміум на 

проходження окремих фаз росту і розвитку рослин сої, формування та зростання фотосинтезу, 

азотфіксації рослин та накопиченні поживних речовин у ґрунті.  

На висоту рослин і кількість листків у дослідних сортів сої впливали інокуляція насіння 

перед сівбою. Так, висота рослин сої у сорту Сигалія у фазі цвітіння при обробці насіння 

препаратами: Ризоторфін та Преміум була в межах 48,3 та 51,5 см, дещо нижчими при цьому 

були рослини сорту Віола – 45,3 та 44,0 см. Сорт сої Ментор у цьому варіанті був, відповідно, 

в межах: 52,2 та 49,5 см. 

Таблиця 1 

Висота рослин сої сорту Сигалія, см, середнє за 2018-2019рр. 

Варіант Фаза вегетації  

цвітіння наливання насіння ± 

Без інокуляції-

контроль 

43,3 70,7 27,4 

Легуміфікс 48,3 75,9 27,6 

Преміум 51,5 79,2 26,1 

 

Висота рослин сої перед збиранням урожаю зберігає тенденцію до зростання. Так, висота 

рослин сої сорту Віола за обробки насіння препаратами: Легуміфікс та Преміум була в межах 

69,9-71,1 см, дещо вищими при цьому були рослини сорту Сигалія – 75,9-79,2 см. Сорт сої 

Ментор в цьому варіанті  мав висоту відповідно 74,8-75,3 см. 
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Таблиця 2 

Висота рослин сої сорту Віола см, середнє за 2016-2018рр. 

Варіант Фаза вегетації  

цвітіння наливання насіння ± 

Без інокуляції-

контроль 

40,4 68,0 27,6 

Легуміфікс 45,3 71,1 25,8 

Преміум 44,0 69,9 25,9 

Інокуляція бактеріальними препаратами суттєво впливала на висоту рослин перед 

збиранням. Залежно від сорту, вона змінювалася на 6,9-9,6 см у сорту Віола, 11,1-14,9 – 

Сигалія, 14,2-16,8 см у сорту Ментор.  

Таблиця 3 

Висота рослин сої сорту Ментор, см, середнє за 2018-2019 рр. 

Варіант Фаза вегетації  

цвітіння наливання насіння ± 

Без інокуляції-

контроль 

45,4 70,6 25,2 

Легуміфікс 52,2 75,3 23,1 

Преміум 49,5 74,8 25,3 

Наприклад, якщо на контролі без обробки насіння висота рослин становила у сортів: 

Віола – 68,0 см, Сигалія – 70,7, і Ментор – 70,6 см, то при обробці насіння інокулянтом 

Легуміфікс, до 75,9-75,3 см. При обробці насіння бактеріальним препаратом Преміум ці 

показники зросли у сорту Сигалія до 79,2 см та 74,8 см у сорту Ментор. 

В дослідах урожайність насіння сої залежала від погодних умов року і досліджуваних 

елементів технології вирощування. В середньому за 2018-2019 роки найвищу врожайність 

насіння сої мав сорт Ментор – 2,73, нижчу сорти Сигалія – 2,41 т/га, Віола – 2,33 т/га. 

 

Таблиця 4 

Вплив інокуляції насіння на урожайність сортів сої, т/га, середнє за 2018-2019 рр. 

Варіант Сорт Віола Сорт Ментор Сорт Сигалія 

насіння, т/га ± до 

контрол

ю 

насіння, 

т/га 

± до 

контро-

лю 

насіння, т/га ± до 

контрол

ю 

Без 

інокуляції-

контроль 

2,01 - 2,55 - 2,33 - 

Легуміфікс 2,32 0,31 2,73 0,18 2,53 0,20 

Преміум 2,42 0,41 2,73 0,18 2,74 0,41 

Середнє  2,25  2,67  2,53  

 

Найбільшу прибавку врожайності насіння сорту Сигалія забезпечила інокуляція насіння. 

Інокуляція насіння сої бактеріальними препаратами забезпечила прибавку врожайності 

порівняно з контролем в межах 0,18-0,41 т/га; кращим інокулянтом для сорту сої Сигалія 

виявився препарат Преміум з прибавкою 0,41 т/га.  

У сорту сої Віола в середньому за 2018-2019 роки урожайність насіння на контролі без 

інокуляції становила 2,01 т/га, у варіанті із інокуляцією – збільшилась до 2,42 т/га.  

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

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

урожайності до контролю становив відповідно 0,31, та 0,41 т/га.  
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Середня за три роки урожайність насіння сорту Сигалія на контролі без інокуляції 

становила 2,33 т/га, з інокулянтами: Легуміфікс – 2,53 т/га і Преміум – 2,74 т/га. 
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Фенхель звичайний (Foeniculum vulgare Mill.) – малопоширена ефіроолійна культура в 

умовах Полісся, яка використовується в різних галузях виробництва. Вирощують його за ради 

отримання ароматичних речовин, а саме анетолу. Цінною сировиною є насіння, а також 

використовують листя та стебла цієї культури. Самі рослини містять 6 % ефірної олії, 

флавоноїди, дубильні речовини, білки, крохмаль, гіркоти, амінокислоти, вітаміни. Насіння 

фенхелю звичайного міститься 18–20 % жирної олії. Ефірне масло використовують для 

ароматизації різних продуктів харчування (ковбасних виробів, чаю, сиру, м’яса, цукерків). 

Шрот і зелену масу фенхелю використовуються для годівлі худоби. Фенхель – цінна лікарська 

та медоносна рослина. У медицині її застосовують для ліквідування кишкових газів, 

симптомів метеоризму, як спасмолітичний, протизапальний і противомікробний засіб [2, 3, 4, 

7]. 

За класифікацією всі пряно-ароматичні культури діляться на 5 груп. Фенхель 

звичайний належить до 5 групи з різко індивідуальними властивостями (м’ята, аніс, шалфей, 

фенхель, кріп, часник, цибуля, касатік і ін.). Ці рослини за господарським використанням є 

комплексними, тобто дають продукти різного призначення. Багато пряних і гостро смакових 

рослин є в той же час салатними або салатними ефіроолійними, так як містять в своїх частинах 

ефірні масла і тому часто використовуються в парфумерній і фармацевтичній промисловості 

[1]. 

За морфолочними ознаками фенхель схожий на кріп, але відрізняється ароматом та 

будовою плодів [5]  
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Рослина фенхелю, особливо плоди мають специфічний анісовий запах та солодкувато-

пряний смак [6].  

Рід фенхелю Foeniculum Mill. належить до родини Селерові (Apiaceae). Багаторічна або 

двохрічна рослина висотою до 200 см, гола, сизо-зелена, з веретеновидним кореневищем. 

Листки розсічені на вузьколінійні долі. Квітки жовті. Плід продовгувато-увігнутий з пряним 

запахом і солодкуватим смаком, 5-10 мм довжиною і 2-3 мм шириною. Цвіте в липні-серпні. 

Останніми роками фенхель звичайний та інші ефіроолійні культури вирощуються на 

незначних площах. Для промислового вирощування цієї культури ми повинні визначити 

мінімально допустимі площі, за якими б не знижувалась економічна ефективність технологій. 

За звичайної технології вирощування мінімальна площа посіву фенхеля звичайного має бути 

30...40 га, а при переході на індустріальні методи виробництва площу необхідно збільшувати 

до 150 га [8]. 

У виробничих дослідах, які проводились в умовах ФГ «Фентези» Б.-Олександрівського 

району Херсонської області фенхель звичайний вирощують на насіння як однорічну культуру. 

Тривалість періоду від посіву до сходів становить 18-24 дні, вегетаційного періоду – 132-135 

днів. Прегенеративний період розвитку фенхелю звичайного тримав 59-61 день і займав в 

структурі вегетаційного періоду 44 %, генеративний період – 72-76 днів, або 56 %. 

Інтенсивний лінійний ріст рослин фенхелю звичайного спостерігався в період 

формування і росту центрального стебла. У фазу цвітіння висота рослин становила 104,3 см, 

після чого лінійний ріст рослин призупинявся. Площа листкової поверхні набувала 

максимального значення у фазі стеблування – 29,8 тис. м2/га, подалі спостерігалось поступове 

засихання і відмирання листків нижнього ярусу. Вихід сухої речовини у фазі достигання 

становив 6,59 т/га, інтенсивне її накопичення спостерігалось від фази розетки листків до 

цвітіння рослини [9]. 

В умовах Полісся недостатньо вивчені такі фактори технології вирощування, як 

терміни сівби, ширина міжряддя, добрива, сортові особливості. Тому нашою метою є 

розроблення основних елементів технології вирощування фенхелю звичайного, які дозволять 

отримати високоякісне насіння, вирощене в умовах ботанічного саду Житомирського 

національного агроекологічного університету. 

У дослідах висівали фенхель звичайний сорт Чернівецький 3 з нормою висіву 8 кг на 1 

га.  

Схема досліду наступна: 

Фактор А: 

Варіанти способів сівби: 

1. Звичайний рядковий (15 см) контроль; 

2. Широкорядний (45 см). 

3. Широкорядний (60 см). 

У своїх дослідженнях ми вивчали біометричні показники фенхеля звичайного залежно 

від способів сівби. Важливим біометричним показником є вага насіння з однієї рослини, від якого 

значною мірою залежить продуктивність фенхелю звичайного.  

У наших дослідженнях (2018-2019 рр.) найбільша вага насіння з рослини 0,98 г 

сформувалась на варіанті широкорядного способу сівби (60 см). Незначний приріст (0,09 г) 

забезпечив варіант з міжряддям 45 см. Дещо нижчі показники ваги насіння відмічені на 

контрольному варіанті при звичайному рядковому способі сівби (0,84 г).  

За результатами отриманих даних, найбільший показник ваги рослин з 1 м2 посіву 

фенхелю звичайного відмічений при ширині міжрядь 60 см, найменший на контрольному 

варіанті. Збільшення ширини міжрядь позитивно вплинуло на вагу рослин з 1 м2 посіву, яка 

зросла в порівнянні з контролем на 172 г. На варіантах із широкорядним способом сівби з 

міжряддям 45 і 60 см вага рослин була більшою на 69 та 184 г в порівнянні до контролю.  

Рівень врожайності в наших дослідженнях покаже доцільність застосування різних 

способів сівби фенхелю звичайного.  
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В результаті проведених досліджень в середньому за два роки встановлено, що 

врожайність насіння фенхелю звичайного на різних варіантах досліду змінювалась залежно 

від способів сівби (табл. 3.5.). Так на варіанті, де проводився звичайний рядковий спосіб сівби 

(15 см) урожайність була мінімальною і становила 8,3 ц/га. Найвищу врожайність насіння 11,4 

ц/га та 11,7 ц/га забезпечили варіанти з широкорядним способом сівби (45-60 см). Приріст на 

цьому варіанті в порівнянні до контролю становив 3,1 ц/га та 3,4 ц/га.   
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ШКІДЛИВІСТЬ КАПУСТЯНОЇ ПОПЕЛИЦІ НА РІЗНИХ СОРТАХ БІЛОГОЛОВОЇ 

КАПУСТИ 

 

Виговський П. П., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Серед овочевих культур, які вирощують в Україні, капуста білоголова є однією з 

найбільш поширених. Нині вона займає п’яту частину загальної площі під овочевими [1; 2]. 

Під час проходження основних етапів органогенезу капуста білоголова досить чутлива до 

факторів зовнішнього середовища - фізико-гранулометричного складу і родючості грунту, 

зволоження площі живлення, способу та строку сівби, до впливу температури, відносної 

вологості повітря та опадів, а також до біотичних чинників – до дії шкідливих організмів [2; 

6]. Втрати урожаю від шкідливих кліщів і комах може сягати понад  20%  [1; 2].  

Комплекс шкідливих видів лише комах капустяного біоценозу містить понад 14 видів 

фітофагів: капустяні блішки (Phyllotreta atra F., Ph. undulate Kutson., Ph. nemorum L., Ph. vittata 

Relt., Ph. armoracie Koch., Ph. nigripes F.), капустяна міль (Plutella maculipennis Gurt.), 

капустяна совка (Mamestra brassicae L.), білани (Pieris brassicae L. i P. rapae L.), хрестоцвіті 

https://aeconomy.ru/news/agro/rost-i-razvitie-rasteniy-fenkhelya.html
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клопи (Eurydema ventralis Westw., E. ornatа L., E. oleracea L.), капустяна попелиця (Brevicoryne 

brassicae L.) [3–7].  

За нашими спостереженнями у 2018–2019 рр, із сисних фітофагів на посадках 

досліджуваних сортів капусти білоголової домінувала капустяна попелиця. Колонії попелиць 

найчастіше утворюються з нижньої сторони листків. Пошкоджені листки зморщуються, 

жовтіють та засихають. Ріст рослин уповільнюється. Встановлено [4; 7], що в пошкоджених 

попелицею рослинах різко знижується вміст хлорофілу та поживних речовин. За масової 

появи шкідника листки майже повністю покриваються імаго та личинками. Сильно 

пошкоджені листя набувають синювато-рожевого відтінку. На таких рослинах білоголової 

капусти утворюються, або зовсім не утворювалася маленькі рихлі головки [5; 6]. 

Нами встановлено, що крилаті особини попелиць починали заселяти рослини капусти 

з кінця травня – першої декади червня, за середньодобових температурах повітря 16,5–26,0 

° С. Пік чисельності фітофага на рослинах усіх сортів капусти відмічено у другій декаді липня 

– серпні за середньодобових температурах 21,2–26,5 °С. За нашими даними, в Житомирській 

області на посадках капусти пізніх строків дозрівання розвиваються 8–10 поколінь попелиці, 

в літній період розвиток одного покоління становить 8–14 діб, восени тривалість розвитку 

комахи триває довше (понад 20 днів).  

У вегетаційні періоди 2018–2019 років заселеність рослин середньостиглих сортів: 

Слава, та Білоруська 455 становила 91–96 %, та 88–98 %, відповідно. Сорти пізнього строку 

дозрівання Амагер 611та Агресор F1 були більш стійкі до попелиці і заселеність їх  фітофагом 

становила 80–84 % та 72–75 % (рис. 1).   

 
Рис. 1. Заселеність рослин білоголової капусти різного строку достигання капустяною 

попелицею у Житомирський області, 2018–2019 рр. Позначення: 1 – 2018 р.; 2 – 2019 р.; ряд1 

– Слава; ряд 2 – Білорустка 455; ряд 3 – Амагер; ряд 4 – Агресор F1.    

 

В другій половині серпня в колоніях попелиці траплялися особини уражені паразитом 

афідіусом (Aphydius sp.) та личинки і лялечки мух сирфід (Sirphus sp.). Зазначимо, що цих 

ентомофагів було помітно більше на ділянках капусти, які розташовані поряд з ділянками 

кропу, насінниками цибулі. 

Висновки.  

Встановлено, що у вегетаційний період 2018–2019 рр, із сисних фітофагів на посадках 

досліджуваних сортів капусти білоголової домінувала капустяна попелиця.  

Крилаті особини попелиць починали заселяти рослини капусти з кінця травня – першої 

декади червня, за середньодобових температурах повітря 16,5–26,0 ° С. Пік чисельності 

фітофага на рослинах усіх сортів капусти відмічено у другій декаді липня – серпні за 

середньодобових температурах 21,2–26,5 °С. 
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У вегетаційні періоди 2018–2019 років заселеність рослин середньостиглих сортів: 

Слава, та Білоруська 455 становила 91–96 %, та 88–98 %, відповідно. Сорти пізнього строку 

дозрівання Амагер 611та Агресор F1 були більш стійкі до попелиці і заселеність їх  фітофагом 

становила 80–84 % та 72–75 %. 

В колоніях попелиці траплялися особини уражені паразитом афідіусом (Aphydius sp.) 

та личинки і лялечки мух сирфід (Sirphus sp.). 
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В останні роки особливого поширення в моніторингових системах набуває 

використання кольорових клейових пасток [1-3], що проти кожного конкретного виду 

фітофага є специфічним. Це  доведено на прикладі розробки кольорових клейових пасток для 

ряду комах-фітофагів, на які відповідно отримані патенти на корисну модель. 

Найбільш ефективними щодо молей є наступні способи їх моніторингу протягом 

вегетаційного періоду  вирощування деревних рослин, включаючи і липу серцелисту. 

Спосіб моніторингу імаго молі каштанової мінуючої. Найбільш близьким за 

біологічною сутністю є спосіб феромонного моніторингу імаго молі каштанової мінуючої , 

який розроблений в Інституті захисту рослин НААН України (Трибель С. О., Гаманова О. М., 

Свєнтославскі Я.), згідно якого використовують пастки з феромоном каштанової молі. 

Недоліком способу є не лише значна вартість, а також і те, що він не дозволяє 

встановити точні строки початку відродження імаго молі каштанової із лялечок в місцях 

зимівлі. Це відбувається тому, що імаго спочатку поселяються на стовбури дерев, переважно 

на висоту 1,5 – 2,0 м.  

Задача корисної моделі полягає в розробці нового способу, що дозволяє суттєво 

скоротити витрати та встановити точні строки появи імаго молі каштанової мінуючої першого 

покоління на стовбурах дерев каштанів та вивчити динаміку їх заселення. 
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Поставлена задача вирішується тим, що навесні при встановленні середньодобової 

температури повітря + 8 - 10˚ С, стовбури модельних дерев каштанів на висоту 1,5-2,0 м 

обмотують плівкою з нанесеними квадратиками розміром 5х5 см, обробляють її липкою 

речовиною, що складається із суміші епоксидної смоли з рициновою олією, а в послідуючому 

з інтервалом в 3-5 днів протягом 1 місяця окомірно проводять обліки щодо чисельності імаго 

молі каштанової першого покоління в нанесених квадратиках.  

Послідовність виконання операцій щодо моніторингу імаго молі каштанової мінуючої 

першого покоління включає наступні операції: 

- весною за середньодобової температури повітря + 8 - 10˚ С стовбури модельних 

дерев обмотують плівкою на висоту 1,5 – 2,0 м, з нанесеними квадратиками розміром 5х5 см; 

- одночасно готують липку речовину із суміші епоксидної смоли з рициновою 

олією; 

- отриману липку речовину наносять на плівку тонким шаром; 

- з інтервалом 3-5 днів протягом 1 місяця окомірно проводять обліки появи та 

динаміки чисельності імаго молі каштанової першого покоління. 

Таким чином, цей спосіб моніторингу появи та динаміки чисельності молі каштанової 

першого покоління створює передумови надійного захисту рослини від пошкоджень її цією 

комахою-фітофагом шляхом вчасного проведення захисних заходів. 

Спосіб моніторингу імаго молі липової мінуючої весною [4]. 

На сучасному етапі практично відсутні способи, що  дозволяють встановити точні 

строки початку вильоту імаго молі липової мінуючої із місць її зимівлі. Це  відбувається тому, 

що імаго молі липової після вильоту із місць зимівлі не реагують на феромонні пастки, 

створені для моніторингу інших видів молей,зокрема і молі каштанової мінуючої .  

Задача нової моделі полягає в розробці такого способу, що дозволяє  встановити точні 

строки  відродження весною  імаго молі липової мінуючої на стовбурах дерев липи 

серцелистої та вивчити динаміку їх заселення за рахунок різнокольорових клейових пасток з 

послідуючим використанням методу технічного зору, згідно якого використовують 

фотоапарати або ж  кінокамери. 

Поставлена задача вирішується тим, що навесні, при встановленні середньодобової 

температури повітря + 8 - 10˚С, стовбури модельних дерев липи серцелистої на висоті 1,5-2,0 

м обмотують плівкою з нанесеними  квадратиками розміром 5х5 см та смугами  зеленого, 

червоного та блакитного кольорів, обробляють її липкою речовиною, що складається із суміші 

епоксидної смоли з рициновою олією, а в послідуючому з інтервалом в 3-5днів протягом 1 

місяця проводять обліки  чисельності імаго молі липової мінуючої в нанесених квадратиках, 

шляхом використання фотоапарату або ж кінокамери з послідуючим підрахунком та аналізом 

даних  на комп’ютері. 

Послідовність виконання операцій щодо моніторингу імаго молі липової  мінуючої 

включає наступні операції: 

- навесні за середньодобової температури повітря + 8 - 10˚ С стовбури модельних 

дерев липи на висоті 1,5 – 2,0 м обмотують плівкою, з нанесеними квадратиками розміром 5х5 

см та смугами  зеленого, червоного та блакитного кольорів; 

- одночасно готують липку речовину із суміші епоксидної смоли з рициновою 

олією; 

- отриману липку речовину наносять на плівку тонким шаром; 

- з інтервалом 3-5 днів протягом 1 місяця  проводять обліки появи та динаміки 

чисельності імаго молі липової мінуючої шляхом використання фотоапарату або ж кінокамери 

з послідуючим підрахунком та аналізом даних на комп’ютері. 

Таким чином, цей спосіб моніторингу появи та динаміки чисельності молі липової  

мінуючої  створює передумови надійного захисту рослини в послідуючому від пошкоджень її 

цією комахою-фітофагом шляхом вчасного проведення захисних заходів. 
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Сою називають стратегічною культурою ХХІ століття. Це одна із культур, яка за 

короткий період вегетації виробляє найбільше білка.  

Посівні площі сої в Україні за останні 20 років набули найбільшого поширення, в 

порівнянні з іншими сільськогосподарськими культурами. За 2001-2014 рр. посіви сої 

збільшились з 73 тис. га до 1 млн 798 тис. га, урожайність – із 11 до 21,5 ц/га. Це зумовлено 

зростаючою часткою насіння сої в загальному експорті продукції рослинництва. Її валовий 

збір в останні роки досягає понад 305,5 млн.т. Уже тепер наша країна за виробництвом сої 

посідає перше місце у Європі, восьме – у світі. 

Соя має зростаючий попит на ринку й допомагає розв’язати такі завдання, як 

збільшення виробництва рослинного білка та олії; поповнення запасів ґрунтового азоту; 

зміцнення економіки країни.  

Через невірний добір сортів, завезення іноземних пізньостиглих, недотримання 

технології вирощування, засуху та суховій фактична врожайність сої в Лісостепу становить 

41% максимальної; на Поліссі та в Західному регіоні – 43%, Степу – 65,8%. Це свідчить про 

те, що її фактичну врожайність можна підвищити в 1,3 – 2 рази, що підтверджує також досвід 

кращих агрофірм.  

У 2015 році зібрано вагомий урожай сої, особливо в Америці. У світі загалом 

продається 133 млн. т олійних, серед них 118 – сої, 13 – ріпаку, лише до 2 млн. т соняшнику. 

Висівається 230 млн. га олійних культур, серед них: 118 млн. га сої, 33 – ріпаку і 26 млн. га 

соняшнику. [4]. Упевнено Україна почувається на ринку олійних культур, з кожним роком 

завойовуючи нові позиції. І сьогодні, крім соняшникової олії, починає нарощувати експорт 

таких культур як соя і ріпак. За підрахунками асоціації «Укроліяпром», в 2015-2016 роках 

сумарне виробництво основних олійних в Україні оцінюється в 22,5 млн. тонн. Водночас 

потужності вітчизняних переробних підприємств у 2014-му збільшились до 14,5 млн. т 

олійних на рік (у 2013 році 13,3 млн. т) [5].  

Сорт Моравія. Оригінатор – Семенс Прогрейн ІНК, Канада. 

Сорт сої з детермінантним (обмеженим) типом росту, зареєстрований в Реєстрі сортів 

України в 2011 році. Сорт інтенсивного типу з високими результатами врожаю. Високорослий, 

висота рослин 100-115 см. Висота кріплення першого бобу – 12,1-13,2 см. Забарвлення 

насінини і рубчика жовте. 
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Середньостиглий сорт, термін дозрівання 122-135 днів. Кількість накопичених одиниць 

тепла 2600 CHU. Насіння середньої крупності, маса 1000 насінин 170-185 г. Норма висіву при 

ширині міжрядь 18 см – 640-700 тис. схожих насінин/га, при ширині міжрядь 35 см – 550-610 

тис. схожих насінин/га. 

Сорт високоврожайний, середня урожайність в господарстві 38,5 ц/га, потенційна 

врожайність 40-45 ц/га. Ідеальний сорт для родючих і удобрених ґрунтів. Добре витримує 

загущені посіви, легко збирається. Забезпечує стабільно високий урожай. 

Сорт посухостійкий, стійкий вилягання рослин та осипання зерна. Характеризується 

виключною толерантністю до ураження пероноспорозом, аскохітозом, бактеріозом, 

септоріозом і фузаріозом. Призначений на кормові та продовольчі цілі. Зерно високої якості, 

містить 38,1-41,0% протеїну, 20,5-22,0% олії. Рекомендовані зони вирощування: Полісся, 

Лісостепова і Степова зони України. 

Сорт ЕС Ментор – ранньостиглий сорт. Тип росту – напівдетермінантний. 

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

становить 50 днів. Кількість накопичених одиниць тепла 2600 CHU. Олійність складає 20,5 %. 

Висота кріплення нижнього стручка – 13 см. Потенціал врожайності 6,2 т/га. Рекомендована 

густота на час збирання 550 тис. шт./га. Маса 1000 насінин 195-197 г. Висота рослин 77-80 см. 

Вміст білка становить 43 %. Рекомендовані зони вирощування: Полісся, Лісостепова і Степова 

зони України. Характеризується виключною толерантністю до ураження пероноспорозом, 

склеротиніозом, бактеріозом та вірусними хворобами. 

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

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

в Австрії. Відрізняється високим потенціалом урожайності, доброю стійкістю до вилягання та 

розтріскування стручків. Посухостійкість висока, сприйнятливість до хвороб, в тому числі 

вірусних, низька. Боби крупні, добре виповнені з високою масою тисячі насінин. Швидкий 

розвиток на ранніх стадіях дозволяє успішно вирощувати сорт в органічному сегменті. 

Потенціал урожайності 42-45 ц/га. Вміст білку 39-42 %. Вміст олії становить 20-22 %. Маса 

1000 насінин 180-220 грам. Вегетаційний період: Лісостеп 120-125 днів; Степ 115-120 днів. 

Висота рослин 70-90 см. Висота прикріплення нижнього бобу 14-18 см. Норма висіву насіння 

становить 600 тис. насінин на 1 га. Рекомендована ширина міжрядь 25-45см. Рекомендована 

зона вирощування: Лісостеп і Степ. 

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

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

групі стиглості в Австрії. Вирізняється високим потенціалом урожайності, доброю стійкістю 

до вилягання та розтріскування стручків. Посухостійкість висока, сприйнятливість до хвороб, 

в тому числі вірусних, висока. Потенціал урожайності 36-40 ц/га. Вміст білка 40-42 %. Вміст 

олії 20-21 %. Маса 1000 насінин 160-200 грам. Вегетаційний період становить в Лісостепу 95-

110 днів, в Степу 90-105 днів. Висота рослин 60-80 см. Висота прикріплення нижнього бобу 

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

міжрядь 12,5-45см. Рекомендована зона вирощування: Лісостеп і Степ. 

Сорт Ксеня оригінатор сорту Буковинський інститут агропромислового виробництва 

Української академії аграрних наук.  

Рекомендовані регіони вирощування середньо лінійного сорту – Степ, Лісостеп і Полісся. 

Вегетаційний період швидкостиглого сорту Ксеня триває до 100 днів. Середній урожай – біля 

18 ц/га, потенційна врожайність – 30 ц/га. Висота рослини сягає в середньому 155-160 см. 

Технологія вирощування – класична. Процентний вміст протеїну в стиглих плодах –37,6%.  

Отже, останніми роками завдяки плідній праці селекціонерів 9 селекційних установ 

України створені сорти з рівнем продуктивності 4,0-5,0 т/га, ультра скоростиглі сорти з 

вегетаційним періодом до 85 днів, холодостійкі, жаростійкі та з покращеними показниками 

якості насіння: вміст білка більше 43%, жиру - більше 24%, пониженим вмістом інгібіторів 

трипсину та з низькою уреазною активністю тощо [1]. Таким чином, інтенсифікація 

виробництва зерна, в т. ч. кормового та сої, повинна стати одним із стратегічних напрямків 
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прискореного розвитку всього агропромислового комплексу України [2]. Для цього необхідно 

зосередити увагу на створенні високопродуктивних сортів сої різних груп стиглості з 

уточненням зони стабільного виробництва, оптимізації структури посівних площ провідних 

сільськогосподарських культур [3], розробці та впровадженні наукоємних, інноваційних 

технологій вирощування сої в Україні, поглибленому вивченні економічних проблем 

виробництва та використання сої. 
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Вступ. Соя – основна білково-олійна культура світового значення. У ній начебто 

сконцентровано найцінніші властивості всього рослинного світу. Вона є приорітетною 

культурою у світі серед високобілкових культур, так і серед олійних культур. 

Характеризується високою адаптацією до умов регіонів, універсальністю використання, 

збалансованістю білка, його функціональною активністю.  

Сою вирощують на всіх континентах. Вона відіграє важливу роль у формуванні 

зернового, харчового і кормового балансу. Збільшення посівної площі веде до підвищення 

родючості ґрунту, зміцнення економік, нарощування продовольчих ресурсів. 

Нині соя є важливою культурою в 50 країнах. Основними виробниками і найбільші її 

посіви зосереджені в США, Бразилії, Аргентині, Китаї. За обсягами виробництва соя в 2,5 раза 

перевищує всі разом узяті однорічні зернові бобові культури. Країни південної Америки – 

28,5, Азії – 16,6, Європи -1,1, Африки – 04 %. Китайці першими почали переробляти сою , 

піддаючи її ферментній обробці, китайці, які вирощують цю культуру з ХІ століття до н.е. [2]. 

Головну культуру світового землеробства у нас все ще продовжують вважати 

другорядною. Навіть у сприятливих регіонах – північному, центральному і південному 

Лісостепу, північному і центральному Степу та на зрошуваних землях півдня, де останніми 

десятиріччями в наукових установах, на сортодільницях, в передових господарство стабільно 

отримують на незрошуваних землях 20-25 ц/га сої, а на зрошуваних – 28 – 35 ц/га. [2]. 

Україна займає перше місце в Європі і восьме в світі за обсягами виробництва сої. За 

2001—2010 рр. її площа збільшилася з 73 тис. га до 1038 тис. га, урожайність зросла – з 10,3 

до 16,1 ц/га, виробництво – з 73 тис. т до 1677 тис. т. У перспективі її посіви можна 

розширитися до 4 млн га, виробництво збільшити до 8,1 млн т. У нових регіонах Євразії – 

Україна, Росія, Франція, Італія, Болгарія, Угорщина, Молдова, Білорусь, Казахстан, 

Узбекистан, Сербія та інші – можливе значне розширення виробництва сої, які мають 
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сприятливі ґрунтові і кліматичні ресурси для розширення її посівів в умовах субореального 

(помірного теплого) клімату. Сукупно соя є стратегічною культурою у розв’язанні глобальної 

продовольчої проблеми, представляє у світових ресурсах надзвичайно важливе джерело 

рослинного білка і олії, є головним білковим інгредієнтом при виробництві комбікормів, 

потужним біологічним фіксатором азоту атмосфери, стабілізуючим фактором у сівозміні при 

освоєнні сучасних систем землеробства [3] 

Мета, завдання та методика досліджень. Мета досліджень полягає у вивченні 

продуктивності сої залежно від сортових особливостей.  
Польові дослідження проводилися в умовах ТОВ «Камінське», яке розташоване в зоні 

Полісся Житомирської області Романівського району с. Камінь. Площу листкової поверхні сої 

визначали за методом відбитків на папері і – за методикою Ничипоровича А.А. та ін. (1961), [5]. 

Облік урожаю насіння проводили поділянково, шляхом прямого комбайнування і зважування 

з кожної ділянки. Структуру врожаю і урожайність побічної продукції визначали методом 

пробного снопа з І і ІІІ повторень за методикою Державної служби України з охорони прав на 

сорти рослин.  

Ряд дослідників вважають, що основою, завдяки якій внаслідок фотосинтетичної 

діяльності створюється врожай сої, є формування оптимальної площі листової поверхні [1]. 

Згідно з результатами досліджень проведених в Лісостеп України відомо, що оптимальна 

площа листової поверхні для сої повинна становити 40-50 тис. м2/га [4]. 
Відомо, що цей показник у сої може варіювати в досить широких межах залежно від 

генотипу сорту, екологічних умов регіону та агротехнічних заходів по її вирощуванню [6]. 
Таблиця 1. 

Динаміка наростання площі листової поверхні рослин сої, залежно від сортових 

особливостей, тис.м2/га (середнє за 2018-2019 рр.) 

Сорт Фази росту і розвитку 

3-й трійчастий 

листок 

початок 

цвітіння 
кінець цвітіння 

наливання 

насіння 

початок 

фізіологічної 

зрілості 

Ксеня  10,5 26,5 35,5 37,4 24,5 

ЕС Ментор 12,3 27,9 38,8 39,8 26,9 

Моравія 11,5 26,0 37,2 38,9 25,0 

 

З табличних даних видно, що в середньому за роки досліджень площа листової поверхні 

в посівах сої поступово зростала і досягла свого максимуму у фазі наливання насіння. Так, на 

контрольному варіанті сорт Ксеня вона становила 37,4 тис.м2/га, а на відповідних ділянках у 

сорту ЕС Ментор і Моравія – 39,8 та 38,9 тис.м2/га. 

У фазу початку фізіологічної зрілості сої відмічено суттєве зниження площі листової 

поверхні. На контролі цей показник складав 24,5 тис.м2/га, а сорту ЕС Ментор – 26,9 тис.м2/га. 

Це пов’язано із опаданням листя з нижніх ярусів в період відтоку пластичних речовин з 

вегетативних органів до генеративних. 

Нами встановлено, що максимальні показники площі листової поверхні в фазу 

наливання насіння – 39,8 тис. м2/га формував сорт ЕС Ментор .  

Відомо, що рівень урожайності і якість сільськогосподарської продукції є головними 

показниками, за якими виявляється доцільність застосування тих чи інших агротехнічних 

заходів. Аналізуючи дані таблиці 2, щодо врожайності насіння сої залежно від сортових 

особливостей слід відмітити, що вони мали суттєвий позитивний вплив на неї. Врожайність 

насіння сої за роки досліджень на контролі варіювала від 21,73 до 25,97 т/га. Середня 

врожайність становила, відповідно 23,85 т/га. 

Таблиця 2. 

Урожайність насіння сої, залежно від сортових особливостей, ц/га  

Сорти  Роки  Середнє +, - до контролю 
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2018 2019 

Ксеня  21,73 25,97 23,85 - 

ЕС Ментор 46,47 52,03 49,25 +25,40 

Моравія 29,23 32,73 30,98 +7,13 

 

Зниження рівня врожайності насіння сої відмічається у 2018 році. Воно відбувалось 

внаслідок впливу кліматичних умов. Високі температури повітря знижували інтенсивність 

симбіотичної азотфіксації, що погіршувало азотне живлення сої. Відбувалась диференціація 

орного шару за вмістом основних елементів живлення, внаслідок чого в посушливі періоди 

вегетації основні елементи живлення, зосереджені у верхньому шарі ставали недоступними 

для рослин сої. Коріння сої не так інтенсивно проникало в глибокі шари фрунту і тому 

рослинам було важче споживати запаси вологи з підорного шару. 

Врожайність насіння сої помітно зросла, у 2019 році в контролі. Максимальна 

врожайність відмічена на варіанті сорту ЕС Ментор. Вона становила 52,03 ц/га. 

Опираючись на дані таблиці можна сказати, що проблема оптимізації взаємовідносин 

між генотипом сорту і грунтово-кліматичними умовами досі є не вирішеною. Причина полягає 

в тому, що вплив екологічних факторів в умовах конкретного року передбачити важко, а 

регулювати практично неможливо. Максимальну продуктивність рослини формують при 

сприятливому поєднанні всіх життєво необхідних факторів. 
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Головними чинниками значних недоборів врожаю є хвороби, які знижують 

ефективність сучасних технологій вирощування кукурудзи. Дослідження закордонних 

і вітчизняних вчених показали, що світові втрати зерна від фітопатогенів  в  середньому 
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сягають 9%, а  в роки з епіфітотійним розвитком – 50% і більше [1]. В кожній 

кукурудзосіючій країні потрібен комплексний підхід і корегування захисних заходів. 

Не лише щорічне проведення  діагностики та фітосанітарного моніторингу мікозів, а й 

вивчення стійкості сортів і гібридів проти них, є обов’язковою 

умовою  вдосконалення  системи захисту рослин [1, 3]. У даному аспекті особлива увага 

повинна приділятися досидь шкідливим і поширеним хворобам таким як пухирчаста та 

летюча сажки. Саме на ці питання акцентовано увагу у наших дослідженнях.  

Мета і завдання досліджень. Метою наших досліджень постало встановлення 

поширення та ступеня ураження пухирчастою та летючою сажками рослин кукурудзи 

на різних сортах і гібридах культури в агроекологічних умовах дослідного поля 

ЖНАЕУ. 

Визначення ступеня розвитку хвороб кукурудзи проводили протягом періоду 

вегетації 2018 - 2019 рр. в господарствах різних формувань та форм власності 

Черняхівського району Житомирської області за загальноприйнятими методиками  [1, 

2, 3]. 

Крім пухирчастої та летючої сажок ми виявляли також і деякі інші захворювання 

кукурудзи. Однак домінуючою майже у всіх випадках були саме сажки, які зустрічалася 

у 37% випадків. 

В ході наших досліджень ми вивчали стійкість гібридів кукурудзи проти пухирчастої і 

летючої сажок на природному інфекційному фоні [2, 3]. Так найвищою стійкістю до сажкових 

хвороб кукурудзи в досліді виявилися гібриди СУМ-14-67 та ПР-3920 у яких не виявлено 

симптомів захворювання рослин протягом всього періоду вегетації. Найвищий ступінь 

розвитку як пухирчастої, так і летючої сажки ми спостерігали у гібридів Верітіс та Кітчен, у 

яких на окремих ділянках дослідної площі ступінь ураження сягав 50% рослин. Внаслідок чого 

дані гібриди віднесено до групи нестійких до даного захворювання.  

Провівши оцінку урожайності кожного із досліджуваних гібридів ми виявили значну 

залежність у прибавці врожаю від стійкості до сажкових хвороб. 

Отже при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах Житомирщини найбільш 

доцільно приділяти увагу високостійким до сажкових хвороб гібридам СУМ-14-67 та ПР-

3920, які сприяють підвищенню урожайності зерна на 36 – 44 %. 

Оцінюючи енергетичну ефективність вирощування стійких до летючої сажки 

гібридів кукурудзи. При вирощуванні стійких до пухирчастої та летючої сажок гібридів 

кукурудзи не лише зростає урожайність зерна а й енергія акумульована в прирості урожаю 

змінюється від 8536,4 до 11187,4 МДж/га. При цьому найкращий коефіцієнт енергетичної 

ефективності, на рівні 2,5 отримано при вирощуванні високопродуктивного гібрида кукурудзи 

ПР-3920. 

Визначаючи економічну ефективність нами виявлено, що за рахунок високої 

стійкості гібридів кукурудзи до сажкових хвороб можна не лише підвищити урожайність 

зерна культури, а й отримати значні додаткові прибутки. 

Висновки. Отримані нами показники свідчать про те, що вирощуючи стійкі до 

пухирчастої та летючої сажок гібриди кукурудзи можна отримувати додаткові прибутки не 

менше ніж 20 тис. грн/га. Зокрема в умовах дослідного поля найбільш економічно вигідно 

вирощувати гібрид ПР-3920. 
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Постановка проблеми.  Картопля – культура, яка  вирощується і  використовується у 

багатьох сферах людської діяльності. Вона є  продуктом харчування, широко 

використовується для годівлі тварин і як сировина для отримання різних картоплепродуктів, 

крохмалю, спирту тощо. Картопля є чутливою до змін температури ґрунту, повітря і, як 

світлолюбна культура, відчутно реагує на нестачу освітленості, вимоглива до водного режиму. 

Крім того, вона є хорошим попередником для різних сільськогосподарських культур. Суха 

речовина картоплі складається з 95% органічних сполук, що утворюються у процесі 

фотосинтезу та 5% мінеральних солей, поглинутих кореневою системою з ґрунту. 

Фотосинтетична діяльність вивчає продуктивність рослин і при високих врожаях бульб 40-45 

т/га картопля засвоює за добу до 300 кг/га вуглекислого газу, а чиста продуктивність 

фотосинтезу складає в середньому 3,8-7,0 г/м2 сухої речовини. 

Головним органом фотосинтезу рослин картоплі э зелене листя, тому основна увага при 

вирощуванні картоплі слід приділяти формуванню оптимальної площі листкової поверхні. 

поверхні рослин картоплі [3]. 

Відомо, що оптимальні для фотосинтезу умови освітлення  рослин є у випадку, якщо 

загальна листкова поверхня приблизно у 3-4 рази і більше перевищує площу ґрунту і складає 

не менше 35-40 тис. м2 /га. 

Підвищення врожайності і якості  бульб картоплі безпосередньо пов’язане  з 

біохімічними реакціями та нагромадженням вуглеводів у рослинах. 

Синтез вуглеводів (крохмалю), через фотосинтез рослин, є  системою складних 

біохімічних реакцій, які значно залежать від площі листкової  

Для отримання високого та якісного врожаю треба вносити достатню кількість добрив. 

Враховуючи зменшення виробництва гною в господарствах зони Полісся та високу вартість 

мінеральних добрив при вирощування картоплі немає можливості вносити їх рекомендовані 

норми. Це потребує пошуку альтернативних джерел надходження органічної маси в грунт, яка 

б сприяла отриманню високих врожаїв за рахунок збільшення індексу площі листкової 

поверхні та чистої продуктивності рослин [2]. При цьому особливе місце належить 

застосуванню соломи та сидератів при вирощуванні  картоплі. 

Завдання досліджень. Завдання досліджень полягали у вивченні зміни індексу площі 

листкової поверхні рослин картоплі залежно  від видута норм удобрення.  

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом досліджень була площа листкової 

поверхні рослин картоплі, органічні та мінеральні добрива.  

Дослідження проводилися у стаціонарному польовому досліді на дослідному полі 

Житомирського національного агроекологічного університету. 

Грунт - ясно-сірий опідзолений супіщаний на лесовидному суглинку. Шар грунту 0-

20 см характеризується  наступними агрохімічними показниками: вміст гумусу 1,3%, реакція 

ґрунтового розчину середньокисла, сума увібраних основ і ступінь насичення основами 

грунту низькі й складають, відповідно, 1,80-2,07 мг-екв./100г ґрунту та 46,5-53,2%, вміст 

рухомих форм азоту та фосфору середній, калію - низький.  

Використовували наступне удобрення: побічну продукцію озимого жита  – 

солому (3 т/га), сидеральне добриво - олійну редьку (12 т/га), гній, мінеральні добрива. 

Варіанти удобрення картоплі:  

1. Контроль (без добрив) 
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2. Сидерати + солома (+ N10 на 1 тону соломи) 

3. N50P40K70 

4. Гній 25 т/га + N25P20K35 

5. Гній 37,5 т/га + N12,5P10K17,5 

Основний обробіток ґрунту під картоплю базувався на обробітку без обертання скиби. 

Площа листкової поверхні визначалась за зальноприйнятою методикою. Технологія 

вирощування картоплі загальноприйнята для зони Полісся. Статистична обробка 

експериментального матеріалу здійснювалась за методикою [1] з використанням програми 

МS Excel. 

 Результати досліджень.  
Інтенсивне збільшення площі листків відбувалось у проміжках від сходів до цвітіння 

рослин, де вони досягали свого максимального розміру. Якщо у фазу повних сходів індекс 

площі листкової поверхні складав 0,3-1,7, то у фазу цвітіння цей показник збільшувався до 2.3-

6,8 одиниць. На початку природного відмирання бадилля площа листкової поверхні 

зменшувалася у порівнянні з фазою цвітіння, де індекс площі складав 1,9-5,5, що пов’язано з 

відмиранням листків нижнього ярусу. 

На збільшення формування площі листкової поверхні впливали види та норми добрив.  

Так, внесення соломи та сидератів сприяло збільшенню площі листків у фазу цвітіння. Якщо 

у контролі (без добрив) індекс складав 2,3, то в удобреному варіанті – 4,6. Внесення тільки 

мінеральних добрив (варіант 3) сприяло збільшенню площі листків у 2 рази у порівнянні з 

контролем. У фазу цвітіння значний приріст площі листкової поверхні спостерігався при 

сумісному внесенні  гною 25 т/га та мінеральних добрив N25P20K35, де індекс площі листкової 

поверхні складав 5.7 одиниць при 2,3 у контролі (без добрив), тобто, площа була більшою у 

2,4 рази. 

 Найбільшою площа листкової поверхні у період вегетації сформували рослини при 

сумісному внесенні гною 37,5 т/га та мінеральних добрив N12,5P10K17,5.  У фазу цвітіння індекс 

площі листків складав 6,8, а у фазу в’янення бадилля у даному варіанті показник зменшувався 

до 5.5 одиниць. 

Тобто, добрива значно впливали на швидкість формування асиміляційного апарату та 

розмір активної листкової поверхні рослин, що давало можливість збільшити урожайність 

картоплі. 

Результати досліджень свідчить про те, що забезпечення картоплі основними 

елементами живлення за рахунок добрив, дозволяє значно збільшити площу асиміляційного 

апарату, а саме, збільшити продуктивність рослин і за рахунок цього одержати значну 

прибавку  врожаю. 

Висновки. У зв’язку з дефіцитом органічних і мінеральних добрив при вирощуванні 

картоплі рекомендується застосовувати солому в поєднанні з сидератами, які забезпечать 

отримання екологічно безпечної продукції, гній та помірні норми мінеральних добрив, що 

збільшує розмір активної листкової поверхні рослин, синтез вуглеводів та отримання 

високого врожаю бульб картоплі. 
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Збільшення збору зерна і підвищення його якості залишається основною проблемою 

сільськогосподарського виробництва України. В умовах сучасного землеробства виробництво 

зерна, як правило, залишається рентабельним. Знайти оптимальне вирішення питань 

високопродуктивного виробництва зерна, одержання стійких за роками урожаїв - значить 

науково обґрунтувати перспективний шлях розвитку сільськогосподарського виробництва. 

        На початку 21 століття внесення органіки – гною, який у 80-90-ті роки минулого століття був одним 

з основних заходів збереження родючості ґрунтів, через різке зниження поголів’я худоби практично 

зведене до нуля. З підвищенням цін різко зменшилось внесення і мінеральних добрив. В результаті в  

поліській  зоні України намітились стійкі тенденції зниження родючості дерново-підзолистих ґрунтів, і 

як наслідок – врожаю сільськогосподарських культур. Тому нашим завданням було вивчити 

ефективність різних видів удобрення, а саме, на величину врожаю та якісні  показники 

пшениці озимої у трьохпільній сівозміні. 

Дослідження проводились у 2017-2018 рр.  ПСПО «Колодіївське» с. Колодіївка, 

Пулинського району. Ґрунт під дослідом: дерново-підзолистий суглинковий з вмістом: N- 96 

мг/кг, P2O5-167 мг/кг, K2O-43 мг/кг, реакція ґрунтового розчину – 5,8. 

Дослід проводився у трьохпільній сівозміні з наступним чергуванням 

культур:1.Багаторічні трави; 2.Озима пшениця; 3.Соняшник. 

Варіанти удобрення 1.Контроль(без добрив); 2.Органо-мінеральна система: агровіт-

кор 2800 кг/га + N30K30; 3.N60P40K70. 

Основний обробіток під посів пшениці озимої включав дискування з послідуючою 

глибокою оранкою. Фосфорно-калійні добрива вносили перед основним обробітком ґрунту, 

азотні – у підживлення восени або навесні. 

Висівали озиму пшеницю у другій половині вересня сортом Поліська-90, нормою 

висіву 6 млн схожих насінин на 1 га. У 2017 році пшеницю вирощували на 10 га, у 2018 р. – 

на 45 га. 

За результатами обліку врожай зерна у варіанті без добрив (контроль) після 

багаторічних трав був отриманий у середньому за 2 роки по 3,9 т/га. За внесення органо-

мінеральної системи добрив врожай зерна підвищився на 3,5 ц/га, або на 9%, а за мінеральної 

системи на 2,5 ц/га, або на 6%. 

Таблиця1 

Вплив систем удобрення на врожай зерна пшениці озимої 

(2017-2018 рр.) 

№ Варіанти Урожайність зерна, т/га У % до 

контролю 2017 рік 2018 рік середнє 

1. Контроль(без добрив) 3,7 4,2 3,9 100 

2. Органо-мінеральна 4,1 4,5 4,3 110,2 

3. Мінеральна 4,3 4,1 4,2 107,7 

 НІР 0,18 0,12   

 

Враховуючи те, що зерно збирали комбайном, то облік його проведений у бункерній 

вазі. Після цього зерно було прочищене, підсушене та доведене до кондиції, за державним 

стандартом. Врожай зерна при цьому у 2017 році склав у контролі - 3,7 т/га, у другому варіанті 

– 4,1 т/га та за мінеральної системи – 4,3 т/га. У 2018 році – 4,2 т/га у контролі, 4,5 т/га у 

другому варіанті та 4,1 т/га за мінеральної системи, у середньому за 2 роки 3,9 т/га у контролі, 
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4,3 т/га у другому варіанті та 4,2 т/га за мінеральної системи, що на 10,2 та 7,7% вище за 

врожай у контрольному варіанті. 

Таблиця 2 

Вплив систем удобрення на натуру зерна пшениці озимої   (2017-2018 рр.) 

№ Варіанти Натура зерна, г/л У % до 

контролю 2017 рік  2018 рік середнє 

1. Контроль (без добрив) 735 732 734 100 

2. Органо-мінеральна 748 743 745 101,5 

3. Мінеральна 741 738 739 100,7 

 

Визначення натури зерна показало, що остання у середньому за 2 роки у варіанті з 

внесенням органо-мінеральних добрив була вищою на 1,5% та у варіанті з внесенням 

мінеральних добрив – на 0,7% у порівнянні з контролем. 

Визначення частки сирої клейковини у зерні вирощеної пшениці показало: що зерно 

контрольного варіанту мало вміст сирої клейковини 23,2 – 23,6%, у середньому 23,4%.  

Таблиця 3 

Вплив систем удобрення на масову частку сирої клейковини у зерні пшениці   

(2017-2018 рр.) 

№ Варіанти Масова частка сирої клейковини, % У % до 

контролю 2017 2018 середнє 

1. Контроль(без добрив) 23,2 23,6 23,4 100 

2. Органо-мінеральна 25,8 25,1 25,4 108,8 

3. Мінеральна 25,2 24,9 25,0 107,1 

 

У варіанті з органо-мінеральною системою удобрення вміст сирої клейковини виявився 

на 8,8%, а у варіанті з мінеральною системою – на 7,1% більше, ніж у зерні контрольного 

варіанту, що вказує на кращу якість зерна у 2 та 3 варіантах у порівнянні з контролем. В той 

же час за показниками натури зерна та вмісту сирої клейковини все зерно пшениці усіх трьох 

варіантів відповідає ДСТУ. 

Висновки: Вирощування пшениці озимої на дерново-підзолистому ґрунті у 

трьохпільній сівозміні після багаторічних трав забезпечує врожай зерна 3,9 – 4,3 т/га. 

Найбільша прибавка отримана від внесення органо-мінеральних добрив на таких ґрунтах 

забезпечує підвищення врожаю зерна та його якості (натури та вмісту сирої клейковини на 10-

11%.          
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КОМПОНЕНТА В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ 
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Сучасні технології вирощування кукурудзи передбачають застосування різних методів 

і засобів регулювання чисельності та різновидності бур’янів при повноцінному забезпеченні 

формування біолого-морфологічних особливостей культури. Присутність у посівах 

бур’янового компоненту  призводить до сповільнення росту кукурудзи, утворення вторинної 

кореневої системи, сповільнюється розвиток качанів та волоті, що призводить до зниження 

кількості або повної відсутності зерен у качані. Втрати врожаю кукурудзи від засмічення 

майже на порядок вище, ніж озимої пшениці, в 6 разів - ячменю, і в 3 рази - соняшнику. Тому 

основне завдання виробника протягом першого місяця вегетації полягає в забезпеченні 

конкурентноспроможних умов для розвитку кукурудзи і реалізації потенційної біологічної 

врожайності [1, 3].  

Найбільш поширеним методом регулювання присутності бур’янів є хімічний. Це 

пов’язано з тим, що проведення лише агротехнічних заходів не дає можливості забезпечити 

високу і тривалу їх ефективність протягом усього періоду вегетації кукурудзи. Саме тому 

особлива увага приділяється правильному вибору видів гербіцидів та строків і способів їх 

застосування. Вибір гербіцидів проводять враховуючи їх біологічних вибірковість, 

технологічних і селективних властивостей. Ефективність внесення досходових гербіцидів в 

першу чергу залежить від ґрунтових характеристик посівної площі і погодних умов у період 

вегетації кукурудзи. Післясходові гербіциди менше залежать від супутніх факторів та менше 

ніж грунтові впливають на мікробіоценоз. Застосування таких гербіцидів регламентується не 

лише балом забур’яненості а, здебільшого, фазою розвитку кукурудзи - від 3 до 5 листків 

кукурудзи, однак до цього періоду не всі бур'яни проростають, а поява «другої хвилі» після 

випадання опадів відновлює засміченість посіву [2, 4]. 

Результати наших досліджень, які проводилися на базі дослідного поля ЖНАЕУ 

протягом 2018-2019 років дали ряд позитивних показників. Так ми виявили, що гербіциди для 

знищення багаторічних дводольних бур'янів можуть бути ефективними здебільшого при їх 

післясходовому внесенні у фазу розвитку бур'янів «розетка», за умови впровадження планових 

захисних заходів у сівозміні протягом 3-5 років.  

Дослідження показали, що використання гербіцидів після фази 5 листків кукурудзи 

може призвести до пошкодження рослин. Крім того ми пересвідчились що у кукурудзи 

самозапильні лінії мають значно меншу конкурентоздатність до бур'янів, ніж гібриди. У фазу 

утворення 2-3 листків відбувається диференціація зародкового стебла, 6-7 - визначення 

розміру качанів. При цьому формування волоті на ранньостиглих сортах відбувається в фазі 

4-7 листків, середньостиглих - 5-8, середньопізніх - 7-11. Високі норми витрати гербіциду, 

особливо на самозапилених лініях і ранньостиглих гібридах в пізні терміни обробки 

викликають пошкодження рослин кукурудзи та посилюють вже нанесену бур'янами шкоду. 

Використання гормоноподібних гербіцидів, дія яких пов'язана зі заміною природних гормонів, 

на чутливих фазах росту кукурудзи істотно підвищує ризик порушення метаболізму і втрати 

врожаю. Не рідко зустрічається також опік листя і, як наслідок, додаткове пригнічення 

культури. 

Використовуваний нами двокомпонентний системний гербіцид Елюміс 105 OD, це 

комплексний двокомпонентний препарат, який захищає кукурудзу від широкого спектра 

однорічних і багаторічних, злакових та дводольних бур’янів. До складу продукту входять дві 

добре відомі діючі речовини — нікосульфурон і мезотріон,  також наповнювачі, 

антистресанти, антиспінювачі, сурфактанти тощо. При поєднанні ці дві діючі речовини разом 

з іншими активними компонентами мають сильну синергетичну дію проти широкого спектра 

бур’янів. Два різні механізми дії активних речовин і їх синергізм підвищують ефективність, 

https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/elyumis-105-od-md
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розширюють спектр придушення бур'янів, включаючи важковикорінювані, в тому числі стійкі 

до 2,4-Д та ін. Комплекс допоміжних складових гербіциду забезпечує рівномірність покриття 

листків та що високу швидкість проникнення гербіциду в тканини бур'янів. Крім того за 

рахунок вмісту масляних компонентів опади, що випали протягом короткого періоду після 

обприскування не впливають на ефективність гербіциду. Широкий температурний діапазон 

застосування (від + 5 ... + 28 0С), швидкий видимий ефект (через 1 год) і тривалість дії (до 1 

міс), а також відсутність обмеження щодо сівозміни роблять гербіцид Елюміс незамінним в 

захисті посівів кукурудзи. 

Висновки. Таким чином, правильно підібраний гербіцид - Елюміс, поряд зі знанням 

біології розвитку кукурудзи, особливостей формування врожайності культури, дають всі 

підстави для отримання високого врожаю зерна. 
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Під картоплею в Україні зайнято близько 1,5 млн. га. Середня урожайність цієї 

культури становить близько 150 ц/га, в той час як елітні господарства отримують по 300-400 

ц/га [1]. 

Низька урожайність картоплі зумовлена великою кількістю шкідників і патогенів. 

Особливе місце серед численних патогенів цієї культури посідає 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 один-два роки втрати врожаю на 

сильно заселених патогеном ґрунтах 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. За даними головної Державної інспекції з карантину рослин 

України вид Globodera rostochiensis охоплює в 18 областях країни площу біля 5000 гектарів 

[1, 3]. 

Для обмеження поширення картопляної нематоди найефективнішим є комплексне 

застосовування карантинних, профілактичних, агротехнічних, біологічних та хімічних заходів 

захисту. Основним методом регулювання чисельності і шкідливості цистоутворюючої 

нематоди є вирощування нематодостійких сортів картоплі. Цей метод дає можливість не лише 

зменшити чисельність нематод у ггрунті а й отримати досить високі урожаї на грунтах 
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заселених патогеном [2]. 

Тому нами протягом 2018-2019 років проведено дослідження щодо зміни чисельності 

нематод у ґрунті в результаті вирощування різних за стійкістю сортів картоплі та вплив їх на 

урожайність. 

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 см3), так і на вільному від фітогельмінтів, отримано в сортів 

Водограй, Лєтана, Белла роса та Околиця (25,0–30,6 т/га). Найменша продуктивність картоплі, 

на заселених нематодом грунтах, була у сорту Дніпрянка, яка становила 17,5 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 Лєтана, які становили 2,3 та 3,9 % відповідно. При цьому найбільший недобір 

урожаю спостерігався при вирощуванні сорту Доброчин – 14,1 %. В середньому втрати 

врожаю при вирощуванні нематодостійких сортів картоплі на інвазійному фоні порівняно з 

безінвазійним становили 6,2 % (Таб. 1). 

 

Таблиця 1 

Вплив інвазійного навантаження особин Globodera rostochiensis на урожайність стійких 

сортів картоплі (2018–2019 рр.) 

Сорт 

Урожайність, т/га Втрати врожаю 

на інвазійному 

фоні 
без інвазії т/га % 

Водограй 25,7 26,3 0,6 2,3 

Дніпрянка 17,5 18,9 1,4 7,4 

Лєтана 29,4 30,6 1,2 3,9 

Белла роса 26,5 27,9 1,4 5,0 

Доброчин 25,0 29,1 4,1 14,1 

Околиця  21,2 22,9 1,7 7,4 

НІР05 0,2 0,08 - - 
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Картопля дуже давно стала одним з основних продуктів у раціоні харчування 

українського населення. Картоплю вважають другим хлібом, який має свою історію і безліч 

корисних властивостей. 

Впродовж останніх років середній рівень споживання картоплі з розрахунку на одну 

людину становить близько 140–148 кг у рік. 

Вирощування високих і сталих врожаїв картоплі можливе лише при впровадженні 

нових сортів інтенсивного типу, підвищенні родючості ґрунту на основі збалансованого 

органо-мінерального живлення, своєчасного проведення сортооновлення і сортозаміни та 

запровадження новітніх технологій [2]. 

Однак, картопля кожного року уражується багатьма різними шкідливими організмами. 

Серед нематодозів цієї культури великого поширення в Україні набули фітонематоди виду 

Ditylenchus destructor Thorne, який викликає дитиленхоз бульб [1, 3]. 

Шкідливість і небезпечність стеблової нематоди проявляється у зниженні насіннєвих і 

товарних якостей бульб картоплі. Крім цього дитиленхозні бульби є першопричиною 

загнивання при зберіганні картоплі, оскільки через тріщини на шкірці, легко проникає 

інфекція інших збудників хвороб грибного і бактеріального походження. Також відомо, що 

стеблова нематода картоплі є переносником бактеріальних, грибних та вірусних хвороб, 

зокрема роду Pectobacterium carotovora var. carotovora, Corynebacterium sepedonicum та 

збудників грибних хвороб: Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Phytophthora infestans [2]. 

При ураженні картоплі стебловими нематодами, рослини мають пригнічений ріст, 

деформовані листки та укороченні міжвузля стебел. Втрати урожаю від стеблової нематоди 

картоплі становлять 10-25%, але дуже часто досягають і 35-40%. 

Заходи захисту картоплі від стеблової нематоди включають використання лише 

повністю здорового посадкового матеріалу, вирощування стійких сортів, використання 

біологічних і хімічних препаратів. Хоча, використання хімікатів проти нематодозів, і зокрема 

проти стеблової нематоди картоплі не забезпечує високого рівня ефективності. 

Метою досліджень було вивчення ефективності вирощування різних за стійкістю 

сортів картоплі до стеблової нематоди в умовах дослідного поля ЖНАЕУ. Вплив сортових 

особливостей на продуктивність картоплі за штучного зараження патогеном. 

Об’єкти дослідження нематоди виду Ditylenchus destructor, різні за стійкістю сорти 

картоплі. 

За результатами проведених досліджень нами встановлено, що урожайність 

картоплі досліджуваних нами сортів у контрольному варіанті коливалась від 20,7 до 29,2 

т/га і залежала у значній мірі від сортових особливостей картоплі. Зі збільшенням інвазії 

насінних бульб урожайність картоплі зменшувалась і у варіанті, де ступінь заселення 

нематодами посадкового матеріалу перевищував 40% коливалася від 8,9 до 12,3 т/га (табл. 

1). Урожайність картоплі значною мірою залежала від сортових особливостей, оскільки у 

кожному варіанті найбільшим цей показник був у сорту Бородянська рожева, а найменшим 

– у сорту Світанок київський.  
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Таблиця 1 

Вплив рівня інвазії стебловою нематодою посадкових бульб на урожайність картоплі 

(2018-2019 рр.) 

Варіант досліду 

Урожайність картоплі, т/га 

Бородянська 

рожева 
Луговська 

Світанок 

київський 

Контроль(здорові) 29,2 23,0 20,7 

< 10% 26,7 20,1 19,8 

10–40% 19,4 15,1 18,8 

> 40% 12,3 8,9 10,2 

НІР05 0,11 0,07 0,08 

 

Крім того, ми не спостерігали суттєвої різниці між контролем (посадка здоровими 

бульбами) і варіантом І, де ступінь ураження становив 10%.  

У результаті досліджень відмічено, що за садіння картоплі хворими бульбами 

рослини розвивалися повільніше і мали дещо хворобливий вигляд. У деяких випадках 

рослини виглядали хлоротичними і сильно відставали у рості. Найбілше це спостерігалося у 

третьому варіанті досліду, де посадковий матеріал був заселений нематодами на більш ніж 

40%. Відмічали потовщення стебел, деформацію листків, на окремих рослинах, а міжвузля 

стебел укороченими. Такі рослини до початку цвітіння дуже часто випадали. Під час збирання 

і зберігання на бульбах у місцях ураження з’являлися злегка вдавлені крихкі білі плями. 

Плями сухі на дотик і трохи заглиблені у бульбу. Вони поступово збільшувалися і 

набували коричневого кольору з характерним свинцево-сірим відтінком. По мірі 

розвитку хвороби на поверхні бульби з’являлися багаточисельні дрібні тріщинки. 

Тканина у місцях ураження ставала рихлою, сухою, перидерма легко відривалася.  
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У посівах кукурудзи на території Житомирської області значного поширення набули 

такі хвороби як пухирчаста та летюча сажки які щороку уражують від 3 до 25 % рослин. Крім 

того не рідко зустрічаються й інші хвороби, окрема: фузаріоз качанів, гельмінтоспоріоз, 

диплодіоз, іржа та нігроспороз. На долю таких захворювань в цілому по області припадає 4,4% 

всіх хвороб.  

Метою наших досліджень, які проводилися на базі дослідного поля ЖНАЕУ, було 

вивчення впливу інфекції сажкових хвороб на ріст і розвиток рослин кукурудзи.  

Дослідження проводили протягом 2018-2019 років шляхом ведення обліків та 

вегетаційних спостережень за ростом і розвитком інфікованих сажковими хворобами та 

здоровими рослинами кукурудзи. В досліді висівали гібрид Любава та вирощували за 

загальноприйнятою технологією для зони Полісся України [1, 2]. Обліки та спостереження 

здійснювали за класичними методиками проведення фітопатологічних досліджень [3, 4]. 

Уже на перших етапах органогенезу ми виявили перші відмінності розвитку здорових 

та інфікованих рослин. Слід відмітити, що практично у всіх облікових фазах розвитку 

кукурудзи відмінності у розвитку інфікованих сажковами хворобами та задорових рослин 

спостерігалась протягом всієї за роки проведення досліджень. Зокрема, кожна наступна фаза 

вегетації у посіві з інфікованого насіння настає на 4-10 днів, молочно-воскова стиглість на 8-

9 днів пізніше ніж у здорових рослин тощо.  

Динаміка висоти рослин в процесі вегетації мала свою особливість. Щороку 

спостерігалась суттєва відмінність інтенсивності росту здорових та інфікованих рослин. А 

саме, уже у фазі 7-8 листків різниця висоти рослин між дослідними варіантами була досить 

помітною і сягала 15-25 см. Слід відмітити, що саме з цієї фази розпочинався найбільш 

активний ріст і розвиток рослин. 

Ми виявили, що показники висоти кукурудзи на дослідних ділянках здебільшого 

залежали не лише від впливу інфекції хвороб, а й від погодних умов періоду вегетації. Так, 

різниця у висоті інфікованих та здорових рослин коли вони досягли фази викидання волоті у 

2018 році сягала в середньому 23 см, а у 2019 році (посушливий) становила 37 см. При цьому, 

спостерігалась тенденція до підвищення висоти рослин до певної межі.  

Наші дослідження показали залежність наростання площі листкової поверхні від 

впливу інфекції летючої та пухирчастої сажки. 

Так, у фазі викидання волоті на варіанті здорових рослин листкова поверхня однієї 

рослини дорівнювала 0,67 м. кв., а на 1 м. кв.  (площа листя становила 4,28 м2), а у 

інфікованими пухирчастою та летючою сажками ці показники становили відповідно 0,47 та 

3,3 м2. Отже інфекція сажкових хвороб впливає на зменшення асиміляційної поверхні з 1 

рослини.  

Отже, гідротермічні фактори в період вегетації не лише впливають на ріст і розвиток 

рослин кукурудзи, а і відіграють основну роль у розвитку збудників сажкових хвороб. Нами 

виявлено, що дотримання оптимальної фітосанітарної чистоти стеблестою рослин кукурудзи 

відіграє суттєву роль в процесах фотосинтетичної діяльності і формування урожаю зерна. 

Важливим показником при вирощуванні кукурудзи на зерно є структура врожаю. Як 

показали наші обліки, патогенез летючої та пухирчастої сажки має значний вплив на розвиток 

продуктивних органів кукурудзи, зокрема на кількість рослин з качанами і без них та кількість 

їх на 100 рослин (загальну їх кількість). 

Так нами встановлено, що внаслідок ураження посівів кукурудзи пухирчастою 

сажкою кількість рослин без качанів сягає до 28 %, а під впливом летючої сажки – до 18 %. В 
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уражених рослин не виявлено також рослин, що утворювали два і більше качани. Інфіковані 

рослини здебільшого сформували по-одному качану невеликого розміру та неправильної 

форми.  

Оцінюючи середню масу качанів ми виявили, що існує пряма залежність зміни 

продуктивності від фітосанітарного стану рослин в агроценозі. Зокрема, відмінності у довжині 

початку інфікованих та здорових рослин становили в середньому 8,3 см., а зерно в уражених 

хворобами рослин сформувалось дрібне і не виповнене. І, як результат, ми виявили, що 

середня урожайність зерна із здорових рослин становила – 7,9 т/га, а у варіанті із зараженням 

рослин кукурудзи сажковими хворобами була нижчою на 44,3% і становила в середньому за 2 

роки 4,4 т/га зерна.  
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Актуальність досліджень. Просо посівне – одна з цінних круп’яних культур, що має 

високу поживність і добрі смакові якості. Дана культура представлена досить перспективними 

високоврожайними сортами, рекомендованими до вирощування в усіх грунтово-кліматичних 

зонах. Потенційна врожайність сортів проса є в 2-3 раза вищою за його продуктивність в 

умовах виробництва [2, 3]. Врожайність забезпечується формуванням оптимальної густоти 

рослин, що значною мірою залежить від способу сівби. Традиційно, просо висівають 

вузькорядним, звичайним рядковим або широкорядним способом [2, 4]. В зоні нестійкого 

зволоження просо рекомендують висівати рядковим способом, оскільки рослини більш 

продуктивно використовують грунтову вологу [5]. Широкорядні посіви рекомендується 

застосовувати на більш легких грунтах. За такого способу сівби, збільшується площа 

живлення рослин, що позитивно впливає на озерненість рослин, а відповідно й урожайність 

культури [6]. Вибір способу сівби значною мірою залежить від стану поля, попередника, 

наявності відповідної техніки в господарстві. 

Метою досліджень було вивчення впливу способів сівби на врожайність проса 

посівного в умовах Полісся. 

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2018-2019 рр. в умовах 

Житомирського національного агроекологічного університету. Схема досліджень включала 

сівбу проса за наступними варіантами: 1. звичайний рядковий спосіб (міжряддя – 15 см); 2.  

широкорядний (міжряддя – 30 см); 3. широкорядний (міжряддя – 45 см). Облікова площа 

ділянки – 10 м2, повторність – 4-х кратна. Для посіву використовували просо зернового 

напряму використання сорту Козацьке. Грунт – дерново-глеюватий, вміст гумусу в орному 

шарі – 2,17 %, рН – 7,4, легкогідролізованого азоту – 140 мг/кг, рухомого фосфору – 233, 

обмінного калію – 257 мг/кг. Обліки та статистичну обробку результатів досліджень 

проводили за методикою Доспехова Б. А., 1985 [1]. 
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Результати досліджень. На початку вегетації просо посівне досить повільно росте, 

внаслідок чого значно пригнічується бур’янами. При звичайному рядковому способі сівби, в 

порівнянні з широкорядними, відмічено найнижчу забур’яненість посівів проса. Це значною 

мірою вплинуло на ріст, розвиток рослин, і як наслідок – на формування врожайності.  

За результатами аналізу структури врожаю проса посівного, найвищі показники 

врожайності встановлено у варіанті зі звичайним рядковим способом посіву з міжряддям 15 

см (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники продуктивності проса посівного  

(середнє 2018-2019 рр.) 

Спосіб посіву, 

ширина міжрядь 

Маса зерна з волоті, г Маса 1000 насінин, г Урожайність, т/га 

Звичайний 

рядковий, 15 см 

3,05 8,38 2,60 

Широкорядний,  

30 см 

2,4 8,12 2,20 

Широкорядний, 

45 см 

2,8 8,24 1,64 

НІР 0,5   0,3 

 

При звичайному рядковому способі посіву маса зерна з волоті складала 3,05 г, маса 

1000 насінин – 8,38 г, а урожайність – 2,6 т/га. Зі збільшенням площі живлення рослин, яка 

досягалась збільшенням ширини міжрядь до 30 і 45 см, спостерігалось зменшення показників 

врожайності в 0,26-0,65 та 0,14-0,96 раза відповідно. За рядкового способу сівби, при 

найнижчій забур’яненості, формувалось більше продуктивних пагонів, а відповідно була 

більшою маса насіння у волоті та врожайність. 

 

Висновки 

1. Найвищі показники врожайності – масу зерна з волоті 3,05 г, масу 1000 насінин – 

8,38 г, урожайність на рівні 2,6 т/га просо посівне забезпечує за умов посіву звичайним 

рядковим способом з шириною міжрядь 15 см. 
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Актуальність досліджень. Просо посівне – одна з найдавніших культур світового 

рослинництва, поширення якої обумовлене важливим харчовим та кормовим значенням. 

Просо належить до високоврожайних культур, за оптимальних умов вирощування може 

забезпечувати вихід зерна понад 5 т/га [3-5]. Для формування потенційної врожайності зерна 

сучасних сортів проса необхідно висівати їх в оптимальний термін, що досягається 

відповідним строком сівби. Просо – культура пізніх строків сівби, його сіють коли 

температура грунту на глибині 10 см становить 12-15 0С [2]. У піденних регіонах період посіву 

припадає на третю декаду квітня – першу декаду травня, на півночі – в першій-другій декадах 

травня. Посів у недостатньо вологий і прогрітий грунт призводить до недружніх сходів та їх 

сильного забур’янення [2, 6]. Наразі актуальність питання, щодо вибору оптимального періоду 

сівби зумовлене змінами клімату, що супроводжуються підвищеними температурами та 

відсутністю опадів. 

Метою досліджень було вивчення впливу строків сівби на врожайність проса 

посівного в умовах Полісся. 

Методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2018-2019 рр. в умовах 

Житомирського національного агроекологічного університету. Схема досліджень включала 

строки сівби проса за наступними варіантами: 1. І строк – 25.04; 2.  ІІ строк – 06.05; 3. ІІІ строк 

– 15.05. Облікова площа ділянки – 10 м2, повторність – 4-х кратна. Для посіву використовували 

просо зернового напряму використання сорту Козацьке. Грунт – дерново-глеюватий, вміст 

гумусу в орному шарі – 2,17 %, рН – 7,4, легкогідролізованого азоту – 140 мг/кг, рухомого 

фосфору – 233, обмінного калію – 257 мг/кг. Обліки та статистичну обробку результатів 

досліджень проводили за методикою Доспехова Б. А., 1985 [1]. 

Результати досліджень. Повільний ріст проса на початку вегетації спричиняє сильну 

забур’яненість посівів. Найбільше забур’янення проса спостерігалось у варіанті з першим 

строком посіву – 25.04, що обумовлено низькою температурою грунту. Це в свою чергу 

негативно вливало на ріст і розвиток рослин проса. Найменшою продуктивністю 

характеризуються посіви першого строку сівби (25.04) (табл. 1). Підвищення температури 

грунту, що спостерігалось протягом другого та третього строків посіву сприяло кращому 

розвитку проса, про що свідчать показники продуктивності рослин.  

Таблиця 1 

Показники продуктивності проса посівного  

(середнє 2018-2019 рр.) 

Строк посіву  Маса зерна з волоті, г Маса 1000 насінин, г Урожайність, т/га 

І – 25.04 2,6 7,92 1,98 

ІІ – 06.05 3,05 8,38 2,60 

ІІІ – 15.05 2,8 8,14 2,24 

НІР 0,5   0,18 

 

Посіви просо посівного, висіяні протягом другого строку сівби, що припав на першу 

декаду травня (06.05) мали найкращі показники продуктивності, зокрема, масу зерна з волоті 

3,05 г, масу 1000 насінин 8,38 г, урожайність 2,6 т/га. За відповідними показниками, незначно 

поступаються посіви третього терміну сівби (15.05). Так, порівняно з посівами другого строку, 

маса зерна з волоті була нижчою на 0,25 г, маса 1000 насінин – на 0,24 г, урожайність – на 0,36 

т/га. Протягом першої та другої декади травня, під час сівби, температура грунту прогрілась 
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до 12-15 0С, проте вологість грунту в другій декаді була дещо вищою, ніж у третій. Саме це 

вплинуло на проростання насіння, появу сходів, а в подальшому на їх ріст та розвиток. 

Висновки.  Найвищі показники врожайності – масу зерна з волоті 3,05 г, масу 1000 

насінин – 8,38 г, урожайність на рівні 2,6 т/га просо посівне забезпечує за строків посіву в 

першій декаді травня 06.05 р. 
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Актуальність досліджень. Рослинництво – є однією з найважливіших галузей 

аграрного сектору України. Воно забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво 

– кормами, промисловість – сировиною. Грунтово-кліматичні умови України дозволяють 

отримати високі врожаї основних сільськогосподарських культур. З давніх часів Україна була 

однією з найбільш потужних країн-виробників зерна злакових, бобових, круп’яних, плодових 

культур тощо. Збільшення продуктивності більшості культур до недавнього часу, досягалось 

за рахунок збільшення посівних площ, внаслідок розорення земель [1]. Наразі у світі протягом 

останніх 25-30 років, значно зросла врожайність основних сільськогосподарських культур, що 

пов’язано з використанням нових високопродуктивних сортів та гібридів, стійких до 

комплексу шкідливих організмів, адаптованих до несприятливих умов середовища, а також 

впровадженням новітніх технологічних розробок, зокрема вдосконаленням основних 

технологічних операцій по вирощуванню сільськогосподарських культур тощо. Нині аграрне 

виробництво базується на принципах агрокліматичного районування культур, оскільки їх 

розміщення пов’язано з біологічними, морфологічними, фізіологічними особливостями та 

умовами вирощування. На Житомирщині найбільші площі зайняті зерновими та 

зернобобовими, цукровим буряком, соняшником, овочевими та плодовими культурами. 

Метою наших досліджень був аналіз сучасного стану та оцінка перспектив розвитку галузі 

рослинництва Житомирської області. 
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Методика досліджень. Дослідження проведені на основі даних Державної служби 

статистики України за 2017-2018 рр. [2, 3]. В ході роботи були використані наступні наукові 

методи: аналіз – при вивченні причинно-наслідкових зв’язків; порівняння – для проведення 

детального аналізу даних; синтезу – при узагальненні результатів досліджень, формулюванні 

висновків. 

Результати досліджень. За результатами аналізу, станом на 2017 р. у Житомирській 

області площі посіву сільськогосподарських культур складають 984,2 тис. га, що становить 

понад 88 % від розораних земель та 3,5 % від загальної площі посіву. Варто відмітити, що за 

останні 7 років (з 2010 по 2017 рр.) площі під сільськогосподарськими культурами 

збільшились в 1,4 раза. В структурі посівних площ найбільшу частку – 52,7 % займають 

зернові та бобові культури, з яких 26,2 % площ відведено під озимі та 26,5 % – під ярі зернові. 

Серед озимих зернових культур найбільшого поширення набула пшениця, площа посівів якої 

складає 42,4 %. Серед ярих культур, перше місце займає кукурудза, під яку відведено 30,7 % 

площ, друге місце належить пшениці ярій – 11,1 %. Серед круп’яних ярих культур, найбільші 

площі – 1,3 % зайняті під гречкою, під просо виділено 0,4 % площ та незначна частка земель 

відводиться під рис. Крім того, під цукровий буряк виділено 1,1 % площі, соняшник – 21,9, 

овочі – 1,6 % від загальної площі посіву. Плодові та ягідні насадження на Житомирщині 

займають площу 226 тис. га, з них 88 % площ – насадження плодового віку. Тепловий і водний 

режими Житомирської області сприяють вирощуванню плодових та ягідних культур 

помірного клімату – вологолюбних і менш вимогливих до тепла [4]. В породному складі 

насаджень переважають зерняткові культури, серед яких основною залишається яблуня 

домашня. Найбільш поширеними ягідними культурами є смородина чорна і суниці садові.  
Більш ефективне використання земельних ресурсів сприяло збільшенню виробництва 

зернових та  зернобобових культур у 1,8 раза, цукрового буряку – у 2,4 раза, соняшника – у 9,2 

раза, овочів – у 1,6, плодових та ягідних культур – в 1,3 раза.  

Дотримання відповідних технологій, використання високопродуктивних сортів 

значною мірою вплинуло на урожайність цих культур. З 2008 р. урожайність зернових та 

зернобобових культур збільшилась в 1,4 раза і 2018 р. становила 47,4 ц/га, що на 4,8 ц більше 

за середню урожайність в межах України.  Урожайність цукрового буряку в Житомирській 

області станом на 2018 р. збільшилась в 1,4 раза (з 356 до 509 ц/га), що в 1,2 раза більше за 

середню. Урожайність соняшнику за відповідний період збільшилась в 1,5 раза, що в 1,1 раза 

вище в порівнянні з середньою врожайністю. Позитивна тенденція до збільшення врожайності 

відмічена для овочевих та плодових культур. Зокрема, урожайність овочів зросла в 1,2 раза, і 

становила 214 ц/га, що в 1,18 раза вище за середню.  Водночас, урожайність плодів та ягід на 

Житомирщині за останні 10 років зросла майже вдвічі та в1,2 раза перевищувала середні 

показники врожайності по Україні. 

Висновки. Таким чином, зважаючи на позитивну тенденцію до збільшення 

врожайності основних сільськогосподарських культур, при правильному підході та 

комплексному використанні ресурсного потенціалу Житомирська область може зайняти 

лідируючі позиції серед виробників продукції рослинництва в Україні. 
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Актуальність досліджень. Суниці садові – одна з найбільш поширених ягідних 

культур в Україні, і на Поліссі зокрема. Сортимент цієї культури надзвичайно різноманітний, 

реєстр сортів наразі налічує більше ніж 2,5 тис. сортозразків, рекомендованих для 

вирощування в різних грунтово-кліматичних зонах [1]. Популярність суниці зумовлена її 

відмінними смаковими властивостями, цінним біохімічним складом ягід, відносно 

нескладною технологією вирощування. При дотриманні всіх технологічних операцій, 

продуктивність суниці складає понад 50 т/га., проте біологічний потенціал продуктивності 

вдвічі більший [2, 3]. Успішному розвитку ягідництва може сприяти вирощування 

високопродуктивних сортів, адаптованих до конкретних умов середовища. Метою наших 

досліджень була оцінка перспективних сортів суниці, рекомендованих для вирощування в 

умовах Полісся. 

Методика досліджень. Дослідженню підлягали сорти суниці (Багряна, Дарунок 

вчителю, Десна, Істочнік, Львівська рання, Присвята, Фестивальна), включені до «Державного 

реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні» [3]. Насадження закладені за 

схемою 20×90 см в 3-кратному повторенні, кількість облікових рослин – 30 [4]. Оцінку сортів 

суниці здійснювали за показниками продуктивності, смаковими якостями, силою росту 

рослин та їх здатністю до розмноження. 

Результати досліджень. Багряна – ранній сорт селекції Інституту садівництва НААН. 

Відрізняється високою врожайністю ягід, середня маса яких становить 12,0-13,5 г. Ягоди 

мають темно-червоне забарвлення, достатньо щільний, соковитий м’якуш з приємним кисло-

солодким смаком. 

Розсада добре приймається. Рослини формуються достатньо міцні та добре облистнені. 

Протягом вегетації утворюють багато товстих вусів, квітконоси середньої довжини.  

Дарунок вчителю – ранній сорт суниці, виведений в Інституті садівництва НААН. 

Характеризується крупними ягодами, середня маса яких досягає 15,5 г. М’якуш помаранчево-

червоного забарвлення, досить щільний та соковитий. Рослини високі, облистненість середня. 

Розсада середньо розвинена, приживається відносно добре. Вуси відносно товсті, з багряним 

відтінком. 

Десна – надранній сорт селекції Інституту садівництва НААН. Відрізняється високою 

врожайністю ягід, середня маса яких складає 12,2-15,5 г. М’якуш інтенсивно червоний, 

щільний, ароматний з кисло-солодким смаком. Рослини відрізняються середньою силою 

росту, мають помірне облистнення. Вуси середньої товщини, мають рожевий відтінок. Розсада 

середньо розвинена, приживлюваність добра. 

Істочнік – середньостиглий високопродуктивний сорт, створений в Інституті 

садівництва НААН. Ягоди великі, масою 14-17 г, з червоним забарвленням. М’якуш щільний, 

соковитий, кисло-солодкого смаку з оранжево-червоним забарвленням. Кущі середньорослі, 

помірно облистнені, листки світло-зеленого кольору. Рослини утворюють багато вусиків, 

квітконоси високі, товсті, міцні. Розсада помірно розвинена, добре приймається за літніх 

посадок. 

Львівська рання – ранній сорт селекції Львівської дослідної станції. Характеризується 

середньою масою ягід, що складає 9-10 г. Має  середньощільний соковитий м’якуш з 

приємним ароматом та кисло-солодким смаком. Кущі середньої довжини, добре облистнені. 

Вуси достатньо товсті, з рожевим відтінком. Розсада добре розвинена. 
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Присвята – середньопізній сорт Інституту садівництва НААН. Врожайність ягід висока, 

ягоди великі, середня маса складає 12-16 г. М’якуш червоного кольору, щільний, соковитий, 

ароматний, кисло-солодкого смаку. Кущі середньорослі, добре облистнені, листки темно-

зеленого кольору. Вуси середньої товщини, блідо-рожевого забарвлення. Розсада добре 

розвинена. Квітконоси міцні, середньої довжини. 

Фестивальна ромашка – середньостиглий сорт створений в Інституті садівництва 

НААН. Відрізняється великими ягодами (середня маса 12,5-13,5 г) з щільним, соковитим, 

косло-солодким м’якушем оранжево-червоного забарвлення. Кущі середньорослі, добре 

облиснені, листки зморшкуваті. Вуси середньої товщини, мають червоний відтінок, 

утворюють добре розвинену розсаду. Квітконоси міцні, середньої довжини. 

Таким чином, за продуктивністю, смаковими якостями, силою росту рослин та їх 

здатністю до розмноження найбільш перспективними для вирощування в умовах Полісся є  

середньостиглий сорт Істочнік та середньопізній – Присвята. 
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ВПЛИВ АГРОТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ ПРИ 
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Від успішного її вирішення підвищення ефективності сільськогосподарського 

виробництва великою мірою залежить еколого -економічна ефективність 

сільськогосподарської продукції з урахуванням впливу на навколишнє середовище. В процесі 

виробництва разом з матеріальними й трудовими витратами виникають втрати 

сільськогосподарської продукції внаслідок погіршення екології навколишнього середовища[1, 

6, 11].  

Важливе значення при цьому має забезпечення відтворення економічної родючості 

ґрунту та підвищення в ньому вмісту гумусу[13].  

Однак, економічний розвиток сільського господарства в сучасних умовах 

господарювання неможливий без використання мінеральних добрив, які дозволять збільшити 

врожайність. Саме використання мінеральних добрив забезпечує приріст врожаю більш, як на 

50 %. Однак, використовуючи лише мінеральні добрива, не можна не враховувати екологічні 

аспекти. При порушенні науково-обґрунтованих технологій під час застосування мінеральних 

добрив, може призвести до негативного їх впливу на компоненти біосфери, та навколишнє 

природне середовище, а далі і на людину [2, 4, 10]. . 

Фізичні властивості дерново-підзолистого грунту змінюються під впливом фізичної дії 

на нього різних заходів, а саме: різних способів обробітку (глибоке розпушування і т.п.) [5, 8, 

12]. 

Однак, внесення органічних та мінеральних добрив теж може змінювати фізичний стан 

грунту. Найбільш значущим показником при вирощуванні соняшнику на грунтах Полісся є 

щільність та вологість. Ущільнення грунту змінює його структуру, знижує загальну аераційну 

шпаруватість, змінює запаси продуктивної вологи, теплопровідність, що відбивається на 
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схожості насіння, інтенсивності розростання кореневої системи і в цілому на рості і розвитку 

рослин [3, 7, 9]. 

За даними деяких літературних джерел, оптимальна щільність орного шару дерново-

підзолистих грунтів знаходиться в межах 1,20-1,35 г/см3. Рядом науковців встановлено 

оптимальну щільність для соняшнику -1,1-1,2г/см3 Встановлено також, що подальше 

збільшення щільності грунту до 1,4-1,5 г/см3- різко знижує урожай сільськогосподарських 

культур [14, 15, 16]. 

Найбільш розповсюджені в гумідній зоні України дерново-підзолисті грунти та лучні 

із слабко помітною структурою (безструктурні грунти), які відрізняються дуже щільним 

приляганням ґрунтових частинок одна до одної, створюючи цим переважно мікро капілярні 

пори. Такий щільний природний склад є однією з головних причин низької родючості грунтів 

Полісся. В таблиці 1 за роки досліджень наведено зміни щільності під соняшником. Протягом 

двох років досліджень по варіантах майже не спостерігається відмінностей щільності при 

мінеральному удобренні . Як на контролі, так і на варіантах з дією міндобрив щільність 

знаходиться в межах 1,3-1,6 г/с3 [8, 17, 20].  

Однак, невелика зміна щільності на варіанті із внесенням гною - зміна щільності дещо 

спостерігалася [22]. 

Значно змінити природний склад дерново-підзолистого грунту при одноразовому 

внесенні органічних добрив при такій високій щільності практично неможливо. Можна 

зробити висновок, що одноразове внесення органічних добрив на дерново-підзолистих 

грунтах у вигляді гною та інших може впливати на щільність. Так, як інші величини фізичного 

стану грунту такі, як: шпаруватість, аерація тісно пов’язані одне з одним – окремо їх 

розглядати немає потреби [19, 21, 23]. 

Таблиця 1. 

Вплив дії добрив на щільність дерново-підзолистого грунту під соняшником  

№ 

п/п 

 

Варіанти 

Шар 

грунту, 

см 

Роки досліджень 

2018 2019 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

початок 

вегетації 

кінець 

вегетації 

1.  Контроль 0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,49 

1,52 

1,54 

1,60 

1,46 

1,52 

1,56 

1,75 

1,36 

1,44 

1,54 

1,59 

1,32 

1,41 

1,62 

1,60 

2.  N 45 P45 K 45 0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,47 

1,45 

1,55 

1,62 

1,42 

1,57 

1,61 

1,68 

1,27 

1,33 

1,50 

1,50 

1,36 

1,52 

1,56 

1,63 

3.  N 45 P45 K 45+ ПП* 0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,30 

1,38 

1,40 

1,42 

1,19 

1,35 

1,38 

1,43 

1,28 

1,38 

1,40 

1,42 

1,25 

1,34 

1,35 

1,39 

4.  ПП* 0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

1,50 

1,51 

1,55 

1,62 

1,48 

1,54 

1,58 

1,73 

1,38 

1,47 

1,59 

1,60 

1,34 

1,45 

1,65 

1,62 

Враховуючи той факт, що досліди проводилися на богарних землях, де рівні ґрунтових 

вод досить глибоко (глибше 2,5 м і капілярне підняття вологи слабке, а коренева система 

рослин розміщена переважно в орному шарі, то водний режим в основному залежав від 

погодних умов[16, 17]. 
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Як були забезпечені рослини соняшнику вологою протягом періоду вегетаційного 

періоду 2018-2019 років на дерново-підзолистих грунтах видно з даних, наведених у таблиці 

2.  

Щоб проаналізувати ці дані, необхідно знати в першу чергу, водні константи даного 

типу грунту, тобто критичну вологість, вологість в’янення, польову вологоємкість, діапазон 

активної вологи, вимоги окремих культур до водного режиму, їх здатність проявляти себе в 

різних екстремальних умовах. Отже, згідно даних таблиці 3.2. нижня межа вологості для цих 

грунтів або вологість в’янення становить для орного шару 4,0 %,а верхня найменша 

вологоємкість ( НВ) -19,8 % від об’єму грунту. Виходячи з цього вологість грунту не завжди 

була сприятливою для росту і розвитку рослин. 

Таблиця 2 

Вплив дії різних видів добрив на вологість дерново-підзолистого грунту під 

соняшником 2018-2019 рр. (0-30 см шар, у % на суху наважку) 

№ 

п/ 

п 
Варіанти 

Роки досліджень 

2018 2019 

24.ІУ 3.УІ 29.УІ 31.УІІІ 24.ІУ 17.УІ 27.УІІ 25.УІІІ 

1 Контроль 9,8 11,1 4,4 3,4 10,1 13,5 12,9 6,1 

2 N 45 P45 K 45 11,6 10,5 4,6 4,0 12,4 13,8 14,9 6,8 

3 N 45 P45 K 45+ 

ПП* 

10,9 14,0 - 4,1 10,4 17,8 13,8 6,4 

4 ПП* 9,9 11,3 4,8 3,9 10,3 13,9 13,1 6,2 

 

Аналізуючи дані таблиці 3.2 бачимо, що у серпні 2018 року волога складала - від 3,6 до 

6,8. У липні і серпні 2018 року - від 3,6 до 9,2, від 0,9 до 2,2,відповідно, що і привело до 

висихання деяких рослин і притуплення росту в цілому. 

Отже, на дерново-підзолистих грунтах відмінність вологості по варіантах досліджень 

можна пояснити внесенням органічних добрив – побічної продукції соломи. Приорювання 

соломи на 2-3 % сприяло утриманню вологи, тобто її підвищенню на цьому варіанті. 

При внесенні соломи на дерново-підзолистому грунті поряд із водно-фізичними 

властивостями помітний вплив на поживний режим. Однак, як показують дані досліджень, 

кількість поживних речовин при одноразовому внесенні не досить активно проявляється у 

перший рік. Питання досить складне і вимагає певних природно-кліматичних умов в плані 

доступу поживних речовин до рослин [13].  

Велика кількість добрив, внесених на поля з року в рік, порушує кругообіг речовин 

у природі, і впливає при цьому на поверхневі й підґрунтові води, атмосферу, людину, тварин, 

тощо. При використанні мінеральних добрив, особливо фізіологічно кислих, починається 

підвищення кислотності ґрунту. Це сприяє підвищенню вмісту рухомих форм важких металів 

[5, 12]. 

Азотні добрива, що використовують в аграрному секторі, мають найбільшу 

негативну дію, як на ґрунтовий вбирний комплекс, так і біотичну складову ґрунту, за 

виключенням калійної, натрієвої і кальцієвої селітр. Дослідження показали, що 1 кг азоту 

добрив витісняє і переміщує в нижні шари ґрунту від 1,5 до 3 кг кальцію або 0,3-0,6 кг магнію, 

а1 кг азоту мінеральних добрив спричиняє мінералізацію від 1 до 20 кг гумусу [3, 9]. 

За надмірного, недбалого, некваліфікованого використання, азотні добрива також 

призводять до значного забруднення ґрунту нітратами, нітритами, нітрозамінами та важкими 

металами. Через флору і питну воду ці сполуки потрапляють в організм людини і тварин. 

В меншій мірі забруднюють навколишнє середовище калійні добрива. До 

шкідливих домішок можна віднести хлор, що містяться в калійних добривах. У великих дозах 

він негативно впливає на врожай картоплі і технічних культур [9, 11]. 
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Тому в основу інноваційних технологій потрібно закладати ідею пріоритетності 

екологічної безпеки і еколого - безпечні процеси, які б включалися у біотичний кругообіг, а не 

вступали з ним в антагоністичні відносини. 
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СТІЙКІСТЬ СОРТІВ РЕМОНТАНТНОЇ МАЛИНИ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ ЗА 

ОРГАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Ткачук Р. М., магістрант 

Житомирський національний агроекологічний університет 

 

Споживання органічної продукції стає все більш популярним в світі і в Україні. 

Великим попитом користуються також органічні ягоди, у тому числі й малина. Актуальним є 

пошук сортів малини, придатних для технології органічного виробництва в конкретних 

грунтово-кліматичних умовах. 

Основну ставку виробники органічної ягоди роблять на ремонтантну малину. Ця 

культура найбільше придатна для органічного вирощування, оскільки набагато менше 

пошкоджується шкідниками й уражується хворобами, ніж літня малина. Це пов'язано з тим, 

що цикл розвитку більшості шкідників літньої малини не збігається з циклом розвитку 

ремонтантної малини, оскільки надземна частина видаляється після закінчення вегетації З цим 

же пов'язане менше поширення грибних хвороб на плантації ремонтантної малини [8, 10, 23]. 

Місце проведення досліджень – ТОВ «Дедденс Агро», с. Русивель Гощанського району 

Рівненської області (зона Західного Лісостепу). Грунт – темно-сірий опідзолений 

легкосуглинковий на лесі. Вміст гумусу у верхньому орному шарі – до 3,3 %, у нижніх 

горизонтах – 1,0–2,0 %; рН сольове – 6,2; Р2О5 – 4,5–15,0 мг, К2О – 13,1–17,4 мг на 100 г 

грунту. 

Насадження малини закладено навесні 2016 року. Підготовка грунту під насадження і 

технологія вирощування були загальноприйнятими. Варіанти (сорти) розміщено методом 

рендомізації з трьома повтореннями по 15 рослин у кожному. Схема садіння 3,0 х 0,5 м. У 

подальшому формували смуги ряду, ширина яких складала 50–60 см. Насадження 

використовували лише для отримання осіннього врожаю ягід. Для цього пізньої осені (3 дек. 

жовтня) однорічні пагони, що відплодоносили, зрізали на рівні грунту, не допускаючи їх 

плодоношення влітку наступного року. Малину вирощують за органічною системою: не 

використовують хімічних пестицидів та мінеральних добрив. 

Уражуваність малини найбільш шкодочинними грибними захворюваннями 

представлена в табл. 3.3. Як бачимо, найбільш стійкими до грибних хвороб виявилися сорти  

Полка та Хімбо Топ. Ураження антракнозом, пурпуровою і білою плямистостями та 

борошнистою росою знаходилось у цих сортів на рівні 1,3–2,0 бала, це дуже хороший 
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показник на фоні відсутності хімічного захисту. Ступінь ураження грибними хворобами сортів 

Джоан Джей (контроль) та Аміра був вищим за середній. 

Для малини, що вирощується для десертного споживання, велике значення мають 

показники товарності ягід, у тому числі їх привабливість, а не лише смак. Адже відомо, що 

споживач «купує очима». Колір ягід усіх досліджуваних сортів був червоним у більшій чи 

меншій мірі. Форма ягід коливалася від конічної у сортів Полка і Хімбо Топ до витягнуто-

конічної у Аміри і широко-конічної у Джоан Джей. Ягоди усіх сортів мали великий розмір, 

найбільший – у сорту Хімбо Топ (6,7 г в середньому). Усі ягоди були щільними (4,0–4,2 бала) 

і відповідно високотранспортабельними, що в сучасних умовах ринку є дуже важливим. 

Важливо відзначити, що ягоди усіх представлених в досліді сортів були смачними: 

дегустаційна оцінка 4,3–4,5 бали по всім сортам. 

Таким чином, сорти ремонтантної малини Полка та Хімбо Топ стійкі до грибних хвороб 

та придатні для вирощування в системі органічного землеробства. 

 

Таблиця 1  

Уражуваність ремонтантної малини хворобами, бал 

Сорт Антракноз 
Пурпурова 

плямистість 
Біла плямистість 

Борошниста 

роса 

Джоан Джей 

(контроль) 
2,7 2,0 2,2 2,1 

Аміра 2,4 1,8 2,4 2,4 

Полка 1,3 1,6 1,8 1,9 

Хімбо Топ 1,5 1,4 1,6 2,0 
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Не залежно від еколого–географічного положення, або грунтово-кліматичної зони, 

один і той же сорт або гібрид може змінювати свою характеристику відповідно до періоду 

вегетації. Різниця між одним і тим ж сортом може становити біля 5 днів, ато і більше [7, 14, 

27].  

Тому, характеристика сортів і гібридів та їх адаптованість, проводиться з врахуванням 

державної комісії із сортовипробування сільськогосподарських культур згідно щорічного 

реєстру сортів сільськогосподарських культур [25].  

На дослідних ділянках застосовувалась прийнята для зони Полісся агротехніка 

вирощування соняшнику із врахуванням рекомендацій Українського науково – дослідного 

інституту водних проблем і меліорації НААН [5]. 

Технологія спрямована насамперед на більш ефективне використання посівами 

соняшника сонячної радіації, щоб сума ефективних температур була достатньою для 

одержання зерна у восковій стиглості. Цьому сприяє передбачене технологією висівання 

соняшник у надранні строки, що дає змогу додатково забезпечити суму активних температур 

200 - 300 °С, яких при застосуванні рекомендованих строків сівби звичайно не вистачає для 

нормального розвитку рослин з утворенням зрілого зерна[6, 8,11]. 

Сільське господарство України в останні десятиріччя після реформування аграрного 

сектору, характеризується розбалансованістю технологій виробництва та переходом до 

застосування значної кількості мінеральних добрив. Це привело до виснаження ґрунтів та 

поступової втрати їх родючості. Стає очевидним, що для усунення ситуації необхідно 

впроваджувати нові науково - обґрунтовані технології і заходи зі зміною існуючої стратегії 

землекористування, орієнтацією на підвищення родючості гранту. Світова і вітчизняна наука 

доводить, що найбільшу кількість продукції можна отримувати лише на якісному родючому 

ґрунті зі збалансованим макро- і мікроелементним живленням [25,32]. 

Інтенсивне вирощування соняшнику і розширення його посівних площ у структурі 

посівів у зоні Полісся виснажує з ґрунту поживні речовини, знижує вміст гумусу, призводить 

до погіршення структурованості ґрунту, а також до зменшення кількості агрономічно-цінних 

агрегатів[1, 18, 21]. 

Соняшник, завдяки підвищеній стійкості до ґрунтової і повітряної посухи, вважається 

посухостійкою культурою. Несприятливою для вирощування соняшнику є зона Полісся. Хоча 

останніми роками його активно почали вирощувати і в цій зоні.  

Таким чином, науково-обґрунтоване зональне розміщення посівів соняшнику з 

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов України і біологічних особливостей цієї культури 

дозволить в повній мірі реалізувати її потенціал. [2,5,7]. 

У сучасних умовах господарювання, поряд із новими агротехнічними технологіями, 

не менш важливе значення набуває економічна ефективність вирощування 

сільськогосподарських культур[3,4].  

За даними сучасних досліджень, економічна ефективність вирощування соняшнику 

нових вітчизняних гібридів знаходиться майже на тому ж рівні, що і закордонних [13,14]. 

Стабільна врожайність у різних регіонах і поява нових високопродуктивних гібридів, 

які забезпечують високі валові збори, дали поштовх до збільшення площ вирощування 

соняшнику в зоні Полісся. Перехід до вирощування соняшнику в північні зони, як свідчить 
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статистика за 2006-2019 роки, підвищує середню урожайність і валове виробництво 

насіння[15].  

Швидкі темпи росту споживання та потреби в рослинних жирах призвели до того, що 

протягом 90-х років минулого століття та першого десятиліття нового тисячоліття в аграрному 

секторі України відбувся різкий перерозподіл посівних площ на користь групи олійних 

культур, де основну роль відіграє соняшник - одна з найбільш прибуткових та високоліквідних 

культур. Так, до 1990 року посівні площі соняшнику становили близько 1,6 млн га, а останніми 

роками значно збільшились і сягнули 4,1-4,5 млн га [19]. 

Активний розвиток олійно-жирової промисловості вимагає відповідного рівня 

забезпеченості олійною сировиною. При цьому лідерами виробництва та основними 

виробниками насіння соняшнику є Росія, Україна, країни ЄС-27 та Аргентина, де він 

використовується для виготовлення харчової олії та маргарину, також застосовується у 

тваринництві соняшникова макуха та шрот, які багаті на білок та інтенсивно 

використовуються на кормові цілі [10, 22]. 

Зростання площ посіву під соняшником та стабільна урожайність забезпечили Україні 

високі валові збори. Упродовж останніх років Україна посідає провідне місце за валовим 

збором насіння цієї культури. В Україні виробляється 6,36-6,77 млн. тонн насіння. Україна є 

не лише одним із лідерів виробництва товарного насіння соняшнику, а й займає провідне місце 

серед експортерів олії цієї культури [8,9,12]. 
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Результати свідчать, що при вирощуванні соняшнику за інтенсивного типу 

технології, а саме з насиченням культури в сівозміні через 5-4 роки за мінеральної та органо-

мінеральної системами удобрення, спостерігалось Найбільші зміни спостерігалися після 

збирання соняшнику. В ґрунті зменшувались такі елементи живлення, як: нітратний  азот та 

калій. Також дещо зменшувався вміст фосфору в орному шарі ґрунту після вирощування цієї 

культури[3, 12,16] .  

На варіанті із застосуванням побічної продукції разом в мінеральними добривами 

спостерігалось підвищення урожайності насіння соняшнику на 0,13 т/га порівняно до варіантів 

із використанням лише мінеральних добрив N45P45K45 та 0,34 т/га до абсолютного контролю 

[11, 14,15 ]  

Отже, на основі отриманих даних, можна зробити висновок, що підвищення 

врожайності соняшнику відбулось лише за рахунок внесення мінеральних добрив і заорюванні 

рослинних решток. Також дослідження показали, що поповнення ґрунту елементами 

живлення з органічної маси - покращує фізико-фізичні властивості грунту в цілому [4,10]  

Таблиця 1  

Вплив удобрення на вміст елементів живлення у ґрунті при вирощуванні соняшнику, 

2018-2019 роки 

  

Удобрення 

 

Урожайність 

соняшнику, 

т/га 

Вміст елементів живлення, мг/100 г ґрунту 

Після збирання 

попередника віко-

вівсяної сумішки на 

зерно 

Після збирання 

соняшнику 

NО3 P2О5 K2О NО3 P2О5 K2О 

Без добрив 2,59 2,94 17,74 11,60 2,83 16,20 13,96 

N45P45K45 2,80 3,53 18,78 13,15 3,74 18,60 16,79 

N45P45K45+ ПП* 2,93 4,10 20,37 13,60 4,48 18,87 16,57 

 

ПП* 2,61 3,04 18,05 11,64 2,89 16,47 14,15 

НІР05,  0,08  

* - побічна продукція попередника та соняшника 

За результатами економічного аналізу найбільш доцільним є застосування 

мінеральної системи удобрення разом з приорюванням залишених подрібнених решток 

побічної продукції, яка забезпечує умовно-чистий дохід 8573 грн/га. 

Застосування побічної продукції попередника на фоні внесення мінеральних 

добрив у нормі N45P45K45 забезпечувала найбільше підвищення врожайності порівняно до 

варіантів без застосування добрив ( контроль) та ПП*, але й до чистої мінеральної системи 

удобрення, де рослинні рештки вивозилися з поля [21]. 

Мікробні препарати, які використовувалися в дослідженнях не вплинули на 

урожайність соняшнику, як за мінеральної, так і мінеральної + ПП* систем удобрення. На фон 

природної родючості ґрунту (контроль без добрив) цей показник коливалося у межах 0,08 т/га 

або лише 3,1% [3,4].  
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Збільшення врожайності до контролю за мінеральної та мінеральної + ПП*систем 

удобрення становила - 0,20 та 0,34 т/га, або 7,4 та 12,5% відповідно. Дія мікробних препаратів 

за мінеральної системи удобрення підвищила показники врожаю на 0,23 т/га, а за мінеральної 

+ ПП* системи - на 0,32 т/га відповідно до контролю [10.17]. 

Таблиця 2 

Вплив добрив, мікропрепаратів при застосуванні побічної продукції попередників на 

урожайність соняшнику, т/га, 2018-2019 роки 

Система 

удобрення 

Мікробні 

препарати 

Урожайність, 

т/га 

Прибавка, 

т/га 

Витрати, 

грн/га 

Умовно чистий 

прибуток, грн/га 

Без добрив - 2,68 - 3352 8247 

+ 2,87 0,09 3203 8539 

N45P45K45 - 2,98 0,21 4764 7848 

+ 2,96 0,24 4635 8121 

N45P45K45+ ПП* - 3,05 0,35 4487 8624 

+ 3,02 0,33 4752 8533 

ПП* - 2,69 - 3428 8178 

 + 2,78 0,09 3247 8497 

НІР05,  0,13  

 

Для олійних культур якість продукції визначається вмістом у їх насінні олії. В 

насінні соняшнику олійність при застосуванні ефективних мікроорганізмів збільшувалась 

лише на 1,5%, при мінеральній системі - на 2,1%, а мінеральній + ПП*- на 2,3 % [14,19]. 

Отже, соняшник є найбільш високоліквідною культурою, яка може забезпечити 

стабільність розвитку господарств зони Полісся України і відіграватии значну роль у 

світовому виробництві насіння соняшнику [20,23]. 

Стабільна врожайність і поява нових високопродуктивних гібридів, які 

забезпечують високі валові збори, дали поштовх до збільшення площ вирощування соняшнику 

у зоні Полісся. Але це неможливо без впровадження нових агротехнологій, адаптованих до 

зони Полісся [24,26]. 

Наші дані показали, що повернення поживних речовин із рослинними рештками 

стосовно виносу їх з урожаєм у соняшнику становить: N - 74%, Р2О5- 54%, К2О - 94%. 

Отже, будь-яка листостеблова маса має бути повернута на поле. Урожай основної 

та побічної продукції соняшнику виносить з грунту: азоту- 62,5 кг/га, тоді як кукурудза на 

зерно та ріпак - 109,3 і 110,5 кг/га, соя і пшениця - 83,2 і 82,4 кг/га. Фосфору (Р2О5) соняшник 

виносить на рівні з пшеницею 43,6-45,2 кг/га, значно більше використовують ріпак (83,3 кг/га) 

і кукурудза (65,5 кг/га). Калію (К2О) порівняно з іншими культурами значну кількість 

виносить соняшник та кукурудза на зерно - 142 та 120,6 кг/га, вдвічі менше споживає цей 

елемент ріпак і пшениця. 

Отже, вирощування соняшнику за ресурсозберігаючою лише органічною 

технологією може бути менш вигідне, ніж за інтенсивною, не залежно від того, які гібриди 

застосовуються. При ресурсозбереженні економія витрат становить  лише 1030 грн/га, а 

недобір прибутку - 1220 грн/га. Поріг прибутковості при вирощуванні вітчизняних гібридів 

соняшнику лише за органічної технології сягає 0,82 т/га, а закордонних - 0,92 т/га. 

Інтенсифікація технології вимагає більш високої культури землеробства, а для 0% 

рентабельності вітчизняні гібриди повинні забезпечили врожайність на рівні 1,05 т/га, 

зарубіжні - 1,15 т/га. 
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Таблиця 3 

Річний баланс гумусу при удобренні соняшнику в умовах 

 зони Полісся, т/га, 2018-2019 рр. 

Варіанти удобрення 

Урожайність 

соняшнику, 

ц/га 

Маса сухої 

речовини 

рослинних 

решток і 

добрив, т/га 

Маса 

новоутво-

реного 

гумусу,  

т/га 

Маса 

мінералі-

зованого 

гумусу, 

т/га 

Баланс 

гумусу, 

т/га 

Без добрив 26,9 1,46 0,98 0,84 +0,14 

N45P45K45 28,9 4,57 1,31 1,06 +0,25 

N45P45K45+ ПП* 30,3 6,14 1,39 1,12 +0,27 

ПП* 26,1 1,48 1,03 0,89 +0,14 

 

Наші дослідження показали, що вирощування соняшнику при ситематичному 

застосуванні побічної продукції попередника на фоні внесення мінеральних добрив при нормі- 

N45P45K45 забезпечує підвищення урожайності не тільки в порівнянні з варіантом без 

використання добрив, а й за мінеральної системи удобрення та варіанті лише з заорюванням 

ПП* [12,26,38 ] 

Отже, застосування альтернативних систем удобрення соняшнику дає підстави 

стверджувати, що внесення та приорювання побічної продукції на фоні мінеральних добрив 

позитивно позначається на балансі гумусу. Лише заорана солома або стерня, що залишилася 

після озимої пшениці забезпечує баланс від +0,14 до +0,32 т/га. Більший ефект дає фон 

мінеральних добрив разом із приораною побічною продукцією– баланс гумусу в цих варіантах 

становив:  +0,25 до +0,32 т/га, відповідно[7, 9,11].  

Отже, ефективність мінерального удобрення на фоні заорювання решток та 

побічної продукції - очевидна перед контрольним варіантом без удобрення і була нижчою у 2- 

2,2 рази – 0,14 т/га [4, 5,6]. 

При стерньовому попереднику спостерігається позитивний баланс гумусу і 

пояснюється це надходженням в грунт значної кількості сухої речовини соломи та стерньових 

залишків, з яких утворюється гумус.  

Однак, за високої урожайності соняшнику лише побічної продукції для утворення 

органічної речовини може не вистачити для досягнення бездефіцитного балансу гумус, хоча 

від’ємного балансу гумусу на варіанті без удобрення не спостерігалось через повільний 

розклад пожнивних залишків та соломи – +0,14 т/га. Отже, лише мінеральне удобрення із 

застосуванням П.П - забезпечує позитивний баланс гумусу [8,12,17].  
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ВПЛИВ СПОСОБІВ СІВБИ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСІННЯ 

ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО 

 

Ципановський В. Ю., Лисюк М. В,  магістри; 

 Науковий керівник: кандидат с.-г. наук, доцент Стоцька С. В. 

Житомирський національний агроекологічний університет  

 

Фенхель належить до числа давно відомих ефіроносів і вирощується для одержання 

плодів, що використовуються як ліки і пряність. Плоди фенхелю містять 4-6 % ефірного масла, 

що є сировиною для виділення анетолу. Він широко застосовується в парфумерній і 

косметичній промисловості, входячи до складу зубних порошків, еліксирів і туалетних вод, 

використовується при виготовлені лікерів і наливок, застосовується в медицині. В дикому 

стані фенхель дуже поширений в середземноморських країнах. Батьківщиною фенхелю 

вважають райони Середземномор'я і Західну Азію. Рослину культивують в країнах Європи, 

Південної Африки, Китаї, Японії, Нової Зеландії, Південної і Північної Америки, Північної 

Індії.  

Фенхель (Foeniculum vulgare Mill.), який належить до родини селерових (Aрiaceae) – 

одно-, дво- або багаторічна трав'яниста рослина. У фенхелю спостерігається велика 

різноманітність форм, що відрізняються одна від одної тривалістю життя, величиною рослини, 

формою, забарвленням і розміром плодів, а також вмістом в них ефірного масла.  

У насінні фенхелю міститься 4–7 % ефірної і 18–20 % жирної олії. Ефірне масло і 

екстракт фенхелю використовують для ароматизації ковбасних виробів, чаю, сиру, м’яса, 

цукерків. Знежирені плоди фенхелю містять 18–22 % протеїну і використовуються для годівлі 

худоби. Фенхель – медоносна рослина.  
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Вирощування фенхелю у різних природно-кліматичних умовах України неможливе без 

певних технологічних новацій, що враховують специфічні ґрунтово-кліматичні умови зони та 

реакцію на них рослин. Особливо актуальними питаннями є вивчення та удосконалення таких 

складових технології вирощування, як терміни сівби, ширина міжряддя, добрива, дослідження 

їх впливу на генеративний розвиток, формування суцвіть та насіннєву продуктивність рослин 

[4]. 

У виробничих дослідах, які проводились в умовах ФОП Прудивус М. П. Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області із сортом Мерцишор. Сівбу фенхелю звичайного 

проводили в два строки: І декада квітня (за РТР ґрунту 6–8 0С), ІІ декада квітня (за РТР ґрунту 

10–12 0С) з шириною міжрядь: 15, 30, 45 і 60 см та нормами висіву: 1, 1,5 та 2 млн.сх. н./га. 

При цьому висота рослин фенхелю коливалась від 89 до 150 см. При першому строкові сівби 

рослини формувались більш високорослі, порівняно з другим строком, різниця становила 3–

12 см (за варіантами). Вищі рослини формувались на варіантах з шириною міжрядь 30 см усіма 

нормами висіву, з шириною міжрядь 45 см та нормами висіву 1–1,5 млн. сх. н./га, тобто на 

варіантах, де кількість збережених на кінець вегетації рослин становила в межах 23,8–54,2 шт. 

на метр погонний. Отже, висота рослин на цих варіантах при І-му строкові сівби становила 

137–150 см, а при ІІ-му строкові сівби – 129–139 см. Урожайність фенхелю звичайного 

коливалася в межах 0,56–1,45 т/га [5, 7].   

В умовах Передкарпаття Івано-Франківської області фенхель доцільно сіяти в першій 

половині квітня широкорядним способом з міжряддям 45 см. За цих агротехнічних параметрів 

ґрунтово-кліматичні умови зони дозволяють мати стабільну урожайність насіння фенхелю 

звичайного на рівні 16 ц/га [2, 3]. 

За даними В. С. Строяновського [6] в умовах Лісостепу Західного максимальну 

урожайність 1,45 т/га отримано за сівби у І-й строк (за РТР ґрунту 6–8 оС) із шириною міжрядь 

45 см нормою висіву насіння 1 млн сх. н./га із перевищенням контролю на 0,36 т/га. При цьому 

маса плодів становила 1,81 г.  

Дослідженнями Я. В. Бабій установлено, що фенхель звичайний в умовах Лісостепу 

західного розвивається як однорічна рослина, тривалість вегетаційного періоду 118–135 діб. 

При збільшенні ширини міжрядь період дозрівання сім’янок був більш тривалим. Вегетація 

фенхелю за сівби з шириною міжрядь 45 см тривала на 13 діб довше порівняно із сівбою 

суцільним рядковим способом та на 7 діб довше, ніж варіанти сівби на 30 см, що зумовлено 

різною кількістю зонтиків на рослині і потребою в їх дозріванні. В середньому за два роки 

досліджень за сівби фенхелю звичайного максимальна урожайність сім’янок 1,66 т/га 

отримано на варіантах сівби з шириною міжрядь 45 см нормою висіву насіння 10 шт на метр 

погонного рядка [1]. 

Мета досліджень полягає у вивченні продуктивності фенхелю звичайного залежно від 

способів сівби в умовах Полісся.  

Польові дослідження проводили в ботанічному саду Житомирського національного 

агроекологічного університету впродовж 2016–2017 рр. 

Ґрунт дослідних ділянок – дерново-глеюватий середньо-суглинковий на карбонатних 

суглинках. Агрохімічні показники в шарі ґрунту 0–20 см: вміст гумусу склав 2,17 %, рНКСІ – 

7,40, гідролітична кислотність – 0,43 мг-екв/100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 20,0 мг-

екв/100 г ґрунту, азот легкогідролізованих сполук – 140,0, рухомий фосфор – 233,0, обмінний 

калій – 257,0 мг/кг ґрунту. 

У дослідах висівали фенхель звичайний сорт Чернівецький 3 з нормою висіву 8 кг на 1 

га.  

Схема досліду наступна: 

Фактор А: 

Варіанти способів сівби: 

4. Звичайний рядковий (15 см) контроль; 

5. Широкорядний (45 см). 

6. Широкорядний (60 см). 
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Площа посівної ділянки становить 20 м2, облікової – 15 м2. Повторність – триразова. 

Спосіб розміщення: ділянок - систематичний. Агрохімічні показники ґрунту визначали за 

такими методиками: гумус за Тюріним, лужногідролізований азот за Корнфілдом, 

гідролітичну кислотність за Каппеном-Гільковицем, рН сольове – потенціометрично, рухомий 

фосфор та обмінний калій – за Кірсановим. Збирання та облік врожаю насіння проводили 

суцільним способом з усієї облікової площі ділянки, посівні якості насіння – згідно ГОСТ 

30556-98.  

Рівень урожайності є головним критерієм застосування складових технології 

вирощування фенхелю звичайного, від якого залежить відповідність застосування агрозаходів.  

Аналіз одержаних результатів щодо формування урожайності насіння фенхелю 

звичайного показав, що ефективність від застосування різних способів сівби була 

неоднаковою. 

В деякій мірі це пов’язано з несприятливими метеорологічними умовами, які склались у 

2016-2017 роках. Протягом літнього періоду у ці роки спостерігався значний дефіцит вологи, 

а це в свою чергу негативно вплинуло на ріст і розвиток рослин фенхелю звичайного. 

У наших дослідженнях (2016 р.) максимальну насіннєву продуктивність культури 0,83 

т/га ми отримали при широкорядному способі сівби з міжряддям 60 см. Незначний приріст 

урожайності культури 0,74 т/га забезпечив варіант з міжряддям 45 см. Дещо нижчі показники 

врожайності насіння відмічені на контрольному варіанті при звичайному рядковому способі 

сівби (0,70 т/га). Зменшення врожайності насіння фенхелю звичайного спостерігається у 2017 

році. В порівнянні з 2016 роком різниця між варіантами становила 0,05 т/га, 0,02 т/га та 0,09 

т/га.  

Отже значний вплив на формування врожаю насіння фенхелю звичайного мали способи 

сівби, а також зміни кліматичних умов (високі температури, дефіцит вологи). 
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ОСОБЛИВОСТІ СОРТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

 

Яценко-Бондарчук, магістр 

Житомирський національний агроекологічний університет 
 

Льон олійний, або льон-кучерявець – давній знайомий українських аграріїв. У структурі 

сівозмін Степу України він стає доволі сильним конкурентом популярним нині соняшнику та 

ріпаку, котрими переобтяжуються сівозміни. Льон олійний, що вирощується в Україні, в 

основному є експортно орієнтованою культурою. За віддачею затрачених коштів на 

вирощування він не поступається іншим олійним культурам. Вартість 1 т товарного насіння 

льону олійного на даний час становить 4,6 тис. грн. У чергуванні культур льон олійний 

прирівнюється до зайнятих парів (особливо в Степу), оскільки рано звільняє поле і дозволяє 

його якісно підготувати до посіву озимини та накопичити вологу. Як попередник є 

нейтральною культурою, яка не має спільних хвороб і шкідників (окрім всеїдних шкідників) з 

більшістю сільгоспкультур. Посухостійка культура раннього строку сівби з транспіраційним 

коефіцієнтом 340-500 (залежно від умов вирощування та фази розвитку рослини) [1, 2]. 

Олійний льон – цінний харчовий та лікувальний продукт. Олія з нього містить 

ненасичені жирні кислоти, 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, ферменти. У насінні різних сортів 

льону олійного міститься 42-48% олії. Йодне число олії становить 165-192. У стеблах олійного 

льону міститься волокно, придатне для виробництва грубих тканин і шпагату. Солома, у якій 

міститься до 50% целюлози, є сировиною для виробництва паперу, картону. З відходів 

(костриці) виготовляють будівельні плити [3, 4].  

Правильний вибір сортів льону олійного має вирішальне значення для його успішного 

вирощування. Завдяки роботі селекціонерів постійно підвищується потенційно можлива вро-

жайність культури, якість сортів, поліпшуються придатність до вирощування у місцевих умо-

вах, стійкість проти хвороб і шкідників, а також до стресових чинників. Якщо врожайність 

попередніх сортів становила максимально 1,4–1,8 т/га, то сьогодні реальні урожаї — понад 1,8 

т/га у жовтонасінних сортів і понад 2,5 — у буронасінних. Професор Д. Шпаар (Німеччина) 

відмічає, що жовтонасінні форми мають вищий, ніж буронасінні, вміст жиру (до 58%), окрім 

того, в них у середньому на 3% вищий вміст ліноленової кислоти [5]. 

Селекціонери пропонують широкий набір сортів льону олійного із різними властивос-

тями, а число внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Ук-

раїні, останніми роками постійно зростає. Це можуть бути сорти як вітчизняної, так і за-

рубіжної селекції: Айсберг, Дебют, Лірина, Орфей, Південна ніч та ін. 
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Метод програмування - складова частина аграрної агробіологічної науки, який 

започаткувався у колишньому СРСР в кінці 30-х років. Перші досліди по програмуванню 

врожаїв були проведені відомим селекціонером- картопляром А.Г. Лорхом. Ще в довоєнні 

роки він розробив систему вирощування 500 ц/га картоплі в умовах Московської області. 

Фактично тоді отримали врожайність 528 ц/га. 

Суть програми А.Г. Лорха полягала в наступному: на підставі тривалих спостережень 

учений склав графік наростання біологічної маси картоплі, потім, відповідно до цього він 

регулював живлення, водний режим грунту і вуглекислотний обмін у рослин. Програма 

обробітку повністю відповідала біологічним особливостям росту і розвитку картоплі. Пізніше 

А.Г. Лорх розробив програму одержання 700 ц/га бульб картоплі і більше з 1 га. Продовженню 

роботи завадила війна. 

У ті ж роки досліди з пшеницею озимою проводив професор М С. Савіцький. Він 

розробив програму одержання 100 ц/га зерна пшениці озимої. На той час це була дуже висока 

врожайність культури. Високою вона залишається і понині. На дослідному полі Всесоюзної 

сільськогосподарської виставки він зібрав по 99,8 ц зерна з 1 га. 

М.С. Савіцький заздалегідь склав структурну формулу врожаю, яка включала густоту 

стояння рослин - число продуктивних стебел, колосів, зерен в колосі, масу 1000 зерен. Потім 

він розрахував дозу добрив на програмований врожай. Було враховано і зрошування. 

Фактичний урожай виявився близьким до розрахункового. 

Слід відмітити, що 500-центнерові врожаї цукрових буряків, які одержували до війни 

знамениті п’ятисотениці - М. Демченко і її послідовниці були одержані на основі 

прогностичної програми, створеної українськими науковцями на чолі з відомим українським 

вченим академіком П.А. Власюком. 

Значний вклад у проблематику програмування врожайності внесений І.С. Шатіловим, 

А.С. Образцовим (1996), та М.К. Каюмовим (1998), українськими вченими В.Д. Муха, Г.В. 

Пилипець (1988) та ін. 

За останні роки основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур 

опубліковані у підручниках і навчальних посібниках О.І. Зінченка (1996, 2001, 2005, 2014), 

О.В. Харченка (2003). 

В них узагальнено агротехнологічні, економічні і енергетичні аспекти програмування 

врожайності. У 2003 році опублікований навчальний посібник О.В. Харченка. 

Разом з тим, у публікаціях деяких авторів має місце захоплення теоретизуванням і 

математичними викладками і менше уваги приділяється агробіологічним та 

агротехнологічним питанням програмування. 

Мета дослідженнь. Основна мета - моделювання і практичне застосування сортових 

мінімалізованих, скологічно доцільних технологій одержання дійсно можливої врожайності 

(ДМУ) безпосередньо в умовах ТОВ «Аграрний фонд Терещенка». 

Об’єкт досліджень -  процеси формування дійсно можливої врожайності, засіб 

ефективного використання генетичного потенціалу сучасних гібридів кукурудзи. 

Предмет досліджень - розрахунок дійсно можливого врожаю гібридів кукурудзи, 

морфо-біологічні особливості структури ранньостиглих гібридів Гармоніум і Р 9175. 

Розрахунки дійсно можливого врожаю проводили за формулою 

 

ДМУ= W x 100 ; де 

KB 

W= W0+ W1 х КВ,  

Де ДМУ –врожайність абсолютно сухої загальної фітомаси, т/га; 
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W –продуктивна волога, мм; 

КВ – коефіцієнт водопоглинання; 

W0 – продуктивна волога кореневмістного шару ґрунту до 1,5 м; 

W1  - середня кількість опадів за період вегетації, мм; 

W1  - квітень, травень, червень, липень, вересень, жовтень – 403 мм; 

W0  - продуктивна волога перед посівом в шарі ґрунту – 1,5 м - 200 мм; 

КВ – коефіцієнт водопоглинання – 240 мм 

Розрахунки: 

ДМУ= 603 x 100 ≈11,8 т/га 

240 

 

в перерахунку на стандартну вологу та з урахуванням співідношення основної до 

побічної продукції , як 1:1,3=2,3, вологість зерна – 14 %. 

Уф= 25, 1 x 100 ≈ 25,1 т/га 

(100-14)х2,3 

За даними [1,2] на опідзолених черноземних ґрунтах, де на лесі коренева система 

кукурудзи сягає глибини 3-3,5 м. При цьому, шар постійного зволоження («кайма зволоження» 

або рівень капілярного підняття ґрунтових вод) знаходиться на глибині 1,8-2,0 м. У зв’язку з 

цим досить вірогідно, що дебіт вологи у посівах цих та інших знаходиться на рівні суми опадів 

за вегетаційний період кукурудзи, з урахуванням запасів вологи перед сівбою до глибини 2,0 

м. Розрахунки дійсно можливого врожаю в умовах ТОВ «Аграрний фонд Терещинка», на 

чорноземах опідзолених показано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Програмування дійсно можливого урожаю кукурудзи на зерно в умовах ТОВ 

«Аграрний фонд Терещинка» 

Гібриди Урожайність, т/га 
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Гармоніум 12,7 11,2 10,6 2,1 0,6 

Р 9175 12,7 11,2 10,9 0,9 0,9 

 

Програмований дійсно можливий врожай середньоранніх гібридів кукурудзи на зерно 

в умовах ТОВ «Аграрний фонд Терещинка», на чорноземах опідзолених досягає 12,7, а 

генетично можлива, потенційна врожайність гібридів коливається в межах 11,2 – 11,8 т/га. 

В оптимальних погодних умовах 2017-2018 рр., за густоти рослин 80 тис.шт./га вона 

досягає у гібриду Гармоніум – 12,0 т/га, гібриду Р 9175 – 12,9 т/га, що відповідає розрахункам 

програмованого врожаю. 

В посушливих умовах 2019 року, які характеризуються підвищеною температурою 

повітря і ґрунту, недостатньою кількістю опадів, гідротермічним коефіцієнтом (ГТК) в червні 

місяці коливався в межах 0,1-0,5, у липні 1,1 та у серпні 0,03, що негативно впливало на фази 

росту і розвитку, перехресне запилення, формування елементів структури врожаю. 

Програмування високих врожаїв кукурудзи в зоні достатнього зволоження передбачає 

враховувати потужний фактор – підбір ранньостиглих гибридів (ФАО 260-270) за високої 
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потенційної врожайності з відповідною морфобіологічною агрохарактеристикою та 

структурою врожаю (табл. 2). 

Таблиця 2 

Структура врожаю ранньостиглих сортів кукурудзи 

Елементи структури врожаю Впроваджені Перспективний 

Гармоніум Р 9175 Затіво 

1. Кількість рядків, шт. 16 18 18 

2. Кількість зерен в рядку, шт. 32 34 40 

3. Кількість зерен в початку, шт. 544 612 720 

4. Маса 1000 зерен, г 360 340 420 

5. Маса зерен в качані, г 194 208 302 

6. Врожайність, т/га 12,4 12,8 17 

Висота гібриду Затіво 280-300 см, висота кріплення качана 110-120 см, довжина качана 

18-25 см, діаметр качана 3-5 см. 

Висновки. В зоні достатнього зволоження, на опідзолених чорноземах необхідно 

впроваджувати середньоранньостиглі гібриди кукурудзи з високою потенційною 

врожайністю. 
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УРОЖАЙНІСТЬ РІПАКА ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТІВ 

ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ  В УМОВАХ  

СТОВ «СПІЛКА ХМЕЛЯРІВ ТА ПИВОВАРІВ» 

 

Чуйко О.В., магістр 

Дідора В.Г., доктор с.-г. наук, професор 

 

Вступ. Відродження культури ріпаку в Україні розпочалося у 80-х роках минулого 

століття, проте особливо збільшився інтерес до нього цими роками. З огляду на 

агроекологічні умови, в Україні немає зон, де не можна було б його вирощувати. Ріпак 

має стати другою, а можливо, і першою олійною культурою в районах Лісостепу та 

Полісся [4]. 

Основні переваги ріпаку полягають у тому, що культура поліпшує структуру 

ґрунту, залишає значну частину кореневих рештків, які згубно діють на кореневі гнилі, і 

є кращим попередником пшениці озимої та інших зернових культур. Олія, що містиця в 

насінні, за всіма харчовими ознаками має переваги над іншими оліями рослинного 

походження – не містить холестерину, і лікує багато хвороб. Поряд з тим ріпак, як 

кормова культура, містить білок, за рахунок якого можна збалансувати корми, зменшити 

використання зерна і збільшити виробництво тваринницької продукції.  

Безперечно, що ріпаківництво західних країн посідає провідне місце і ріпак є 

основною культурою в Німеччині, Франції та Польщі. Але не всі сорти закордонної 

селекції можуть забезпечити високий врожай насіння в умовах України[8].  
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Площа ріпаку озимого в Україні становить 1,3 млн./га, що на 28 % вище за торішній 

показник і це максимальний рівень за останні 9 років.  

Зростання посівної площі відзначається третій рік поспіль, чому сприяють висока 

рентабельність виробництва і затребуванність з боку експортерів і переробників[9].  

Щороку в основних країнах – виробниках ріпак вирощують на площі від 6,5 до 7,5 

млн./га, що забезпечує врожай його до 25 млн. тонн. 

З кожної тони ріпаку отримують 450 л. високоякісної олії, яку використовують у 

домашньому, промисловому і громадському приготуванні їжі.  

З кожної тонни насіння ріпаку отримують 580 кг макухи, зі значним вмістом білка, 

яку отримують у процесі екстракції олії, високо ціниться, як корм для тварин. 

Підвищення ефективності вирощування культур в Європі та високий внутрішній 

попит на ріпакову олію і макуху означає, що ріпак за інтенсивної технології вирощування 

може бути високоприбутковим. Оскільки Європа, як і раніше далека від 

самозабезпеченості у виробництві рослинної олії, то попит на ріпак зростає[10].  

Огляд літератури. Ріпак - вимоглива до родючості ґрунтів культура. Найбільш 

придатні для нього ґрунти структурні з нейтральною або слабокислою реакцією 

фунтового розчину, з глибоким орним і водопроникним підорним шаром. 

Я.Б. Бардіян [1] стверджує, що як для озимого, так і ріпака ярого найбільш 

придатними вважаються ґрунти із вмістом гумусу не менше 0,9-1,1 %, рН у межах 5,8-6,5 

та забезпеченістю фосфором не менше 6,0 - 7,5 мг на 100 грунту. До таких належать 

чорноземи, темно-сірі і сірі лісові ґрунти. На думку автора, в зоні Полісся на дерново-

підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах перевагу слід віддавати ярому ріпаку.  

В.Д. Гайдаш [3] відмічає, що на формування центнера основної продукції ріпак 

витрачає 5,0-6,2 кг азоту, 2,4-3,4 кг фосфору, 2,5-4,0 кг калію, а кальцію, магнію, бору та 

сірки - в 3-5 разів більше, ніж зернові культури. Слід зазначити, що ця закономірність 

спостерігається незалежно від грунтових умов. Так, на чорноземах опідзолених на 

формування 1 ц продукції ріпак витрачає азоту і фосфору в 2 рази, калію, магнію, бору, 

сірки - в 3-4 раза більше, ніж зернові [2]. При урожаї 30 ц насіння ріпак виносить з гектара 

150-190 кг азоту, 70 -100 кг фосфору, і 80-270 кг калію. 

В зв'язку з високим виносом елементів живлення ріпак позитивно реагує на 

внесення добрив. За даними досліджень [5] найбільший  приріст урожаю насіння ріпака 

одержано при сумісному внесенні органічних і мінеральних добрив.      Узагальнивши 

результати багатьох досліджень, В.Д. Гайдаш [13] дійшов висновку, що залежно від 

попередника (картопля, зернобобові, однорічні трави, зернові колосові) дози добрив 

повинні становити: N-60-120, Р-30-60, К-60-120 кг на гектар діючої речовини. Крім 

мінерального удобрення ріпак добре реагує на внесення мікроелементів: бору, молібдену, 

марганцю, сірки, а на кислих грунтах - на вапнування, що підвищує врожай насіння на 

20-25% [6]. 

Більш глибоко, з урахуванням нових досягнень, описана технологія вирощування і, 

особливо, залежність продуктивності ріпаку від щільності стеблостою доктором, професором 

з Німеччини Рфті Дутеилу та в підручнику «Технічні культури» Державного агроекологічного 

університету [7]. 

Результати досліджень. За показниками гідротермічного коефіцієнта 0,4-0,7, в 

посушливих умовах в період вегетації ріпаку озимого у 2019 році сорт Шерпа показав 

найменшу урожайність насіння, яка становила 3,2 тонн/га і поступалась сортам Рохман 

та Мерседес відповідно на 0,24-0,5 тонн/га (рис. 1). 
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Рис. 1. Показники гідротермічного коефіцієнта за роки досліджень. 

 

В умовах вегетаційного періоду 2018 року, за показниками гідротермічного 

коефіцієнта 0,7-2,0-2,2-1,0-0,9, в дещо перезволожених умовах урожайність сортів 

Шерпа, Рохман та Мерседес становила відповідно 4,1-4,2 та 4,33 т/га і була вищою за 

посушливих умов 2019 року на 0,9-0,76-0,5 т/га (рис. 2). 

 

Рис. 2. Урожайність сортів Шерпа, Рохман та Мерседес.  

За показниками гідротермічного коефіцієнта у період вегетації ріпаку озимого, 

який коливався в межах 0,8-0,9-1,9, тобто був близьким до посушливих умов, що і 
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сприяло отриманню високого врожаю сортів: Рохман, Шерпа, Мерседес, які склали 4,52 -

4,69 та 4,92 т/га. 

Таким чином середньостиглий сорт ріпаку озимого Мерседес за погодними 

умовами близькими до оптимальних 2017-2018 рр. забезпечує урожай зерна на 0,3 т/га 

більше порівняно з сортами Рохман та Шерпа.  

Висновки. Наукові дослідження з визначення придатності сортів, їх адаптованості 

до конкретних ґрунтово-кліматичних умов необхідно проводити у зонах Лісостепу та 

Полісся України. 
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