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Постановка проблеми. За інтенсивного 
використання осушуваних земель збільшу-
ється вихід продукції за рахунок ефективних 
засобів виробництва, додаткових енергетич-
них та фінансових вкладень, спрямованих на 
впровадження досягнень науки, прогресивної 
техніки і технологій, що зумовлюють зрос-
тання врожайності культур. З іншої сторони 
інтенсивне землеробство на осушуваних зем-
лях робить його екологічно нестабільним[1]. 
Сталий розвиток осушуваних земель вимагає 
особливої уваги до екологічних складових 
цієї території і передбачає застосування сис-
теми заходів, спрямованих на корінне поліп-
шення природних особливостей осушуваних 
земельних угідь з метою покращення їх ро-
дючості за рахунок створення оптимальних 
водно-повітряних умов[2,3]. 

На осушуваних дерново-підзолистих ґрун-
тах легкого гранулометричного складу до-
сить поширена деградація внаслідок вими-
вання біогенних елементів з кореневмісного 
шару ґрунту[4,5]. Тому питання вивчення 
непродуктивних втрат поживних речовин з 
такого ґрунту і добрив внаслідок інфільтрації 
атмосферних опадів є актуальним, особливо 
в умовах змін клімату. Враховуючи це, сучас-
ні технології вирощування сільськогосподар-
ських культур повинні звести до мінімуму 
невиробничі втрати біогенних елементів, а 
коефіцієнти використання поживних речо-
вин ґрунту і добрив культурними рослинами 
наблизити до максимальних рівнів[6]. Тому в 
умовах змін клімату актуальним є пошук за-
ходів агрохімічного і агротехнічного спряму-
вання на зменшення вимивання агрономічно 

ВТРАТИ МІНЕРАЛЬНИХ СПОЛУК 
БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
ЗА МЕЖІ КОРЕНЕВМІСНОГО 
ШАРУ ВНАСЛІДОК ІНФІЛЬТРАЦІЇ 
АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ  
З ОСУШУВАНОГО ДЕРНОВО-
ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ

Вступ. Важливим є пошук шляхів, що запобігають невиробни-
чим втратам біогенних елементів, а коефіцієнти використання 
поживних речовин ґрунту і добрив культурними рослинами на-
ближають до максимальних рівнів. Мета. Визначити кількісні 
втрати хімічних елементів живлення внаслідок інфільтрації 
атмосферних опадів на осушуваному дерново-підзолистому 
ґрунті залежно від систем удобрення в інтенсивній короткоро-
таційній сівозміні. Методи. Лізиметричний, лабораторно-ана-

літичний, порівняння, системного аналізу. Результати. Визначено обсяги вертикальної інфільтрації 
опадів у осушуваному дерново-підзолистому ґрунті. Оцінено кількісні втрати біогенних елементів 
з інфільтраційними водами на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті залежно від систем удо-
брення. Встановлено, що за зимово-ранньовесняний період (грудень-березень) залежно від систем 
удобрення втрати азоту становили 10,1-25,8 кг/га, калію — 0,6-2,1 кг/га, кальцію — 15,4-34,4 кг/га, 
магнію — 2,5-19,0 кг/га. Встановлено закономірності міграції вологи і біогенних елементів за межі ко-
реневмісного шару осушуваного ґрунту залежно від різних систем удобрення. На удобрених варіантах 
втрати елементів живлення від вимивання збільшуються в 1,7-2,4 раза порівняно з фоном природної 
родючості, що свідчить про активні процеси вимивання біогенних елементів із внесених добрив 
Висновки. У технологічному процесі вирощування сої на осушуваному ґрунті оптимізація водно-по-
вітряного, поживного режимів і сівозмінного фактору є визначальним в отриманні її врожайності. 

Ключові слова: лізиметричний дослід, осушуваний дерново-підзолистий супіщаний грунт, опади, 
біогенні елементи, процеси вимивання, системи удобрення.
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О цінних елементів з дренажними водами при 
сільськогосподарському використанні осу-
шуваних ґрунтів. 

Мета досліджень. Встановити закономір-
ності латеральної (горизонтальної) міграції 
рухомих форм біогенних елементів за межі 
кореневмісного шару внаслідок інфільтрації 
атмосферних опадів на осушуваному дерно-
во-підзолистому ґрунті залежно від систем 
удобрення в інтенсивній короткоротаційній 
сівозміні. 

Методика досліджень. Контроль міграції 
вологи і біогенних елементів можливі лише 
за наявності експериментальної бази — ста-
ціонарного лізиметричного устаткування. 
Тому експериментальні дослідження з за-
значеного напрямку проводилися в Інституті 
сільського господарства Полісся НААН в ста-
ціонарному досліді на балансово-лізиметрич-
ній станції. Лізиметри металеві, циліндричної 
форми, діаметром 100 см, заповнені монолі-
том ґрунту з непорушеною структурою з пло-
щею поверхні. Посівна площа лізиметричної 
ячейки — 0,8 м2. Грунт в лізиметричному 
досліді осушуваний дерново-підзолистий 
супіщаний на моренному суглинку, профіль 
якого складається із наступних генетич-
них горизонтів: НЕ (0-22 см) — гумусовий 
(орний); Е(22-38) – елювіальний (підзолис-
тий); І (38-75) — ілювіальний; Ір(75-115) – 
перехідний; Р (113-160 см) — материнська 
порода. Орний шар (0-20 см) такого ґрунту 
характеризувався наступними агрохімічними 
показниками: вміст гумусу в орному шарі — 
1,0% (за методом Тюріна), валового азоту 
— 0,065% (за методом К'єльдаля), рухомо-
го фосфору — 14,8 і обмінного калію — 4,1 
мг/100 г ґрунту (за методом Кірсанова), сума 
увібраних основ — 3,3 мг-екв/100г ґрунту ( 
за методом Каппена-Гільковица), рН сольове 
— 5,9 (потенціометрично). Дані показують, 
що такий грунт характеризується низькою 
природною родючістю: має низький вміст 
гумусу і обмінного калію в орному шарі та 
середнє забезпечення фосфором. Схему вне-
сення макро- і мікро добрив для відтворення 
агроекологічних функцій осушуваного ґрунту 
наведено в таблиці 1. 

Відбір інфільтраційних вод у лізиметрах 
та їх кількісний облік проводили впродовж 
зимово-ранньовесняного періоду (грудень-
березень), коли відсутній рослинний покрив 
на ґрунті і не відбувається випаровування 
вологи. Втрати біогенних елементів за межі 
кореневмісного шару ґрунту за кількістю 
профільтрованої води і концентрацією еле-

ментів у розчині визначали в 2016-2017 рр., 
на початку освоєння інтенсивної короткоро-
таційної сівозміни (кукурудза на зерно — соя 
– соняшник — кукурудза на зерно — люпин). 
В інфільтраті визначали: NН4, NО3 дисульфо-
феноловим методом, Р2О5, за методом Кірса-
нова; Са і Мg — трилонометричним методом; 
К2О, Nа — методом полум’яної фотометрії. 
рН сольове — потенціометрично.

Результати досліджень. Для осушуваних 
безструктурних дерново-підзолистих ґрунтів 
з чітко вираженим елювіально-ілювіальним 
профілем характерний промивний тип водно-
го режиму, який призводить до втрат хімічних 
елементів внаслідок інфільтрації атмосферних 
опадів крізь профіль ґрунту, що, в свою чергу, 
знижує родючість і забруднює довкілля. Аг-
рокліматичні умови правобережного Полісся 
характеризуються достатнім природним зво-
ложенням, однак рівень його використання 
рослинами обмежується високим ступенем 
вертикальної міграції опадів. Величина втрат 
біогенних елементів залежить від кількості 
опадів та інфільтраційної здатності ґрунту. 
Цьому сприяють особливості дерново-підзо-
листих  ґрунтів: легкий гранулометричний 
склад, низька буферність, невисокий вміст 
гумусу. Особливо збільшуються втрати біоген-
них елементів у роки з нестабільним сніговим 
покривом протягом зими або з повною відсут-
ністю снігу за періодичного відтанення та за-
мерзання ґрунту. Тому такі ґрунти потребують 
захисту від внутрішньо-грунтового стоку. Для 
правильної експлуатації дренованих ґрунтів 
важливо знати величину вимивання водороз-
чинних речовин за межі кореневмісного шару 
ґрунту, закономірності цього процесу, що до-
зволить правильно вирішувати завдання його 
практичного регулювання, дасть можливість 
відшукати раціональні шляхи ефективного 
використання добрив, приймати рішення по 
запобіганню втрат поживних речовин з осу-
шуваного ґрунту.

Результати лізиметричних спостережень 
слугували інформаційною основою для ви-
значення втрат біогенних елементів за межі 
кореневмісного шару. В результаті наукового 
експерименту встановлено, що величина цих 
втрат залежить від кількості профільтрованої 
води і концентрації елементів в ґрунтовому 
розчині. Встановлено, що в зимово-ранньо-
весняний період (грудень-березень) 2016-
2017 рр. опадів випало 159 мм, що складає 
27,4% (581 мм) від середньорічного показ-
ника. Обсяги інфільтраційної води у лізиме-
тричних приймачах за цей період станови-
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ли 88-113 мм або 55,3-71,1%, що надійшло 
з опадами за цей період. За цих умов запаси 
продуктивної вологи в осушуваному дерно-
во-підзолистому ґрунті падають, він втрачає 
свою водоутримуючу здатність. У результаті 
вимивання втрачаються необхідні для росту 
та розвитку сільськогосподарських культур 
основні елементи живлення, що не тільки 
знижує продуктивність агроценозів, а й 
пов’язане з ризиками забруднення підґрун-
тових вод. 

Кількісні втрати біогенних елементів за 
межі кореневмісного шару осушуваного ґрун-
ту залежно від різних систем удобрення наве-
дені в таблиці 1. Аналіз показників засвідчує, 
що в зимово-ранньовесняний період сумарні 
втрати елементів живлення з інфільтраційни-
ми водами на осушуваному дерново-підзо-
листому супіщаному ґрунті залежно від сис-
тем удобрення коливаються в межах 103-250 
кг/га. Серед основних біогенних елементів 
найбільшої уваги заслуговують сполуки азоту 
— NO3 і NН4, оскільки вони активно мігрують 
у дренажні води. В середньому загальні втра-
ти азоту становили 18,6 кг/га і коливаються 
залежно від систем удобрення в межах 10,1-
25,8 кг/га. Розмах варіації (коливань) втрат 
цього елемента у розрізі варіантів досліду 
становив — 15,7 кг/га, а відносне відхилення 
від середнього значення — відповідно 84,2 і 
38,7%. Встановлено, що в середньому втрати 
нітратного азоту (NO3) становили 16,7 кг/га 
і коливаються в межах 9,0-22,1 кг/га, тоді як 
втрати аміачного азоту були незначними — в 
середньому 1,8 кг/га і коливались в межах — 
1,1-3,7 кг/га. Нітратного азоту вимивається 
83,3-87,8% від суми загального азоту, тобто 

найбільш схильна до міграції з азотних до-
брив нітратна форма. З цього випливає, що 
в міру збіднення резервів ґрунтового азоту 
зростає потреба в азотних добривах. Втра-
ти азоту можуть становити близько 50% від 
його загальної кількості, що вноситься з до-
бривам. Слід також враховувати слабку або ж 
практично повну відсутність післядії азотних 
добрив. 

У системі удобрення в одному випадку 
застосовували універсальне традиційне до-
бриво аміачну селітру NН4 NО3, в іншому 
випадку карбамід — СО(NН2)2. Аміачна се-
літра за реакцією є слабокисле добриво, що 
піддається вимиванню, особливо на легких 
ґрунтах. Карбамід (сечовина) належить до 
найбільш концентрованих твердих азотних 
добрив. Експериментально встановлено, що 
внаслідок інфільтрації опадів втрати азоту 
від застосування карбаміду в якості азотно-
го добрива були меншими (17,3-22,1 кг/га) 
порівняно з застосуванням аміачної селітри 
(20,1-25,8 кг/га), хоча за впливом на уро-
жайність ці добрива були майже рівнозначні 
(див. рисунок). Такі підходи вказують на те, 
що в систему живлення культурних рослин 
можуть бути закладені два види добрив, зали-
шається тільки розраховувати дози під власні 
умови полів.

Значна частка втрат припадає на двова-
лентні катіони (Са2+, Мg2+), які є достатньо 
лабільними. Встановлено, що кальцію вими-
вається за межі кореневмісного шару ґрунту 
15,4-34,4 кг/га, магнію – 2,5-19,0 кг/га. Тобто 
в більшій мірі вимивається кальцій. Винос з 
урожаєм кальцію та його вимивання в умо-
вах промивного типу водного режиму спри-

1. Втрати біогенних елементів живлення з інфільтраційними водами з профілю осушува-
ного дерново-підзолистого супіщаного ґрунту в інтенсивній й короткоротаційній сівозміні 
залежно від систем удобрення в зимово-раньовесняний період 2016-2017 рр., кг/га
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яють підкисленню ґрунтового середовища. 
При цьому зростає вміст рухомого алюмінію, 
зменшується сума вбирних основ та погіршу-
ється комплексний склад гумусу. Це вказує 
на необхідність створення резерву кальцію і 
магнію за рахунок внесення добрив. 

Втрати калію були незначні – 0,8-2,1 кг/
га, оскільки він в основному міститься у 
вбирному комплексі ґрунту. За даними на-
ших спостережень практично не вимиваєть-
ся фосфор, тому що фосфати малорозчинні 
і малорухливі. Сірка здатна вимиватися в 
нижчі горизонти, що пояснюється високою 
міграційною здатністю мінеральних форм 
сірки, представлених переважно сульфат іо-
нами. Встановлено, що величина вимивання 
сірки коливається в широких межах від 13,9 
до 22,1 кг/га. Тому навесні умови сірково-
го живлення культурних рослин значно по-
гіршуються через вимивання мінеральних 
сполук цього елемента нижче зони розвитку 
кореневої системи. Крім того нестача сірки 
веде до слабшого засвоєння рослинами азоту. 
На удобрених варіантах концентрація сполук 
сірки є вдвічі більшою, ніж на неудобреному 
фоні. Слід зазначити, що внесення сірковміс-
них добрив не має довготривалої дії. 

Найменші втрати біогенних елементів 
були на фоні що імітує фон природної родю-
чості ґрунту (без добрив) – 102,9 кг/га. На 
удобрених варіантах втрати елементів жив-
лення від вимивання збільшуються в 1,7-2,4 
рази порівняно з фоном природної родючості, 
що свідчить про активні процеси вимивання 
біогенних елементів не тільки із ґрунту, а й із 
внесених добрив. Серед удобрених варіантів 

найменші втрати азоту (15 кг/га) спостері-
гаються на фоні альтернативної системи удо-
брення (вар. 8), яка передбачає застосування 
побічної продукції та вирощування сидерату 
на фоні мінерального удобрення (N40Р60К60). 
Сидеральна маса попереджає і стримує мігра-
цію хімічних елементів по профілю ґрунту та 
їх втрати за його межі, що дозволяє зберігати 
родючість осушуваного ґрунту. За такої сис-
теми удобрення показник загальних втрат 
біогенних елементів менший на 43% порів-
няно з втратами, які відмічені на фоні міне-
ральної системи удобрення (N40Р60К60 ) – 21,6 
кг/га. Застосування сидеральної маси сприяє 
особливо істотному зменшенню втрат азо-
ту, що може бути потужним агроприйомом 
оптимізації продукційного процесу і матиме 
післядію на врожайність наступної культу-
ри в сівозміні. На фоні традиційної системи 
удобрення вимивається біогенних елементів 
менше (194 кг/га), ніж на фоні мінеральної 
системи удобрення (241-228 кг/га), оскільки 
стримувальна здатність органічної речови-
ни в декілька разів більша ніж у мінеральної 
фракції. 

Кількісні втрати хімічних елементів жив-
лення внаслідок інфільтрації на осушуваному 
дерново-підзолистому супіщаному ґрунті, за-
лежно від різних систем удобрення, будуть 
взяті за основу при розрахунку балансу по-
живних речовин у сучасній інтенсивній ко-
роткоротаційній сівозміні, яка передбачає ви-
рощування комерційно привабливих культур 
і рослинницький напрямок спеціалізації, при 
плануванні норм і співвідношень добрив, які 
вносяться під сільськогосподарські культури.

Рис. Втрати азоту внаслідок інфільтрації опадів залежно від застосування азоту в формі 
аміачної селітри і карбаміду.
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Аналізуючи результати досліджень, мож-
на констатувати, що осушувані дерново-під-
золисті ґрунти через генетично успадковані 
особливості гранулометричного складу ха-
рактеризуються рядом негативних фізичних 
властивостей, серед яких особливо небезпеч-
ними є несприятливе співвідношення водопро-
никної та водоутримуючої здатності, тобто 
характеризуються високим ступенем вими-
вання значної кількості солей, частина яких є 
поживними речовинами для рослин. За таких 
обставин існують ризики забруднення ґрун-
тових вод і тому такі ґрунти потребують 
захисту від внутрішньо-грунтового стоку. 
На початку освоєння інтенсивної коротко-
ротаційної сівозміни (кукурудза на зерно – соя 

– соняшник -– кукурудза на зерно -– люпин) 
втрати нітратного азоту на удобреному фоні 
сягають 13,9-22,1 кг/га, кальцію – 19,5-34,4 
кг/га, магнію – 5,8-22,1 кг/га. Інтенсивність 
втрат біогенних елементів залежить не тіль-

ки від генетичних особливостей ґрунту, а й в 
значній мірі від внесених добрив. 

Зональні технології вирощування сільсько-
господарських культур в сівозмінах повинні 
сприяти зменшенню втрат біогенних елемен-
тів. Основною умовою поліпшення властивос-
тей осушуваного дерново-підзолистого ґрун-
ту є створення позитивного балансу гумусу 
і насичення вбирного комплексу двовалент-
ними катіонами, зокрема кальцієм, що до-
сягається при сумісному застосуванні добрив 
і меліорантів. Мінеральну систему удобрення 
доцільно доповнювати проміжною сидерацією 
у вигляді люпину вузьколистого, оскільки си-
деральна маса тимчасово зв’язує мінеральний 
азот, і вберігає його від вимивання. 

Кількісна оцінка інфільтрації опадів і ви-
мивання з ними біогенних елементів є осно-
вою оптимізації систем удобрення з одночас-
ним зниженням екологічного навантаження 
на навколишнє середовище.

1. Бобрицкая М.А. Потери азота и других элементов 
при выщелачивании из слабоокультуреной дер-
ново-подзолистой почвы / М.А. Бобрицкая // 
Баланс азота в дерново-подзолистых почвах.- 
 М., 1966.- С. 18-22.

2. Патыка Н.В., Бердников А.М., Патыка В.Ф. Мигра-
ция питательных элементов и гумуса подзолис-
той почвы в условиях длительных лизиметричес-
ких опытов // Агрохимия і ґрунтознавство.- Х.: 
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 
О.Н. Соколовського», 2009.- Вип. 2.- С.81-84. 

3. Аринушкина Е.Н. Руководство по химическому 

анализу почв / Е.Н. Аринушкина. - [2-е изд.].- 
М.: Изд-во МГУ, 1970.- 487 с.

4. Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості 
легких грунтів: Монографія / Г.А. Мазур.- К.: 
Аграрна наука, 2008.- 308 с.

5. Рижук С. М. Мінеральні перезволожені ґрунти 
та їхня комплексна меліорація/ С. М. Рижук, Д. 
А.Тютюнник – К.: Аграрна наука, 2003. – 280 с. 

6. Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного 
використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лі-
состепу України /С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – К.: 
Аграрна наука, 2006. – 424 с.

В
тр

ат
и 

м
ін

ер
ал

ьн
их

 с
по

лу
к 

б
іо

ге
нн

их
 е

ле
м

ен
ті

в 
за

 м
еж

і к
о

ре
не

вм
іс

но
го

 ш
ар

у 
вн

ас
лі

до
к 

ін
ф

іл
ьт

ра
ці

ї а
тм

о
сф

ер
ни

х 
о

па
ді

в 
з 

о
су

ш
ув

ан
о

го
 д

ер
но

во
-п

ід
зо

ли
ст

о
го

 ґ
ру

нт
у



12 Випуск 11•2018

СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ОСУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ  
В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Вступ. У вирішенні проблеми раціонального використання осу-
шених земель в умовах потепління клімату, актуальнішим стає 
впровадження адаптивно-ландшафтної системи землеробства, 
основою якої є ґрунтове й екологічне обстеження території зем-
лекористування, інтеграція робіт із землевпорядкування. Мето-
дологія досліджень. Моделі оптимізованого землекористування 
розроблені на основі аналізу сучасного агроекологічного стану 
ґрунтів, меліоративно осушуваних систем і напрямку спеціалі-
зації господарств в умовах змін клімату. Результати досліджень. 
При освоєнні осушених земель крупнотоварними інвестиційни-
ми компаніями, виробничники не в повній мірі оцінюють ґрун-
товий потенціал, який представлений цілою низкою різноманіт-
них за своїм генезисом, складом і властивостями гідроморфних 
ґрунтів, не враховують особливостей сучасного технічного 
стану осушуваних систем і не користуються організаційними 
заходами щодо адаптивності культур до умов вирощування та 
формування сівозмін на ґрунтах різного гранулометричного 
складу. Досягти економічно виправданих результатів у досить 
складних умовах можливо при оптимізації землекористування з 
урахуванням зональності сільськогосподарського виробництва 

за рахунок диференціації систем землеробства. Висновки. Формування оптимізованого агроландшафту 
з урахуванням сучасного стану осушуваних земель передбачає аналіз ґрунтового покриву, забезпечує 
відповідність агроекологічних умов до біологічних потреб культур, формує стратегію використання 
сільськогосподарських угідь і визначає напрямок спеціалізації суб’єкта господарювання.

Ключові слова: гідроморфні ґрунти, осушені землі, деградаційні процеси, оптимізоване землекорис-
тування,  структура посівних площ, тваринництво, рослинництво.
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Постановка проблеми. Залежно від кон-
кретних ґрунтово-кліматичних умов Полісся, 
рекомендуються нові принципи організації 
сільськогосподарських угідь шляхом освоєн-
ня адаптивно-ландшафтного землеробства 
на осушуваних землях, характер та інтен-
сивність деградації яких вимагають певного 
підходу до землевпорядкування. 

Основи ведення землеробства на адаптив-
но-ландшафтних засадах на дерново-підзо-
листих ґрунтах Полісся в умовах задовільної 
роботи осушувальних систем, розроблені 
В. П. Стрельченком [1]. За несприятливого 
водного режиму осушувальних земель, на-
уковцями Інституту сільського господарства 
Полісся пропонуються нові підходи до напрям-
ку збалансованого землекористування [2]. 

Методологія досліджень. Дослідження 
щодо агроекологічного стану ґрунтів Жито-
мирської області проведено за матеріалами 
великомасштабного обстеження земель [3], 
за даними Державного агентства водних ре-
сурсів України, за результатами Житомир-
ської філії державної установи «Інститут охо-
рони ґрунтів України» та Програмою охорони 
родючості ґрунтів у Житомирській області 
[4]. Агроекологічне групування земель за іс-
нуючим станом осушених ґрунтів зроблено 

за методикою, опрацьованою відділом зем-
леробства Інституту сільського господарства 
Полісся протягом останніх років [5,6]. 

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Поліська частина Житомирської області 
займає близько 80 % її території. До 2000-х 
років вона відносилася до зони надмірного 
зволоження (580-630 мм, ГТК — 1,55). Для 
цієї території характерна велика строкатість, 
дрібноконтурність, мозаїчність ґрунтового по-
криву, що пояснюється неоднорідністю геоло-
гічної будови, клімату, рельєфу та зволоження, 
під впливом яких формувалися ґрунти. В зоні 
нараховується 16 генетичних груп ґрунтів, які 
відрізняються між собою ступенем і харак-
тером оглеєння, гранулометричним складом. 

У структурі сільськогосподарських угідь, 
що займають понад 1 млн. га, найбільша 
площа (65%) належить малородючим дер-
ново-підзолистим ґрунтам з незадовільними 
фізико-хімічними і водно-фізичними власти-
востями, низькими запасами гумусу та по-
живних речовин. З них найнижчу природну 
родючість мають легкі піщані та глинисто-
піщані відміни, на яких висока ймовірність 
прояву дефляційних процесів. 

Наступне місце за поширенням займають 
порівняно родючі дернові ґрунти (близь-
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ко 21 %), але вони переважно оглеєні (за 
надмірного випадання опадів їм властиве 
перезволоження). Світло-сірі ґрунти є най-
більш сприятливими для обробітку, хоча їх 
відносно мало, крім того, для цієї території 
властива присутність водної ерозії. Неве-
лику частку займають глейові лучні ґрунти. 
Окремими блюдцями залягають болотні та 
торфоболотні ґрунти, які зумовлюють дріб-
ноконтурність полів. 

Із дерново-підзолистих ґрунтів більш по-
ширені гідроморфні відміни (поверхнево 
оглеєні, глеюваті і глейові), площа їх стано-
вить близько 340 тис. га. Разом із дерновими 
та лучними типами, для яких властиве  пере-
зволоження, загальна площа оглеєних ґрунтів 
в зоні складає 440 тис. га, що становить 44 % 
від площі агроландшафту. Якщо врахувати ще 
болотні ґрунти, то в зоні Полісся половина 
земель сільськогосподарського призначення 
за надмірної кількості опадів буде перезво-
ложена. 

Процеси оглеєння перезволожених земель 
спричинило близьке залягання підгрунтових 
вод (0,6-1,8 м). Гідроморфні ґрунти мають 
несприятливий водно-повітряний режим, 
щільний глейовий горизонт, що зумовлює 
поверхневе розміщення кореневої системи. 
У посушливі роки це призводить до загибелі 
рослин, а в перезволожені — до вимокання. 
Ці ґрунти повільно прогріваються та пізніше 
досягають фізичної стиглості. Через кислу ре-
акцію ґрунтового розчину мають надлишок 
рухомого алюмінію, що згубно впливає на 
розвиток рослини. 

Тому з метою ефективного викорис-
тання таких ґрунтів, у поліській частині 
області виконані осушувальні роботи на 
площі 376 тис. га (понад 60 % усіх земель, 
які схильні до перезволоження). В останні 
десятиліття через низку суб’єктивних при-
чин, зокрема, розпаювання земель, низьку 
платоспроможність суб’єктів господарюван-
ня, недотримання науково обґрунтованої 
структури посівних площ порушилась ці-
лісність функціонування осушувальної ме-
режі, що призвело відповідно до зниження 
продуктивності осушених земель. 

Крім того, за довготривалої експлуатації 
меліоративних систем, загальна зношеність 
елементів інженерної інфраструктури скла-
дає понад 63 %. За даними Житомирсько-
го обласного управління водних ресурсів, 
водний режим на більшості меліоративних 
систем на 25-30 % є сприятливим, решта 

— задовільним і незадовільним. Даний по-

казник визначався за глибиною залягання 
ґрунтових вод та строками відведення по-
верхневих вод.

При проведенні меліоративних робіт, на-
давалася гарантія строку їх експлуатації 60 
років — за умови підтримання всіх гідро-
технічних споруд у робочому стані. З 90-х 
років припинилися роботи по підтриманню 
в належному стані каналів і водорегулюючих 
систем. Канали замулені, заросли кущами, 
деревами та болотною рослинністю. Через 
неефективну роботу гідротехнічних споруд, 
у перезволожені роки рівень ґрунтових вод 
повертається до свого попереднього стану, 
тобто спостерігається вторинне заболочуван-
ня території.

Впродовж останніх років, у зв’язку з по-
теплінням клімату, відбувається зміщення 
температурних показників, характерних 
для Лісостепу, в поліський регіон. Разом 
з підвищенням температурного режиму, 
спостерігається зменшення річної кіль-
кості опадів. За даними спостережень 
комп’ютерної метеостанції DAVIS (ІСГП 
НААН) за останні 25 років відстежено чіт-
кий лінійний тренд зниження середньоріч-
ної кількості опадів за вегетаційний період 
на фоні підвищення температури повітря 
(рис. 1 і 2).

Якщо за період 1932-2000 рр. кількість по-
сушливих років становила 14 %, то за останні 
16 років їх прояв був відмічений у 60 % (ГТК 
за вегетаційний період становив менше 1,15) 
(рис. 3). Тобто, зона надмірного зволоження 
вже відсутня. 

У міждощовий період, через відсутність 
шлюзів, меліоративна система не може 
утримати ту мінімальну кількість води, що 
надходить з опадами. На сьогоднішній день 
це є головною проблемою осушуваних зе-
мель, яка ще більше посилює прояв ґрун-
тової посухи. 

У результаті відведення гравітаційної во-
логи з агроландшафту змінюється склад рос-
линності, різко знижується продуктивність 
земель, посилюються елювіально-глеєві про-
цеси та підвищується кислотність ґрунтового 
розчину, тобто, в поліському регіоні проявля-
ються процеси опустелювання. Основними 
причинами є відсутність гарантованих вод-
них джерел для зволоження кореневмісного 
шару ґрунту в посушливі періоди, через не-
задовільний стан, а також вихід із ладу дре-
нажно-колекторної мережі. 

За останні десятиліття на осушених зем-
лях також не проводились необхідні агро-

С
та

н 
та

 в
ик

о
р

ис
та

нн
я 

о
су

ш
ен

их
 з

ем
ел

ь 
Ж

ит
о

м
ир

сь
ко

го
 П

ол
іс

ся
 в

 у
м

о
ва

х 
зм

ін
 к

лі
м

ат
у



14 Випуск 11•2018

Рис.1 Температура повітря за вегетаційний період, оС (1990-2016 рр.)

Рис.2 Сума опадів за вегетаційний період, мм (1990-2016 рр.)

Рис.3 Гідротермічний коефіцієнт за 1990-2016 рр.
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Таблиця 1. Структура посівних площ у сільськогосподарських підприємствах поліської час-
тини Житомирської області, 2017 р.

меліоративні заходи (глибоке розпушення 
глейових мінеральних ґрунтів, вапнування). 
Крім повного призупинення хімічної меліо-
рації, агроекологічний стан агроландшафту 
поліської зони ще ускладнюється наявністю 
в його структурі земель, забруднених радіо-
нуклідами. Останнє характерно для восьми 
північних районів, які мають досить високу 
строкатість (1-15 Кі/км2) по щільності за-
бруднення території, що ускладнює викорис-
тання останніх.

Тобто, деградаційні процеси в зоні Поліс-
ся зумовили такі фактори, як переосушення 
гідроморфних ґрунтів, забруднення радіо-
нуклідами, підкислення, дефляція легких 
дерново-підзолистих ґрунтів, водна ерозія 
схилових земель. 

Поступальне зниження показників родю-
чості ґрунтів відбувається за рахунок ско-
рочення галузі тваринництва, і, як наслідок 

— зменшення посівів багаторічних бобових 
трав і виробництва гною. Крім того, високі 
ціни на мінеральні добрива, зменшують їх 
внесення до мінімуму під сільськогосподар-
ські культури. 

Звідси виникає необхідність переглянути 
структуру посівних площ у рослинницькій 
галузі. Враховуючи потепління клімату, на 
теперішній час тут стало можливим вирощу-
вання таких культур, як кукурудза на зерно, 
соняшник, соя.

Аналіз сучасної структури посівних площ 
засвідчив, що у сільгосппідприємствах по-
ліської частини області зернові культури 
займають 51 %, технічні — 40, кормові — 
близько 8 і картопля й овочі — до 1 % (табл. 
1). Перевага надається інтенсивному рос-
линницькому спрямуванню вирощування 
декількох комерційно привабливих культур 

(пшениця озима, кукурудза на зерно, соя, 
соняшник, ріпак), які в структурі посівів за-
ймають 71 % площ. 

Крім того, більшість культур, які сьогодні 
вирощуються в господарствах, мають три-
валий період вегетації (соя, кукурудза, со-
няшник), що унеможливлює вирощування 
післяукісних та післяжнивних сидеральних 
культур. Позитивним є тільки те, що для удо-
брення ґрунтів на полі залишається побічна 
продукція.

На сьогодні досить актуальним є питан-
ня використання осушуваних земель з ура-
хуванням усіх об’єктивних і суб’єктивних 
процесів, що відбувалися протягом останніх 
років. Враховуючи всі екологічні проблеми, 
науковцями розроблено дві моделі розвитку 
та функціонування оптимізованого земле-
користування на осушуваних землях. Перша 

— сформована на адаптивно-ландшафтних 
засадах, що передбачає спеціалізацію ви-
робництва за тваринницьким напрямком. За 
незадовільної роботи осушувальних систем 
глейові ґрунти придатні за своїми природ-
ними властивостями до формування стійких 
високопродуктивних сіножатей та пасовищ.

Друга модель — розвиток рослинництва. 
Це дозволяє використовувати у складі ріллі 
глейові ґрунти, у яких фізична стиглість дося-
гається в першій декаді травня. Реалізуватися 
вона може лише за присутності у структурі 
посівних площ культур, у яких мінімум біо-
логічних температур повітря на початку їх 
росту становить 8-10оС. 

Для створення стійкого агроландшафту 
необхідно частину деградованих орних зе-
мель перевести до складу кормових угідь, 
лісових насаджень та лісосмуг. У результаті 
співвідношення дестабілізуючих і стабілізу-
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ючих угідь у поліській зоні має бути як: 1,0 : 
2,0. За такого розподілу земель у ріллі будуть 
зосереджені ґрунти з середнім і високим аг-
рохімічним забезпеченням та задовільною 
роботою меліоративної мережі, на яких гос-

подарники здатні реалізувати різні моделі 
сівозмін, інноваційних технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур, з вра-
хуванням попиту на ринку як рослинницької, 
так і тваринницької продукції. 
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структуру посівних площ залежно від грану-
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росту становить 8-10оС.
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ЗЕРНОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА 
ПОЖИВНІСТЬ ЦЕНОЗІВ З УЧАСТЮ 
ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО

Вступ. Сьогодні в практиці все більше уваги приділяється 
позакореневому (листковому) підживленню культур мікро-
добривами, яке сприяє росту продуктивності та зниженню 
їх собівартості. Мета і завдання. Мета досліджень полягала 
в розробці нових технологічних моделей з участю люпину 
вузьколистого для виробництва зерносуміші та удосконаленні 
системи удобрення в технологіях їх вирощування. Матеріал 
та методика досліджень. В умовах Центрального Полісся 
проводилося вивчення нових бінарних ценозів люпину вузь-
колистого з тритикале та житом ярими, використання рідких 
мінеральних добрив для позакореневого підживлення цено-

зів у системі удобрення. Результати досліджень. Встановлено, що сумішки з половинною нормою 
висіву люпину вузьколистого та повною нормою тритикале або жита ярих забезпечують високу 
врожайність на рівні 2,1-2,2 т/га за проведення позакореневого підживлення рідкими добривами 
повного мінерального складу (NPК) на фоні основного внесення мінеральних добрив у дозі Р60К90. 
Дані ценози характеризуються нейтральною реакцією на умови росту та стабільністю за проявом 
врожайності зерносуміші (коефіцієнт регресії bi=0,95-1,00). Збір кормових одиниць становить 1,80-
1,99 т/га, перетравного протеїну 0,21 т/га, забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном 
— 107-114 г/к. од. Рівень рентабельності виробництва становить 42-50 %. Висновки. Розроблено та 
рекомендовано нові технологічні моделі вирощування люпину вузьколистого з ярими зерновими з 
використанням комплексних рідких мінеральних добрив, що сприяє підвищенню рентабельності 
виробництва зерносуміші.

Ключові слова: норми висіву, люпиново-злакові бінарні сумішки, норми висіву, позакореневе під-
живлення, зернова продуктивність, якість корму.
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О. В. Маркіна, 
Л. І. Вейко 
Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

ІСГП

За даними економіста ФАО Андрія Ярма-
ка, Україна заробляє на експорті бобових 
культур на 42 % більше, аніж на продажу за 
кордон всіх молокопродуктів. Відтак бобо-
ві потрапили в десятку кращих експортних 
товарів АПК. Експерт наголосив, що продаж 
цих культур упродовж року стрімко зростає 
до 64 %. Аграрії заробили на продажу бобо-
вих 193 мільйони доларів. До того ж еконо-
міст відмітив, що дані наведені для бобових 
культур без урахування сої [1]. Тому люпин 
вузьколистий набуває більшого значення, 
особливо в зоні Полісся, а в економічному 
плані є «соєю» для цієї зони.

Люпин вузьколистий — цінна зернобобова 
культура, яка дає можливість одночасно ви-
рішувати існуючу в Україні проблему білка та 
покращувати родючість ґрунту. Його можна 
розглядати як забуту культуру й водночас 
нову. В 19 століття академік Д. М. Пряніш-

ніков напише про люпин «Итак, не будем 
бездействовать в ожидании того времени, 
когда у нас построят заводы для связывания 
азота воздуха, когда суперфосфат и пре-
ципитат станут общедоступными, будем 
кустарным путем улавливать азот воздуха, 
не забывая того факта, что каждый куст лю-
пина есть в сущности миниатюрный завод 
по утилизации атмосферного азота, работа-
ющий даром за счет солнечной энергии, и 
используя вместо суперфосфатного завода 
кислые выделения корней люпина». Інтерес 
до люпину за останнє десятиріччя знов по-
силився. Про підвищений інтерес до люпину 
в світі свідчить створення в кінці ХХ століття 
Міжнародної Асоціації по люпину. Зростаючі 
ціни на енергоносії змушують й українського 
аграрія приділити йому більшу увагу.

Люпин вузьколистий виділяється не тільки 
високими кормовими якостями. При сучас-
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ному рівні розвитку технологій переробки 
він може бути чудовою сировиною для ви-
робництва харчового білка, в хлібопекар-
ській, макаронній, кондитерській, ковбасній 
і м’ясоконсервній промисловості, у виробни-
цтві дієтичних, лікувально-профілактичних 
продуктів [2, 3].

У зв’язку з тим, що врожай люпину в міні-
мальній мірі залежить від добрив, його зна-
чення зростає в період енергетичних криз як 
високобілкової культури. Проте в технології 
вирощування цієї культури проблемним є 
регулювання кількості бур’янів у фітоцено-
зі, тому вигідно її вирощувати одночасно 
зі злаковим компонентом [4]. Крім висо-
кої здатності гетерогенних агрофітоценозів 
пригнічувати бур'яни, що дає можливість 
вирощувати їх без застосування гербіцидів, 
є можливість отримувати екологічно чистий 
високоякісний корм. Вирощування люпину 
вузьколистого в сумішах дозволяє контро-
лювати не тільки забур’яненість посівів, але 
одночасно вирішувати питання по зниженню 
вмісту шкідливого полютанту (137Cs) на раді-
оактивно забруднених землях [5].

Таким чином, гетерогенні посіви сумісно 
з люпином вузьколистим повинні бути са-
морегулюючими й високопродуктивними та 
сприяти підвищенню біологічної ефективнос-
ті ценозів [6, 7]. Тому актуальність роботи 
полягає в розробці сортової технології виро-
щування нових сортів люпину вузьколисто-
го кормового напрямку використання (сорт 
Переможець) в двокомпонентних ценозах із 
злаковими культурами.

Мета завдання. Мета досліджень полягала 
в розробці нових бінарних ценозів з участю 
люпину вузьколистого і злакових культур для 
виробництва зернофуражу та удосконаленні 
системи удобрення в технологіях їх вирощу-
вання з метою розкриття генетичного по-
тенціалу рослин.

Матеріал і методика: Дослідження про-
водились на дослідному полі Інституту сіль-
ського господарства Полісся НААН у дво-
факторному короткостроковому польовому 
досліді впродовж 2011-2013 рр. Орний шар 
(0-20 см) дерново-підзолистого супіщаного 
ґрунту характеризувався такими середньо-
зваженими показниками: вміст гумусу — 
1,08 %, рухомого фосфору — 6,9, обмінного 
калію — 10,7 мг/100 г, сума ввібраних основ 

— 2,2-2,24 мг-екв./100 г, рН-сол. — 5,4. Схема 
досліду представлена на рисунку 1. Норма 
висіву 1 Н: для люпину вузьколистого (с. Пе-
реможець) — 1,8 млн. схожих насінин; для 

вівса (с. Чернігівський 28) — 5 млн. схожих 
насінин; тритикале яре (с. Вікторія) та жито 
яре (с. Веснянка) — 6,0 млн. схожих насінин.

Загальним фоном вносились фосфорно-ка-
лійні добрива в дозі Р60К90, на які накладено 
схему підживлення рідкими мінеральними 
добривами Інтермаг з вмістом поживних 
елементів, де:

- азотні (N) комплексне мікродобриво, 
склад [% від маси]: азот N-15,0 % (N-NН2-
15,0) з мікродобривами (MgO) 2,0; (SO3) 1,0; 
(В) 0,500; (Со) 0,002; (Cu) 0,200; (Fe) 0,300; 
(Mn) 0,400; (Mo) 0,003; (Zn) 0,300; (Ті) 0,02. 
Со, Cu, Fe, Mn, Zn - схелатовані EDTA;

- фосфорні (P) — комплексне мікродобриво, 
склад [% від маси]: 35,0 % Р2О5(500 г в 1 л 
добрива), 6,0 % N-NН2 (85 г/л); 

- калійні (K) комплексне мікродобриво, 
склад [% від маси]: 22,0 % K2O, 3,0 % N (N-
NH2 — 3,0).

Норма внесення 2 л/га. Всі поживні скла-
дові повністю розчинні у воді. Підживлення 
проводилось у дві фази: стеблування та по-
чаток цвітіння рослин люпину вузьколистого.

Предметом досліджень були бінарні це-
нози з участю люпину вузьколистого, жита 
та тритикале ярих, оптимізована система 
удобрення.

Методика проведення досліджень та агро-
техніка вирощування люпину вузьколисто-
го — загальноприйнята для зони Полісся [8]. 
Площа ділянки: загальної — 45 м2, облікової 

— 10 м2. Повторність досліду триразова. Хі-
мічні аналізи виконували за діючими стан-
дартами: вміст азоту і «сирого» протеїну (ISO 
5983:1997, IDT): ДСТУ ISO 5983:2003; вміст 
«сирого» жиру (ІSO 6492:1999, ІDT): ДСТУ 
ISO 6492:2003; вміст «сирої» клітковини — 
ГОСТ 13496.2-91; вміст «сирої» золи   (ISO 
5984:2002, IDT): ДСТУ ISO 5984:2004; вміст 
кальцію — ГОСТ 26570-95; вміст фосфору   
ДСТУ 4405:2005. Розрахунок поживності 
кормів у кормових одиницях проводили за 
показниками продуктивної дії в них [9].

Економічну оцінку вирощування культур 
за факторами досліду проводили згідно з тех-
нологічними картами.

Параметри екологічної пластичності (bi) 
нових бінарних ценозів визначали за методи-
ками Еберхарта-Рассела та Таї, викладеної В. 
З. Пакудіним та Л. М. Лопатіною [10].

Результати досліджень. За даними 
комп’ютерної метеостанції Davis ІСГП НААН, 
погодні умови 2011-2013 років відрізнялись 
від середньобагаторічних показників перш за 
все підвищеним на 6-54 % або 0,4-3,0ºС тем-
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Рис. 1 Вплив системи удобрення на врожайність ценозів, середнє за три роки.
НІР05 = 0,5; НІР 05А= 0,2; НІР05В=0,3; НІР05АВ=0,1. т/га

Примітка. 1 — люпин вузьколистий 1Н + овес 0,5Н (контроль); 2   люпин вузьколистий 1Н + тритикале яре 
0,5Н; 3 — люпин вузьколистий 0,5Н + тритикале яре 1Н; 4 — люпин вузьколистий 0,75Н + тритикале яре 
0,75Н; 5 — люпин вузьколистий 1Н + жито яре 0,5Н; 6 — люпин вузьколистий 0,5Н + жито яре 1Н; 7 — люпин 
вузьколистий 0,75Н + жито яре 0,75Н

Рис. 2 Параметри пластичності врожайності (bi) нових бінарних ценозів з участю люпину 
вузьколистого
Примітка. 1 — люпин вузьколистий 1Н + овес 0,5Н (контроль); 2 — люпин вузьколистий 1Н + тритикале яре 
0,5Н; 3 — люпин вузьколистий 0,5Н + тритикале яре 1Н; 4 — люпин вузьколистий 0,75Н + тритикале яре 
0,75Н; 5 — люпин вузьколистий 1Н + жито яре 0,5Н; 6 — люпин вузьколистий 0,5Н + жито яре 1Н; 7 — люпин 
вузьколистий 0,75Н + жито яре 0,75Н

пературним режимом протягом вегетаційних 
періодів. За розподілом опадів у період веге-
тації 2012-2013 роки були більш сприятливі, 
проте мали періоди з настанням короткотри-
валої посухи. 2011 рік за кількістю опадів був 
найбільш критичним (опадів сталося на 23 та 
64 % менше за середньобагаторічні дані). Це 
дало змогу провести оцінку ценозів в різних 
умовах вирощування.

Сівбу сумішок проводили в ІІІ декаді квіт-
ня. Сходи рослин з’являлись: у люпину вузь-
колистого на 11-14 день, вівса — 8, у жита та 
тритикале ярих — на 9 день.

Застосування позакореневого підживлення 
забезпечило істотне на 0,3-0,5 т/га збільшення 
виходу врожаю зернофуражу ценозу з повною 
нормою висіву люпину вузьколистого та по-

ловинною жита ярого, незалежно від системи 
удобрення (рисунок 1). За використання рідких 
азотних мінеральних добрив врожай становив 
2,1 т/га, фосфорно-калійних та добрив з повним 
мінеральним складом — 1,9 т/га, що відповідно 
на 31 та 19 % більше до відповідного варіанту на 
контролі. Також істотне зростання врожайності 
(на 0,3 т/га) встановлено у сумішки з половин-
ною нормою висіву люпину вузьколистого та 
повною жита ярого за підживлення фосфорно-
калійними рідкими мінеральними добривами. 
За таких умов, середній врожай на цьому ва-
ріанті становив 2,2 т/га, що на 16 % більше до 
відповідного варіанту на контролі. Сумішки, які 
підживлювалися азотом та повним мінераль-
ним добривом, мали врожайність на рівні 2,1 т/
га (11 % приросту до контролю).
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Рис. 3 Вплив позакореневого підживлення в період вегетації на якість корму сумішок люпину 
вузьколистого з ярими зерновими, т/га, 2011-2013 роки .
НІР05 = 0,5; НІР 05А= 0,2; НІР05В=0,3; НІР05АВ=0,1. т/га

Примітка. 1 — люпин вузьколистий 1Н + овес 0,5Н (контроль); 2 — люпин вузьколистий 1Н + тритикале яре 
0,5Н; 3 — люпин вузьколистий 0,5Н + тритикале яре 1Н; 4 — люпин вузьколистий 0,75Н + тритикале яре 
0,75Н; 5 — люпин вузьколистий 1Н + жито яре 0,5Н; 6 — люпин вузьколистий 0,5Н + жито яре 1Н; 7 — люпин 
вузьколистий 0,75Н + жито яре 0,75Н

Рис. 4 Вплив системи удобрення на рентабельність виробництва зернофуражу ценозів з учас-
тю люпину вузьколистого та ярих злакових, середнє за три роки.
Примітка. 1 — люпин вузьколистий 1Н + овес 0,5Н (контроль); 2 — люпин вузьколистий 1Н + тритикале яре 
0,5Н; 3 — люпин вузьколистий 0,5Н + тритикале яре 1Н; 4 — люпин вузьколистий 0,75Н + тритикале яре 
0,75Н; 5 — люпин вузьколистий 1Н + жито яре 0,5Н; 6 — люпин вузьколистий 0,5Н + жито яре 1Н; 7 — люпин 
вузьколистий 0,75Н + жито яре 0,75Н

Серед люпиново-тритикалевих ценозів іс-
тотне (на 0,1 т/га або 5%) зростання врожаю 
за рахунок позакореневого підживлення рід-
кими мінеральними добривами фосфорно-
калійними та повного мінерального скла-
ду встановлено у сумішки з нормою висіву 
по 0,75Н компонентів, де врожай становив 
2,2 т/га.

Комплексний аналіз показників продук-
тивності та екологічної пластичності (bi) но-

вих бінарних ценозів показав, що сумішка з 
повною нормою висіву люпину вузьколисто-
го та половинною нормою жита ярого, яка 
при застосуванні підживлення достовірно 
мала високу врожайність на рівні 1,9-2,1 т/
га, характеризується низькою стабільністю 
за показниками коефіцієнта регресії bi=1,04-
1,15 (рисунок 2). Це вказує на те, що в різних 
умовах середовища вирощування буде силь-
но змінюватись її врожайність, тобто дана су-
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Найвищу врожайність зернофуражу (на 
рівні 2,1-2,2 т/га) забезпечили бінарні су-
мішки люпину вузьколистого з тритикале 
та житом ярими з половинною нормою ви-
сіву бобового та повною нормою злакових 
компонентів за проведення позакореневого 
підживлення рідкими добривами повного мі-
нерального складу (NPК) на фоні основного 
внесення мінеральних добрив у дозі Р60К90. 

Дані ценози характеризуються нейтральною 
реакцією на умови росту та стабільністю 
за проявом врожайності зерна (коефіцієнт 
регресії bi=0,95-1,00). Збір кормових одиниць 
становить 1,80-1,99 т/га,  перетравного про-
теїну 0,21 т/га, забезпеченість кормової оди-
ниці перетравним протеїном на рівні 107-114 
г/к. од., рівень рентабельності виробництва 
— 42-50 %.

БІБЛІОГРАФІЯ

міш найбільш придатна для використання за 
інтенсивними технологіями. Суміші з поло-
винною нормою висіву люпину вузьколисто-
го та повною нормою жита ярого залежно від 
підживлення характеризуються коефіцієнтом, 
який наближається до 1 (bi=0,95-1,00), тобто 
має нейтральну реакцію на покращення умов 
росту та стабільну — за проявом врожайності 
зерна.

Аналіз врожайності поживних речовин 
у зернофуражі сумішок показав, що на її 
формування впливала система удобрен-
ня та компонентний склад ценозів. Так, за 
збором кормових одиниць (1,79-2,28 т/га), 
перетравного протеїну (0,20-0,26 т/га) та за-
безпеченістю кормової одиниці перетравним 
протеїном (102-122 г/к. од.) виділяються це-
нози з нормою висіву компонентів по 0,75Н 
незалежно від системи удобрення (рисунок 

3). Проте найбільший вміст перетравного 
протеїну в одній кормовій одиниці (140-186 
г/к. од.) встановлено у сумішки з повною 
нормою висіву люпину вузьколистого та по-
ловинною нормою тритикале ярого, неза-
лежно від системи живлення.

Аналіз даних економічної ефективності 
вирощування люпину вузьколистого та сумі-
шок його з ярими зерновими культурами на 
зерно показав, що всі ценози є прибутковими 
(2-71 %), за винятком суміші з нормою висіву 
люпину та тритикале ярого по 0,75Н за під-
живлення рідкими мінеральними добривами 
у повному мінерального складі (рисунок 4). 
Найвищі рівні рентабельності 37-71 % вста-
новлено у сумішок з половинною нормою 
висіву бобового та повною нормою злако-
вого компонентів, незалежно від системи 
удобрення.
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ЯКІСТЬ ОЛІЇ ЛЛЯНОЇ ЗАЛЕЖНО  
ВІД УМОВ ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
ТА СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ СИРОВИНИ

Вступ. В Україні значно збільшилися посівні площі льону олій-
ного, насіння якого є придатним для виготовлення олії, спектр 
господарського використання якої включає і харчову промисло-
вість. Тому дослідження з визначення впливу строків зберігання 
сировини на якість олії лляної є актуальними. Мета роботи 
– виявлення особливостей формування якості олії лляної за-
лежно від сорту, строків зберігання насіння та абіотичних фак-
торів вегетаційного періоду. Методика досліджень: Показники 
якості лляної олії визначали відповідно до загальноприйнятої 
методики: кислотне число шляхом розчинення олії сумішшю 
етилового спирту та сірчистого ефіру; йодне число за методом 
Гануса. Сировину для виробництва олії зберігали в тарі, воло-
гість насіння при закладанні на зберігання була на 2% нижчою 

за критичну. Вихід олії визначали на лабораторному шнековому пресі методом холодного пресування. 
Результати досліджень. Визначено вплив сорту, погодних умов та строків зберігання сировини на якість 
олії лляної. Висновки. За рекомендованих режимів і способів зберігання сировини для виробництва 
лляної олії показники її якості змінюються незначно і продукція переробки відповідає вимогам чинних 
державних стандартів. Істотний вплив на якість олії лляної, а саме на олійність та ступінь ненасиченості 
жирних кислот мають погодні умови вегетаційного періоду.

Ключові слова: олія лляна, йодне число, кислотне число, жирні кислоти, вміст олії, вихід олії.
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Вступ. Льон олійний є однією з найваж-
ливіших технічних культур світу, з якої 
отримують цінну технічну та харчову олію. 
Лляну олію з високим вмістом поліненаси-
чених жирних кислот, особливо ліноленової, 
використовують переважно на лікарські та 
технічні, а з низьким – на харчові цілі.

З багатьох причин в Україні майже не 
вирощується льон-довгунець, проте значно 
збільшилися посівні площі льону-кучеряв-
ця, який є придатним для виготовлення олії, 
спектр господарського використання якої 
включає і харчову промисловість. В сучасних 
умоваху харчовій промисловості та фарма-
кології широко використовуються омега-3 
ненасичена жирна, альфа-ліноленова та інші 
кислоти, які складають лляну олію, що до-
бувають з розмеленого насіння льону. Тому 
дослідження з визначення впливу строків 
зберігання сировини на якість олії лляної є 
актуальними. 

Аналіз останніх публікацій. В останні роки 
посівні площі і валові збори льону олійного 
значно збільшилися. Проте важливим є не 
тільки збільшення площ його вирощування, 
а й одержання високих показників якості, до 
яких відносять вміст олії та жирнокислотний 
склад [1].

Хімічний склад насіння олійних культур 
створює великі можливості для комплексного 
використовування рослинної олійної сиро-
вини у фармакологічній, харчовій та інших 
сферах промисловості. Тому основною метою 
післязбиральної обробки, зберігання і пере-

робки олійного насіння є максимальне збе-
реження всіх цінних компонентів у готових 
продуктах. 

Лляну олію з високим вмістом поліненаси-
чених жирних кислот, особливо альфа-ліно-
ленової ( омега – 3) та ліноленової ( омега – 6 
) використовують переважно на лікувальні, а 
з низьким – на харчові та технічні цілі.

Зберігання до переробки і раціональне 
використовування рослинної олійної сиро-
вини залишається найскладнішою задачею. 
Вирішити її можна тільки при глибокому ви-
вченні біохімічних процесів, що відбуваються 
в насінні, використовуванні їх фізіологічних 
властивостей при обробці, зберіганні і пере-
робці олійної сировини [2].

Значний вплив на якість лляної олії ма-
ють сортові особливості та абіотичні факто-
ри вегетаційного періоду. Найвищий рівень 
олійності (до 50%) та високий вміст альфа-
ліноленової кислоти (до 78,8%) виявлено у 
більш сприятливі для вирощування льону 
олійного роки [3]. 

Мета, завдання та методика досліджень. 
Мета роботи – виявлення особливостей фор-
мування якості олії лляної залежно від сорту, 
строків зберігання насіння та абіотичних 
факторів вегетаційного періоду.

Об’єкт досліджень: процеси формування 
якості олії сортів Української та зарубіжної 
селекції залежно від абіотичних умов веге-
таційного періоду та зміни строків зберіган-
ня сировини. Предмет досліджень: сорти 
льону олійного — Лірина та Еврика. Вихід 
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Таблиця 1. Сума опадів та середня температура повітря за період вегетації льону за даними 
Коростенської метеостанції

Таблиця 2. Якість насіння льону та олії залежно від сорту та періоду вегетації

олії визначали на лабораторному шнеко-
вому пресі методом холодного пресування. 
Дослідження проводили на кафедрі техно-
логії зберігання та переробки продукції 
рослинництва Житомирського національ-
ного агроекологічного університету відпо-
відно до загальноприйнятої методики [4]: 
кислотне число – шляхом розчинення олії 
сумішшю етилового спирту та сірчистого 
ефіру; йодне число – за методом Гануса. 
Сировину для виробництва олії зберігали 
у тарі в холодильнику, вологість насіння 
при закладанні на зберігання була на 2% 
нижчою за критичну.

Результати досліджень. Вміст олії в насінні 
льону залежить від низки факторів, у першу 
чергу – від сортових особливостей та умов 
вирощування олійних культур [5,7].

Кліматичні фактори – світло, тепло і воло-
га – суттєво впливають на ефективність оліє-

утворення. Залежно від географічної широти 
значення йодного числа лляної олії змінюєть-
ся таким чином (г/100 г): Архангельськ – 195, 
Москва – 180, Ташкент – 154 [6,8].

Льон олійний вимогливіший до тепла 
(20-22°С) під час достигання і потребує його 
більше, ніж льон-довгунець. Ця культура є 
посухостійкою, а потреба у воді менша ніж 
у льону-довгунця. Такі зміни погоди віднос-
но багаторічних показників сприятливі для 
льону олійного. Хід окремих метеорологічних 
факторів подано в таблиці 1. 

Як видно з даних таблиці 1, як 2016-й, так 
2017 роки відзначалися нестачею опадів по-
рівняно з багаторічними показниками. Біль-
ша кількість опадів у 2016 році була у липні 
місяці, у 2017 році - припадала в основному 
на серпень, тобто на період дозрівання та 
збирання льону олійного. Середньодобова 
температура повітря впродовж вегетаційного 
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Таблиця 3. Зміна якості лляної олії залежно від сортового складу та строків зберігання на-
сіння, середнє за 2015-2017 рр.

періоду льону олійного була значно вищою 
ніж багаторічні показники, проте у 2017 році 
вони були дещо ближчими до багаторічних. 
Отже цей рік можна характеризувати як 
більш сприятливий для формування якості 
насіння льону олійного. Найбільший негатив-
ний вплив на якість олії лляної мали погодні 
умови посушливого 2015 року (табл. 2).

З даних таблиці 2 видно, що сприятливий 
для вирощування 2017 рік характеризувався 
дещо вищими показниками вмісту рослин-
ного жиру у сортів льону, що досліджували-
ся. Вищою олійністю характеризувався сорт 
Лірина, який на 3,8-2,4% переважав сорт 
Еврика за цим показником. Проте збір олії 
за рахунок вищої врожайності був у сорту 
Еврика. Вищим йодним числом характеризу-
вався також сорт вітчизняної селекції. Маса 
1000 насінин виявилася стабільною ознакою 
з точки зору генетичних особливостей сорту 
і дещо змінювалась залежно від умов періоду 
вегетації.

Одними з основних показників якості рос-
линних олій є йодне та кислотне числа. Кис-
лотне число визначає кількість мг КОН, яке 
необхідне для нейтралізації вільних жирних 
кислот, що містяться в одному грамі жиру. 
Воно в значній мірі характеризує якість жирів 
та вказує на відносний вміст вільних жирних 
кислот. Наявність значної кількості вільних 
жирних кислот небажана в харчових та тех-
нічних жирах, отже повинно бути невелике 
кислотне число. Згідно з ДСТУ ISO 150-2002 
кислотне число для лляної олії повинно бути 
не більше 5,0 мг КОН/г. Кислотне число олії 
непостійне, воно знижується за достигання 

насіння і збільшується при проростанні його 
за рахунок гідролізу жирів, а також при три-
валому зберіганні насіння олійних культур.

Йодне число показує, яка кількість грамів 
йоду може бути зв’язана зі 100 г жиру. Йодне 
число – важлива константа, яка характери-
зує ступінь ненасиченості киснем кислот, які 
входять до складу даного жиру. Високе йодне 
число вказує на значну кількість ненасичених 
жирних кислот, що робить олію особливо цін-
ною при використанні її в фармацевтичних, 
технічних і харчових цілях.

Чим більше ненасичених кислот, тим вищі 
технічні й харчові якості олії. Крім того йод-
не число – показник чистоти олії. Однак для 
льняної олії йодне число повинно бути не 
більше 200,0 мг І2/100 г.

Висока харчова та технічна якості олії за-
лежно від сортового складу, удобрення та 
норм висіву варіює в межах 175-190 мг йоду 
на 100 г олії. Результати визначення якості 
олії лляної наведені у таблиці 3.

Як видно з даних таблиці 3, строки збе-
рігання насіння льону олійного та його сор-
товий склад мали вплив на збір і якість олії 
лляної. Максимальний вміст олії відзначено у 
сорту Лірина на початковому етапі зберіган-
ня. На період завершення зберігання вміст 
і вихід олії лляної незалежно від сортового 
складу дещо (на 1,0 та 1,3 % відносних) змен-
шувались.

Встановлена також тенденція зміни якос-
ті продукції переробки залежно від строків 
зберігання сировини. Так йодне число за-
лежно від строків зберігання знизилося з 
184,6 до 182,5 (на 1,1 %) у сорту Еврика та 
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1. За рекомендованих режимів і способів 
зберігання сировини для виробництва лляної 
олії показники її якості змінюються незна-
чно і продукція переробки відповідає вимогам 
чинних державних стандартів. 

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

жирних кислот мають погодні умови вегета-
ційного періоду. 

3. В умовах Полісся льон олійний забезпечує 
високий вихід якісної олії з йодним числом 175-185, 
що вказує на високий вміст в олії поліненасичених 
жирних кислот і дає можливість її використання 
на лікарські, харчові та технічні потреби.

ВИСНОВКИ
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від 180,5 до 179,7 (на 0,4 %) у сорту Лірина. 
Йодне число дає змогу оцінити якість олії, 
придатність її для використання. Оскільки 
приєднання йоду відбувається у місці по-
двійних зв’язків у молекулах ненасичених 
жирних кислот, йодне число дає уявлен-
ня про вміст цих кислот в олії. Чим вище 
йодне число, тим легше окислюється олія, 
тому вона більш придатна для вживання в 
якості ліків (за рахунок омега-3, омега-6 
кислот), виготовлення лаків, фарб, оліфи 
та для вживання в їжу без прожарювання.

Йодні числа жирів у процесі зберігання 
насіння внаслідок окислення знижуються. 
Тому величина йодного числа є також не-
прямим показником свіжості олії (ДСТУ 
4569:2006). В наших дослідженнях також 
встановлено зменшення йодного числа, про-
те цей процес за умови зберігання у холо-
дильнику відбувався надзвичайно повільно 
(табл. 3).

Кислотне число лляної олії за збільшення 
тривалості зберігання сировини, навпаки, 
збільшувалося. Так, наприкінці строку збе-
рігання воно зросло до 2,29 у сорту Еврика 
та 2,69 у сорту Лірина, або у 1,96 та у 2,2 
раза. Однак за оптимальних умов зберіган-
ня кислотні числа були в межах дозволених 
державними нормативними документами.
Кислотне число — це одна з основних показ-
ників придатності олії для харчових потреб. 
Показник характеризує вміст вільних жирних 
кислот у жирі, кількість яких збільшується 
за рахунок розщеплення молекул тригліце-
ридів. Накопичення у жирі вільних жирних 
кислот свідчить про зниження його якості. 
Державними стандартами обмежується вміст 
вільних жирних кислот у харчових жирах. 
Значення кислотного числа характеризує то-
варний сорт і доброякісність харчових жирів, 
а вільні жирні кислоти видаляються із жирів 
при лужній рафінації.
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ВОДОСПОЖИВАННЯ СОЇ  
НА ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВО-
ПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ ЗАЛЕЖНО 
ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ 
ПОЛІССЯ 

Вступ. В умовах реформування сільського господарства Укра-
їни особливо гостро постає питання збільшення виробництва 
продукції рослинництва. У вирішенні цієї проблеми велика 
роль належить сої, вирощування якої дозволяє покращити за-

безпечення галузей народного господарства рослинним білком, високоякісною олією та поживними 
кормами для тваринництва. Розкриття потенціалу продуктивності цієї культури вимагає розробки 
адаптивних складових технології вирощування відповідно до ґрунтово-кліматичних умов зони По-
лісся. Серед таких складових є удобрення та вологозабезпечення. Мета. Визначити вплив систем 
удобрення на водоспоживання сої на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті в умовах Полісся. 
Методи. Лізиметричний, системного аналізу, порівняння. Результати. Висвітлено закономірності 
процесу водоспоживання рослинами сої за фазами розвитку на осушуваному дерново-підзолистому 
ґрунті залежно від систем удобрення. Визначено вплив позакореневого підживлення мікродобривами 
на урожайність насіння сої. Висновок. За період сходи-бутонізація соя використовує 17 % від загально-
го водоспоживання. Критичним по водоспоживанню для сої є період цвітіння-формування бобів, коли 
використовується 65 % від загального водоспоживання. За вирощування сої на удобрених фонах та за 
обробки посівів мікродобривами значно економніше використовується рослинами сої волога ґрунту 
та опадів на формування одиниці врожаю. Коефіцієнт водоспоживання в середньому знижується на 
13,3% порівняно з неудобреним фоном. 

Ключові слова: зона Полісся, осушуваний дерново-підзолистий грунт, соя, системи удобрення, водо-
споживання, коефіцієнт водоспоживання.
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Постановка проблеми. Соя була і за-
лишається однією з основних стратегічних 
продовольчих та кормових культур. Сьогодні 
Україна за виробництвом сої займає перше 
місце в Європі, восьме — у світі. Завдяки сво-
їй унікальності соя, як ніяка інша сільськогос-
подарська культура, привертає до себе увагу 
сільгоспвиробників. Вона має стабільну ціну 
та великий попит за кордоном. На держав-
ному рівні сою вирішено визначити страте-
гічною культурою і з огляду на те, що попит 
на цю культуру постійно зростає, її площі 
щорічно збільшуються. В окремих агропід-
приємствах і фермерських господарствах 
частка сої у посівах сягає 25-30% і більше. 
Аналіз показує, що у потужних господарствах 
урожайність сої становить 18-25 ц/га, а в пе-
редових до 34 ц/га. 

Соя є культурою середньостійкою до по-
сухи і здатна формувати задовільну врожай-
ність за досить обмеженої забезпеченості во-
логою, але за рівномірного розподілу опадів 
у період вегетації [1]. Разом із тим деякі до-
слідники, навпаки, вважають сою нестійкою 
до ґрунтової і повітряної посух, зазначаючи, 
що ця культура формувалася в умовах му-
сонного клімату, для якого характерною є 
значна кількість опадів і висока вологість по-
вітря [2]. Відомий дослідник бобових культур, 
академік НААН А. О. Бабич також вважає сою 

культурою вимогливою щодо умов вологоза-
безпечення [3]. 

З літературних джерел відомо, що на 
початку вегетації сої, під час інтенсивного 
розвитку кореневої системи, коли відбува-
ється уповільнений ріст вегетативної маси, 
випаровування вологи рослинами незначне 
і вони краще переносять посуху. Для про-
ростання насіння, яке поглинає не менше 
160% води від власної маси, потрібно, щоб 
в орному шарі ґрунту було не менше 30 мм 
запасів вологи. Від сходів до цвітіння спосте-
рігається невелика потреба у волозі. Найін-
тенсивніше водоспоживання спостерігається 
у фазі цвітіння і формування бобів. Протягом 
цього періоду соя може використати до 70% 
вологи від усього її споживання за весь веге-
таційний період. Нестача вологи у цей період 
може призводити до опадання бутонів, квіток, 
плодів, зменшення маси 1000 насінин, що 
спричиняє втрати урожаю. За літературними 
даними, транспіраційний коефіцієнт сої скла-
дає 500–600, тобто на одиницю сухої речо-
вини споживає 500–600 од. води, що менше, 
ніж у ріпаку, соняшника та інших культур. 
Саме ця особливість сої дозволяє відносити 
її до посухостійких культур. Сумарне водо-
споживання води рослинами сої становить 
3000-5500 м3/га, а коефіцієнт водоспоживан-
ня — 150-300 м3 на 1 ц зерна [4,5]. 
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рослин сої створюються за підтримання во-
логи в кореневмісному шарі ґрунту на рівні 
75–80 % НВ протягом усього періоду веге-
тації. Ґрунтова волога сприяє не лише рос-
ту й розвитку надземної частини рослин, а 
й впливає як зовнішній чинник на процеси 
росту коренів, посилюючи чи послаблюючи 
механічний опір ґрунту. Недостатня волого-
забезпеченість рослин сої у період вегетації 
значно знижує інтенсивність їх росту і нега-
тивно впливає на їх потенційні можливості 
та продуктивність. Тому дослідження законо-
мірностей процесів водоспоживання, особли-
во в зоні Полісся, слугує основою для обґрун-
тування оптимальних параметрів водного 
режиму при вирощуванні сої і оперативного 
планування осушувально-зволожувальних 
заходів на меліоративних системах. Також 
показники водоспоживання необхідно вра-
ховувати при оптимізації структури посівних 
площ з метою раціонального використання 
продуктивної вологи сільськогосподарськи-
ми культурами.

Методика досліджень. Експерименталь-
ні дослідження проводились на балансово-
лізиметричній станції Інституту сільського 
Полісся НААН у с. Грозине Коростенського 
р-ну Житомирської області в 39 лізиметрах-
збирачах і 43 лізиметрах-випаровувачах. Лі-
зиметри металеві, циліндричної форми, діа-
метром 100 см, заповнені монолітом ґрунту з 
непорушеною структурою з площею поверхні 
0,8 м2.

Грунт у лізиметрах дерново-середньопідзо-
листий супіщаний на моренному суглинку, 
який характеризується низькою природною 
родючістю: має низький вміст гумусу та об-
мінного калію в орному шарі та добре забез-
печення фосфором. Грунт відібрано перед 
закладкою досліду, аналітичні дослідження 
виконані в 2016 р.

Робота лізиметрів заснована на принципі 
встановлення заданого рівня ґрунтових вод 
від поверхні ґрунту та підтримання його за 
рахунок відведення або подачі води за допо-
могою водорегулювального пристрою. Кіль-
кість води, поданої в лізиметр, чи відведеної 
з нього в процесі стабілізації заданого рівня, 
становить відповідно величину втрат ґрун-
тових вод у зоні аерації та їх поповнення за 
рахунок інфільтрації.

Для вивчення впливу систем удобрення 
на ріст і розвиток сої за оптимальних умов 
зволоження у лізиметрах-випаровувачах про-
тягом вегетаційного періоду за допомогою 

водорегулюючих пристроїв підтримується 
рівень ґрунтових вод на глибині 110 см від 
поверхні.

Предметом досліджень була адаптована 
до ринкових умов, сучасна модель інтен-
сивної короткоротаційної сівозміни, яка 
передбачає вирощування комерційно при-
вабливих культур і рослинницький напря-
мок спеціалізації, з наступним чергуванням 
культур: 1. Кукурудза на зерно. 2. Соя. 3. 
Соняшник. 4. Кукурудза на зерно. 5. Люпин. 
Сівозміна розгорнута в часі. У 2017 році ви-
рощували сою (сорт Ворскла ранньостиглої 
групи). Спосіб сівби звичайний рядковий з 
шириною міжрядь 15 см та нормою висіву 
800 тис. шт./га. 

Органічні добрива в короткоротаційній сі-
возміні вносили у формі підстилкового гною 
з розрахунку 40 т/га під кукурудзу. Альтер-
нативними джерелами органіки була побічна 
продукція кукурудзи та зелена маса сидераль-
ної культури з урожайністю 8,0 т/га. 

В якості основного добрива в досліді засто-
совувалася аміачна селітра, карбамід, супер-
фосфат та хлористий калій. Азотні добрива 
вносили під час передпосівного обробітку 
ґрунту.

Позакореневе підживлення сої проводили 
комплексними мікродобривами в хелатній 
формі Ярило (3 л/га) і Реастим (3 л/га) у 
два терміни — у фазі 4 трійчастих листки та 
за 3-5 днів до цвітіння. Поживні елементи в 
мікродобривах збалансовані відповідно до 
потреб культури.

Склад мікродобрива Ярило, г/л: N 80, MgО 
-52, SО3, Fе — 5,0, Mn - 4, 

В — 2, Zn — 30, Cu -1, Мо — 0,05.
Склад мікродобрива Реастим, г/л: Р2О5 — 

25, К2О — 25, S — 7, Zn — 14-16, Cu — 3,0 
- 4,5, B — 2-3, Mn 2-4, Mo — 0,07-0,1, Co — 
0,02-0,05, гумати — 15-20.

Схему внесення макро- і мікро добрив під 
сою для відтворення агроекологічних функ-
цій осушуваного ґрунту наведено в таблиці 1.

Закладку досліду та проведення дослі-
джень здійснювали відповідно до загально-
прийнятих методик польових дослідів в зем-
леробстві та рослинництві. 

Результати досліджень. Температурний 
режим протягом вегетаційного періоду був 
у межах норми. Середня температура по-
вітря за вегетаційний період сої становила 
18,1оС. Сума ефективних температур > 5 оС 
за вегетацію становила 2207,6 оС, > 10 оС 

- 2256,3 оС, що в умовах Полісся було достат-
ньо для росту і розвитку рослин сої. 
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Таблиця 1 - Схема досліду

Таблиця 2 -Водоспоживання сої на осушувану дерново-підзолистому супіщаному ґрунті за-
лежно від фаз її розвитку і систем удобрення 

Однією з важливих умов, які забезпечують 
отримання стабільних урожаїв сільськогоспо-
дарських культур, є оптимальне забезпечення 
їх ґрунтовою вологою впродовж періоду ве-
гетації. Для звітного року характерним була 
підвищена вологість ґрунту на початку вегета-
ції — в метровому шарі запаси продуктивної 
вологи становили 198 мм. За вегетаційний пе-
ріод сої надійшло 241 мм опадів. В літні місяці 
опади випадали у вигляді короткочасних злив, 
що сприяло внаслідок промивного водного 

режиму швидкому сходженню вологи з орного 
шару ґрунту. У лізиметричних пристроях за 
регулювання водного режиму запаси воло-
ги у орному шарі ґрунту були близькими до 
оптимальних і становили в першій половині 
вегетації 32,6-36,5 мм, у другій — 25,7-35,6 
мм. Гідротермічний коефіцієнт впродовж ве-
гетаційного періоду коливався в межах 0,35-
1,36 при оптимальному режимі ГТК 1,2. Такі 
умови забезпечили формування відносно ви-
сокої врожайності зерна сої - 1,68-2,67 т/га. 

Р
О

С
Л

И
Н

Н
И

Ц
ТВ

О



Випуск 11•2018 29

Лізиметричним методом встановлено, 
що соя впродовж усього періоду вегетації 
потребує неоднакових рівнів забезпечення 
вологою. Соя не дуже вимоглива до вологи у 
першій половині вегетації. Експериментальні 
дані засвідчують, що за період сходи — бу-
тонізація рослини сої використовують 17% 
вологи від загального водоспоживання за ве-
гетацію. На фоні природної родючості ґрунту 
(без добрив) від сходів до бутонізації рослини 
сої споживають 485 м3/га води (табл. 2). 

На удобрених варіантах в цей період водо-
споживання сої підвищується до 660-725 м3/
га, або а 36-49% порівняно до неудобреного 
фону. У критичний період по вологозабез-
печенню — цвітіння — формування бобів — 
соя використала 65 % вологи від загального 
водоспоживання, зокрема у фазу цвітіння ви-
користання вологи рослинами підвищилося 
до 1104-1224 м3/га. У фазу формування бобів 
кількість використаної вологи ще зросла на 
18%, порівняно із фазою цвітіння та стано-
вила на удобрених варіантах 1384-1411 м3/
га. У період достигання насіння водовико-
ристання рослин сої зменшується до рівня 
634-690 м3/га, що складає 17% від сумарного 
водоспоживання. 

Сумарна потреба рослин у воді залежить 
від географічних умов, від тривалості вегета-
ційного періоду рослин і завжди є більшою у 
сортів, вегетація яких продовжується більш 
тривалий період. Встановлено, що величина 
сумарного водоспоживання сої сорту Ворскла 
залежала від інтенсивності споживання воло-
ги рослинами за фазами вегетації, удобрення 
та розмірів надземної маси рослин. Сумарні 
витрати води урожаєм сої залежно від сис-
тем удобрення знаходились в межах 2856-

4032 м3/га. Найменші сумарні витрати води 
(2856 м3/га) на формування врожаю (1,68 
т/га насіння сої) відмічені на контролі без 
добрив. За мінеральної системи удобрення, 
де отримано 2,32 т/га насіння сої, сумарне 
водоспоживання було на рівні 3689 м3/га, що 
перевищило контроль на 29%. Позакореневе 
підживлення рослин сої мікродобривами на 
фоні мінерального удобрення сприяє підви-
щенню врожаю сої відносно контролю на 
48-55 %. При цьому відмічено збільшення 
сумарних витрат вологи на формування вро-
жаю при застосуванні мікродобрива Ярило 
на фоні мінерального удобрення до 4025-
4098 м3/га, при застосуванні Реастиму - до 
3942-3966 м3/га. Кращі умови для форму-
вання врожаю сої (2,67 т/га) склалися на 
фоні органо-мінеральної системи удобрення. 
На даному варіанті відмічено максимальний 
показник сумарного водоспоживання (4032 
м3/га) (рис.1). У балансі сумарного водоспо-
живання на частку опадів (2410 м3/га) при-
падає 62,9% і відповідно на ґрунтову вологу 
лише 37,1%.

Поряд із показником сумарного водо-
споживання сільськогосподарських культур 
важливим є коефіцієнт водоспоживання, 
який характеризує кількісні витрати води 
рослинами на формування одиниці врожаю. 
Рослини, за доброї забезпеченості поживни-
ми речовинами, значно раціональніше ви-
користовують ґрунтову вологу, тому що вони 
краще розвинені й мають більшу кореневу 
систему. Згідно з отриманими результатами 
лізиметричних досліджень рослини сої більш 
продуктивно використовують вологу на удо-
брених варіантах. Це проявлялось у зниженні 
коефіцієнтів водоспоживання на удобрених 

Рисунок 1. Водоспоживання сої протягом вегетації, т3/га В
од
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варіантах порівняно з неудобреним фоном. 
Найбільший коефіцієнт водоспоживання 
(1700 м3/т) відмічено на контролі без добрив. 
Аналізуючи взаємозв‘язок коефіцієнта водо-
споживання і урожайності рослин, видно, що 
ці два фактори знаходяться у тісній залеж-
ності та формують криві, які демонструють 
зворотну аналогію: чим менший коефіцієнт 
водоспоживання, тим вища урожайність, і 
навпаки. Коефіцієнт водоспоживання мав 
найменші значення при застосуванні тра-
диційної органо-мінеральної системи удо-
брення, за якої на формування 1 т насіння 
сої витрачалося 1510 м3/т вологи. Зниження 
становило 13,3% порівняно з неудобреним 
фоном. На даному варіанті волога викорис-
товувалася найбільш ефективно. Такий же 
рівень використання вологи (1520 м3/т) на 
формування врожаю відмічено і за альтерна-
тивної системи удобрення, яка передбачає 
застосування побічної продукції попередника 
та сидерату на фоні мінерального живлення. 
При застосуванні мікродобрива Реастим кое-
фіцієнт водоспоживання становив 1580-1583 
м3/т, при застосуванні мікродобрива Ярило 
волога використовувалась більш економно 

— на формування 1 т зерна її витрачалось 
1560-1570 м3/т. Підвищення ефективності 
використання вологи рослинами зумовлено 
не зниженням транспірації, а збільшенням 
її частки в загальному випаровуванні води, 
посиленням активності фотосинтетичних і 
ростових процесів, як і безпосередньо водо-
постачання, тобто оптимізації фізіолого-біо-
хімічних процесів формування їх продуктив-
ності.

Встановлено, що в технології вирощуван-
ня сої оптимізація поживного режиму осу-
шуваного дерново-підзолистого супіщаного 
ґрунту за рахунок поєднання мінеральних до-
брив (N40Р60К60) з позакореневим підживлен-
ням у критичні фази розвитку для уникнення 
дефіциту окремих елементів живлення мікро-
добривами Ярило і Реастим підвищує стій-
кість культури до стресових факторів, змен-
шує ризики, пов’язані з дією несприятливих 
чинників навколишнього середовища зони 
Полісся, забезпечує отримання врожайності 
насіння цієї культури на рівні 2,39–2,62 т/га 
та зберігає потенціал родючості осушуваного 
дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, за-
безпечує економію водних ресурсів на 13%.

ВИСНОВКИ

1. Лізиметричним методом встановлено, 
що найбільшу кількість вологи рослини сої спо-
живають за період цвітіння-формування бобів, 
під час інтенсивного накопичення вегетатив-
ної маси, тому він є критичним, щодо викорис-
тання вологи (в цей період використовується 
вологи 65% від загального водоспоживання). 

2. Середньозважений показник водовико-
ристання рослинами сої в досліді становить 
3829,5 м3/га. Доведено, що спільна дія міне-
ральної системи удобрення та мікродобрив 
оптимізує мінеральне живлення рослин сої, 

створює передумови для підвищення її вро-
жайності та сприяє економії водних ресурсів. 
У даних варіантах на формування 1 т врожаю 
використано 1570-1583 м3/т вологи, що на 
5-7% нижче, ніж на контролі без добрив.

3. Найефективніше волога використову-
ється на фоні органо-мінеральної системи 
удобрення, де на формування 1 т зерна сої 
витрачається найменше вологи -1510 м3/т. 
Коефіцієнт водоспоживання в середньому зни-
жується на 13 % порівняно з неудобреним 
фоном.
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ВИРОЩУВАННЯ СПЕЛЬТИ 
ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ В УМОВАХ 
ПОЛІССЯ

Вступ. Спельта озима (Triticum spelta L.) — малодослі-
джений вид плівчастої високобілкової пшениці; стійка 
до несприятливих факторів, що сприяє вирощуванню її 
за органічного землеробства. Метою дослідження було 
вивчення особливостей росту і розвитку спельти на дер-
ново-підзолистих ґрунтах Полісся, використовуючи для 
удобрення і захисту від грибних хвороб препарати біо-
логічного походження. Умови та методика дослідження. 
Дослідження проводили впродовж 2016–2017 рр. Сприят-
ливим для вирощування культури був 2016 р., проте 2017 
р. — посушливий на фоні зниження родючості ґрунту. 
Для закладання досліду використовували сорт спельти 

озимої Зоря України. Методом позакореневого підживлення посівів культури застосовували біодо-
брива, а для захисту рослин від грибних хвороб — біопрепарати, що дозволені для використання в 
органічному землеробстві. Результати досліджень. Встановлено, що на посівах спельти озимої серед 
грибних хвороб домінував септоріоз листя, розвиток якого на контрольному варіанті становив — 
10,7 %. У середньому за роки досліджень, обприскування посівів біопрепаратами забезпечило отри-
мання 2,18–2,30 т/га зерна з умістом білка 15,5–17,1 % та рентабельністю виробництва 210–231 %. 
Висновки. Застосування біологічних препаратів на спельті озимій забезпечує збереження врожайності 
зерна на 12,2–16,7 % із високим вмістом білка та рівнем рентабельності.

Ключові слова: органічне виробництво, спельта озима, біологічні препарати, фітосанітарний стан 
посівів, продуктивність, якість зерна, рентабельність.
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Постановка проблеми. В останні деся-
тиліття відновився інтерес до нетрадицій-
них видів пшениці, перш за все, до спельти 
(Triticum spelta L.). Підвищена увага до цієї 
культури зумовлена низкою факторів, серед 
яких ключовими є придатність до низькоза-
тратного землеробства, а також харчові і тех-
нологічні переваги. Вони розглядаються як 
джерела зерна для «здорового харчування».

Спельта є цінною зерновою культурою для 
споживання, яка користується попитом як 
в Україні, так і за кордоном. Високобілкове 
(до 25 %) та малокалорійне (127 кКал) зерно 
містить усі незамінні амінокислоти, макро- і 
мікроелементи в збалансованому вигляді; ви-
користовується для дієтичного харчування, в 
кулінарії, косметології [1].

Протидія рослин пошкодженню шкідника-
ми і ураженню збудниками хвороб забезпечу-
ється наявністю генів стійкості. Це дозволяє 
уникнути використання хімічних засобів за-
хисту рослин, що відповідає вимогам орга-
нічного землеробства [2, 3].

Останнім часом збільшується кількість 
публікацій, присвячених всебічному ви-
вченню спельти: походженню та ураженню 
виду шкідливими організмами, харчовим 
властивостям продукції, ідентифікації зразків 

культури, придатності до органічного земле-
робства, впливу погодних умов на продуктив-
ність і якість продукції [4–10]. 

В Україні проведено недостатньо комплек-
сних досліджень із вивчення особливостей 
вирощування спельти озимої, її стійкості до 
несприятливих біотичних та абіотичних чин-
ників і формування продуктивності в Поліссі.

Тому завданням наших досліджень є ви-
вчення особливостей вирощування спельти 
озимої за умов органічного землеробства в 
Поліссі із застосуванням препаратів біоло-
гічного походження.

Методика та умови досліджень. Досліджен-
ня проводили на дослідному полі Інституту сіль-
ського господарства Полісся НААН (м. Житомир) 
упродовж 2016–2017 рр. Ґрунт — дерново-підзо-
листий супіщаний, характеризувався різними 
середньозваженими показниками (табл. 1).

У 2016 р. досліджень ґрунт ділянки харак-
теризувався слабокислою реакцією, гідролі-
тична кислотність становила на рівні 1,60 мг-
екв./100 г ґрунту, вмістом гумусу — 1,33 % 
та середньою забезпеченістю гідролізованим 
азотом, рухомими формами калію і підвище-
ною — фосфору. У 2017 р. дослідження про-
водили на ділянці із значно кислою реакцією 
ґрунтового розчину; низьким вмістом гумусу, 
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Таблиця 1. Агрохімічні показники ґрунту (0-20 см) дослідної ділянки (вміст на абсолютно 
суху наважку)

Рис. 1. Розвиток грибних хвороб спельти озимої залежно від застосування препаратів біо-
логічного походження, % (2016-2017 рр.)

гідролізованого азоту та середнім — за рухо-
мими формами фосфору і калію.

Вирощувався сорт спельти озимої Зоря 
України [2]. Попередником був овес, що ви-
користовували на зелену масу.

Методом позакореневого підживлення по-
сівів (триразове обприскування) протягом 
вегетації рослин застосовували препарати, 
дозволені для використання в органічному ви-
робництві, зокрема біопрепарати: Агат - 25 К, 
Біокомплекс БТУ і Грейнактив - С (проходить 
випробування в органічному землеробстві) та 
біодобрива: Українські гумати, Гумісол плюс 
і Д - 2 М (табл. 2). Дослідження проводили 
за загальноприйнятими методиками [10, 11].

Погодні умови вегетаційних періодів від-
різнялися за роками досліджень. 2016 р. за 
кількістю та періодичністю опадів і темпера-
турним режимом був сприятливим для росту 
і розвитку спельти, проте 2017 р. — посуш-
ливим під час відновлення вегетації на фоні 
осінньої нерозкущеності (пізні сходи), що 
вплинуло на зниження густоти стеблостою 
і загальну продуктивність зерна.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Зернові колосові культури уражуються 
збудниками ряду хвороб переважно грибної 
етіології. Недобір урожаю зернових від комп-
лексу хвороб становить у середньому 12–18 % 
(Л. М. Верещагин, 2001; В. В. Лихочвор, 2001).

Встановлено видовий склад збудників хвороб 
листя спельти озимої: борошниста роса (Blumeria 
graminis (DC.) f. sp. tritici Speer.), бура іржа 
(Puccinia recondita Dietel & Holw.), септоріоз листя 

(Septoria tritici Desm. (телеоморфа Mycosphaerella 
graminicola (Fuckel) J. Schröt), Stagonospora 
nodorum (Berk.) E. Castell. & Germano (телео-
морфа Phaeosphaeria nodorum (E. Müll.) Hedjar.), 
піренофороз (Pyrenophora tritici-repentis (Died.) 
Drechsler), темно-бура плямистість (Bipolaris 
sorokiniana (Sacc.) Shoemaker). Домінували се-
ред грибних хвороб септоріоз листя, борошниста 
роса та бура листкова іржа. Хоча порівняно з ін-
шими озимими зерновими, ця культура уражу-
ється патогенами найменше [2, 8].

Досліджено, що залежно від застосованих біо-
логічних препаратів розвиток грибних хвороб на 
спельті змінювався (рис. 1). На контролі розвиток 
септоріозу листя становив 10,7 %, а бурої лист-
кової іржі — до 8,9 %. Інтенсивно збудники цих 
хвороб розвивалися і на варіанті із підживленням 
органо-мінеральним добривом Д - 2 М. За ви-
користання біофунгіциду Агат - 25 К відмічено 
найменший розвиток септоріозу та бурої іржі.

Розвиток борошнистої роси на спельті 
озимій встановлено лише на рівні 3,5–7,1 %, 
оскільки ця хвороба більше проявляється у 
роки із підвищеною вологістю. Серед біо-
препаратів найменшу ефективність проти 
хвороби показав Біокомплекс БТУ, до складу 
якого входить біофунгіцид фітоцид. 

Отже, застосування біологічних препара-
тів Агат — 25 К та Біокомплекс БТУ на спельті 
озимій забезпечує покращення фітосанітар-
ного стану посівів, знижуючи розвиток гриб-
них хвороб у 1,5–2,0 рази.

Застосування біопрепаратів мало неодноз-
начний вплив на формування врожайності 
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зерна, чому сприяли також погодні і ґрунтові 
умови впродовж років досліджень. У 2016 році 
за більш сприятливого вологозабезпечення на 
варіантах із застосуванням препаратів отри-
мано урожайність у межах 2,48–2,70 т/га. За 
таких умов істотну прибавку урожайності 
одержано за використання активатора біоло-
гічного розвитку Грейнактив-С та біодобрив 
Українські гумати і Д - 2 М (табл. 2).

В умовах 2017 р. продуктивність спельти 
знизилася на 19–47 %, порівняно із показни-
ками 2016 р. і становила 1,62–2,02 т/га. Най-
кращі результати отримано за обробки посівів 
препаратами Гумісол плюс і Грейнактив - С.

У середньому за два роки досліджень, за 
обробки посіву біопрепаратами, урожайність 
зерна становила 2,18–2,30 т/га, або 10,7–
16,7 % прибавки до контролю. Біопрепарат 
Агат - 25 К сприяв збереженню урожайності 
лише 0,11 т/га. На його ефективність впли-
нули специфічні погодні умови (за показ-
никами температури повітря та опадів), що 
склалися у роки досліджень.

Досліджено вплив біопрепаратів на якість 
зерна спельти озимої (табл. 3). 

За даними досліджень О. М. Ружицької та О. 
В. Борисової [1] маса 1000 зерен спельти ози-
мої є досить високою і близькою до пшениці.

Встановлено, що в Поліссі за сприятливих 
умов для росту і розвитку культури (2016 р.) 
цей показник був дещо вищим — 52–55 г, 
порівняно із 2017 р. — 48–51 г.

Відомо, що вміст білка в зерні залежить 
від генотипних особливостей, екологічних 
чинників та забезпеченості рослин азотом. За 
умов посухи і загального зниження врожай-
ності білковість зерна може зрости. Проте за 
низьких температур у період наливу зерна та 
за високої забезпеченості рослин азотом у 
зерні зменшується вміст білка [3].

Результати наших досліджень свідчать, що 
вміст білка в зерні спельти був досить висо-
ким за вирощування на дерново-підзолистому 
ґрунті. Відмічена залежність цього показника 
від обробки посівів біопрепаратами. За резуль-
татами досліджень у 2016 р., на контролі вміст 

Таблиця 2. Урожайність зерна спельти озимої залежно від застосування препаратів біологіч-
ного походження

Таблиця 3. Якість зерна спельти озимої залежно від застосування препаратів біологічного 
походження
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Спельта озима, як малодосліджена 
зернова культура, є перспективною для 
вирощування за органічного землеробства 
на дерново-підзолистих ґрунтах умов По-
лісся.

2. Позакоренева обробка посівів спельти 
біодобривами Українські гумати, Гумісол 
плюс і Д - 2 М та препаратом Грейнактив-С 

забезпечила, у середньому за роки досліджень, 
отримання 2,21–2,30 т/га зерна із високою 
рентабельністю виробництва — 210–231 %.

3. Застосування біопрепарату Біокомплекс 
БТУ забезпечило ефективне регулювання роз-
витку грибних хвороб спельти озимої та фор-
мування зерна із вищим умістом білка в зерні 
(17,1 і 16,5 %).

Рис. 2. Рентабельність вирощування спельти за обробки посівів препаратів біологічного по-
ходження (2017 р.)

білка становив 15,3 %, проте за використання 
препаратів він збільшився на 0,3–1,9 %. Вищий 
показник білка в зерні (до 17,1 %) отримано 
після застосування препарату Біокомплекс БТУ.

У 2017 році встановлено незначне зниження 
вмісту білка в зерні спельти, показники якого 
становили в межах від 14,9 до 16,5 %. Найвищі 
показники отримано за обробки посівів препа-
ратами Грейнактив-С і Біокомплекс БТУ.

Варто зазначити, що отримано високу еко-
номічну ефективність вирощування спельти 

озимої в Поліссі за рахунок суттєвої заку-
півельної ціни зерна — в середньому 9000 
грн/т. Навіть за низької врожайності в умо-
вах 2017 р., рівень рентабельності вирощу-
вання культури становив 168–231 % (рис. 2).

Застосування Біокомплексу БТУ на спельті 
озимій забезпечило низьку рентабельність 
через незначну прибавку врожайності зер-
на і високу ціну препарату. Обробка посіву 
біофунгіцидом Агат-25 К була також мало-
ефективною.
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ТРИВАЛІСТЬ ФУНГІЦИДНОЇ 
АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ 
БІОЛОГІЧНОГО ТА ХІМІЧНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ ПРОТИ ЗБУДНИКІВ 
ALTERNARIA SOLANI ТА 
PHYTOPHTHORA INFESTANS

Вступ. У галузі картоплярства важливим завданням є збільшення 
врожайності й покращення якості врожаю. Але, серйозною про-
блемою для отримання високих стабільних урожаїв картоплі є 
захворювання, які знижують урожайність бульб, погіршують 
їх якість і потенційно призводять до втрат врожаю в процесі 
зберігання за рахунок поганої лежкості й розвитку комплексних 
гнилей. Тому виникає необхідність у дослідженні ефективної дії 
препаратів захисту картоплі проти найбільш поширених хвороб 
— фітофторозу та альтернаріозу. Умови та методика досліджень. 
Дослідження проводились у Житомирському національному 
агроекологічному університеті. Грунт ясно-сірий опідзолений 
супіщаний, вміст поживних речовин та реакція ґрунтового роз-
чину характерні для ясно-сірих ґрунтів Полісся. У дослідженнях 
використовували загальноприйняті методики. Результати до-

сліджень. Визначення тривалості збереження фунгіцидної активності хімічних та біологічних пре-
паратів проти збудників картоплі Alternaria solani та Phytophtora infestans показало, що найбільшу 
фунгіцидну активність проявили препарати хімічного походження, з них Антракол, з.п. (1,5 кг/га), де 
ураженість листя складала 35,8-51,9%, а із біопрепаратів кращим був Фітоспорин — М, п. (3,0 кг/га) з 
ураженістю листкової поверхні 68,3%-75,5%. Висновки. Проти збудників фітофторозу та альтернарі-
озу картоплі препарати хімічного походження були більш ефективними у порівнянні з препаратами 
біологічного походження.

Ключові слова: картопля, збудники хвороб Alternaria solani та Phytophtora infestans, хімічні та біо-
логічні препарати.
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Постановка проблеми. Наразі найбільш 
відчутні втрати врожаю картоплі пов'язані 
з ураженням рослин збудниками грибків 
Alternaria solani та Phytophtora infestans. Не-
зважаючи на певні відмінності в характері 
розвитку цих хвороб, вони мають багато 
спільного в поширенні інфекції і для зни-
ження їх поширення та розвитку використо-
вуються в основному одні й ті ж фунгіциди. 
Збудники альтернаріозу Alternaria solani та 
фітофторозу Phytophthora infestans належать 
до таких видів патогенів, які витрачають свої 
адаптивні зусилля переважно на тактику роз-
множення, удосконалюючи здатність вижи-
вання в мінливих умовах середовища про-
живання. Тому система захисту картоплі, а 
саме, використання фунгіцидів повинне бути 
спрямоване як на повне знищення популяцій, 
так і на регулювання їх чисельності на певно-
му екологічному та економічному рівнях, що 
потребує проведення досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Картопля — одна з найпопулярніших 
сільськогосподарських культур, яка вико-
ристовується у свіжому вигляді, для перероб-

ки та на кормові цілі. Середня врожайність 
картоплі складає близько 130 т/га. Однією 
з причин такої низької врожайності є по-
ширення хвороб. У даний час нараховується 
близько 30 збудників захворювань, щорічні 
втрати врожаю від яких складають від 10% 
до 60% [9].

Широко поширеним захворюванням кар-
топлі є альтернаріоз. Збудники хвороби — 
гриби роду Alternaria, з яких найбільш небез-
печним є Alternaria solani. Хвороба найбільше 
проявляється у фазі бутонізації рослин і 
розвивається протягом усього літа. Спочат-
ку на нижніх, а потім і на верхніх листках 
з'являються сухі коричневі плями. Гриб, крім 
листя, уражує стебла і рідко бульби [4]. 

Найбільше рослини картоплі уражують-
ся фітофторозом, збудником якого є гриб 
Phytophthora infestans. Хвороба призводить 
до втрат врожаю внаслідок передчасної за-
гибелі бадилля в період формування бульб, а 
також їх ураження під час вегетації, в період 
збирання та при зберіганні [5].

Спочатку альтернаріоз і фітофтороз роз-
виваються в тканинах рослин без видимих 
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симптомів. Перші ознаки ураження прояв-
ляються, зазвичай, на початку цвітіння, у 
фазі раннього бульбоутворення. Гриби легко 
проникають у тканину листя через епідерміс. 
Спори Alternaria solani з уражених ділянок 
листя переносяться вітром на велику відстань 
і стають новим джерелом інфекції. Споровід-
новленню Phytophthora infestans сприяє часта 
зміна сухої і вологої погоди. 

Поряд з впровадженням нових препаратів 
для захисту картоплі, також існує необхід-
ність у розробці підходів їх раціонального 
застосування. Діючі речовини препаратів 
для захисту від альтернаріозу і фітофторо-
зу різняться за типом активності й можуть 
бути: захисними, лікувальними і антиспо-
рулянтними [3, 7]. Захисні діючі речовини 
здатні викликати загибель перед заражен-
ням. Антиспорулянтна властивість фунгі-
цидів полягає в здатності уповільнювати 

утворення спорангіїв і знижувати їх жит-
тєздатність [10].

Наразі заходи боротьби проти альтерна-
ріозу та фітофторозу картоплі потребують 
дослідження, а саме, вивчення ефективної та 
тривалої дії препаратів захисту рослин проти 
даних хвороб. Заслуговує на увагу застосу-
вання нових препаратів хімічного і, особли-
во, препаратів біологічного походження, які 
сприяють отриманню екологічно безпечної 
продукції картоплі [1].

Завдання досліджень. Завдання до-
сліджень полягали у визначенні трива-
лості збереження фунгіцидної активності 
хімічних та біологічних препаратів про-
ти збудників картоплі Alternaria solani та 
Phytophtora infestans.

Об’єкти та методика досліджень. 
Об’єктом досліджень була ураженість площі 
листкової поверхні рослин картоплі з різною 

Таблиця 1. Фунгіцидна активність препаратів біологічного та хімічного походження проти 
збудника картоплі Alternaria solani
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тривалістю експозиції при застосуванні хі-
мічних та біологічних препаратів. 

Дослідження проводилися на дослідному полі 
та у лабораторних умовах Житомирського наці-
онального агроекологічного університету. Грунт 

— ясно-сірий опідзолений супіщаний на лесовид-
ному суглинку. Шар грунту 0-20 см характеризу-
ється наступними агрохімічними показниками: 
вміст гумусу 1,3%, реакція ґрунтового розчину 
середньокисла, вміст рухомих форм азоту та 
фосфору середній, калію — низький. 

Рослини картоплі, вирощені в польових 
умовах, обприскували в фазу бутонізації 
досліджуваними фунгіцидами. Потім листя 
відокремлювали від рослин і в лабораторних 
умовах інокулювали спорами збудників хво-
роб Alternaria solani та Phytophtora infestans. 
Експозиція складала 5, 10, 20 днів [8].

Варіанти досліджуваних препаратів: 1) 
Контроль (обприскування рослин водою), 
2) Псевдобактерін-2, в.р. (1,0 л/т), 3) Три-
хофіт, р. (5,0 л/га), 4) Фітоспорин — М, п. 
(3,0 кг/га), 5) Акробат МЦ, в.г. (2,0 кг/га), 
6) Антракол, з.п. (1,5 кг/га), Консенто 450 
SС, к.с. (2,0 л/га).

 Для вивчення використовували середньо-
ранній сорт картоплі Глазурна.

Технологія вирощування картоплі загаль-
ноприйнята для зони Полісся. Статистична 
обробка експериментального матеріалу здій-
снювалась за методикою [2, 6] з використан-
ням програми МS Excel.

Результати досліджень. Дані випробувань 
щодо визначення тривалості збереження фун-
гіцидної активності хімічних та біопрепаратів 
проти збудників картоплі Alternaria solani та 
Phytophtora infestans наведені у таблиці 1.

Результати досліджень показали, що ура-
женість листя збудником Alternaria solani 
інтенсивним було у перші 10 днів і засто-
сування біологічних препаратів знижувало 
його до 53,3-79,7%, а хімічних до 22,8-44,4%. 
На 20 добу найкращу фунгіцидну активність 
проявили хімічні препарати, де ураженість 
листя складала 35,8-48,1%. Біологічні пре-
парати за дією проявили меншу ефективність, 
ураженість листкової поверхні була високою 
і складала 68,3-80,2%. Кращим із хімічних 
препаратів був Антракол (35,8%), а з біоло-
гічних — Фітоспорин — М (68,3%).

Таблиця 2. Фунгіцидна активність препаратів біологічного та хімічного походження проти 
збудника картоплі Phytophtora infestans
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Найбільшу фунгіцидну активність про-
явили препарати хімічного походження, з 
них Антракол, з.п. (норма внесення 1,5 кг/
га), де ураженість листя складала 35,8-51,9%, 
а з біологічних препаратів кращим був Фі-
тоспорин — М, п. (норма внесення 3,0 кг/

га) з ураженістю листкової поверхні рослин 
68,3%-75,5%. Таким чином, проти збудників 
фітофторозу та альтернаріозу картоплі 
препарати хімічного походження були більш 
ефективними у порівнянні з препаратами 
біологічного походження.
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Результати досліджень фунгіцидної актив-
ності препаратів проти збудника Phytophtora 
infestans показали, що, як і у попередньому 
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ефективними були хімічні препарати у по-
рівнянні з біологічними (табл. 2).

Із хімічних препаратів кращим знову ж 
таки був Антракол, де ураженість листкової 
поверхні складала 51,9%, а з біологічних — 
Фітоспорин — М — 75,5%.

Отже, визначення тривалості збереження 
фунгіцидної активності препаратів біологіч-
ного та хімічного походження проти збудни-
ків картоплі Alternaria solani та Phytophtora 
infestans показало, що найбільшу фунгіцидну 
активність проявили препарати хімічного 
походження, а саме Антракол, де ураженість 
листя від дії препарату складала 35,8-51,9%, а 
із біопрепаратів кращим був Фітоспорин — М, 
з ураженістю листкової поверхні 68,3%-75,5%.
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ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 
СОЇ НА ОСУШУВАНОМУ ДЕРНОВО-
ПІДЗОЛИСТОМУ ГРУНТІ ЗАЛЕЖНО 
ВІД СИСТЕМ УДОБРЕННЯ  
І ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ

Вступ. Важливим є пошук шляхів підвищення врожайності ко-
мерційно привабливої культури — сої на зерно та доцільності 
вирощування її в зоні Полісся на осушуваному дерново-підзо-
листому супіщаному ґрунті. Мета. Отримати нові знання щодо 
зональних агротехнологічних аспектів вирощування сої в інтен-
сивній короткоротаційній сівозміні з врахуванням ґрунтово-клі-
матичних умов зони Полісся, які спрямовані на оптимізацію умов 
вирощування. Методи. Лізиметричний, порівняння, системного 
аналізу. Результати. Оптимізація контрольованих технологічних 
процесів в умовах Полісся, забезпечує отримання урожайності 

сої, на рівні 2,32-2,67 т/га, з вмістом білка в зерні 32,2-35%. олії 25,0-26,4%, окупністю добрив 1 кг д. р. 
зерном — 4,0-6,2 кг. Найвищий рівень урожайність зерна сої (2,12 т/га) отримано на фоні традиційної 
органо-мінеральної системи удобрення, що на 51,5% більше, ніж на фоні природної родючості ґрун-
ту. Альтернативна система удобрення за ефективністю не поступалася органо-мінеральній системі 
удобрення. Серед досліджуваних мікродобрив з точки зору підвищення урожайності перевагу мало 
Ярило, оскільки приріст урожаю від його застосування становив 9,4-10,2%, тоді як при застосуванні 
Реастиму приріст урожаю був меншим і становив 7,0-8,2%. Встановлено, що урожайність сої, де про-
водилось регулювання водного режиму ґрунту, була в середньому на 20,0-21,2% більшою порівняно з 
показниками, отриманими на варіантах без регулювання водного режиму. Приріст врожаїв свідчать 
про те, що на фоні з регулюванням водного режиму осушуваного ґрунту підвищується ефективність 
використання добрив. Висновки. Вирощувати сою в зоні Полісся вигідно, тому що на неї є стабільна 
експертна пропозиція, що пов’язано з високою ціною реалізації її зерна. Регулювання водно-повітря-
ного і поживного режимів осушуваного ґрунту є найбільш важливими факторами у комплексі заходів 
технології вирощування сої, які регулюють рівень врожайності та якість її зерна. 

Ключові слова: лізиметричний метод досліджень, осушуваний дерново-підзолистий супіщаний грунт, 
короткоротаційна сівозміна, соя, системи удобрення, водно-повітряний режим, врожайність, еконо-
мічна ефективність.

УДК 631.62:631.86:631.62 
(477.42)

Г. М. Кочик,  
А. О. Мельничук, 
кандидати 
сільськогосподарських 
наук, 

Г. А. Кучер,

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

Постановка проблеми. Соя — одна з 
найстародавніших сільськогосподарських 
культур, що вирощується у багатьох країнах 
світу [1,2]. Різноманітність використання 
сої (харчова, кормова і технічна) обумовле-
на багатством хімічного складу її насіння і 
вегетативної маси[3,4]. Серед однорічних 
зернобобових культур за вмістом і якістю 
білка вона займає перше місце [5,6]. Посі-
ви сої в основному розташовані в зоні Лісо-
степу і Степу, оскільки ця культура потребує 
родючих ґрунтів з високим умістом гумусу, 
поживних речовин із задовільною водо- і по-
вітропроникністю та з нейтральною реакцією 
ґрунтового розчину [3]. Розвиток ринку та 
підвищення попиту на цю культуру, наявність 
нових високоврожайних екологічно пластич-
них, ранньостиглих сортів сприяли розши-
ренню посівів сої, зокрема і в зоні Полісся, 
де цю культуру раніше не вирощували[4]. 
В 2017 році посівні площі сої в сільськогос-

подарських підприємствах Житомирській 
області становили 144 тис. га (див. рис. 1). 
Однак, вирощування сої в поліській зоні з 
врахуванням змін клімату набуває поширен-
ня без глибокого наукового обґрунтування 
і є ризикованим з точки зору вимогливос-
ті до ґрунту, світлового і теплового ресур-
су. Свідченням цього є обмежена кількість 
досліджень і розробок елементів технології 
вирощування сої для умов Полісся. Серед-
ня урожайність сої в зоні Полісся залиша-
ється на низькому рівні — 1,2-1,4 т/га, хоча 
потенційно можлива урожайність складає 
2,7-3,0 т/га. Тому вирощування сої в зоні По-
лісся потребує особливої уваги, особливо на 
осушуваних мінеральних ґрунтах, і вимагає 
розробки адаптивних складових технології її 
вирощування відповідно до ґрунтово-кліма-
тичних умов цього регіону. У зв’язку з цим 
виникла необхідність експериментально до-
слідити вплив оптимізації водно-повітряного 
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і поживного режимів осушуваного ґрунту з 
врахуванням потреби рослин і сівозмінного 
фактору на формування продуктивності сої. 

Мета досліджень. Експериментально 
встановити і обґрунтувати доцільність і 
перспективи вирощування комерційно при-
вабливої культури — сої на зерно на осушува-
ному дерново-підзолистому супіщаному ґрун-
ті та отримати нові знання щодо зональних 
агротехнологічних аспектів її вирощування 
з врахуванням ґрунтово-кліматичних умов 
зони Полісся, які спрямовані на оптимізацію 
умов вирощування. 

Методика досліджень. Експериментальні 
дослідження щодо ефективності різних сис-
тем удобрення на врожайність зерна і якість 
насіння сої проводили в Інституті сільського 
господарства Полісся НААН в стаціонарному 
досліді на балансово-лізиметричній станції 
з використанням лізиметричного устатку-
вання. У лізиметрах протягом вегетаційного 
періоду моделювались дві характерні для осу-
шувально-зволожуючих систем технологічні 
схеми управління рівнями підґрунтового зво-
ложення — оптимальні умови зволоження 
шляхом підтримання рівня ґрунтових вод на 
глибині 110 см від поверхні за рахунок від-
ведення або подачі води за допомогою водо-
регулювального пристрою.

Соя вирощувалась в інтенсивній коротко-
ротаційній сівозміні, яка передбачає виро-
щування комерційно привабливих культур, 
рослинницький напрямок спеціалізації з рин-
ковим спрямуванням (кукурудза на зерно 

— соя — соняшник — кукурудза на зерно — 
люпин). Структура короткоротаційної сівоз-
міни передбачає в своєму складі: зернових 
культур (кукурудза на зерно) — 40%, зерно-
бобових (соя, люпин) — 40%, технічних (со-

няшник) — 20%. Короткоротаційна сівозміна 
розгорнута в часі. У 2017 році в сівозміні ви-
рощували сою (сорт Ворскла ранньостиглої 
групи з вегетаційним періодом 110 днів) 
після кукурудзи, яка вирощувалась на зерно. 
Спосіб сівби звичайний рядковий з шириною 
міжрядь 15 см, норма висіву 800 тис. шт./га. 
Сіяли сою 28 квітня.

Грунт у лізиметричному досліді осушу-
ваний дерново-підзолистий супіщаний на 
моренному суглинку. Орний шар (0-20 см) 
такого ґрунту характеризувався наступними 
агрохімічними показниками: вміст гумусу в 
орному шарі — 1,0% (за методом Тюріна), ва-
лового азоту — 0,065% (за методом Кендаля), 
рухомого фосфору — 14,8 і обмінного калію 

— 4,1 мг/100 г ґрунту (за методом Кірсано-
ва), сума увібраних основ — 3,3 мг-екв/100г 
ґрунту (за методом Каппена-Гільковица), рН 
сольове — 5,9 (потенціометрично). Дані по-
казують, що такий грунт характеризується 
низькою природною родючістю: має низький 
вміст гумусу і обмінного калію та середньо 
забезпечений фосфором. 

Схему внесення макро- і мікродобрив під 
сою для відтворення агроекологічних функ-
цій осушуваного ґрунту наведено в таблиці 
1. Органічні добрива в короткоротаційній сі-
возміні вносили у формі підстилкового гною 
з розрахунку 40 т/га під кукурудзу. Альтер-
нативними джерелами органічної речовини 
була побічна продукція кукурудзи (14 т/га) та 
зелена маса сидеральної культури з урожай-
ністю 8,0 т/га. У сьогоднішніх нестабільних 
погодних умовах (різкі зміни денних і нічних 
температур, сезонні нерівномірні опади, по-
сухи та ін.) з метою зменшення негативних 
стресових факторів у технології вирощування 
сої на фоні основного мінерального живлення 

Рис. 1. Динаміка посівних площ в сільськогосподарських підприємствах Житомирської об-
ласті, тис. га
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(N40Р60К60) передбачали застосування позако-
реневого підживлення комплексними мікро-
добривами вітчизняного виробництва Ярило 
і Реастим, у фазі 4 трійчастих листки та за 3-5 
днів до цвітіння з нормою внесення 3 л/га.

Результати досліджень. Експерименталь-
но встановлено, що на фоні без добрив, що 
імітує фон природної родючості дерново-під-
золистого осушуваного ґрунту, урожайність 
сої за вирощування її після кукурудзи на 
зерно становила 1,40-1,68 т/га (табл. 1). З 
покращенням умов живлення урожайність 
сої істотно підвищується. Застосування тра-
диційної органо-мінеральної системи удо-
брення в сівозміні, яка передбачає післядію 1 
року використання органічних добрив у якос-
ті гною (40 т/га) та внесення, зокрема під 
культуру, мінеральних добрив у дозі N40Р60К60 
забезпечило отримання максимального рів-
ня урожайності зерна сої — 2,12-2,67 т/га, 
що на 0,72-0,99 т/га (51,5-59,0%) більше, 
ніж на фоні природної родючості ґрунту. За 

таких умов окупність 1 кг д. р. добрив до-
датковим урожаєм зерна сої становила 4,2-
6,2 кг (вар. 2). На фоні мінеральної системи 
удобрення (N40Р60К60) приріст урожаю зер-
на сої до неудобреного фону був меншим і 
становив 0,45-0,64 т/га або 32,2-38,1%. За 
мінеральної системи удобрення окупність 
1 кг д. р. добрив додатковим урожаєм зерна 
сої становила 2,8-4,0 кг (вар. 3).

Альтернативна система удобрення (вар. 8), 
яка передбачає заміну в традиційній органо-
мінеральній системі удобрення гною іншими 
місцевими відновлюваними джерелами орга-
нічної речовини (побічна продукція кукуру-
дзи –14 т/га і сидеральна маса люпину — 8,0 
т/га) сприяла суттєвому підвищенню вро-
жайності сої на 0,70-0,97 т/га (50,0-57,8%) 
до неудобреного фону і на 0,25-0,33 т/га 
(13,6-14,2%) порівняно з мінеральною сис-
темою удобрення. За альтернативного рівня 
удобрення окупність 1 кг д. р. добрив додат-
ковим урожаєм зерна сої становила 4,4-6,1 кг. 

Таблиця 1. Урожайність зерна сої в короткоротаційній сівозміні на фоні з регулюванням 
водно-повітряного режиму осушуваного дерново-підзолистого супіщаного ґрунту  залежно 
від різних систем удобрення
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Тобто альтернативна система удобрення за 
ефективністю, щодо урожайності, не поступа-
лася органо-мінеральній системі удобрення. 

Аналіз рівня приросту урожаїв сої засвід-
чив, що застосування азотних добрив у вигля-
ді традиційної аміачної селітри і мочевини за 
ефективністю були майже рівнозначні. 

Цілеспрямоване застосування у технології 
вирощування сої впродовж вегетації нових 
форм мікродобрив, в склад яких входять еле-
менти живлення в доступній для рослин фор-
мі, має позитивний вплив на ростові процеси 
сої, що дає можливість реалізації потенціалу 
її врожайності. Встановлено, що позакорене-
ве підживлення рослин сої мікродобривами 
Ярило і Реастим у два терміни на фоні міне-
ральних добрив в нормі N40Р60К60 сприяло 
збільшенню листкової поверхні рослин сої 
на 6,0-15,4% порівняно з контролем, де по-
закореневе підживлення не застосовувалося. 
В результаті енергійнішого накопичення ор-
ганічної речовини достовірно підвищилася 
на 0,13-0,19 т/га (7,0-10,2%) врожайність сої. 
Серед досліджуваних мікродобрив з точки 
зору підвищення урожайності перевагу мало 
Ярило, оскільки приріст урожаю від його за-
стосування становив 9,4-12,6%, тоді як при 
застосуванні Реастиму він був меншим і ста-
новив 7,0-8,2%. Застосування мікродобрив на 
фоні мінеральної системи удобрення підви-
щувало окупність добрив, яка підвищилася: 
від застосування Ярила від 3,9 до 5,8 кг (вар 
4 і 5), від застосування Реастиму від 3,6 до 
5,2 кг (вар 6 і 7). Зазначене вказує на те, що 
на осушуваному ґрунті спільна дія макро- і 
мікродобрив оптимізує та покращує міне-
ральне живлення рослин сої, зменшує ризи-
ки недобору врожаю, пов’язані з негативною 
дією кліматичних факторів, створює переду-

мови для підвищення її врожайності. Тобто 
рослини отримують користь від листкового 
живлення двома шляхами: інтенсивним по-
глинанням поживних елементів безпосеред-
ньо з робочого розчину, яким обприскують 
рослини, та збільшенням обсягу поглинання 
поживних речовин із ґрунту. Позакореневе 
підживлення слід розглядати як доповнення 
до системи ґрунтового живлення, а не як 
основне удобрення.

Експериментально встановлено, що регу-
лювання водно-повітряного режиму осушу-
ваного ґрунту за допомогою лізиметричного 
устаткування сприяло одержанню середньої 
урожайності сої на рівні 1,68-2,67 т/га (див. 
рис 2). Без водорегулювання рівень врожай-
ності сої зменшується до 1,40-2,12 т/га. Тобто 
урожайність сої, де проводилось регулювання 
водно-повітряного режиму ґрунту, була в се-
редньому на 20,0-21,2% більшою порівняно 
з показниками, отриманими на варіантах без 
його регулювання, що пояснюється збільшен-
ням пористості ґрунту, поліпшенням повітря-
ного і теплового режимів та мікроклімату в 
агроценозі. Встановлено, що приріст врожаю 
на фоні з регулюванням водно-повітряного 
режиму ґрунту на удобрених варіантах був 
більший відносно контролю без добрив і 
становив 0,64-0,99 т/га (38,1-59,0%), тоді 
як без його регулювання прирости врожаїв 
були меншими і становили 0,45-0,72 т/га 
(32,2-51,5%). Це вказує на те, що на фоні з 
регулюванням водно-повітряного режиму 
осушуваного ґрунту підвищується ефектив-
ність використання добрив.

Таким чином оптимізація у технології ви-
рощування сої водно-повітряного і поживно-
го режимів за рахунок застосування макро- і 
мікродобрив та сівозмінного фактору забез-

Рис. 2. Зміни урожайності зерна сої під впливом систем удобрення і водорегулювання, т/га
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печила отримання в умовах Полісся урожай-
ності сої на рівні 2,32-2,67 т/га, з вмістом 
білка в зерні 33,0-35,0%, олії 25,0-25,5%, 
окупністю добрив 1 кг д. р. зерном - 4,0-6,2 кг. 

Аналіз показників економічної ефектив-
ності засвідчує, що вирощувати сою вигідно 
тому, що на неї є стабільна експертна про-
позиція і чітке ціноутворення, що пов’язано 
з високою ціною реалізації її зерна (див. 
рис. 3). Середня ціна 1 т насіння сої у 2017 
році становила 11600 грн. Розрахунки по-
казали, що за такої  ціни урожайність сої, 
за якої досягається беззбитковість вироб-

ництва її зерна, становить 9,9-9,7 ц/га. По-
казники економічної ефективності виро-
щування сої наведені в таблиці 2. Аналіз її 
показує, що оптимізація водно-повітряного 
і поживного режимів осушуваного ґрунту 
сприяла отриманню умовно чистого при-
бутку на рівні 15606-19455 грн./га (за уро-
жайності сої 2,32-2,67 т/га). За таких умов 
рентабельність виробництва сої становила 
138-169%.

Встановлено, що застосування у техно-
логії вирощування сої позакореневого під-
живлення мікродобривами забезпечує висо-

Рис. 3 Цінова ситуація на ринку сої у 2013-2017 рр., грн./т зерна

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування сої на осушуваному дерново-підзолисто-
му супіщаному ґрунті залежно від системи удобрення, 2017 р.
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ку господарську та економічну ефективність. 
Вартість 1 га дворазової обробки посівів сої 
мікродобривом Ярило становить 644 грн., мі-
кродобривом Реастим — 812 грн. Одна грив-
ня, витрачена на придбання і застосування 

мікродобрива Ярило, окуповується 4,7-5,2 
грн., а Реастим — 2,4-2,7 грн. Зазначене до-
зволяє рекомендувати дані мікроелементи у 
виробництво для удосконалення технології 
вирощування сої в зоні Полісся.

Інноваційно-технологічні підходи при ви-
рощуванні комерційно привабливої культу-
ри - сої дають змогу збільшувати обсяги ви-
робництва зерна, що підвищує ефективність 
використання осушуваних земель, дозволяє 
більш повно використовувати агрокліматич-
ний потенціал зони Полісся.

На осушуваному дерново-підзолистому 
супіщаному ґрунті урожайність сої визна-
чається контрольованими факторами 
управління родючістю та регулюванням 
водно-повітряного режиму ґрунту, опти-
мізованою системою удобрення та науково 
обґрунтованим сівозмінним фактором, які 
істотно впливають на продуктивність аг-
роценозу. Фактор удобрення є одним з осно-
вних у комплексі заходів технології сої, що 
найбільше регулює рівень урожайності й 

якість зерна. Найкращі умови для форму-
вання максимального рівня врожайності 
(2,32-2,67 т/га) та якісних показників на-
сіння сої сорту Ворскла склались за техно-
логії, що передбачає вирощування її після 
кукурудзи на зерно з нормою висіву насіння 
800 тис. шт./га, на фоні регулювання вод-
ного режиму ґрунту з підтриманням ґрун-
тових вод на рівні 110 см від поверхні, що 
забезпечує найбільш сприятливий водно-по-
вітряний режим, із застосуванням оптимі-
зованої системи удобрення за рахунок вне-
сення мінеральних добрив у дозі N40Р60К60 
в поєднанні з підживленням рослин під час 
вегетації новими формами мікроелементів 
(Ярило і Реастим), які є ефективним спо-
собом оптимізації живлення в критичні 
періоди розвитку сої. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ВІВСА ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ 

Вступ. Овес є традиційною та незамінною культурою для зони 
Полісся та може забезпечити отримання високоякісної органічної 
сировини за умов дотримання науково обгрунтованих підходів 
щодо технології вирощування, при цьому один із головних факто-
рів відіграє система удобрення даної культури. Метою досліджень 
було виявлення ефективних шляхів підвищення зернової продук-
тивності вівса в зоні Полісся, при цьому актуальним є питання 
впливу застосування мікродобрив за умов обробки веґетуючих 

посівів вівса за різних систем удобрення. Умови та методика досліджень. Дослідження проводились 
на дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету впродовж трьох 
років (2014-2016 рр.) в п’ятипільній короткоротаційній сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах. Схе-
мою досліду передбачалося вивчення 6 варіантів удобрення, на які були накладені п`ять біологічних 
препаратів. Результати досліджень. Дослідним шляхом було встановлено, що внесення добрив сприяє 
покращенню процесів росту та розвитку рослин під час вегетації, а в кінцевому результаті підвищує 
загальні показники урожайності зерна вівса. При цьому відмічається, що дія добрив у значній мірі 
залежить від сукупної дії різних факторів, а саме: температури та зволоження, які відіграють одну з 
провідних ролей в процесах росту, розвитку та формуванні урожайності культури. Висновки. Найвищі 
середньозважені показники урожайності за три роки досліджень були отримані за умов мінеральної 
системи удобрення при застосуванні Триходерміну Бт і Гумату калію та склали 4,14 т/га та 4,13 т/
га відповідно.

Ключові слова: мікродобрива, біопрепарат, урожайність вівса, система удобрення, короткоротаційна 
сівозміна.
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Вступ. Овес — культура з високими по-
тенційними можливостями формування вро-
жайності, однак реалізація даного потенціалу 
на практиці за різних причин невелика [5]. 
Вирішальне значення для формування висо-
кої та стабільної врожайності зерна вівса при 
цьому належить ефективним технологічним 
прийомам і агротехнічним умовам, що сукуп-
но забезпечують максимальну урожайність 
та високу якість зерна [4, 8]. Сучасні тенден-
ції, що склалися в аграрному секторі України, 
зокрема внесення органічних і мінеральних 
добрив, змушують товаровиробників до по-
шуку альтернативних джерел покращення 
живлення рослин, при цьому ряд наукових 
досліджень, проведених в цьому напрямку, 
відмічає ефективність використання мікродо-
брив в позакореневому підживленні веґетую-
чих рослин. Мікроелементи, потрапляючи на 
поверхню листка, проникають у його ткани-
ни і включаються в біохімічні реакції обміну 
в рослині значно швидше (вже через 3-4 годи-
ни), ніж при внесенні твердої фракції в грунт. 
Даний прийом значно підвищує коефіцієнт 
використання мікроелементів рослиною і за-
безпечує її необхідною кількістю мікроеле-
ментів у період формування репродуктивних 
органів. Це дає змогу покращити не лише 
кількісні, але і якісні показники зерна. [3]. 
Зважаючи на актуальність та новизну даної 

проблематики, нами на базі науково-дослід-
ного стаціонару в короткоротаційній сівоз-
міні був закладений дослід щодо вивчення 
впливу різних систем удобрення в поєднанні 
з мікродобривами та біопрепаратами на про-
дуктивність вівса на ясно-сірому лісовому 
ґрунті зони Полісся.

Постановка проблеми. Сучасні технології 
вирощування вівса передбачають врахування 
цілого ряду факторів, серед яких одне з про-
відних місць займають біологічні особливості 
культури. Овес, завдяки добре розвиненій фі-
зіологічно активній кореневій системі, ефек-
тивно засвоює поживні речовини з ґрунту 
та добре використовує післядію елементів 
живлення, які залишилися від попередньої 
культури, при цьому накопичуючи значну 
кількість їх в ґрунт. Зокрема ряд науковців 
відмічає, що овес залишає після себе 3,75 т/га 
кореневих залишків, тим самим поліпшуючи 
структуру ґрунту, і тому є гарним попередни-
ком майже для всіх сільськогосподарських 
культур [1]. Неабияке значення при форму-
ванні як надземних, так і кореневих решток 
відіграє насамперед система удобрення. Так, 
дослідним шляхом встановлено, що під впли-
вом добрив збільшується озерненість волоті 
та зростає маса 1000 зерен [7, 9]. Однак до-
сягти стабільно високого рівня урожайності 
даної культури можливо лише за створення 
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сприятливих умов для росту і розвитку рос-
лин на основі застосування макро- і мікро-
елементів, які мають першочерговий вплив 
на формування продуктивності та її якісних 
показників. Ряд науковців відмічають ефек-
тивність удобрення вівса з урахуванням грун-
тово-кліматичних умов зони вирощування, 
як основного елементу технології, що має ви-
рішальний вплив на формування кількісних 
та якісних показників культури [2, 6]. 

Мета досліджень. Метою досліджень було 
виявити ефективність застосування мікродо-
брив при обприскуванні веґетуючих посівів 
вівса за різних систем удобрення та визна-
чити основний шлях можливого підвищен-
ня зернової продуктивності культури в зоні 
Полісся. 

Методика досліджень. Наші дослідження 
проводяться з 2010 року у стаціонарному 
досліді дослідного поля ЖНАЕУ у короткоро-
таційній 5-пільній сівозміні на ясно-сірому 
лісовому ґрунті. Орний шар ґрунту характе-
ризується низькою забезпеченістю гумусу, 
слабокислою реакцією ґрунтового розчи-
ну (рН КСl 5,5) та низькою забезпеченістю 
основними елементами живлення. Дослі-
дження проводили за схемою двофакторного 
польового досліду. Фактором А було перед-
бачено системи удобрення: 1. Біологічний 
контроль; 2. Органічна система (гній 50 т/
га); 3. Органо-мінеральна система (50:50); 
4. Мінеральна система (N50P40K70). Фактор 
В передбачав позакореневе підживлення на 
фоні систем удобрення препаратами: Три-
ходермін БТ, р. (2л/т, 2л/га) — діючою ре-
човиною є спори і міцелій гриба-антагоніста 
Trichoderma lignorum, а також побічні відходи 
його життєдіяльності, які застосовуються 
для захисту рослин від широкого спектру 
грибкових і бактеріальних захворювань; Гу-
апсин, р. (4-6 л/га) — бактерії Pseudomonas 
aureofaciens, застосовується проти шкідни-
ків та хвороб, сприяє підвищенню імунітету, 
Мочевин К №1, р. (1л/га) — діюча речови-
на — макроелементи (NPK), мікроелемен-
ти 0,1%, сприяє розвитку кореневої систе-
ми, біомаси рослин та покращує їх імунну 
систему; Мочевин К №2 — діюча речовина 

— макроелементи (NPK), мікроелементи 1 
г/л, сприяє зменшенню потреби рослин у 
волозі, при цьому підвищує стійкість до за-
сухи, сприяє утворенню додаткових пагонів, 
прискорює дозрівання; Гумат калію рідкий 
торф’яний (2 л/га) — діюча речовина — ма-
кроелементи (NPK), мікроелементи 0,3-2,5 
г/л, підвищує стійкість рослин до посухи, за-

морозків, сприяє кращому росту і розвитку 
рослин. За абсолютний контроль прийнято 
обприскування рослин водою. Рослини об-
прискувались препаратами у фазу інтенсив-
ного росту згідно з рекомендаціями щодо їх 
застосування.

Висівали овес сорту Житомирський з нор-
мою висіву 3,5 млн. зерен на 1 га з послідую-
чим підсівом конюшини червоної. Основний 
обробіток ґрунту — поверхневий, попере-
дник — пелюшко-вівсяна суміш. Технологія 
вирощування загальноприйнята для зони По-
лісся. Обліки, спостереження і аналізи вико-
нували у відповідності з загальноприйнятими 
методиками [4]. 

Результати досліджень. Встановлено, що 
урожайність вівса значною мірою залежала 
від погодних умов вегетаційних періодів у 
роки досліджень. Найгірші погодно-кліма-
тичні умови для реалізації продуктивності 
вівса спостерігали впродовж 2015-2016 рр., 
які характеризувалися високими денними 
температурами й дефіцитом вологи в ґрунті 
у початкові фази активної вегетації культури 
та не сприяли протіканню процесів кущення, 
інтенсивному росту рослин і в подальшому 
призвели до зниження показників урожай-
ності. 

Розглядаючи сумісне поєднання варі-
антів удобрення та препаратів, впродовж 
трьох років дослідження (таблиця 1), на біо-
логічному контролі показує досить високі 
показники урожайності при використанні 
таких препаратів, як Мочевин К № 2 та Три-
ходермін БТ показники яких варіюють від 
3,5 до 3,56 т/га; це, на нашу думку, може 
суттєво підвищити урожайність ярих зер-
нових культур, зокрема вівса, та вирішити 
питання щодо заміни дорогих мінеральних 
добрив органічними та вийти при цьому на 
коефіцієнт біологізації 1-0,2. 

В порівнянні з абсолютним контролем, де 
середньозважений показник урожайності за 
три роки склав 2,29 т/га, прибавка при ви-
користанні Триходерміну БТ склала 1,27 т/га 
при загальній урожайності 3,56 т/га, а Мо-
чевину К № 2 - 1,21 т/га при урожайності 
3,5 т/га. Використання інших препаратів 
також дало прибавку урожаю, що колива-
лась в межах від 0,16 до 1,1 т/га. 

Найнижчі показники урожайності за умов 
біологічного контролю зафіксовані при вико-
ристанні Мочевин К № 1 і складають — 2,45 
т/га, при цьому слід відмітити, що застосу-
вання даного препарату на інших системах 
удобрення також показує значно нижчі по-
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казники урожайності. Це, на нашу думку, 
пов’язано з погодно-кліматичними умова-
ми, які склались в роки досліджень, зокрема 
високі температурні режими, які негативно 
вплинули на отримані показники при вико-

ристанні даного препарату. Тому викорис-
тання даного препарату в посушливі роки на 
ярих зернових культурах є малоефективним, 
бо даний препарат не сприяє підвищенню 
стійкості рослин до посухи. 

Таблиця1. Урожайність вівса залежно від біологічних препаратів та систем удобрення, т/га 
(2014 — 2016 рр.)
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Аналізуючи органічну систему (гній 
50 т/га) найвищі показники урожайності 
зафіксовані при використанні Мочевину 
К № 2 — 3,34 т/га, Гумату — 3,44 т/га та 
Триходерміну Бт 3,18 т/га, а найвищі за 
умов контролю — 2,59 т/га.

При органо-мінеральній системі (50:50) 
вищою урожайність була відмічена при за-
стосуванні Триходерміну, Гуапсину та Гумату, 
показники яких коливалися в діапазоні від 
3,74 до 3,99 т/га.

При мінеральній системі (N50P40K70) спосте-
рігалася позитивна тенденція щодо зростання 
врожайності з усіх препаратів при порівнянні з 

контролями та найвищі показники врожайності 
були відмічені при застосуванні Триходерміну 
Бт та Гумату калію — 4,14 і 4,13 т/га відповід-
но. Ці показники є найвищими за весь період 
досліджень 2014-16 рр.

Порівнюючи контролі за різних систем 
удобрення з абсолютним контролем, слід 
відмітити, що всі контролі є вищими за аб-
солютний контроль, так найвищі показники 
врожайності спостерігалися за мінеральної 
системи удобрення — 2,85 т/га. При інших 
системах удобрення показники контролів є 
практично рівнозначними і коливаються в 
межах 2,59 — 2,85 т/га.

Таким чином, наші дослідження показа-
ли позитивний вплив систем удобрення на 
урожайність вівса. При цьому накладання 
на системи удобрення мікродобрив та біо-
препаратів сприяли додатковому підвищен-
ню цього показника. Однак в залежності від 
виду препарату, кліматичних умов року та 
системи удобрення показники урожайності 
значно варіювали, нами були відмічені най-
вищі середньозважені показники, що були 

зафіксовані за умов мінеральної системи 
удобрення і становили при застосуванні Три-
ходерміну — 4,14 т/га та Гумату 4,13 т/га. 
В той час найвищі показники за органічної 
системи удобрення були зафіксовані при вико-
ристанні Триходерміну і склали 3,99 т/га та 
Гаупсину — 3,9 т/га. Тобто, в цілому можна 
констатувати високу ефективність впливу 
мікродобрив та біопрепаратів на формуван-
ня урожайності вівса.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ И 
РЕГУЛЯТОРА РОСТА  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ВАЛЕРИАНЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ

Введение. Одной из наиболее востребованных лекарственных 
культур для производства лекарственных препаратов на нату-
ральной растительной основе в Республике Беларусь является 
валериана лекарственная (Valeriana officinalisL.). Методика ис-
следований. Полевые исследования проводились в 2012–2014 гг. 
на дерново-подзолистой связносупесчаной почве, развивающей-
ся на водно-ледниковой супеси, подстилаемой с глубины 0,6 м 
легким моренным суглинком. Микроудобрения вносили в форме 
Адоб бора, Адоб меди и Адоб цинка в почву перед высадкой 
рассады и по вегетирующим растениям путем трехкратной не-
корневой подкормки в фазу 3–4 настоящих листьев, в фазу 5–6 
листьев и в фазу 10–12 листьев. Результаты. Для получения кор-
ней и корневищ с максимальным содержанием экстрактивных 
веществ (33,8%) и наибольшего их сбора с единицы площади 

(15,6ц/га) рекомендуется трехкратное внесение В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15)) с соотно-
шением 2:1:3 на фоне органических и минеральных удобрений (Фон — 60 т/га навоза + N135P60K120.). 
Выводы. Дополнительная обработка растений физиологически активным веществом Эпин способ-
ствовала дальнейшему повышению урожайности корней и корневищ (до 48,2 ц/га), но значительно 
снижала содержание в них экстрактивных веществ, хотя сбор их с единицы площади остается на том 
же уровне (15,4 ц/га).

Ключевые слова: Валериана, урожайность, микроудобрения, экстрактивные вещества, продуктив-
ность.
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Введение. В последние годы широкое 
распространение получает производство 
лекарственных препаратов на натуральной 
растительной основе. Одной из наиболее 
востребованных лекарственных культур в 
нашей республике для производства та-
ких препаратов является валериана лекар-
ственная (Valeriana officinalis L.). Однако 
производимое количество корней и кор-
невищ валерианы лекарственной не обес-
печивает всех необходимых потребностей 
Беларуси. Сохранение существующего би-
ологического разнообразия растительного 
мира республики тесно связано с решением 
проблем возделывания наиболее ценных 
лекарственных растений, запасы которых 
находятся в природе на грани исчезнове-
ния. Следует отметить, что условия Бела-
руси вполне соответствуют биологическим 
особенностям валерианы лекарственной. 
Возделывается валериана в республике на 
площади 35–40 га. Требуемые объемы заго-
товок валерианы лекарственной для нашей 
республики в настоящее время возросли до 
230 тонн, а производится всего 75% от по-
требности. Недостающее количество сырья 
валерианы приходится закупать за рубежом, 
на что уходят валютные резервы. 

Возникает необходимость решения 
проблемы полного обеспечения потребнос-
ти Беларуси в этом сырье за счет расшире-
ния собственного производства в рамках 
программы импортозамещения. 

Большую роль в повышении продуктив-
ности валерианы лекарственной играет на-
учно обоснованная оптимизация ее мине-
рального питания, в частности применения 
микроудобрений. Отсутствие данных по 
эффективности применения микроудобре-
ний при возделывании валерианы лекар-
ственной обуславливает необходимость про-
ведения настоящих исследований, которые 
послужат основой для разработки системы 
применения микроудобрений под данную 
культуру. Влияние микроэлементов на про-
дуктивность валерианы лекарственной в рес-
публике ранее не изучалось и рассматрива-
ется впервые.

Условия и методика исследований. Полевые 
исследования проводились в 2012–2014 гг. на 
дерново-подзолистой связносупесчаной по-
чве, развивающейся на водно-ледниковой 
супеси, подстилаемой с глубины 0,6 м лег-
ким моренным суглинком в КСУП «Совхоз 
«Большое Можейково» Щучинского района 
Гродненской области. Эффективность микроу-
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добрений изучалась на новом технологичном 
сорте валерианы лекарственной «Анастасия».

Повторность в опытах 4-кратная. Общая 
площадь делянки составила 50,4 м2 (12 х 4,2), 
учетная — 28 м2 (10 х 2,8). Схема посадки 
рассады — 70х15 см. Норма посадки 95 тыс. 
растений на 1 гектар. Высадка рассады прово-
дилась в 3 декаде апреля в гребни с шириной 
междурядий 70 см. Схема опытов представле-
на в таблице 1. Агрохимические показатели 
почвы: рНКСl — 6,2–6,4; содержание гумуса 

— 1,7–1,9%, Р2О5 — 180–203 и К2О — 162–
197 мг/кг почвы. По содержанию подвижных 
форм бора, меди и цинка почва относилась к 
II (средней) группе обеспеченности. 

В период вегетации проводили фенологи-
ческие наблюдения и отбор растительных об-
разцов по основным фазам роста и развития. 
Наступление фенологических фаз проходило 
практически одновременно в 2012–2014 годах 
(в пределах одной декады месяца): 3–4 насто-
ящих листа — 3 декада июня; 5–6 настоящих 
листьев — 3 декада июля; 10–12 настоящих 
листьев — 3 декада августа; полная прикор-
невая розетка листьев — 3 декада сентября; 
окончание вегетации и уборка — 2–3 декада 
октября. Микроудобрения вносили в форме 
Адоб бора, Адоб меди и Адоб цинка в почву 
перед высадкой рассады и по вегетирующим 
растениям путем трехкратной некорневой 
подкормки в фазу 3–4 настоящих листьев, в 
фазу 5–6 листьев и в фазу 10–12 листьев. 

Осенью под вспашку вносили 60 т/га ор-
ганических удобрений и оптимальный для 
данных почв фон азотно-фосфорно-калийно-
го питания — N135P60K120. Азотные удобрения 
вносили вручную в предпосевную культива-
цию — N45 и в подкормки: 1-я подкормка 
(N45) в начале активного роста листовой 
массы в 3 декаде июня, 2-я (N45) — в период 
активного формирования листовой массы в 
3 декаде июля. Фосфорные и калийные удо-
брения вносили осенью под вспашку. 

Задачи исследований. Определить влияние 
борных, медных и цинковых микроудобре-
ний и физиологически активного вещества 
Эпинна на урожайность и качество корней и 
корневищ валерианы лекарственной. 

Результаты исследований. В результате 
исследований установлено, что на фоне ор-
ганических и минеральных удобрений (Фон 

— 60 т/га навоза + N135P60K120) урожайность 
корней и корневищ составила в среднем 37,8 
ц/га. При проведении на этом фоне 3-х крат-
ной некорневой подкормки бором с цинком 
(вариант 2 –Фон + В(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1)) 

урожайность корней и корневищ существен-
но возросла — на 8,3 ц/га или на 21,9% и 
составила 46,1 ц/га.

При совместном внесении в некорневую 
подкормку бора, меди и цинка с соотноше-
нием 2:1:3 (вариант 3) средняя урожайность 
корней и корневищ составила 44,4 ц/га. Но 
этот уровень урожайности ниже, чем при 
совместном внесении бора с цинком (ва-
риант 2), что связано с антагонистическим 
взаимодействием меди и цинка (вариант 
3). Поэтому в схему опыта дополнительно 
был введен вариант 4 с максимальными до-
зами цинка и минимальными меди, чтобы 
уменьшить проявление антагонизма этих 
элементов и варианты 5, 6 и 7 с дополнитель-
ной обработкой Эпином соответствующих 
вариантов 4, 2 и 3 (табл. 1).

Установлено, что при изменении соотноше-
ния бора, меди и цинка с 1:1:1 (вариант 3) до 
2:1:3 (вариант 4 — В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)
Zn(0,15+0,15+0,15)) урожайность корней и кор-
невищ возросла до уровня варианта 2 и со-
ставила 46,3 ц/га. Увеличение доз цинка до 
максимальных связано с тем, что он играет 
определяющую роль при формировании уро-
жая валерианы. Как показали результаты хи-
мического анализа растений, на основе ранее 
проведенных исследований содержание его в 
растениях валерианы имеет преобладающий 
характер, что обуславливает высокую потреб-
ность в нем. Изменение соотношение меди и 
цинка в пользу цинка способствовало тому, 
что антагонистическое взаимодействие этих 
элементов было сведено к минимуму. Однако 
урожайность корней и корневищ в варианте 
4 находилась на одном уровне с вариантом 2 
в соответствии с расчетами НСР05.

С другой стороны, сравнительный ана-
лиз урожайности в вариантах 3 и 4 пока-
зал, что данное изменение соотношения 
элементов питания существенно увеличи-
вает урожайность корней и корневищ, так 
как полученные прибавки урожайности в 
варианте 4 по сравнению с вариантом 3 (со-
ответственно 1,2; 1,7 и 2,7) были достоверны 
в 2013 и 2014 годах. 

При дополнительном внесении с 
микроэлементами физиологически актив-
ного вещества Эпин установлено существен-
ное увеличение урожайности в 2012 и 2013 
годах и тенденция к росту урожайности в 
2014 году в варианте 5 по сравнению с вари-
антом 4. Соответственно в этих вариантах с 
Эпином(5, 6 и 7) были получены наиболее 
крупные корневища.
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Таблица 1. Влияние микроудобрений на урожайность корней и корневищ валерианы (сред-
нее за 2012–2014 гг.)

Рисунок 1 — Динамика накопления общей биомассы в вариантах 1 (Фон — 60 т/га навоза 
+N135P60K120) и 5 (Фон + В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15) + Эпин)

Фазы роста и развития: 1 фаза — 3–4 настоящих листа (3 декада июня), 

2 фаза — 5–6 настоящих листьев (3 декада июля), 

3 фаза — 10–12 настоящих листьев (3 декада августа), 

4 фаза — полная прикорневая розетка листьев (3 декада сентября), 

5 фаза — окончание вегетации и уборка (2–3 декада октября).
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В ходе исследований определялась дина-
мика накопления общей биомассы растений 
(рисунок 1). Следует отметить, что наибо-
лее высокие темпы накопления биомассы 
отмечены в вариантах с применением не-
корневой подкормки микроудобрениями, 
особенно в варианте 5 при внесении в не-
корневую подкормку бора, меди, цинка с 
соотношением 2:1:3 и физиологически ак-
тивного вещества Эпин (Фон + В(0,1+0,1+0,1)
Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15) + Эпин (40 
мл/га)) по сравнению с фоном.

При совместном внесении бора, меди и 
цинка (соотношение 2:1:3 — вариант 5) на-
копление подземной биомассы по сравнению 
с вариантом без микроудобрений (вариант 2) 
к концу вегетации возросло в 1,28 раза или 
на 28,5%. Анализ динамики накопления по-
дземной биомассы показал: наиболее ак-
тивное ее формирование в относительных 
величинах отмечено в период от фазы 5–6 
(3 декада июля) до 10–12 настоящих листьев 
(3 декада августа) (рисунок 2). 

При этом подземная биомасса в варианте 
5, где получена максимальная урожайность 
корней и корневищ (Фон + В(0,1+0,1+0,1)
Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15) + Эпин(40 мл/
га)), в период от 5–6 до 10–12 настоящих лис-
тьев увеличилась в 3,28 раза, в период от 10–12 
до фазы прикорневой розетки — в 1,94 раза и 
в последующий период от фазы прикорневой 
розетки до прекращения вегетации — всего в 

1,54 раза. В то же время накопление подземной 
биомассы в абсолютных величинах по фазам 
роста постоянно возрастало к концу вегетации. 
Так, в период от фазы 5–6 до 10–12 настоящих 
листьев подземная биомасса возросла на 11,2 
ц/га, в период от 10–12 до фазы прикорневой 
розетки — на 15,2 ц/га и в последующий пе-
риод от фазы прикорневой розетки до прекра-
щения вегетации — на 17,0 ц/га. 

Как уже отмечалось, важнейшим показа-
телем качества корней и корневищ является 
содержание в них экстрактивных веществ 
(таблица 2). 

Установлено, что на фоне органичес-
ких и минеральных удобрений (Фон — 60 
т/га навоза + N135P60K120) содержание 
экстрактивных веществ в корнях и корне-
вищах составило в среднем 29,7%. При про-
ведении на этом фоне 3-кратной некорневой 
подкормки бором с цинком (вариант 2 — 
Фон + В(0,1+0,1+0,1)Zn(0,1+0,1+0,1)) содержание 
экстрактивных веществ существенно возрос-
ло — на 2,6% и составило 32,3%. 

При совместном внесении бора, меди и 
цинка (вариант 3 — В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,1+0,1+0,1)
Zn(0,1+0,1+0,1)) отмечена тенденция к 
снижению содержания экстрактивных 
веществ до 31,9% по сравнению с ва-
риантом 2. Максимальные показатели со-
держания экстрактивных веществ (33,8%) 
были получены в варианте 4 — В(0,1+0,1+0,1)
Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15)). Полученные 

Рисунок 2. Динамика накопления подземной и надземной биомассы (вариант 5 (Фон + 
В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15) + Эпин)

Фазы роста и развития: 1 фаза — 3–4 настоящих листа (3 декада июня), 

2 фаза — 5–6 настоящих листьев (3 декада июля), 

3 фаза — 10–12 настоящих листьев (3 декада августа), 

4 фаза — полная прикорневая розетка листьев (3 декада сентября), 

5 фаза — окончание вегетации и уборка (2–3 декада октября)
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прибавки в этом варианте существен-
но превышали показатели содержания 
экстрактивных веществ не только в вари-
анте 3, но и варианте 2. Как установлено, 
при внесении В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)

Zn(0,15+0,15+0,15)) на фоне органичес-
ких и минеральных удобрений отмече-
но существенное увеличение содержания 
экстрактивных веществ (ЭВ). При допо-
лнительном внесении с микроэлементами 

Таблица 2. Влияние микроудобрений на содержание экстрактивных веществ в корнях и 
корневищах валерианы (среднее за 2012–2014 гг.)

Таблица 3. Влияние микроудобрений на листовую массу и площадь листьев валерианы ле-
карственной (среднее за 2012–2014 гг.)
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Таблица 4. Влияние микроудобрений на соотношение корни/листья и массу 1 м2 листьев 
валерианы лекарственной (среднее за 2012–2014 гг.)

физиологически активного вещества Эпин 
(вариант 5) отмечено существенное сниже-
ние содержания экстрактивных веществ.

На основе урожайных данных и содержа-
ния экстрактивных веществ рассчитывался 
показатель сбора экстрактивных веществ с 
единицы площади. Установлено, что микро-
удобрения оказали существенное влияние 
на этот комплексный показатель продуктив-
ности. Максимальный сбор экстрактивных 
веществ (15,6 ц/га) получен в варианте 4 
при внесении В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)
Zn(0,15+0,15+0,15)) при соотношении бора, меди 
и цинка 2:1:3. Дополнительная обработка 
Эпином (вариант 5) не оказала существен-
ного влияния на этот показатель.

Микроэлементы оказали заметное влия-
ние на листовую массу и площадь листьев 
(таблица 3).

Максимальные показатели сбора листо-
вой массы (31,5 ц/га) и площади листьев 
(53,6 тыс. м2/га) получены в варианте 5 
при внесении В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)
Zn(0,15+0,15+0,15) + Эпин на фоне органичес-
ких и минеральных удобрений.

В ходе исследований были рассчитаны 
показатели соотношения корней и корне-
вищ к листьям, которые показывают долю 
корней и корневищ относительно листовой 
массы. Наиболее высокие показатели этого 

соотношения (1,57–1,58) были получены в 
вариантах 2 и 4. Как видно из данных, вне-
сение в некорневую подкормку бора с цин-
ком (вариант 2) и бора с медью и цинком 
в соотношении 2:1:3 (вариант 4) замет-
но увеличивает долю корней и корневищ 
относительно листовой массы. В результате 
исследований установлено, что при внесе-
нии Эпина листовая масса нарастала более 
интенсивными темпами, чем подземная. Это 
подтверждается снижением соотношения 
корней к листьям в вариантах 2 и 6, 3 и 7, 4 
и 5 (таблица 4). 

В опытах также были рассчитаны по-
казатели массы 1 м2 листьев, косвенно 
выражающие их толщину. Наиболее высокие 
значения этого показателя (59,7 г/м2) были 
получены в вариантах 2 и 4. Кроме того, эти 
варианты отличаются более высоким со-
держанием экстрактивных веществ (ЭВ) в 
корнях и корневищах. Установлена тесная 
корреляционная связь (r = 0,78) этого по-
казателя с содержанием ЭВ.

Установлено, что при изменении соотно-
шения В, Cu и Zn с 1:1:1 к 2:1:3 доля корней 
и корневищ возрастала более интенсивно, 
чем листовая масса. Об этом свидетельствует 
увеличение соотношения корней к листьям в 
вариантах 3 и 4 с 1,50 до 1,57 и в вариантах 
7 и 5 с 1,48 до 1,53.
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йВ заключение отметим, что при внесе-
нии микроэлементов бора, меди и цинка с 
соотношением 2:1:3 (вариант 4) урожай-
ность корней и корневищ осталась на том 
же уровне, как и в варианте 2. Этот вари-
ант с совместным внесением бора и цинка 
выделялся наиболее высокими показателя-
ми урожайности (46,1 ц/га). Разница меж-
ду этими двумя вариантами не превышает 
показателей наименьшей существенной 
разницы, и вариант 4 не имеет преимуще-
ства по урожайности. Однако содержание 
экстрактивных веществ существенно воз-

росло на 1,5% и составило 33,8%, а сбор 
экстрактивных веществ с 1 га возрос до 15,6 
ц/га в варианте 4 по сравнению с вариан-
том 2.

Внесение на фоне этого соотношения 
микроэлементов 2:1:3 (Фон + В(0,1+0,1+0,1)
Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15)) Эпина суще-
ственно увеличило урожайность корней и 
корневищ до 48,2 ц/га (на 1,9 ц/га), но сни-
зило содержание экстрактивных веществ до 
уровня 2 варианта (32,0%). При этом сбор 
экстрактивных веществ с 1 га в вариантах 4 
и 5 был одинаков. 

Д л я  п ол у ч е н и я  ко р н е й  и  ко р н е -
вищ с  максимальным со д ержание м 
экстрактивных веществ (33,8%) и наиболь-
шего их сбора с единицы площади (15,6 ц/
га) рекомендуется трехкратное внесение 
В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)Zn(0,15+0,15+0,15)) 
с соотношением 2:1:3 на фоне органических 
и минеральных удобрений. Дополнитель-

ная обработка растений физиологически 
активным веществом Эпин способствует 
дальнейшему существенному повышению 
урожайности корней и корневищ (до 48,2 ц/
га), но значительно снижает содержание в 
них экстрактивных веществ, хотя сбор их 
с единицы площади остается на том же 
уровне (15,4 ц/га).
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ІСГП

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ 
ПІДХОДІВ ТА БАЗ ДАНИХ В СЕЛЕКЦІЇ 
ХМЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО

Вступ. До важливих факторів оптимізації селекційного про-
цесу відноситься вдосконалення його методики і техніки на 

основі інформаційних технологій, а управління великими масивами баз даних з метою отримання 
достовірних, якісних висновків є актуальним завданням для селекції. Мета і завдання. Розробити 
структуру інформаційно-аналітичної системи, призначену для селекційної оцінки генотипів хмелю 
за комплексом ознак на основі використання взаємопов’язаних баз даних описів селекційного мате-
ріалу. Методи досліджень. У дослідженнях було використано комплекс методів: експериментальний, 
аналітичний, абстрактно-логічний та ін. Результати. Визначені основні складові та сформовано 
блоки інформаційно-аналітичної системи, яка направлена на використання накопичених баз даних 
і практичну реалізацію в селекційних програмах. Запропонована структура системи направлена на 
розширення діапазону оцінки вихідного селекційного матеріалу на основі інформаційно-аналітичних 
можливостей статистичних програм обробки баз даних параметричних показників оцінки ознак 
генотипів робочої селекційної колекції. Висновки. Використання запропонованої інформаційно-
аналітичної системи дозволить більш ефективно виявляти, нагромаджувати та коригувати знання 
про ознаки селекційних форм, що покращить результати генетично-селекційного аналізу рослин.

Ключові слова: Хміль звичайний, селекція, аналіз, інформаційна система, бази даних, ознаки.

УДК 633.791: 631.523: 
631.527:002

І. П. Штанько, 
кандидат 
сільськогосподарських наук,

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

Постановка проблеми. Прогрес хме-
лярства в світі і збалансоване нарощування 
валових зборів цінних компонентів шишок 
хмелю для задоволення потреб пивовар-
ної та інших галузей можливий лише за 
використання нових сортів з підвищеною 
стійкістю до несприятливих чинників сере-
довища [1…4]. Селекція хмелю складний 
і дуже трудомісткий процес, який вимагає 
проведення селекційної роботи як з рос-
линами жіночої, так і чоловічої статі [5], а 
велика кількість ознак, які поєднуються в 
генотипах, потребують застосування аналізу 
об’ємних масивів оцінки вихідного селек-
ційного матеріалу. 

До важливих факторів оптимізації се-
лекційного процесу відноситься вдоскона-
лення його методики і техніки [6]. Селек-
ціонери прагнуть підвищити ефективність 
селекційного процесу, оптимізувати його, 
удосконалити існуючі методичні підходи 
або розробити нові прийоми [7]. Нині все 

активніше впроваджуються інформацій-
ні складові експериментів, оцінки їх ре-
зультатів [8,9], а управління великими ма-
сивами оціночних і описових параметрів 
з метою отримання достовірних, якісних 
висновків є вкрай актуальним завданням 
для селекції. 

Мета роботи – на основі аналізу наявної 
науково-теоретичної бази розробити струк-
туру інформаційно-аналітичної системи, 
призначену для селекційної оцінки геноти-
пів хмелю за комплексом ознак на основі 
використання взаємопов’язаних баз даних 
та аналітичних можливостей стандартного 
програмного забезпечення.

Об’єкти і методи досліджень. Накопи-
чений в результаті селекційної роботи з 
хмелем звичайним матеріал був обробле-
ний і систематизований, розглянуті біо-
логічні та морфологічні характеристики, а 
також господарські особливості сортів та 
вихідного матеріалу робочих селекційних 
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гоколекцій. Оцінку генотипів хмелю прово-

дили за загальноприйнятими методиками 
UPOV TG 227/1 та ДСТУ 7027:2009 «Селек-
ція хмелю. Технологічний процес. Методи 
випробувань». Отримані дані формували в 
бази даних (БД), які орієнтовані на загаль-
ноприйняту в НЦГРРУ описову частину баз 
паспортних даних. 

Під час досліджень було використано 
комплекс методів: експериментальний, ана-
літичний, абстрактно-логічний, розрахунко-
во-конструктивний, статистичний, систем-
ного узагальнення. 

Результати та обговорення. Вирішен-
ня завдань селекції по створенню нових 
сортів рослин неможливе без різнобічно-
го вивчення об'єкту селекції, що включає 
отримання і аналіз значного обсягу ін-
формації. В зв'язку з інтенсивним розви-
тком сучасних комп'ютерних технологій 
та власних системно-методологічних по-
треб галузей знань виникає необхідність 
формування методичних інформативно-
аналітичних підходів для вирішення теоре-
тичних і прикладних селекційних завдань. 
Кириченко В. В. та інші [10..12] запропо-
нували в технологію селекції впровадити 
технології інформаційного забезпечення, 
які передбачають вирішення сукупності за-
вдань, зокрема: розробка методів систем-
них досліджень і системного аналізу, орієн-
тованих на вирішення конкретних завдань 
прикладної селекції сільськогосподарських 
культур; проектування збору, зберігання і 
переробки інформації за результатами ре-
алізації конкретних селекційних програм 
з використанням сучасних комп'ютерних 
технологій і отримання візуалізованих 
форм аналізу, зручних для прийняття кон-
кретних рішень; створення технічної бази 
інформативних систем і комплексу баз 
даних; створення систем адміністрування 
баз даних, які необхідні для формування, 
ведення та ефективного використання ін-
формаційних ресурсів.

Велика кількість господарських ознак, 
які потрібно сконцентрувати в одному сор-
ті хмелю звичайного (Humulus lupulus l.) 
потребує значних зусиль у доборі бать-
ківських пар при гібридизації, виділенні 
джерел та донорів окремих цінних ознак 
та їх комплексу. Вивчення всієї повноти 
генотипів селекційних робочих колекцій та 
видового різноманіття дозволяє не тільки 
визначати морфологічні, біохімічні, агро-
номічні, селекційні ознаки окремих ге-

нотипів хмелю, а також відслідковувати 
процеси, які відбуваються в сільськогос-
подарському біоценозі на рівні окремого 
сорту. Всі ці параметричні показники та 
селекційні характеристики (бази родо-
водів, паспортні характеристики та ін.) 
є вихідною інформацією для проведен-
ня аналітичних розрахунків та науково-
го пошуку джерел, донорів цінних ознак, 
батьківських генотипів для проведення 
гібридизації. Для удосконалення роботи 
з багаточисленним вихідним матеріалом 
необхідно забезпечити швидкодоступність 
до характеристик генотипів; створити сис-
тему оцінки, інвентаризації, моніторингу 
генетичного матеріалу; створити пошуко-
во-інформаційні бази даних ознак селек-
ційних, генетичних, робочих та спеціалі-
зованих колекцій хмелю.

Дослідження були направлені на роз-
робку теоретичних і прикладних аспектів 
використання нових підходів інформацій-
ного та селекційного характеру в системі 
«накопичення знань і параметричних баз 
– їх конструювання на базі комп’ютерних 
програм – аналіз та візуалізація результа-
тів для прийняття конструктивних рішень 
з добору батьківських пар, враховуючи 
успадкування ознак та взаємодію генотипу 
з оточуючим середовищем». Формування 
інформативних баз даних, розроблення 
методів оцінки селекційного матеріалу за 
морфобіологічними ознаками є складови-
ми розробки нових підходів удосконален-
ня селекційних технологій та формування 
параметрично-статистичної платформи 
оцінки вихідного селекційного матеріалу. 
Були визначені основні складові та блоки 
інформаційно-аналітичної системи, яка 
направлена на формування і розширення 
теоретичних баз даних і практичних аспек-
тів їх реалізації в селекційних програмах 
(рис. 1).

Ця система направлена на розширення 
діапазону оцінки вихідного селекційного 
матеріалу та його стійкості до несприятли-
вих факторів довкілля і запропонована на 
інформаційно-пошуковій та експертній базі 
стандартних можливостей офісних і статис-
тичних програм, включає накопичені бази 
даних параметричних показників оцінки 
морфологічних, господарських та біохіміч-
них ознак генотипів робочої селекційної 
колекції. 

Технічною компонентою такого селекцій-
ного аналізу є засоби інформаційних техно-
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Рис. 1.  Архітектура інформаційно-аналітичної системи використання селекційно-генетич-
них методів  у селекційному процесі хмелю звичайного

логій та комп'ютерної техніки. Тільки за їх 
використання є можливим змістовна інтер-
претація результатів теоретичного аналізу 
і обґрунтування прийняття рішень на його 
основі [12]. Програмні можливості пакетів 
Statistica, Access, Excel дають можливість 
проводити первинну статистичну обробку 

електронних журналів обліків і спостережень, 
формувати бази даних, проводити системний 
аналіз будь-якого формату з використанням 
різних видів статистичного та селекційного 
аналізу. Це дозволяє розширити методологію 
використання засобів інформаційних техно-
логій в прикладній селекції.
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Використання запропонованої інформа-
ційно-аналітичної системи на базі сучасних 
аналітично-статистичних можливостей 
комп’ютерних програм в селекції дозволить 
більш ефективно виявляти, нагромаджу-

вати та коригувати знання про ознаки се-
лекційних форм, що покращить економічні 
результати фундаментального генетично-
селекційного аналізу рослинних форм хмелю 
звичайного.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО 
ПРЕПАРАТУ ХЕТОМІК ПРОТИ ХВОРОБ ХМЕЛЮ
Розробник - Інститут сільського господарства Полісся НААН.

Автори: Венгер О.В., Федорчук Н.А., Степаненко О.М.

Відсутність в Україні високоефектив-
них препаратів для захисту кореневої 
системи рослин хмелю, значні витрати 
на придбання іноземних (не завжди ефек-
тивних і екологічно сприятливих) пре-
паратів, негативно впливає на розвиток 
Українського хмелярства. В зв’язку з цим, 
у 2016-2018 рр. науковцями  інституту 
проведені дослідження із встановлення 
ефективності нового вітчизняного мікро-
бного препарату Хетомік проти кореневих 
гнилей хмелю. Обробка маток навесні від-
разу після обрізки забезпечує зниження  
поширення кореневих гнилей до 20 %, із  

зменшенням ураження на 50 %. Прибавка 
врожаю при цьому становить 0,3–0,41 т/
га з рівнем рентабельності до 264,7. Обро-
біток посадкового матеріалу хмелю даним 
біопрепаратом забезпечує кращу прижив-
люваність та зменшує їх зрідженість. 

Додаткову інформацію можна отримати,  
звернувшись за адресою:

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН,

Київське шосе, 131,  м. Житомир, 10007, 
Тел. (0412) 42-92-31, 

Венгер О.В.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ 
САЛІЦИЛОВОЇ КИСЛОТИ  
НА ІНФІКОВАНІ МІКРОЖИВЦІ ХМЕЛЮ 
Вступ. Вирощування чистого від вірусів садивного матеріалу 
має практичне значення, тому що у виробничих умовах вірусів 
неможливо позбутися жодними шляхами. Комплексний підхід 
із забезпечення вірусного контролю практично стовідсотково 
гарантує отримання безвірусних рослин методами біотехнології 
in vitro, які є безальтернативними на шляху масового і швидкого 
розмноження та підвищення якості отриманих рослин. Методи 
досліджень. Дослідження з вивчення впливу саліцилової кислоти 

на регенерацію хмелю у культурі in vitro проводили за загальноприйнятими методиками. Результати 
досліджень. Саліцилова кислота проявила м’яку антивірусну дію. Рівень реалізації потенціалу анти-
вірусної дії препарату є досить високим і становить у проаналізованих випадках 42-92 %. Коефіцієнти 
при знятті показників свідчать про те, що найшвидше відбувалося зниження концентрації вірусів за 
низьких доз внесених противірусних препаратів до поживного середовища. Найменш продуктивно 
реалізація їх антивірусної дії відбулася під час оздоровлення рослин хмелю за збільшеної концентрації 
противірусних препаратів, що пояснюється їх високою токсичністю. Висновки. У результаті проведе-
них досліджень з оздоровлення регенерантів хмелю за допомогою саліцилової кислоти (СК) визна-
чили, що оптимальною концентрацією противірусного препарату є – 25 мг/л. За внесення більших 
доз відбувався ефект пригнічення регенераційних процесів та зниження маси експлантів у рослин 
хмелю, введених до культури in vitro. 
Ключові слова: хміль, сорт, регенерант, приживлення, вірус, ідентифікація, in vitro. 

УДК 577.21:633.7:633.111:631:27 

Т. І. Козлик,  
кандидат 
сільськогосподарських наук 

І. А. Джус,

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

У розвинутих країнах закладання маточ-
ників та насаджень хмелю вищих репродук-
ційних кондицій проводять повністю оздо-
ровленим садивним матеріалом, одержаним 
за лабораторних умов. До того ж на усіх ма-
точниках щорічно проводять фітосанітар-
ний і вірусологічний контроль з подальшою 
вибраковкою, за наявності хворих рослин, 
що дає можливість постійно підтримувати 
врожайність на високому рівні [2].

Вирощування чистого від вірусів садивно-
го матеріалу має практичне значення, тому 
що у виробничих умовах вірусів неможливо 
позбутися жодними шляхами. Комплексний 
підхід із забезпечення вірусного контролю 
практично стовідсотково гарантує отриман-
ня безвірусних рослин методами біотехно-
логії in vitro, які є безальтернативними на 
шляху масового і швидкого розмноження та 
підвищення якості отриманих рослин. Схема 
перевірки передбачає лабораторний аналіз та 
контроль у закритому і відкритому ґрунті, які 
доповнені методами ІФА чи ПЛР. Використан-
ня методу мікроклонального розмноження 
дозволяє оздоровлювати рослини від вірусів 
та інших патогенів [1, 4, 3].

Дослідження нових антивірусних препа-
ратів сфокусовано, переважно, на пошуках 
селективних або вибіркових препаратів. 
Роботи, присвячені вивченню нових препа-
ратів, які за механізмом дії, біохімічною та 
метаболічною активністю близькі до риба-
вирину, зокрема тіазофурин, селеназофурин, 

бензамід рибозид, бензамид та ін., свідчать 
про те, що навіть невеликі структурні від-
мінності мають великий вплив на різнома-
нітність біологічної активності цих речовин 
[17]. Застосування цих препаратів зазвичай 
не забезпечує повного звільнення від віру-
сів [13, 16, 21, 22], оскільки значною мірою 
залежить як від онтологічних особливостей 
вірусу, так і від характерстик самої рослини, 
а також від трансмембранного транспорту 
антивірусних сполук [8, 9, 14, 15]. 

Сьогодні більш як 40 антивірусних пре-
паратів є доступними для випробування в 
клінічних умовах, відтак, і для оздоровлен-
ня рослин. Серед них чинне місце посідає 
саліцилова кислота (СК), яка завдяки ши-
рокому спектру механізмів антивірусної дії 
та доступності (її застосування у порівнянні 
з синтетичними препаратами-аналогами 
нуклеозидів є значно дешевшим) є перспек-
тивним віроцидом. СК – важливий індуктор 
захисних механізмів рослини, зокрема вона 
сприяє набуттю рослиною системної антиві-
русної резистентності [6, 12], знижує провід-
ність плазмодесм і міжклітинний транспорт 
вірусу [11, 20], має прямий ефект на синтез 
вірусних компонентів [5]. 

У разі потрапляння в рослину екзогенна 
СК зумовлює в ній зсув балансу між цитокіні-
нами та ауксинами у бік накопичення остан-
ніх, що, своєю чергою, сприяє прискоренню 
росту рослини та підвищенню її продуктив-
ності [10, 18, 19]. Крім того, їй приписують 
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вплив на посилення антивірусної резистент-
ності завдяки активації мікро-РНК та підви-
щенню експресії рослинних генів, продукти 
яких беруть участь у захисних механізмах 
рослини проти патогенів. На співвідношення 
між задіяними механізмами може впливати 
рівень інфікування рослини [20]. СК здатна 
обмежувати також рух вірусу і локалізовува-
ти осередки інфекції в рослині, а також по-
силювати її резистентність до вірусу, вплива-
ючи на механізм захисту через РНК-залежне 
«мовчання» генів. Обидва ці механізми діють 
у комплексі [7]. 

Використання противірусних препаратів 
дозволяє дещо спростити технологію стери-
лізації матеріалу в біотехнології in vitro та за-
безпечити високу якість безвірусних рослин.

Однак використання противірусних пре-
паратів у поживних середовищах по-різному 
може впливати на приживлюваність, уко-
рінення та ріст мікроживців різних сортів 
хмелю.

Метою наших досліджень була розробка 
оптимальних, раціональних схем мікрокло-
нального розмноження з використанням 
противірусних препаратів та перевірка на 
плантації хмелю застосування антивірусних 
препаратів.

Методика досліджень. Дослідження з ви-
вчення впливу противірусної дії саліцилової 
кислоти на регенерацію хмелю у культурі in 
vitro проводили у відділі селекції та іннова-
ційних технологій хмелю Інституту сільсько-
го господарства Полісся НААН у 2017 році.

Схема досліду з вивчення впливу противі-
русної дії саліцилової кислоти на регенерацію 
хмелю у культурі in vitro включала варіанти з 
різними концентраціями: 1. Контроль – пожив-
не середовище без внесення СК; 2. Поживне се-
редовище + СК 0,5 мг/л; 3. Поживне середови-
ще + СК 1,0мг/л; 4. Поживне середовище + СК 
2,5мг/л; 5. Поживне середовище + СК 5,0мг/л; 
6. Поживне середовище + СК 10,0мг/л.

Дослід закладався на матеріалі хмелю, ура-
женого та виявленого на маточній плантації 
інституту та хмелегосподарств області, по-
живне середовище МС за прописом № 51. 
При вивченні питань впливу противірусних 
препаратів на регенераційні процеси мікро-
клонів використовували загальноприйняті 
методики, які затверджені в Інституті, на 
визначення зараженості вірусами, методи-
ку імуноферментного аналізу, а також діючі 
нормативні документи, ДСТУ.

Варіабельність морфологічних показників 
регенерантів у дослідах визначали матема-

тично-статистичними методами за допомо-
гою пакету програм MS Office XP 2007.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Фітовірусологічний моніторинг у насаджен-
нях хмелю ІСГП НААН проводиться з 2011 
р. методом імуноферментного аналізу із за-
стосуванням сертифікованих поліклональних 
комерційних тестових систем виробництва 
Loewe Phytodiagnostics (Німеччина), які є од-
ними з найбільш вживаних в Європейських 
профільних лабораторіях.

Для з'ясування наявності інфікування, 
поширення вірусу скручування листя хме-
лю та вірусу мозаїки хмелю відбір зразків 
було проведено у колекційних насадженнях 
хмелеплантації інституту. Проводили відбір 
стандартної проби – 10 повністю розвинених 
листків з внутрішньої частини стебла хмелю. 

Усі рослини, що мали візуальні ознаки ві-
русних захворювань, були зареєстровані і 
протягом вегетації за ними проводилось спо-
стереження. Визначали ріст рослин, зовнішні 
прояви та ступінь захворювання. Більшість 
рослин мали слабку чи середню ступінь про-
яву захворювання.

Вірус мозаїки хмелю (Hop mosaic virus) 
відноситься до групи Carlavirus і має нитко-
подібні віріони. Ознаки хвороби сильно варі-
юють в залежності від сприйнятливості гено-
типів. У одних сортів спостерігається велика 
мозаїчність листя, а у інших — посвітління 
жилок і листя або слабкий прояв мозаїчності. 
У третьої групи дуже сприйнятливих сортів 
міжвузля на верхній частині стебел сильно 
коротшають і стають твердими, тому вони 
не можуть завиватися навколо опори. Бічні 
пагони розвинені слабко, не формують квіт-
коносів, утворюють дуже деформовані шиш-
ки. Коренева система поступово відмирає, і 
через 2-3 роки рослина гине. Є група сортів, 
толерантних до мозаїки, у рослин яких на 
листках відсутні її симптоми. 

За період вегетації ознаки захворювань у 
частини рослин посилювались. Частіше по-
силення ознак хвороби відмічалося у рослин 
хворих ВМХ. У таких рослин спостерігалось 
збільшення кількості листя з ознаками хво-
роби і відставання у рості від інших рослин. 
Мозаїчне пошкодження листя рослин хмелю 
відмічалось на листках середнього і нижньо-
го ярусів і поширювалось до кінця сезону ве-
гетації. З часом жовті плями на листі буріли, 
листя зморщувалось та підсихало. А у деяких 
рослин візуальні ознаки зовсім зникали.

Збудник скручування листя хмелю — ла-
тентний вірус — Crinkle disease. Скручування 
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листя характеризується утворенням жовтого 
і закрученого вгору і всередину листя. Вони 
часто тендітні. Нове листя малих розмірів, 
а їх кінцеві частини сильно зменшені. Від-
значається асиметрія листових пластинок 
внаслідок їх редукції. Іноді на листках про-
являється облямівка жилок, і такі листки 
відмирають. У хворих рослин утворюються 
тонкі негнучкі пагони з укороченими міжвуз-
лями і вони зазвичай не завиваються. Такі па-
гони часто починають відмирати з верхівки. 
У загущених посадках хвороба поширюється 
вздовж рядів і часто вражає більше 30 % рос-
лин. На них шишки або не утворюються, або 
недорозвиваються. Вони дрібні, тендітні і в 
невеликій кількості.

У рослин хмелю з ознаками ВСЛХ ознаки 
захворювання частіше відмічались на мо-
лодому листі і краще проявлялись у травні 

– червні місяцях. Листя таких рослин мало 
більш світле забарвлення порівняно з листям 
здорових кущів хмелю, вони набували жовто-
го відтінку, листова пластинка витягувалась 
у довжину, а її краї загиналися до верху. По 
мірі росту рослин ознаки ВСЛХ зменшували-
ся і часто зовсім зникали.  

Відомо, що зовнішні ознаки вірусних 
хвороб, особливо при низьких ступенях за-
хворювань, мають схожі прояви з деякими 
фізіологічними патологіями. Частіше за все 
подібні ознаки зустрічаються у рослин з пору-
шеним обміном речовин, чи при нестачі дея-
ких елементів живлення. Тому при виявленні 
вірусних захворювань важливе значення має 
сумісно з негативним контролем проводити 
аналітичну діагностику. Найбільш поширени-
ми методами діагностування вірусних хвороб 
рослин є методи рослин-індикаторів, сероло-
гічний метод та електронно-мікроскопічний 
метод. В останній час широкого поширення 
набув імуноферментний аналіз, який дешев-
ший за електронно-мікроскопічний і у декіль-
ка разів більш чутливий, ніж методи рослин-
індикаторів і серологічний метод.

У першій частині імуноферментного ана-
лізу поверхню мікрокомірок покривали ан-
тигенспецифічними антитілами. У другій 
частині антиген зв’язується з внесеними 
антитілами і утворює комплекс антиген-ан-
титіло. У третій частині імуноферментного 
аналізу антиген-антитіло реагує з антитілами, 
поміченими пероксидазою чи фосфатазою. 
Після цього проводять ферментативну ре-
акцію 4-нітрофенілфосфату з фосфатазою, у 
результаті чого утворюється 4-нітрофенол, 
який забарвлює середовище у жовтий колір. 

Результат реакції зчитується на спектро-
фотометрі за довжини хвилі 405 нм. Аналі-
зувались рослини, які за візуальними спо-
стереженнями, мали ознаки захворювання 
протягом усього періоду вегетації. 

Всього з підозрою на наявність ВСЛХ та 
ВМХ було відібрано 135 рослин. Підтвер-
дження діагнозу спостерігали у 16,8 % зраз-
ків. Оптична густина цих зразків була вищою 
за показник негативного контролю. Лише у 
двох випадках було виявлено яскраву симп-
томатику у вигляді мозаїчного візерунку на 
листі. Під час аналізу цих зразків тестовими 
системами неузгодженість діагнозу станови-
ла майже 40 %. Кореляція між показниками 
оптичної густини була відсутня (corr = -0,058, 
р=0,776), присутня частка хибно-негатив-
них результатів під час тестування матеріалу. 
Отримані результати виявилися досить су-
перечливими, очевидно, під час скринінгових 
обстежень виявили зразки із сумішшю серо-
типів вірусу, оскільки різні штами можуть 
бути присутніми в одній рослині. 

Згідно з даними проведеного імунофер-
ментного аналізу у попередньому році від-
бирали дослідні зразки рослин, уражених 
вірусами скручування листя хмелю та віру-
сом мозаїки хмелю. Досліджувані експланти 
ввели у культуру in vitro для подальшої їх ре-
генерації та культивування на універсальних 
поживних середовищах, що містять противі-
русний препарат згідно зі схемою досліджень. 

Для визначення противірусної дії саліци-
лової кислоти на інфіковані саджанці хмелю 
вірусом скручування листя хмелю та вірусом 
мозаїки хмелю проводили культивування на 
поживних середовищах, яке тривало місяць. 
Після чого проводили пасаж на поживне 
середовище без противірусного препарату. 
Морфологічні показники мікросаджанців 
хмелю знімали після 30 днів культивування 
у культуральних кімнатах. Частину рослин 
перевіряли на наявність вірусоносійства, інші 
пасажували для подальших спостережень.

З метою оцінювання реалізації антиві-
русного потенціалу застосованого віроциду 
було проведено повторно імуноферментний 
аналіз на наявність вірусів. Саліцилова кис-
лота проявила м’яку антивірусну дію. Рівень 
реалізації потенціалу антивірусної дії пре-
парату є досить високим і становить у про-
аналізованих випадках 42-92 % (табл. 1). 
Коефіцієнти при знятті показників свідчать 
про те, що найшвидше відбувалося зниження 
концентрації вірусів за низьких доз внесе-
них противірусних препаратів до поживного 
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середовища. В обох випадках найменш про-
дуктивно реалізація їх антивірусної дії від-
булася під час оздоровлення рослин хмелю 
за збільшеної концентрації противірусних 
препаратів, що пояснюється їх високою ток-
сичністю. Досліджуючи дозозалежний ефект 
антивірусної дії СК, слід відмітити, що одразу 
після перенесення експлантів на середовище 
без віроцидів (І пасаж) відмічено пригнічен-
ня дії вірусів. Культивування мікропагонів на 
оптимізованому для хмелю середовищі МС 
свідчить, що на IV пасажі відбувається посту-
пове відновлення концентрації вірусів в екс-
плантах, які було оброблено СК в концентрації 
5 та 10 мг/л. Отже, ці дози не дали можливості 
досягти тривалої терапевтичної антивірусної дії, 
інші дві (СК 25мг/л та 50 мг/л) – мали майже 
однакову результативність. 

Аналіз проведених досліджень показує, 
що оптимум терапевтичної дози СК за оздо-
ровлення рослин хмелю становить 25 мг/л. 

Така концентрація віроциду забезпечує опти-
мальний баланс між ефектами швидкої та 
пролонгованої дії на зниження концентрації 
вірусу. Отже, ця доза дає задовільний швид-
кий ефект та максимально його поглиблює 
упродовж наступних трьох пасажів. Вона та-
кож позитивно впливає на ріст і розвиток 
експлантів хмелю. Застосування вищих доз 
не є доцільним, оскільки аналогічний ре-
зультат можна отримати через 4 пасажі за 
використання більш м’якої дози.

На досліджуваних варіантах було знято 
морфологічні показники росту та розвитку 
рослин хмелю. Відсоток приживлення у дослі-
ді коливався 97-40 % залежно від концентрації 
противірусних препаратів. Так, приживлюва-
ність мікроживців, уражених вірусом скручу-
вання листя хмелю (ВСЛХ), за застосування 
противірусного препарату СК у дозі 5 мг/л 
була близькою до контрольного варіанту (без 
застосування противірусних препаратів). 

Таблиця 1. Результати імуноферментного аналізу рослин хмелю на наявність вірусної інфек-
ції за визначення противірусної дії саліцилової кислоти (СК) 
Примітка: 0-3/12 – кількість заражених зразків з 12.

Таблиця 2. Вплив противірусної дії саліцилової кислоти на коренеутворення та ріст у висоту 
регенерантів хмелю
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Отже, підсумовуючи отримані результа-
ти з оздоровлення регенерантів хмелю за до-
помогою саліцилової кислоти (СК) визначили, 
що оптимальною концентрацією противі-
русного препарату є – 25 мг/л. Антивірус-
ний ефект відбувся швидше за застосування 
меншої дози досліджуваних препаратів. За 
внесення більших доз відбувався ефект пригні-
чення регенераційних процесів та зниження 
маси експлантів у рослин хмелю, введених до 

культури in vitro. Очевидно, нижчі концен-
трації антивірусних препаратів за хемоте-
рапії знижують ризик токсичного впливу на 
експланти. Оздоровлені експлантати були 
морфологічно вирівняними і достовірно не 
відрізнялися від контрольних зразків. Дослі-
дження у напрямку визначення ефективності 
дії віроцидів для оздоровлення експлантатів 
у культурі in vitro та тривалості терапев-
тичного ефекту тривають.

У результаті досліджень встановлено, що 
вміст СК в поживному середовищі в концен-
трації 10 та 25 мг/л значно пришвидшує про-
цеси пагоноутворення в експлантів. Збіль-
шення дози противірусного препарату СК до 
100 мг/л негативно вплинуло на розвиток 
експлантів хмелю – 100 % випало, що обумов-
лено високою токсичністю препарату. 

Кращий розвиток кореневої системи 
експлантів відмічено за застосування дози 
СК – 10 мг/л, зокрема кількість сформова-
них коренів становила 102 % від контролю 
за культивування рослин з ВСЛХ (табл. 2). 
Зростання концентрації саліцилової кислоти 
в поживних середовищах призвело до змен-
шення кількості коренів. Показник висоти 
регенерантів хмелю був у межах 2,7-5,7 см. 
Введення до поживного середовища саліци-
лової кислоти у якості противірусного препа-
рату в низьких концентраціях у першій поло-
вині вегетаційного періоду пришвидшувало 
регенераційні процеси у регенерантів хмелю 
порівняно з контрольним варіантом. Проте, 
на період зняття морфологічних показників, 
через 30 днів після пасажу, ця перевага зни-
кала і отримані результати були близькі до 
контрольного показника. 

У рослин, оброблених саліциловою кисло-
тою, вже на І пасажі спостерігали зниження 
маси експлантатів залежно від застосованої 
дози СК. Маса мікропагонів становила 35-
89 % від маси контрольних зразків. На цьому 
етапі відмічено пригнічення росту рослин, 
що піддались обробці СК в дозі у 50 мг/л і 
вище. Практично застосування всіх доз, біль-
ших за 25 мг/л, є проблематичним з точки 
зору життєздатності експлантатів хмелю, 
адже призводить до більш ніж дворазового 
зниження їх маси. 

На прикладі використання СК для оздо-
ровлення від ВМХ видно, що диверсифікація 
доз препарату має сенс лише для досягнен-
ня швидкого результату. Наприклад, згідно 
з отриманими результатами ІФА, що опису-
ють зниження концентрації вірусу ВМХ, ви-
користання дози у 50 мг/л могло б умож-
ливити вже у короткостроковій перспективі 
отримання рослин, гіпотетично вільних від 
вірусу, однак, зважаючи на наявність ток-
сичного ефекту і достовірного пригнічення 
росту рослин за вмісту СК 50 мг/л вже на І 
пасажі, застосування вищих доз не є доціль-
ним, оскільки аналогічний результат можна 
отримати за використання більш м’якої дози.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Розробник – Інститут сільського господарства Полісся НААН,
Автори – Мельничук А.О., Кочик Г.М., Кучер Г.А. 

Методологія розкриває узагальнені підходи до 
організації землекористування в умовах Полісся.

• Тваринницький напрямок розвитку госпо-
дарств.

• Рослинницько-тваринницька спеціалізація 
господарств.

• Традиційна органо-мінеральна система 
удобрення (Гній+ NРК+Сидерація), яка забез-
печує підвищення продуктивності с.-г. культур 
порівняно з неудобреним фоном більш як на 
70%, що відповідає рослинницько-тваринниць-
кій спеціалізації.

• Аналіз структури ґрунтового покриву.
• Агроекологічне групування земель з послі-

дуючою розробкою системи сівозмін.
• Дотримання правил побудови сівозміни.
• Просторове розміщення сівозмін у відповід-

ності до меж агроекологічних груп.
• Екологічний норматив розорювання агро-

ландшафту не більше 35 %.
• Екологічно придатні (граничні) площі по-

сівів кожної сільськогосподарської культури.
• Нормативне оптимальне співвідношення 

культур у сівозмінах для досягнення високих і 

стабільних урожаїв та запобігання виснаження 
ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми, яке розробля-
ється із врахуванням спеціалізації господарств 
та алелопатичних властивостей культур.

• Впровадження системи диференційованого 
обробітку ґрунту в різноротаційних сівозмінах.

• Рентабельність виробництва, за дотриман-
ням удосконалених технологій вирощування 
культур, використання кормових угідь та за 
умовами ринку сільськогосподарської продукції 
повинна становити в межах 70-120%.

• Економічна ефективність та екологічна зба-
лансованість повинні оцінюватись як однаково 
важливі чинники успішного функціонування 
оптимізованого сільськогосподарського вироб-
ництва.

Додаткову інформацію можна отримати, 
звернувшись за адресою:

Інститут сільського господарства 
Полісся НААН,

вул. Київське шосе, 13, м. Житомир, 10007, 
Тел. (0412) 42-92-31, isgpo_zt@ukr.net, 

Мельничук А.О.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО 
ХМЕЛЮ

Вступ. Вирощування хмелю як органічної культури в першу чергу 
передбачає компенсацію виносу мінеральних елементів живлення 
та органіки за рахунок сидеральних (особливо азотфіксуючих) 
культур та природних мінеральних добрив, а також біологічної 
системи захисту. Посів сидеральних культур як відновлюваного 
джерела енергії у міжряддях хмеленасаджень дає змогу одержати 
якісну органічну продукцію хмелярства. Мета досліджень – розро-

блення теоретичних та інноваційно-технологічних засад ведення хмелярства з елементами органічного 
виробництва. Методи досліджень – польові досліди, лабораторні дослідження, метеорологічні досліджен-
ня та статистичні методи аналізу. Результати проведених наукових досліджень свідчать про можливість 
вирощування хмелю за органічними агротехнологіями на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Полісся. 
Показники урожайності шишок хмелю молодих насаджень вказують на перевагу традиційної технології 
вирощування у порівнянні з варіантами органічної на 7–25 %, що в абсолютних показниках складає 
0,08–0,29 т/га. В абсолютних відсотках найвищий показник альфа-кислот отримано на органічному ва-
ріанті з використанням люпину в якості сидеральної культури – 10,7 %, або + 0,7 % до контролю та + 1,1 
% до абсолютного контролю. Висновки. Однією з обов’язкових передумов органічних агротехнологій ви-
рощування хмелю має бути сидерація міжрядь хмеленасаджень бобовими та хрестоцвітними культурами.

Ключові слова: органічний хміль, сидерат, грунт.

УДК 633.791:631.874:631. 

Л. П. Кириченко, 
О. П. Стецюк,
кандидат 
сільськогосподарських наук,

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

Постановка проблеми. Сучасні світові 
тенденції в сільському господарстві дикту-
ють необхідність зміни агрохімічної концеп-
ції землеробства на агробіологічну [1]. Ідея 
органічного виробництва (землеробства) по-
лягає у повній відмові від застосування ГМО, 
антибіотиків, отрутохімікатів та штучних мі-
неральних добрив заради отримання еколо-
гічно безпечної продукції та захисту довкілля. 
Виробництво органічних продуктів у світі ко-
ристується все більшою популярністю. Згідно 
зі статистичними даними FiBL-IFOAM [2], у 
2015 році площа земельних угідь, зайнятих 
під виробництво органічної продукції в світі, 
складала 50,9 млн. га, з них 410,550 тис. га 

– в Україні. Питаннями вирощування органіч-
ного хмелю найбільш активно займаються в 
США та Канаді [3, 4], для умов України вони 
є новими та не вивченими. Тому метою на-
ших досліджень є розроблення теоретичних 
та інноваційно-технологічних засад ведення 
хмелярства з елементами органічного вироб-
ництва. Для цього вирішувались наступні 
завдання: вплив погодно-кліматичних умов 
території на особливості функціонування 
агробіоценозу хмеленасаджень; оцінка по-
рівняльної продуктивності культури хміль 
в залежності від показників якості ґрунту і 
органічних агротехнологій вирощування.

Методика досліджень. Дослідження прово-
дяться на хмелеплантації 212 Інституту сільсько-
го господарства Полісся НААН з 2016 року, грунт 
дерново-підзолистий супіщаний. Органічні до-
брива – перепрівший гній, сидеральні культури. 
Природні мінеральні добрива, дозволені при 
органічному землеробстві – сульфат калію, 50% 

та фосфоритне борошно, 25%. Традиційні хіміч-
ні мінеральні добрива: аміачна селітра, 34%; 
суперфосфат, 20%; калій хлористий, 60% .

Норму внесення органічних та мінераль-
них добрив під рослини хмелю встановлює-
мо з урахуванням вмісту у ґрунті органічної 
речовини, мінерального азоту і елементів 
живлення на програмований урожай. 

В якості сидеральних культур як віднов-
люваного джерела органічних добрив [5] у 
міжряддях хмелю в залежності від варіантів 
висіяні: редька олійна, люпин, пелюшко-ві-
всяна сумішка.

Схема досліду включає наступні варі-
анти: 1) без добрив, чорний пар – абсо-
лютний контроль; 2) гній 40 т/га+N120 
Р100К140, чорний пар – контроль; 3) гній 40 
т/га+люпин+Р100К140; 4) люпин+Р100К140; 5) 
олійна редька+Р100К140; 6) пелюшко-вівсяна 
суміш+Р100К140.

Результати досліджень. Дослідження про-
водились у 2016–2017 роках. Погодні умови 
періоду вегетації рослин в ці роки відзначались 
перевищенням середніх температур, проте кіль-
кість опадів була нижче норми, що призвело до 
посухи. Так, у 2017 році, коли був отриманий 
перший врожай, загальна кількість опадів за 
вегетацію склала 230 мм при нормі 250–300 мм.

Основні показники якості ґрунту на ділян-
ках під закладання молодих органічних хме-
ленасаджень свідчать, що своїми характерис-
тиками грунт є придатним для вирощування 
хмелю: гумус в 0–20 см шарі складає 0,9–1,0 %, 
в 20–40 см шарі – 0,1–0,2 %, що є типовим для 
дерново-підзолистого ґрунту; кислотність ко-
ливається в межах рН 5,4–6,1; вміст елементів 
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живлення вказує на середню забезпеченість 
рухомим фосфором (295–420 мг/кг) і низьку 
обмінним калієм (70–105 мг/кг). 

Урожайність зеленої маси сидеральних 
культур у 2017 році показала перевагу в аб-
солютному відношенні за пелюшко-вівсяною 
сумішкою – 243 ц/га, найнижча урожайність у 
редьки олійної – 173 ц/га. Що стосується люпи-
ну, то на варіанті з внесенням гною його зелена 
маса була на 18 ц/га вищою, ніж з внесенням 
тільки РК (табл. 1).

Показники урожайності шишок хмелю мо-
лодих насаджень в умовах 2017 року свідчать 

про перевагу традиційної технології виро-
щування у порівнянні з варіантами органіч-
ної на 7–25 %, що в абсолютних показниках 
складає 0,08–0,29 т/га (табл. 2).

Якщо порівнювати з абсолютним контролем 
(варіант без добрив), то ми спостерігаємо зна-
чну перевагу по урожайності як традиційної 
агротехнології, за якої прибавка складає 81 %, 
або 0,52 т/га шишок хмелю стандартної воло-
гості, так і варіантів органічного виробництва, 
де прибавка сягає 36–69 %, або 0,23–0,44 т/га.

Оцінюючи ці показники, загалом слід 
наголосити, що для першого року вегетації 

Таблиця 1. Урожайність зеленої маси сидеральних культур, висіяних у міжряддях хмеленаса-
джень, ц/га

Таблиця 2. Урожайність сухих шишок хмелю, 2017 р.
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Таблиця 3. Вміст альфа-кислот в шишках хмелю, 2017 р.

молоді насадження дали досить адекватний 
урожай шишок хмелю. Скоріше всього це 
можливо пояснити і тим, що молоді наса-
дження було закладено на плантації, де хміль 
не вирощувався на протязі більше 10 років, і 
грунт «відпочив» від монокультури.

Одержані дані щодо вмісту альфа-кислот в 
шишках хмелю (табл. 3) свідчать про те, що 
в умовах 2017 р. сорт Заграва максимально 
реалізував свій потенціал щодо накопичення 
альфи по всіх варіантах досліджень. 

В абсолютних відсотках найвищий показ-
ник отримано на органічному варіанті з ви-
користанням люпину в якості сидеральної 
культури – 10,7 %, або + 0,7 % до контролю 
та + 1,1 % до абсолютного контролю. Майже 
аналогічні показники маємо на органічному 
варіанті, де в якості сидеральної культури ви-
сівали пелюшко-вівсяну сумішку. Незначно 
поступаються за даним показником органічні 
варіанти з олійною редькою та люпином з 
внесенням перегною.

ВИСНОВКИ
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Встановлено, що основні показники якості 
ґрунту на підібраних ділянках під закладання 
молодих органічних хмеленасаджень свідчать 
про доцільність реалізації схем факторіаль-
них досліджень.

Показники урожайності шишок хмелю 
молодих насаджень свідчать про перевагу 
традиційної технології вирощування у по-

рівнянні з варіантами органічної на 7–25 %, 
що складає 0,08–0,29 т/га. 

 В абсолютних відсотках найвищий показ-
ник вмісту альфа-кислот в шишках хмелю 
отримано на органічному варіанті з викорис-
танням люпину в якості сидеральної культу-
ри – 10,7 %, або + 0,7 % до контролю та + 
1,1 % до абсолютного контролю.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ  
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ХМЕЛЮ

Вступ. Постійне зростання вимог до чистоти продуктів, що 
випускаються, тенденція до використання кількісних крите-
ріїв при оцінці якості продукції вимагає детального вивчення 
вмісту окремих компонентів сировини, що є можливим завдяки 
сучасним методам дослідження. Однією з умов ефективного 
та надійного хіміко-технологічного контролю якості хмелю та 
хмелепродуктів є метод газової хроматографії . Мета досліджень 
полягала у встановленні кількості та якісного складу ефірної олії 
у сортах хмелю вітчизняної селекції на основі сучасних методів 
досліджень. Методи. Кількість ефірної олії визначали методом 
дистиляції, а її якісний склад – методом газорідинної хромато-
графії на 60 м капілярних колонках Stabilwax на хроматографі 
"Кристал 2000 М". Результати. Максимальну кількість ефірної 
олії в сортах хмелю за роки досліджень було зафіксовано у 2017 
році. Мінімальну її кількість серед тонкоароматичних сортів 
хмелю було визначено в шишках сорту Злато Полісся та Клон 
18, що становило відповідно 0,42-0,70 мл/100 г сухого хмелю. В 
ефірній олії даних сортів містилося також найменше мірцену від 
17,3 до 26,4%. Серед ароматичних сортів максимальну кількість 
ефірної олії визначено у хмелі сорту Заграва – 2,76 мл/100. В 

групі гірких сортів стабільно висока кількість олії встановлена в шишках сорту Руслан – 2,87 мл/100 г. 
Усі ароматичні та гіркий сорт Промінь мали в складі ефірної олії досить високий вміст фарнезену від 11,5 
до 18,2%. Найбільше гумулену — до 32,5% визначено в шишках сорту Ксанта. Таким чином, у вітчизняних 
сортах хмелю вміст та склад ефірної олії відповідає паспортним даним досліджуваних сортів. Висновки. 
Якісний склад компонентів ефірної олії та їх співвідношення в шишках хмелю не залежить від групової 
приналежності сорту і його хімічного складу, агротехніки вирощування та погодних умов, а є сорто-
вою ознакою, тобто контролюється на рівні геному, і є одним з біохімічних критеріїв ідентифікації 
селекційних сортів хмелю. 

Ключові слова: ефірна олія хмелю, мірцен, каріофілен, фарнезен, гумулен, сорти хмелю.
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Сучасний розвиток хімічних та біологіч-
них наук потребує більш глибокого проник-
нення в сутність досліджуваних процесів, 
детального аналізу хімічного складу різно-
манітних розчинів та біологічних об’єктів. 
Крім цього, для хімічного та біологічного 
виробництва, в тому числі для визначення 
компонентів рослинної сировини при вико-
ристанні у харчовій промисловості та фар-
макології, характерне постійне зростання 
вимог до чистоти продуктів, що випускають-
ся, посилення методів контролю, тенденція 
до застосування кількісних критеріїв при 
оцінці їх якості. Через що потребується де-
тальне вивчення вмісту окремих компонен-
тів, що визначають стан біологічних систем 
або якість продуктів. Вирішення цих задач, 
як правило, неможливе без використання 
сучасних, достатньо ефективних методів по-
ділу складних розчинів. Одним серед таких 
методів є хроматографія. Стрімко розви-
ваючись в останні десятиліття, цей метод 
відкрив можливості розподілу розчинів, що 
містять десятки і сотні компонентів, їх якіс-
ного і кількісного аналізу, препаратного ви-
ділення індивідуальних речовин [1]. Метод 
хроматографії постійно вдосконалюється з 

метою його максимального спрощення, за-
безпечує достатньо високу точність та ши-
роке впровадження в практику. 

Метод газової хроматографії є одним 
з умов ефективного та надійного хіміко-
технологічного контролю якості хмелю та 
хмелепродуктів. Сьогодні вже неможливо 
отримати пиво хорошої якості, знаючи лише 
вміст альфа-кислот в шишках хмелю. Необ-
хідно знати і якісний склад хмельової олії, 
яка, поряд з гіркими речовинами, є одним 
із основних показників пивоварної якості 
хмелю. Вміст ефірної олії в шишках хмелю, 
залежно від селекційного сорту, коливається 
від 0,05 до 4,2 мл на 100 г сухої речовини 
[2]. З використанням в пивоварінні хмелю 
різних селекційних сортів, у пиво, в кінце-
вому результаті, вноситься різна кількість 
тих чи інших специфічних компонентів хме-
лю, від яких і залежать смако-ароматичні 
властивості бурштинового напою. Встанов-
лення кількості та складу гірких речовин та 
ефірної олії в сортах хмелю при сучасному 
їх розмаїтті, дасть можливість створювати 
необхідні умови для отримання високоя-
кісної сировини для пивоварної галузі та 
фармакології. 
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Хімічний склад ефірної олії залежить від 
безлічі чинників: регіону вирощування, від 
строків збирання врожаю, режимів сушіння 
та терміну зберігання шишок хмелю. Але слід 
зазначити, що її хімічний склад є сортовою 
ознакою, тобто контролюється на рівні ге-
ному. Агротехніка вирощування, внесення 
добрив, погодні умови впливають лише на 
кількість ефірної олії в шишках хмелю, тоді 
як її якісний склад для певного сорту зали-
шається незмінний [2].

Сучасні дослідження ефірної олії хмелю 
показали, що до її складу входить понад 
300 компонентів (вуглеводні, ефіри, кетони, 
спирти, альдегіди, органічні кислоти та інші 
сполуки) [2]. Але більшість її компонентів, 
що складає майже 70%, відносять до вугле-
водневої фракції, а решту – до кисневмісної. 
Більшу частину вуглеводневої фракції скла-
дають монотерпени і сесквітерпени, осно-
вними з яких є чотири сполуки – мірцен 
(до 72%), каріофілен (до 23%), гумулен (до 
40%), а також в деяких сортах фарнезен (до 
20 %) [2,4]. 

Матеріали та методика досліджень. 
Кількість ефірної олії визначали за методом 
Гінзберга [3]. Метод базується на визна-
ченні вмісту ефірної олії в см3 на 100 г по-
вітряно-сухої речовини шляхом одержання 
ефірної олії гідродистиляцією з наступною 
декантацією та збиранням її у спеціальному 
уловлювачі.

Якісний склад ефірної олії визначали ме-
тодом газорідинної хроматографії на 50-60 м 
капілярних колонках, заповнених сорбентом 
Stabilwax, на хроматографі "Кристал 2000 М" 
з ПІД детектором. Метод полягає у фракцію-
ванні ефірної олії. Температура термостата 
програмується від 70оС до 220оС зі швидкістю 
4оС за хвилину з наступним витримуванням 
в ізотермічному режимі 70 хвилин. Після ви-
ходу хроматографа на оптимальний режим, 
вводиться проба ефірної олії хмелю в кіль-
кості від 0,5 мкл. Витрата хроматографічного 
інертного газу (азоту) становить 30 см3, вод-
ню – 20 см3 за хвилину. Температура камери 
для введення проби ефірної олії становить 
220 оС , а детектора – 250 оС . Умови хрома-
тографування підбирають таким чином, щоб 
забезпечити розподіл основних компонентів 
ефірної олії: мірцену, каріофілену, фарнезену 
і гумулену.

Результати досліджень. Якщо раніше пи-
воварам було невідомо про вміст та склад 
ефірної олії в придбаних ними партіях хмелю 
або продуктах його переробки, то з розви-

тком сучасних методів досліджень, а саме 
газової хроматографії, все частіше вказується 
вміст основних її компонентів, а саме: мірце-
ну, каріофілену, гумулену, фарнезену. Метод 
газової хроматографії використовується та-
кож для більш детального вивчення сучасних 
сортів хмелю, обґрунтування використання 
того чи іншого сорту при створенні нових 
сортів та стилів пива, а також для встанов-
лення відповідності вимогам пивоварної 
галузі хмелепродуктів, що виготовляються 
як вітчизняними, так і закордонними хме-
левиробниками.

Нами було досліджено сучасний рівень 
знань про компоненти ефірної олії хмелю. 
Завдяки певному її складу, кожен сорт хме-
лю надає пиву індивідуальні смакові якості 
та ароматичні властивості. Це можуть бути 
трав'яні, цитрусові, фруктові та навіть ягід-
ні нотки, що значною мірою залежить від 
вмісту сполук вуглеводневої фракції ефірної 
олії, а саме мірцену, каріофілену, гумулену 
та фарнезену [4].

Основним компонентом серед монотер-
пенів (С10Н15) є мірцен, вміст якого, за-
лежно від селекційного сорту, коливається 
від 10 до 72%. Кількісно найважливіший 
компонент олії хмелю, який присутній, 
практично, у всіх сортах. В багатьох аме-
риканських різновидах хмелю, включаючи 
Cascade, Amarillo, Citra і Simcoe, міститься 
50-70% мірцену, а в благородних хмелях 
його вміст є значно нижчим, зокрема у єв-
ропейських сортах – 16-30%. Через низьку 
температуру кипіння мірцен досить летю-
чий і при кип'ятінні сусла з хмелем мало 
ефективний, оскільки випаровується в дуже 
короткі терміни. Властивості аромату над-
звичайно широкі, які можна описати як 
зелений, хмельовий, має незначний сосно-
вий та цитрусовий присмаки. При сучасних 
способах пивоваріння, зокрема, викорис-
танні техніки «сухого охмеління» зазвичай 
утворюється аромат «зеленого» або свіжого 
хмелю [5]. 

Гумулен (С15Н24) є традиційною олією 
благородних сортів хмелю, має пряний, 
трав'янистий аромат, який асоціюється з єв-
ропейськими благородними хмелями, надає 
смак в'єтнамського коріандру. Гумулен при 
нетривалому кип'ятінні створює легкий пря-
ний присмак, характерний для Жатецького 
хмелю в легких лагерах [6]. Зазвичай дана 
сполука проявляє свої кращі характеристи-
ки, як при додаванні в кінці кип'ятіння або 
після нього. 
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Каріофілен є протилежністю гумулену [5]. 
Хоча ця сполука не є істотним компонентом 
благородного хмелю, каріофілен є осно-
вним ароматичним компонентом багатьох 
традиційних англійських сортів, таких, як 
Golding і Northdown, а також американських, 
як, наприклад Mount Hood. Каріофілен надає 
пиву міцний аромат сухої деревини, перцю, 
пряний і землистий присмак. Навіть може 
створювати цитрусовий присмак. 

Сорти хмелю оцінюються за співвідно-
шенням кількості гумулену і каріофілену, яке 
для благородних сортів хмелю має бути 3:1 і 
більше. Каріофілен швидко окислюється, тому 
для збереження його смаку необхідно застосо-
вувати свіжий хміль, часто при цьому засто-
совується пізнє охмеління [5]. В українських 
сортах хмелю він знаходиться в межах 5–14%. 

Фарнезен (C15H24) є «візитівкою» для бла-
городних сортів хмелю. Він надає смак зе-
леного яблука, а також квітковий, цитрусо-
вий, деревний аромат, і навіть, в крайньому 
прояві, цвілий запах [5]. В більшості закор-
донних сортів фарнезен за кількістю займає 
останнє місце серед компонентів хмельової 
олії, зазвичай його менше 1%. Але в благо-
родних сортах хмелю, таких, як Жатецький, 
Люблінський, Тетнангер, Шпальт Селект та у 
всіх ароматичних українських сортах: Клон 

18, Слов’янка, Національний, Заграва, Гайда-
мацький, Злато Полісся, а також гірких сор-
тах Промінь і американському сорті Каскад 
його вміст значно вищий і становить 4-24 
%. [6, 7]. 

Ефірна олія є одним із основних показни-
ків пивоварної якості хмелепродукції. Вона 
обумовлює специфічний аромат шишок хме-
лю і пива. Для одержання певного профілю 
хмельового аромату пива використовують 
хміль з визначеним вмістом та складом ефір-
ної олії, яка має затребуваний хмельовий 
аромат. 

Крім того, ефірна олія хмелю використову-
ється в фармакології при виробництві лікар-
ських препаратів та в парфумерії, і також має 
відповідати певним критеріям.

У 2015-2017 роках нами були проведені 
дослідження із визначення кількісного вмісту 
і якісного складу ефірної олії в українських 
сортах хмелю. Результати досліджень кіль-
кості накопичення ефірної олії наведено в 
табл. 1. Максимальну її кількість за роки 
досліджень було зафіксовано у 2017 році. 
Необхідно відмітити, що аномально високі 
температури липня-серпня 2015 року та не-
достатня кількість опадів у період синтезу 
ефірної олії призвели до найменшого нако-
пичення даної сполуки в цьому році.

Таблиця 1. Кількість ефірної олії у сортах хмелю вітчизняної селекції, мл/100 г сухого хмелю 
(2015-2017 роки)
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Таблиця 2. Вміст та якісний склад ефірної олії у сортах хмелю урожаю 2015 року

Таблиця 3. Якісний склад ефірної олії у вітчизняних сортах урожаю 2016 року
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Серед тонкоароматичних сортів хмелю 
мінімальну кількість олії за роки досліджень 
було визначено в шишках сорту Злато По-
лісся, що становило 0,42-0,65 мл/100 г су-
хого хмелю, в середньому 0,51 мл/100 г.  
Майже таку ж її кількість було встановлено 
і в хмелі сорту Клон 18, що підтверджують 
висновки попередніх років досліджень. Серед 
ароматичних сортів максимальна кількість 
ефірної олії містилася у хмелі сорту Заграва 

– 2,76 мл/100 г, середнє за досліджувані роки 
2,13 мл/100 г. В групі гірких сортів стабільно 
високу кількість олії було визначено в шиш-
ках сорту Руслан – 2,44-2,87 мл/100 г сухого 
хмелю.

Відомо, що від кількості та якісного складу 
ефірної олії та співвідношення її компонен-
тів у великій мірі залежить аромат хмелю та 
пива. Результати досліджень хімічного складу 
ефірної олії в сортах хмелю, проведені в 2015-
2017 роках, наведені в табл. 2-4.

Аналізуючи дані табл. 2-4, видно, що укра-
їнські сорти хмелю в складі ефірної олії міс-
тять мірцену від 17,3% у шишках хмелю сорту 
Злато Полісся; до 50,2% у хмелі сорту Альта, 
що є характерним для європейських сортів. 
Стабільно найменший вміст даної сполуки 
за роки спостережень було визначено в хмелі 
тонкоароматичного сорту Злато Полісся та 
Клон 18, що характерно для жатецького типу 

хмелю. Серед ароматичних сортів найбільше 
даної сполуки містить хміль сорту Заграва 
35,9-41,6%. Серед гірких сортів найвищий 
вміст мірцену було визначено в 2016 р. в 
хмелі сорту Альта, хоча в інші роки цей по-
казник був значно нижчим. Стабільні зна-
чення вмісту мірцену за роки досліджень, що 
перевищували показники інших сортів, були 
у шишках хмелю сорту Руслан, що станови-
ло 39,8-45,7%. Найвищі значення цієї спо-
луки 52,0% в даному сорті було зафіксовано 
в 2013 р. Як ми бачимо, серед української 
селекції не виявлені в даний момент гено-
типи з вмістом мірцену до 70%, який мають 
американські сорти.

Каріофілен в українських ароматичних сор-
тах знаходиться в межах 5,8-10,4%, що також 
характерно для європейських сортів. Найнижчі 
значення вмісту каріофілену були визначені в 
хмелі сорту Національний – 5,8-6,2%. Стабіль-
но найвищі показники вмісту даної сполуки 
(12,8-14,5%) має хміль гіркого сорту Ксанта.

Усі тонкоароматичні та ароматичні сорти 
мають в складі ефірної олії досить високий 
вміст фарнезену — від 11,5 до 18,2%. Також 
дану сполуку в значній кількості 13,3-18,2% 
мають шишки сорту Промінь, що є єдиним 
представником серед гірких сортів з фарне-
зеновим типом ефірної олії, завдяки чому 
даний сорт можна віднести до гірко-арома-

Таблиця 4. Якісний склад ефірної олії у досліджуваних сортах хмелю урожаю 2017 року
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тичного типу хмелю. Показник співвідношен-
ня вмісту бета- та альфа-кислот 0,5-0,6 ха-
рактеризує сорт як гіркий тип хмелю. Однак 
невисокий вміст когумулону в складі альфа-
кислот (26-30 %) та наявність в складі сполук 
ефірної олії фарнезену, що є характерною 
особливістю ароматичних сортів, визначають 
високі пивоварні якості цього сорту.

Однак, найбільшу кількість фарнезену в 
складі ефірної олії має сорт Національний, 
вміст якого становить 17,2-18,2%. Завдяки 
низькому вмісту каріофілену і високому вміс-
ту фарнезену в складі ефірної олії, в поєднан-
ні з іншими компонентами, сорт Національ-
ний має високу технологічну оцінку.

Подібну характеристику ефірної олії має 
сорт хмелю Слов’янка. Кількість і склад ефір-
ної олії в поєднанні з унікальним складом 

гірких речовин характеризують сорт як осо-
бливо цінну, тонкоароматичну форму хмелю 
для пивоваріння. 

Українські сорти хмелю в складі ефірної 
олії мають досить високий вміст гумулену, 
наявність якого відносить їх до благородних 
сортів. В ароматичній групі сортів найбільше 
гумулену міститься в сортах Клон 18 та Злато 
Полісся, для яких характерний найнижчий 
вміст мірцену. Але найбільше даної сполуки 
до 32,5% міститься в шишках сорту Ксанта. 
Даний сорт потребує ще детального вивчення 
як складу гірких речовин, так і ефірної олії 
та їх властивостей.

Отже, в результаті проведених досліджень 
встановлено, що у вітчизняних сортах хмелю 
вміст та склад ефірної олії відповідає пас-
портним даним досліджуваних сортів.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Метод газової хроматографії є однією з 
умов ефективного та надійного хіміко-тех-
нологічного контролю якості хмелю та хме-
лепродуктів. 

Якісний склад компонентів ефірної олії та 
їх співвідношення в шишках хмелю не зале-
жить від групової приналежності сорту, аг-
ротехніки вирощування та погодних умов, а є 
сортовою ознакою, тобто контролюється на 
рівні геному, і є одним з біохімічних критеріїв 
ідентифікації селекційних сортів хмелю. 

Серед ароматичних сортів максимальну 
кількість ефірної олії визначено у хмелі сорту 
Заграва – 2,76 мл/100 г сухого хмелю. В групі 
гірких сортів стабільно високу кількість олії 
синтезувалося в шишках сорту Руслан – 2,87 
мл/100 г. Усі тонкоароматичні, ароматичні 

та гіркий сорт Промінь мають в складі ефір-
ної олії досить високий вміст фарнезену — від 
11,5 до 18,2%. Найбільше гумулену — до 32,5% 
міститься в шишках сорту Ксанта. Отже, у 
вітчизняних сортах хмелю вміст та склад 
ефірної олії відповідає паспортним даним до-
сліджуваних сортів.

Встановлення кількості та складу гірких 
речовин та ефірної олії в сортах хмелю при 
сучасному їх розмаїтті, дасть можливість 
створювати необхідні умови для отримання 
високоякісної сировини для пивоварної галузі 
та фармакології.

Одержані результати будуть враховані 
в подальшій розробці методики визначення 
смакоароматичних властивостей вітчизня-
них ароматичних та гірких сортів хмелю.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГЕНОТИПІВ 
СЕЛЕКЦІЙНОГО РОЗСАДНИКА  
ДО ОСНОВНИХ БІОТИЧНИХ 
ПАТОГЕНІВ ХМЕЛЮ

Вступ. Для нових сортів хмелю важливою вимогою є підвищен-
ня їх стійкості до патогенів, а найактуальнішим напрямком в 
селекції хмелю залишається пошук джерел та донорів з генетич-
ним захистом урожаю від хвороб і шкідників. Мета і завдання. 
Провести оцінку стійкості генотипів селекційного розсадника 
до основних біотичних патогенів хмелю, зокрема визначити 
ступінь ураженості рослин різного селекційного походження 
несправжньою борошнистою росою, хмельовою попелицею і 
павутинним кліщем та визначити найбільш перспективні гено-
типи для селекційної роботи. Матеріали та методи досліджень. 
У дослідження були включені селекційні номери, отримані 
від складних схрещувань, та стандарти: Альта, Гайдамацький. 

Спостереження за стадіями розвитку рослин, обліки та описи в дослідах з визначення ступеню роз-
витку несправжньої борошнистої роси, ураження сисними шкідниками проводили згідно загально-
прийнятих у хмелярстві методик експертизи сортів хмелю. Результати. Проведено дослідження 
стійкості генотипів селекційного розсадника до основних біотичних патогенів хмелю в порівнянні 
зі стандартними сортами. Залежно від своїх біологічних особливостей, зокрема від групи стиглості 
та походження, селекційні генотипи та стандарти неоднаково заселяються сисними шкідниками, а 
також уражуються несправжньою борошнистою росою. Генотипи 7003, 5967, А−252, А−365 та 6007 
мали достовірно нижчий ступінь ураження хворобою, а А−365, 7006, 7007 — ураження сисними 
шкідниками відносно середнього в досліді. Висновки. Завдяки оцінці досліджуваних генотипів виді-
лено групу селекційних номерів, які мають вищий генетичний потенціал стійкості для використання 
в селекційних програмах.

Ключові слова: Хміль звичайний, селекція, генотип, стійкість, сисні шкідники, псевдопероноспороз.
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Постановка проблеми. Хміль (Humulus 
lupulus L.) – багаторічна рослина, шишки якої 
використовуються переважно в пивоварній 
промисловості, що обумовлено наявністю в 
них специфічних компонентів, які мають від-
мінні смакові та ароматичні якості для пінно-
го напою, покращують стійкість і освітлення 
пива, а також мають виражені антибіотичні 
та лікувальні властивості [1, С.6-22; 2]. Для 
зони Полісся і північного Лісостепу України  
хміль є традиційною прибутковою культурою, 
яка здатна забезпечувати вітчизняну пиво-
варну промисловість сировиною, сприяти 
зайнятості сільського населення та розвитку 
сільськогосподарських підприємств різних 
форм власності [3−5]. 

Хміль вирощується тривалий час (15–20 
років) в монокультурі, що сприяє значно-
му накопиченню патогенних організмів у 
ґрунті плантацій, на рослинах хмелю та рос-
линності, яка межує з насадженнями. Най-
більш небезпечними серед біотичних пато-
генів хмелю є: несправжня борошниста роса 
(Pseudoperonospora humuli Wilson), хмельова 
попелиця (Phorodon humuli Schrk.) і павутин-
ний кліщ (Tetranychus urticae Koch.). Значне 
ураження хворобами чи шкідниками може 
повністю знищити врожай хмелю, а виник-
нення епіфітотій можуть бути пов’язані як зі 

зміною погодних умов, так і через викорис-
тання у виробництві нестійких до патогенів 
сортів хмелю. Так, наприклад, у США в 1997 
році понад 1200 га хмеленасаджень, незважа-
ючи на прийняті захисні заходи, загинули від  
борошнистої роси, лише через посадки не-
стійких сортів [6, 7]. Рослини хмелю, уражені 
борошнистою росою, накопичують менше 
альфа-кислот у шишках на 12−25%, отже 
погіршується також якість, а не тільки кіль-
кість урожаю [8]. Однією з основних вимог 
до селекціонерів від виробників є наявність 
нових сортів, стійких до хвороб, особливо 
для зменшення кількості обробок пестицида-
ми, які використовуються для забезпечення 
високої якості хмелю [9]. 

Пошук донорів стійкості до хвороб серед 
світового генофонду продовжується трива-
лий час із початку селекційних робіт у Вай 
Коледжі, Англія (Salmon, 1906), коли були ві-
дібрані перші сорти хмелю, які характеризу-
вались певним рівнем стійкості до основних 
хвороб [10]. У результаті аналізу наявних 
генетичних колекцій хмелю наукових уста-
нов світу було виділено низку перспективних 
генотипів для використання в селекційних 
програмах для поліпшення сортів [9, 11−14]. 
Ряд пошуків було проведено і в напрямку 
визначення біохімічних складових стійкості 
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сортів хмелю до шкідників. Так, зокрема, при 
аналізі колекції генофонду хмелю та вивченні 
біохімії сортів [15, 1] було визначено коре-
ляції між вмістом поліфенолів та стійкістю 
сортів хмелю до ураження хмельовою попе-
лицею [1, С. 157-162]. 

В Україні значні втрати врожаю хмелю фік-
суються через ураження рослин промислових 
плантацій несправжньою борошнистою росою, 
грибковими хворобами та вірусами, відчутно 
погіршують якість хмелю сисні шкідники 
(хмельова попелиця та павутинний кліщ). 
Тому нині однією з головних в переліку ви-
мог до сортів є підвищення їх стійкості, а най-
актуальнішим напрямком в селекції хмелю 
залишається пошук джерел та донорів цієї 
ознаки і створення на їх основі адаптованих 
сортів з генетичним захистом рослин хмелю 
від хвороб і шкідників, впродовж їх багато-
річного функціонування та щорічних вегета-
ційних циклів росту і розвитку [16]. 

Мета досліджень – провести оцінку стій-
кості генотипів селекційного розсадника до 
основних біотичних патогенів хмелю, зо-
крема визначити ступінь ураженості рослин 
різного селекційного походження несправж-
ньою борошнистою росою, хмельовою по-
пелицею і павутинним кліщем та визначити 
найбільш перспективні генотипи для селек-
ційної роботи.

Умови та методика досліджень. Дослід-
ні ділянки розміщені на плантації № 221 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН. Географічні координати пункту до-
сліджень: 50°17′ пн. ш. і 28°45′ сх. д. Пункт 
характеризується помірно континентальним, 
переважно м’яким кліматом. Тривалість ве-
гетаційного періоду складає 200−230 днів. 
Середньорічна кількість опадів складає 594 
мм з діапазоном 470−610 мм, найбільша 
частка яких (360−400 мм) випадає у весня-
но-літній період з максимумом у липні (96 
мм). Впродовж 2011–2016 рр. погодні умови 
характеризувались значним відхиленням від 
показників норми за температурним режи-
мом, зокрема для всіх років у середньому 
зафіксовано підвищені температури повітря 
протягом червня-серпня на 1,5–2,3оС віднос-
но норми. За кількістю опадів протягом веге-
тації близькими до багаторічних показників 
були 2012, 2013, 2014 роки (82%, 90% та 94% 
від норми опадів), посушливі роки – 2011 та 
2016 (67% та 62%) і аномально сухий рік 

– 2015 (33%). Ґрунти ділянок типові для пе-
рехідної ґрунтово-кліматичної зони Полісся 
Житомирської області: дерново–підзолисті, 

супіщані і піщані, збіднені – вміст гумусу в 
орному шарі – 1,3–2,3 % (за І. В. Тюріним).

Впродовж 2011−2016 років у дослідження 
були включені селекційні номери, отримані 
у відділі селекції та інноваційних технологій 
хмелю від складних схрещувань із залучен-
ням жіночих генотипів базової колекції ге-
нофонду хмелю та селекційного матеріалу 
різного генетичного походження. У якості 
стандартів використані сорти Альта та Гай-
дамацький.

Спостереження за стадіями розвитку рос-
лин, обліки та описи в дослідах з визначення 
ступеню розвитку несправжньої борошнистої 
роси, ураження сисними шкідниками хмелю 
проводили в декілька етапів росту і розвитку 
рослин згідно з ДСТУ 7027:2009 «Селекція 
хмелю. Технологічний процес. Методи випро-
бувань», «Методики проведення експертизи 
сортів на відмінність, однорідність та стабіль-
ність (ВОС). Технічні та кормові культури» 
(2000), «UPOV TG /227/1» (2006) та методик 
відділу захисту хмелю [17, 18]. Селекційні 
номери та сорти вирощувалися в польових 
дослідах на фоні загальноприйнятої агротех-
ніки вирощування і захисту хмелю. Кожен 
генотип представлений 3–5–ма рослинами. 
Візуальний контроль кількості павутинного 
кліща та хмельової попелиці проводили в три 
етапи: «перед цвітінням», «після цвітіння», 
«перед збиранням врожаю шишок», ступінь 
розвитку несправжньої борошнистої роси 
визначали на етапах «формування бічних 
гілок та цвітіння» і «формування та дости-
гання шишок». Ступінь ураження патоген-
ними організмами оцінювали за 9-бальною 
шкалою [18]. Оцінку достовірності дослідів 
визначали математично−статистичними 
методами [19].

Результати досліджень. Тривалі дослі-
дження біологічних особливостей розвитку 
патогенів у різних регіонах показали, що в 
залежності від метеорологічних умов року 
їх шкідливий вплив може змінюватися, при 
чому були зафіксовані умови, у яких патоген 
(хвороба чи шкідник) досягав масштабного 
розвитку й поширення на культурі, та такі 
умови, в яких розвиток патогенних орга-
нізмів на хмелю фіксувався на мінімальних 
рівнях заселення чи розвитку. Зокрема, ви-
значено критерії змін в умовах Полісся ін-
тенсивності заселення шкідниками та по-
ширення несправжньої борошнистої роси в 
залежності від метеорологічних умов року 
[20]. Важливим фактором інтенсифікації сор-
товивчення на первинних етапах селекцій-
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ного процесу може стати оцінювання наяв-
них генотипів у селекційному розсаднику на 
стійкість до основних біотичних патогенних 
організмів, що надасть змогу більш швидко 
сформувати базу оцінки нових відібраних 
форм за параметрами генетичних передумов 
стійкості та провести більш деталізований 
добір за цією ознакою серед претендентів на 
конкурсне сортовивчення.  

У 2011−2016 роках проведено досліджен-
ня стійкості генотипів селекційного розсад-
ника до основних біотичних патогенів хмелю 
в порівнянні зі стандартними сортами. У за-
лежності від своїх біологічних особливостей, 
зокрема від групи стиглості та родоводу, се-
лекційні генотипи та сорти-стандарти нео-
днаково заселяються сисними шкідниками, 
а також уражуються несправжньою борош-
нистою росою. Досліджувані генотипи пред-
ставляють в основному середньостиглу групу 
(72% від загальної кількості варіантів), чоти-
ри генотипи – відносяться до ранньостиглої 

групи (Альта, 5967, 6007, 7002) та два ге-
нотипи представляють групу пізньостиглих 

– Гайдамацький і 5970а. 
За роки досліджень не було відмічено 

рослин з повною відсутністю симптомів по-
ширення несправжньої борошнистої роси 
(таблиця 1). 

Незважаючи на коливання погодних умов 
впродовж дослідження, для більшості гено-
типів є характерним слабкий або середній рі-
вень ураження несправжньою борошнистою 
росою, в тому числі і для стандартних сортів. 
У 40% генотипів відмічено сильне ураження 
хворобою (6−7 балів). Генотипи 7003, 5967, 
А−252, А−365 та 6007 мали достовірно ниж-
чий ступінь ураження хворобою з незначним 
відхиленням від показників стандартів. Для 
генотипів 6004, 3142, 5970а, 5975, 7001, 7005, 
7006, 7008, 6008 зафіксовано сильне уражен-
ня несправжньою борошнистою росою. Слід 
відмітити, що два номера — 5967 та 6007 з 
групи ранньостиглих клонів мали низький 

Таблиця 1. Оцінка ступеня ураження генотипів селекційного розсадника хмелю несправж-
ньою борошнистою росою 
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Таблиця 2. Оцінка ступеню пошкодження генотипів селекційного розсадника хмелю сисни-
ми шкідниками 

ступінь ураження хворобою, а для групи се-
редньостиглих генотипів відмічено значну 
диференціацію ступеня сприйняття хвороби. 

Поряд з оцінкою стійкості генотипів селек-
ційного розсадника до несправжньої борош-
нистої роси, була проведена оцінка ступеню 
ураження генотипів хмелю сисними шкідни-
ками (таблиця 2). 

За результатами проведеної оцінки визна-
чено, що пошкодження хмельовою попелицею 
та павутинним кліщем для всіх генотипів до-
слідження була в межах слабкого (для хмельо-
вої попелиці) та середнього (для павутинного 
кліща). При аналізі пошкодження генотипів 
сисними шкідниками за фазами розвитку 
рослин встановлена певна диференціація 
ступеню пошкодження. Це дозволило виділи-
ти генотипи, для яких характерні достовірно 
нижчі бали пошкодження сисними шкідника-
ми, зокрема, це сорти Гайдамацький та Альта, 
а також генотипи А−365, 7006, 7007.   

Значна кількість генотипів показали сту-
пінь пошкодження хмельовою попелицею 

в межах середньостатистичного показника 
в досліді. Сім генотипів (6007, 7003, 5975, 
5970а, 6004, 6034, А−252) хоч і мали не-
значний ступінь пошкодження, але їх показ-
ник статистично перевищував середній бал 
у досліді, тобто, ці сорти виявились найбільш 
нестійкими до пошкодження хмельовою по-
пелицею. Подібна ситуація була зафіксована 
і при оцінці пошкодження генотипів паву-
тинним кліщем, зокрема: 11 номерів (50% 
від загальної кількості) знаходились в межах 
середнього статистичного досліду, 6 геноти-
пів (А−252, 6008, 7001, 5967, 6004, 3142) 
найбільш нестійкі до пошкодження цим шкід-
ником. 

Встановлено залежність розвитку шкідли-
вих об’єктів та інтенсивності заселення шкід-
никами на різних етапах розвитку рослин 
хмелю: найбільший бал заселення хмельовою 
попелицею припадає на період «перед цвітін-
ням» і в подальшому знижується, а найбіль-
ший бал пошкодження павутинним кліщем 
зафіксований в період «після цвітіння». 
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Диференціація досліджуваних генотипів 
за ступенем ураження несправжньою бо-
рошнистою росою (Pseudoperonospora humuli 
Wilson), пошкодження хмельовою попелицею 
(Phorodon humuli Schrk.), павутинним кліщем 
(Tetranychus urticae Koch.) дозволила виділи-
ти групу селекційних номерів, які наділені 
генетичним потенціалом стійкості проти 

основних шкідників та хвороб. Це стане пе-
редумовою для більш детального селекцій-
ного аналізу родоводів виділених генотипів 
з метою формування бази джерел стійкості 
до патогенів і їх використання в селекційних 
програмах створення нового вихідного мате-
ріалу з покращеними ознаками стійкості до 
біотичних патогенів хмелю.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ 
ПРЕПАРАТІВ ПРОТИ СИСНИХ 
ШКІДНИКІВ ХМЕЛЮ

Вступ. Навесні, починаючи з третього-четвертого етапів розви-
тку хмелю, за появи на пагонах листків, хмільники масово заселяють сисні шкідники – павутинний 
кліщ та хмельова попелиця, які здатні за короткий період завдати непоправної шкоди. Мета дослі-
джень. Постійно, протягом багатьох років проводити пошуки засобів захисту від даних шкідників для 
недопущення втрат врожаю. Проте на сьогодні вони повинні відповідати трьом умовам – бути високо-
ефективними, економічно вигідними та екологічно безпечними. Методи. В дослідженні використано 
комплекс методів: польовий та лабораторний у поєднанні з візуальними спостереженнями —  для визна-
чення взаємодії предмету досліджень з природними та досліджуваними чинниками; розрахунково-по-
рівняльний – для визначення ефективності захисних заходів, математико-статистичні з використанням 
дисперсійного і кореляційно-регресивного аналізу — для оцінки достовірності отриманих результатів 
досліджень. Результати. Проведеним фітосанітарним моніторингом 2010-2017 рр. встановлено, що 
всі насадження хмелю заселяються та пошкоджуються комплексом шкідливих об’єктів незалежно від 
сортового складу, грунтово-кліматичної зони України та умов вирощування. Найбільш небезпечними 
шкідниками є павутинний кліщ та хмелева попелиця в кількості, що перевищувала ЕПШ і становила: 
для павутинного кліща 8-17 екз./листок, для хмелевої попелиці 15-45 екз./листок другого покоління 
(на хмелю). Проведено обробіток рослин хмелю на дослідних ділянках інсектоакарицидами хімічного 
та біологічного походження в 2016-2017 роках. Встановлено технічну та господарську ефективність 
дії пестицидів, що вивчались. Висновки. Дослідження дають змогу розробити нову високоефективну, 
екологічно безпечну систему захисту хмеленасаджень від сисних шкідників, і дозволить отримати 
додатково 0,2-0,4 т/га шишок хмелю.

Ключові слова: хімічні та біологічні препарати, сисні шкідники, хміль, захист рослин.

УДК 632.7.51;633.

О. В. Венгер,
О. М. Степаненко
Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

Постановка проблеми. Однією з осно-
вних проблем у зниженні урожайності та 
якості шишок хмелю є пошкодження хме-
ленасаджень під час вегетації шкідника-
ми. Найбільш поширеними, небезпечни-
ми і шкодочинними об’єктами на хмелю 
є павутинний кліщ та хмельова попелиця. 
На уражених ними плантаціях можливе 
зниження врожайності до 50% і більше, 
рослини стають слабшими, а багато з них 
зовсім гине. Проколюючи листкову поверх-
ню, хмелева попелиця та павутинний кліщ 
живляться клітинним соком рослин, що 
призводить до значної втрати ними вологи. 
Також листя хмелю вкривається липкими 
екскрементами попелиці, на яких розмно-
жуються сажкові гриби (хвороба чорнота). 
Це призводить до почорніння листя та його 
загибелі. Внаслідок пошкоджень рослини 
хмелю знесилюються, порушується обмін 
речовин, листя жовтіє і засихає, квітки бу-
ріють, шишки втрачають свою якість. Липкі 
виділення попелиці вкривають рослину, що 
призводить до розвитку сажкових грибів, 
які уповільнюють асиміляцію та дихання. 
Також попелиці є переносниками збудників 
вірусних хвороб. 

Під час живлення кліщі розривають епі-
дерміс рослин, в результаті чого посилюється 
випаровування вологи, та виділяють фермен-

ти, які порушують фізіологічні функції і ви-
кликають відмирання клітин. Імаго і личинка 
павутинного кліща висмоктують сік з лист-
ків, обплітають місця живлення павутиною. 
На пошкоджених листках з’являються жовті 
плями, згодом вони буріють, засихають. По-
шкоджені пагони жовтіють і зупиняються в 
рості. У рослин, заселених павутинним клі-
щем, різко збільшується випаровування води, 
пригнічується процес фотосинтезу. В резуль-
таті знижується врожайність і якість шишок, 
а також вміст в них гірких речовин. При від-
сутності заходів захисту або при неякісному 
обприскуванні пестицидами за 8-10 днів від 
початку масового заселення плантацій хміль 
може повністю загинути. 

При проведенні захисних заходів у хмеле-
насадженнях до 7 разів за вегетаційний пері-
од і застосовуючи повторно ті ж препарати, 
павутинний кліщ та хмелева попелиця ви-
робляє стійкість до них, або резистентність, 
що призводить до зниження ефективності 
препаратів. 

Тому, одним із основних заходів збільшен-
ня виробництва хмелю і покращення його 
якості є захист насаджень від шкідливих 
організмів новими високоефективними хі-
мічними і біологічними препаратами, для 
надійного фітоконтролю і отримання запла-
нованого врожаю. 
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юМета досліджень. Створення новітньої 

системи захисту рослин хмелю від комп-
лексу найбільш шкодочинних об’єктів аг-
роценозу на основі даних фітосанітарного 
моніторингу з використанням широкого 
асортименту біологічних та екологічно без-
печних хімічних препаратів, що ефектив-
но регулюватиме в насадженнях розвиток 
хвороб та шкідників і забезпечить суттєве 
зменшення пестицидного навантаження на 
агроценоз.

Методика досліджень. Дослідження 
проводили в хмелерозсаднику Інституту 
сільського господарства Полісся НААН, з ви-
користанням хімічних та біологічних препа-
ратів інсектоакарицидів проти павутинного 
кліща та хмелевої попелиці на хмелю при 
перевищенні ЕПШ шкідниками. 

У дослідженнях використано розсадний 
матеріал хмелю сорту Заграва, на ділянках 
з вирівняним фоном по стану рослин, рельє-
фом, агротехнікою і застосуванням добрив. 
Повторність дослідів чотирьохкратна. Схема 
досліду представлена в таблиці.

Внесення препаратів та їх сумішей про-
ти павутинного кліща та хмелевої попе-
лиці хмелю проводили за допомогою ран-
цево-моторного обприскувача РМО-15 з 
нормою витрати робочого розчину 500 л/
га. Обприскування проводили у вечірню 
пору. 

Обліки павутинного кліща та хмелевої 
попелиці проводили перед обробкою та 
після неї на 3, 7 і 14 добу. При цьому під-
раховували особин усіх стадій розвитку 
на 10 листках 3 рослин, розміщених на 
середньому рядку кожної ділянки. Підра-
хунки здійснювали за допомогою біноку-
ляра. Листки зрізували і в поліетиленових 
пакетах доставляли в лабораторію для під-
рахунків. При щільності до 25 особин/
лист кліща підраховували на цілому лист-
ку, понад 100 екз./лист – на ½ листкової 
поверхні, при щільності більше 300 осо-
бин – на ¼. 

Заселеність рослин та облікових листків 
хмелю хмелевою попелицею та павутинним 
кліщем визначали за формулою.

 Р =         , де Р – заселеність кущів/листків 
шкідником, %;

n – кількість заселених фітофагом кущів/
листків, екз.;

N – загальна кількість облікових кущів/
листків, екз.

Середній бал пошкодження рослин хмелю 
визначали за формулою:

 В =       , де В – середній бал пошкодження, 
Σn • b – сума добутків числа пошкоджених 

рослин на відповідний бал пошкодження;
N – загальна кількість обстежених рослин, 

шт.
Основним показником ефективності дії 

препаратів є зниження чисельності шкідника 
в порівнянні з попередньою чисельністю і 
контролем. Ефективність дії розраховували 
за формулою: 

Е = (А-В)/Ах100, де Е - % зменшення чи-
сельності павутинного кліща, або хмелевої 
попелиці з поправкою на контроль;

А – % живих павутинних кліщів, або хме-
левої попелиці в контролі в даний час обліку 
в порівнянні з попереднім;

В - % живих павутинних кліщів, або хме-
левої попелиці в досліді в даний час обліку в 
порівнянні з попереднім.

При проведенні випробувань фіксували 
температуру повітря, швидкість вітру та вра-
ховували кількість опадів.

Спостереження за хмелевою попелицею 
та павутинним кліщем вели щодекадно з се-
редини травня до кінця серпня (до настан-
ня технічної стиглості шишок хмелю). На 
кожній з діагоналей плантації обстежували 
в 10 місцях по 5 рослин хмелю і визначали 
кількість кущів, заселених сисними шкідни-
ками. На початку заселення хмелю сисними 
шкідниками (висота рослин хмелю до 3,5 
м) обстежували 10 заселених фітофагами 
кущів і рівномірно по всій висоті кожної 
рослини відсікали по 10 листків. За висо-
ти рослин хмелю понад 3,5 м і заселення 
шкідниками всіх її ярусів, з 10 заселених 
попелицею і кліщем рослин відсікали по 
3 листки з кожного ярусу. У верхньому та 
середньому ярусах відсікали листки за до-
помогою пристрою (шест з прикріпленим 
у верхній частині секатором), поміщали 
в поліетиленові мішечки і підраховували 
за допомогою лупи в лабораторії кількість 
шкідників на листок. 

Результати досліджень. Кількість паву-
тинного кліща на рослинах хмелю перед 
обприскуванням акарицидами становила 
7,4-12,8 особини на один листок. Макси-
мальна кількість кліща на один листок 
хмелю складала – 13 екз., а заселеність 
хмеленасаджень 95,6-100%. Після оброб-
ки хімічними препаратами чисельність 
шкідника не перевищувала у варіанті із 
застосуванням Карате Зеон, м.к.с. – 1,0 
екз/листок, загибель шкідника становила 
89,2 %; Дурсбану 480, к.е. – 1,7 екз/листок 
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(загибель шкідника була 86,9 %); Аполло, 
к.с. – 1,5 екз./листок (загибель шкідника 
відповідала 85,3 %; Ортусу, к.с. – 1,7 екз./
листок, загибель шкідника становила 82,1 
%; Вертимеку 018 ЕС, к.е.– 1,3 екз./листок 
(загибель становила 88,5 %).

У варіантах із застосуванням біологічних 
препаратів за акарицидною дією найвищу 
технічну ефективність показав Актофіт, 
к.е. Кількість павутинного кліща після об-
робітку на сьомий день в середньому ста-
новила 1,0-0,8 екз./листок, що відповідає 
ефективності хімічних препаратів 88,5-
92,5 %. Досить високу ефективність хіміч-
них препаратів отримали при застосуванні 
їх в баковій суміші зі зменшеною до 1,0 л 
нормою Актофіту. Технічна ефективність 
даних композицій була на рівні 95,1-96,0 % 
і зменшувала чисельність шкідника з 10,4-
12,1 екз/листок до 0,5-1,4. Ефективність 
Бітоксибациліну становила 39,2-41,0 %; Се-
зару – 71,3-71,9 %; Натур Гарда – 47,3-63,4 
%. Період захисної дії при застосуванні біо-
препаратів від павутинного кліща становив 
5-7 днів.

Показники урожайності та якості ши-
шок хмелю при обробці рослин хмелю ін-
сектоакарицидами хімічного та біологічно-
го походження свідчать про різну перевагу 
в усіх варіантах досліду, що вивчаються. 
У контрольному варіанті після обробітку 
рослин хмелю хімічними препаратами 
урожайність сухих шишок була в межах 
1,31 – 1,52 т/га на сорті Заграва. Вміст 
корисних речовин, а саме альфа-кислот у 
цьому варіанті досліду становив 5,8-6,3 %.

У досліджуваних варіантах по вивченню 
можливості захисту хмеленасаджень від сис-
них шкідників біологічними засобами най-
кращі результати на обох сортах отримали 
при обробітку дослідних ділянок препара-
том Актофіт, к.е. як в чистому вигляді, так 
і в суміші зі зниженими нормами хімічних 
препаратів. Обліками врожаю встановле-
но, що він був найвищим – 1,4 т/га шишок 
хмелю стандартної вологості у варіанті із 
застосуванням бакової суміші Актофіту, к.е. 

– 1,0 л/га + 1/2 Вертимеку, к.е. – 0,5 л/га і 
перевищував решту варіантів до 0,5 т/га. 
Вміст альфа-кислот у даному варіанті пере-
важав до 0,5 %, що відповідає показникам 
із застосуванням хімічного препарату Вер-
тимек, к.е. 

Найменший врожай на обох сортах 
отримали на варіантах досліду із застосу-
ванням препарату Натур Гард, р., Сезар, р. 

та Бітоксибацилін БТУ, р. на рівні 0,9-1,0 
т/га сорту Заграва, та 1,1-1,3 т/га сорту 
Слов’янка.

Слід відмітити, що всі бакові суміші біо-
логічного препарату Актофіт, к.е. разом з 
1/2 норми хімічних препаратів переважали 
по урожайності та якісним показникам біо-
препарат у чистому виді і не поступались по 
ефективності, урожайності та якості хіміч-
ним препаратам.

Оцінюючи ці показники, загалом слід на-
голосити, що у порівнянні з основним ма-
сивом хмелеплантації дослідні насадження 
позитивно вирізнялись і дали досить очіку-
ваний урожай шишок хмелю.

В другій половині травня відбулося інтен-
сивне заселення рослин хмелю крилатими 
самками хмелевої попелиці. Завдяки прове-
деним захисним заходам вдалося знизити 
її чисельність до мінімальних значень 1,06-
1,2 екз/листок. Максимальна її кількість 
сягала до 14,2 екз/листок, при заселеності 
рослин попелицею 41,7-52,4%. 

Проти хмелевої попелиці хімічні препа-
рати афіциди мали високу технічну ефек-
тивність на рівні 88,1 % при застосуванні 
Карате Зеон; 86,2 % після Дурсбану; 89,3 
% після обробітку Вертимеком. Тоді як 
акарициди показали 25,2 % після Апполо; 
10,0 % після акарициду Ортусу. Зменшення 
чисельності шкідника на третій день було 
в 4-10 разів. Період захисної дії становив 
14 діб.

Біологічні препарати також показали 
вищу технічну ефективність проти хмеле-
вої попелиці. Після обробітку Актофітом 
чисельність попелиць зменшилась від 10,3 
до 1,3 екз/листок, що дозволило отримати  
технічну ефективність 89,3 %. Застосуван-
ня Бітоксибациліну БТУ, р. як і Сезару та 
Натур Гарду зменшувало чисельність шкід-
ника в два рази і дані препарати показали 
ефективність 61,8; 75,4; 57,1 % відповідно. 

Ефективність досліджуваного препарату 
Актофіт, к. е. з Вертимеком, к.е та Карате 
Зеоном, м.к.с проти попелиць на 7 день після 
обробки склала 97,1-91,7%.

Одержані дані щодо вмісту альфа-кис-
лот в шишках хмелю свідчать про те, що в 
умовах 2016-2017 років сорт Заграва мак-
симально реалізував свій потенціал щодо 
накопичення альфи по всіх варіантах до-
сліджень. Найвищий показник якості про-
ти сисних шкідників хмелю отримано на 
варіанті з використанням Актофіту, к.е. в 
якості основи робочого розчину – 6,1-6,6 %, 
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

1.  Застосування хімічних інсектоакарици-
дів дозволяє отримати на хмільниках техніч-
ну ефективність на рівні 82,1-89,2% проти 
павутинного кліща, та 86,9-89,3% проти 
хмелевої попелиці.

2. Біологічні препарати Натур Гард, р., 
Бітоксибацилін БТУ, р. та Сезар, р. пока-
зали проти павутинного кліща незначну 
технічну ефективність в польових умовах 

39,2-71,3 %, проти хмелевої попелиці - 57,1-
75,4 %.

3. Біологічний препарат Актофіт, к.е. з 
нормою 3,0 л/га високоефективний проти 
хмелевої попелиці та павутинного кліща, 
на рівні хімічних препаратів – 89,3-88,5 % 
в польових умовах, та 97,1-98,9; 95,1-96,0 % 
відповідно в бакових сумішах з хімічними пре-
паратами.

1.  Венгер В.М. Захист хмелю від шкід-
ників, хвороб та бур’янів / В.М. Венгер, 
О.М. Лапа, В.Г. Романчук [та ін.]. К.: ТОВ 
«Компанія Юнівест Маркетинг», 2004. – 
90 с.

2.  Методики випробування і застосування 
пестицидів / [Трибель С.О., Сігарьова Д.Д., 
Секун М.П., Іващенко О.О. та ін.]; за ред. С.О. 
Трибеля – К.: Світ, 2001, 448 с. 

3. Довідник з хмелярства / [А.С. Шабран-
ський, В. М. Шуляр, М. Г. Ковтун, В. М. Вен-
гер]. – Житомир: Полісся, 2000. – 118 с.

4. Довідник із захисту рослин / [Л.І. Бу-
блик, Г. І.]. – К: Урожай, 2006. 286 с. 

5. Секун М. П. Токсикологія сучасних ін-
сектицидів та її проблеми // Захист і каран-
тин рослин. – Вип. 50. – К.: Колобіг, 2004. – С. 
68-74.
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О що відповідає показникам якості після об-

робітку хімічними препаратами Вертимек, 
к.е – 6,2-6,7 % та Карате Зеон, м.к.с. 6,1-
6,6 %. Це можна пояснити заявленими ви-
робником характеристиками препарату про 
максимальну ефективність дії в умовах під-
вищених температур, що відмічали у літній 
період. 

Отримані дані проведених досліджень вка-
зують на можливість ефективного захисту 
рослин хмелю біологічними препаратами та 
їх баковими сумішами в загальній системі 

захисту хмеленасаджень. За сприятливих по-
годних умов є доцільність заміни хімічних 
обробітків екологічно безпечними біопре-
паратами. 

При формуванні біологічної схеми для 
ефективного контролю сисних шкідників хме-
лю та використання бакових сумішей, необхід-
но збільшувати частку біологічного препарату 
Актофіт, к.е. та своєчасно використовувати 
асортимент біопрепаратів, враховуючи фіто-
санітарні умови для запобігання критичної 
загрози для агроценозу хмеленасаджень.
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КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МАКЕТНОГО ЗРАЗКА 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АГРЕГАТУ  
ДЛЯ  ПРОВЕДЕННЯ ЗЕЛЕНИХ 
ОПЕРАЦІЙ НА ХМЕЛЮ

Вступ. Інноваційним вирішенням питання зменшення  трудо-
вих, матеріально-технічних та енергетичних ресурсів  при про-

веденні зелених операцій на хмелю є створення багатофункціонального спеціалізованого агрегату з 
оптимізованими техніко-експлуатаційними параметрами, із врахуванням вимог агротехніки і агро-
екологій до якості робіт та збереженню довкілля,  які визначають його рентабельність і конкуренто-
спроможність. Метою досліджень є створення  макетного  зразка спеціалізованого агрегату (вежі) 
для операційної технології дозаведення і проведення зелених операцій на хмелю з раціональними 
конструктивно-технологічними показниками. Методика досліджень. Науково-виробничі дослідження 
проводились за затвердженими загальноприйнятими методиками та вимогами, які використовуються 
в міжнародній практиці. Результати досліджень. Розроблені  інноваційні рішення в розрізі раціо-
нальних конструкційно-технологічних особливостей вежі, які покращать ергономічність, зменшать 
металомісткість, раціонально розподілять навантаження, підвищать  рівень безпеки та нададуть 
можливість використання лонжеронів трактора МТЗ-82 в якості опорної бази. Розрахований опір 
направляючих вежі за показником «витримки на прогин» (із врахуванням змінних значень величини 
прольоту та навантаження). Аналітично прорахована (за різними схемами кріплення та змінним на-
вантаженням) необхідність встановлення додаткових направляючих міцності, які з’єднують  верхню 
не посувну частину вежі з рамою трактора. За експлуатаційно-технологічною оцінкою спеціалізова-
ного агрегату обґрунтовані пріоритети макетного зразка в розрізі продуктивності експлуатаційного, 
основного часу, питомих витрат палива, кількості обслуговуючого персоналу. Висновки. Блок направ-
ляючих в конструкції вежі створює додаткові технологічні можливості для підвищення технологічнос-
ті при виконанні зазначеної операції на хмелю в агрегаті з трактором МТЗ-82. Проектні технічні роз-
рахунки макетного зразка вежі показали можливість збільшення на 36% максимальної висоти підйому 
верхньої площадки та майже в два рази максимального навантаження. Експлуатаційно-технологічна 
оцінка макетного зразка вежі довела пріоритетність розробки в розрізі продуктивності основного та 
експлуатаційного часу, затрат праці, витрат палива у порівнянні із використанням вежі ВДХ-4.

Ключові слова: технологічний процес, технічні засоби, вежа, дозаведення, зелені операції, параметри, 
режими роботи.

УДК 631.374

В. В. Любченко,  
кандидат технічних наук,

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

Постановка проблеми. Якісний та система-
тичний догляд за кожною рослиною протягом 
всього періоду вегетації є важливою умовою 
одержання врожаїв хмелю високої якості. В 
період вегетації, в основному, за дією сильних 
вітрів, іноді відбувається відхиляння верхівок 
хмелю від підтримок, що призводить до за-
тримки росту рослин та створенню «гнізд» на 
підтримках. Для недопущення цього, періодич-
но необхідно контролювати стан хмелеплан-
тацій та поправляти зазначені верхівки. [1]. 
Верхівки стебел хмелю заведені на підтримки, 
при відсутності за ними належного догляду, 
можуть не тільки відхилялись, обвисати, пе-
реплітатися, але і зриватись. Дуже важливо 
запобігати зазначеним невідповідностям на 
окремих підтримках. Якщо кількість зазначе-
них негативних факторів перевищує 3%, то 
врожай шишок значно погіршується. [2]. Це 
також веде до значного зниження якості хме-
лю протягом всього вегетаційного періоду та 
додаткових фінансових втрат під час збору 
врожаю. 

Комплексне вирішення питань потребує 
розробки універсального знаряддя, робота 
якого забезпечувала б належну якість ви-

конання, на високому технологічному рівні 
всіх технологічних операціій, які належать 
до агротехнічних заходів по догляду за хме-
ленасадженнями, та мало високий коефіцієнт 
монтажопридатності, ергономічності та без-
печності при застосуванні. [3].

Мета досліджень - створення макетного 
зразка спеціалізованого агрегату (вежі) для 
операційної технології дозаведення і про-
ведення зелених операцій на хмелю з раці-
ональними конструктивно-технологічними 
показниками.

Методика досліджень. Науково-вироб-
ничі дослідження проводились за затвердже-
ними загальноприйнятими методиками та 
вимогами, які використовуються в міжнарод-
ній практиці. Експлуатаційно-технологічна 
оцінка макетного зразка спеціалізованого 
агрегату для операційної технології дозаве-
дення і проведення зелених операцій на хме-
лю проводиться згідно з ГОСТ 24055-24059.

Результати досліджень.
Витрати трудових, матеріально-технічних 

та енергетичних ресурсів при вирощуванні 
хмелю визначають його рентабельність та 
конкурентоспроможність. Вирішити дане 
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питання можливо удосконаленням техніч-
них засобів, шляхом оптимізації її техніко-
експлуатаційних параметрів, з врахуванням 
потреб хмелевиробників, вимог агротехніки 
і агроекологій до якості робіт та збереження 
довкілля. 

За нашими попередніми дослідженнями 
визначене агрегатування вежі з трактором 
МТЗ-82 та раціональне передньо-центральне 
розташування, що покращує ергономічність, 
зменшує металомісткість, раціонально розпо-
діляє навантаження, підвищує рівень безпеки. 
Згідно з вищевикладеним розроблена схема 
макету вежі (із фронтальною проекцією) в 
агрегаті з трактором МТЗ-82. (рис. 1).

Для підвищення рівня безпеки, яка перед-
бачає забезпечення міцності конструкції на 
рівні максимально допустимих навантажень 
(з урахуванням технологічних коефіцієнтів), 
та обмеження надмірних коливань вежі, ана-
літично прораховані на міцність направляючі 
підйому.

Розрахунок показав, що згідно з визначе-
ними технологічними вимогами неможли-
во забезпечити на належному рівні міцність 
опори на її стійкість від коливань при міні-
мальному навантаженні в 5 кН, тому раціо-
нальним є введення в конструкцію додатко-
вих направляючих міцності (п.3 рис.1), які 
з’єднують верхню не посувну частину вежі, 
з рамою трактора.

Аналогічним чином проведені розрахунки 
міцності, але, додатково, змінювалась схе-
ма кріплення (база – шарнір, база – вільний 

кінець) і збільшувалось навантаження (до 
кожної схеми окремо).

Із врахуванням площі опори, розрахунко-
вого опору матеріалу, напруги, радіусу інер-
ції, коефіцієнту повздовжнього згинання ви-
значено раціональну площу перерізу опори 
та товщину стінки (при максимальній до-
вжині вильоту і навантаженням до 50 кН), які 
забезпечують запас міцності та стійкості від 
коливань опор при кріпленні база – шарнір. 

Враховуючи, що до комплексу безпечних 
факторів при роботі вежі належить також 
питання міцності опорної бази вежі при 
кріпленні на лонжеронах трактора, та самі 
транспортні і робочі направляючі повинні 
витримувати певні (розрахункові) наванта-
ження, нами проведений розрахунок міцнос-
ті направляючих вежі щодо опору на прогин 
із врахуванням змінних значень величини 
прольоту та навантаження.

За результатами розрахунків, враховуючи 
властивості металопрокату (момент інерції, 
моменту опору тощо), визначено конструк-
цію, яка має значний запас міцності із вра-
хуванням незначних непередбачених наван-
тажень (збільшення ваги, коливання вежі в 
залежності від рівності горизонту тощо).

Також проведена експлуатаційно-техноло-
гічна оцінка макетного зразка вежі, за якою 
визначені продуктивність основного й екс-
плуатаційного часу, питомі витрати палива, 
кількість обслуговуючого персоналу тощо. 

Зазначена оцінка також враховувала підбір 
гідроциліндру (розрахунок швидкості пере-

Рисунок 1. Схема вежі з фронтальною проекцією в агрегаті з МТЗ-82
1 - опорна база (кріпиться на МТЗ); 2 - направляючі вежі; 3 - направляючі міцності; 4 – нижня площадка; 
5 - драбина; 6 – направляючі підйому з гідроциліндром; 7- верхня площадка; 8 – масляні магістралі; 9 – 
гідроциліндр; 10 – вуха кріплення гідроциліндра; 11 – огорожа верхньої площадки (в транспортному та 
робочому положенні).
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міщення штоку при прямому та зворотному 
ході з врахуванням діаметру штоку і поршня 
та ефективної площі штокової порожнини). 
Зведені дані по експлуатаційно-технологічній 
оцінці агрегату наведені в таблиці 1.

Конструкційні особливості макетного 
зразка вежі дозволяють:

– виконувати вищезгадані операції на всіх 
плантаціях не залежно від способу фіксації 
верхнього кінця підтримки;

– проводити ремонт, монтаж хмелешпале-
ри або іншого обладнання;

– виконувати господарські роботи на висо-
ті її робочої межі;

– коригувати (обмежити за необхідності) 
в стаціонарних умовах максимальну висоту 
підйому (або робочу висоту вежі) для раціо-
нально-номінального змінення навантажен-
ня при пропорційному коригуванні висоти 
підйому.

Таблиця 1.  Проектні характеристики макетного зразка вежі для проведення зелених опера-
цій на хмелю.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Блок направляючих в конструкції вежі 
створює додаткові технологічні можливості 
для підвищення технологічності при виконан-
ні зазначеної операції на хмелю в агрегаті з 
трактором МТЗ-82.

2. Проектні технічні розрахунки макет-
ного зразка вежі показали можливість збіль-
шення на 36% максимальної висоти підйому 

верхньої площадки та майже в два рази мак-
симального навантаження.

3. Експлуатаційно-технологічна оцінка 
макетного зразка вежі довела пріоритет-
ність розробки в розрізі продуктивності 
основного та експлуатаційного часу, затрат 
праці, витрат палива у порівнянні із викорис-
танням вежі ВДХ-4.

1. Милоста Г. М. Агробиологические 
основы выращивания хмеля в Республи-
ке Беларусь : монография / Г. М. Ми-
лоста, В. В. Лапа. – Гродно: ГГАУ, 2010. 

– 286 с.

2. Migdal, J. Poradnik plantatora chmielu / J. 
Migdal //Pulawy: IUNG, 1996. – P. 315.

3. Любченко В.В., Григор’єв М.О. Механізація 
процесів поправки та дозаводки стебел хмелю 
// Аграрна наука - виробництву,- 2014.-№2-28С.
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ІСГП

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОЩУВАННЯ КАЧОК  
НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ

Вступ. У підсобних господарствах районів, що постраждали від 
аварії на ЧАЕС, почали масово розводити кіз та птицю (курей, гу-
сей, качок), за рахунок м’яса яких населення поповнює свій раціон. 
Вирощування качок як при вигульному, так і безвигульному утри-
манні за короткий період дозволяє отримати достатню кількість 
м’яса птиці. Мета. Дослідити ефективність вирощування качок за 
безвигульного та вигульного (з використанням водоймищ) спо-
собів утримання у 2-ій та 3-ій зонах радіоактивного забруднення 
при годівлі за раціонами незбалансованими (дефіцитними) по 
мінеральних речовинах (на місцевих кормах). Методи дослі-
джень. У кожному із 4-х дослідів було сформовано по дві групи 
– контрольну (безвигульне утримання у вольєрах з вільним 
доступом до води з корит) і дослідну (з використанням обмежених 
водоймищ). Годівля качок контрольних і дослідних груп у кожному 
досліді була однаковою – на місцевих кормах, вирощених в тій чи 
іншій зонах радіоактивного забруднення. Хімічний склад кормів і 
продуктів забою, економічну ефективність виробництва качиного 
м’яса визначали за загальноприйнятими методиками; концентра-
цію важких металів та мікроелементів – атомно-абсорбційним 

методом на спектрометрі С 115М; питому активність 137Cs в кормах, воді і продуктах забою птиці – спек-
трометричним методом. Результати. При годівлі качок в приватних господарствах зони радіоактивного 
забруднення їх раціони були дефіцитними на Са, Р і мікроелементи. Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси качок в умовах екстенсивного вирощування були високими і коливалися в межах 10,86 – 12,73 кормо-
вих одиниць по 1-4 дослідах, проте у дослідних групах вони були на 0,34 – 0,84 корм. од. меншими порівняно 
з аналогічним показником контрольних груп, що пояснюється меншими приростами птиці контрольних 
груп. Вартість кормів на одиницю приросту за весь період вирощування по 1-4 дослідах виявилася схожою 
між контрольними і дослідними групами. В усіх дослідах від качок дослідних груп, за вигульного утримання, 
отримано більше умовно чистого прибутку, ніж від птиці контрольних груп (на 1,88 – 4,45 грн./гол.). Висно-
вки. Вирощування качок за екстенсивного способу на місцевих кормах за вигульним і безвигульним спосо-
бами утримання в умовах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС є економічно виправданим 
у зв’язку з отриманням екологічно безпечного качиного м’яса та рентабельністю на рівні 18,21 – 42,92%. 

Ключові слова: качки, вигульне і безвигульне утримання, прирости, корми, поживні речовини, ефективність.
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Постановка проблеми. Одним із най-
більш важких наслідків Чорнобильської 
аварії стало радіоактивне забруднення сіль-
ськогосподарських угідь, а також природних 
і напівприродних екосистем, що зумовило 
небезпеку надходження радіонуклідів до ор-
ганізму людини на тривалий період [8, 9]. 
У населення зони Полісся через продукти 
харчування внутрішнє опромінення може 
сягати 75 – 95% від загального накопичення 
дози в організмі. У зв’язку з цим зменшен-
ня радіаційного навантаження на людину є 

найбільш важливою проблемою сьогодення 
[3, 4, 10].

Нині важкими металами забруднено 
близько 20%, а радіонуклідами – 12% сіль-
ськогосподарських угідь України. Виробни-
цтво на цих територіях сільськогосподарської 
продукції та використання її в харчуванні 
населення призводить до підвищення різного 
роду захворювань [1, 2, 5, 6, 7].

За період після аварії на ЧАЕС різко змен-
шилося поголів’я великої рогатої худоби, сви-
ней та овець. Натомість у підсобних госпо-

ТВ
А

Р
И

Н
Н

И
Ц

ТВ
О



Випуск 11•2018 89

Е
ко

но
м

іч
на

 е
ф

ек
ти

вн
іс

ть
 в

ир
о

щ
ув

ан
ня

 к
ач

о
к 

на
 т

ер
ит

о
р

ія
х 

р
ад

іо
ак

ти
вн

о
го

 з
аб

р
уд

не
нн

ядарствах районів, що постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, почали більше розводити кіз 
та птицю (курей, гусей, качок) за рахунок 
м’яса яких населення поповнює свій раціон.

Проблему вирощування качок на про-
мисловій основі на комбікормах із дода-
ванням різних домішок вивчено достатньо. 
Однак населення в своїх підсобних госпо-
дарствах вирощує качок без використання 
комбікормів і, як правило, на кормах влас-
ного виробництва. При цьому практикують 
вольєрне утримання птиці та з використан-
ням водоймищ. Саме такі способи утриман-
ня і годівлі птиці масово використовуються 
і в особистих підсобних господарствах на-
селення, що постраждало внаслідок Чор-
нобильської аварії. Тому досить важливо 
знати і контролювати накопичення 137Cs та 
важких металів у тваринницькій продукції 
у різних зонах радіоактивного забруднен-
ня, щоб забезпечити населення екологічно 
безпечним молоком, м’ясом і продуктами 
птахівництва. Якщо при виробництві моло-
ка, яловичини, свинини, м’яса курей і гусей 
питання вивчалося багатьма науковцями, 
то дані про якість качиного м’яса відсутні. 
І, насамперед, це стосується виробництва 
качиного м’яса при екстенсивному виро-
щуванні птиці на місцевих кормах за не-
збалансованої мінеральної годівлі.

При цьому досить важливо також знати 
якість качиного м’яса та економічну ефек-
тивність його виробництва. 

Об’єкти і методика досліджень. З цією 
метою було проведено серію дослідів (у різ-
них зонах радіоактивного забруднення) згід-
но зі схемою (табл. 1).

Науково-виробничий дослід 1 проведено 
у 2003 році в умовах фізіологічного двору 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН (село Грозине Коростенського ра-
йону Житомирської області) зі щільністю 
забруднення грунтів 137Сs 37 – 185 кБк/м2; 
у 2004 році в с. Обиходи Коростенського 
району проводився дослід 2 при щільності 
забруднення ґрунтів радіоцезієм 259 – 555 
кБк/м2.

У 2001 та у 2012 роках науково-виробничі 
досліди 3 та 4 проводилися в селі Христинівка 
Народицького району, де щільність забруд-
нення території 137Сs становила більше 555 
кБк/м2.

Досліди 2, 3 і 4 проведено безпосередньо 
у виробничих умовах, у приватних госпо-
дарствах. Для проведення всіх дослідів на 
районних інкубаторних станціях закупову-

валися однодобові каченята пекінської по-
родної групи. 

Для дослідів 1 та 2 було закуплено по 105 
голів каченят з середньою живою масою 
41,4 та 38,1 г відповідно. До місячного віку 
їх утримували безвигульно, з місячного віку 
качки були розділені на дві аналогічні гру-
пи по 50 голів у кожній з середньою живою 
масою каченят 530 г (дослід 1) та 518 г (до-
слід 2). 

Для проведення дослідів 3 і 4 (с. Хрис-
тинівка Народицького району Житомир-
ської області) було взято по 60 голів од-
нодобових каченят з середньою живою 
масою 39,9 г у 2001 та 40,6 г у 2012 рр. 
При досягненні каченятами місячного віку 
їх розділили на дві аналогічні групи по 25 
голів у кожній з середньою живою масою 
каченят 525 г і 520 г у 2001 та у 2012 рр. 
відповідно. 

Контрольні групи качок утримували без-
вигульно, тобто цілий день у вольєрі з віль-
ним доступом до води в коритах, а вночі 

– в приміщенні. Дослідні групи – вигульно, 
тобто качки упродовж дня знаходилися на 
природних обмежених водоймищах 0,4 – 
0,6 га і тільки під час годівлі заходили до 
вольєрів, а на ніч – у приміщення. Обмежені 
водоймища були бідні природними кормами, 
тому потребу качат у поживних речовинах 
повністю забезпечували за рахунок кормів 
раціонів.

Умови годівлі були однаковими для качок 
обох груп. Раціони для птиці складали лише з 
використанням місцевих кормів, що вирощу-
валися на територіях сіл у відповідних зонах 
забруднення.

Для кожного науково-господарського до-
сліду птицю підбирали у групи за принци-
пом пар-аналогів і по однаковій кількості 
самців і самок, у зрівняльний період до мі-
сячного віку качок утримували в однакових 
умовах (у вольєрі безвигульно) з вільним 
доступом до води з корит на однакових ра-
ціонах годівлі.

Ріст і розвиток качок визначали шляхом 
зважування при народженні, потім щомісяч-
но до п’ятимісячного віку індивідуальним 
зважуванням до ранкової годівлі. 

Кількість спожитого корму враховували 
щоденно. Витрати корму на 1 кг приросту 
качок обраховували, виходячи із загальних 
по групах витрат кормів та отриманого при-
росту.

Масову концентрацію важких металів ви-
значали атомно-абсорбційним методом; пи-
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Таблиця 1. Схема дослідів, проведених у різних зонах радіоактивного забруднення
* Годівля качок контрольних і дослідних груп в межах кожного досліду за однаковими раціонами.

тому активність 137Cs – спектрометричним 
методом.

М’ясні та забійні якості качок вивчали 
шляхом забою чотирьох качок з кожної гру-
пи в 2-х та 5-місячному віці за методикою 
Г. М. Поливанової. Визначали передзабій-
ну масу птиці, вихід патраної туші, вихід 
складових частин туші за термінами ГОСТ 
18157–72.

Економічну ефективність виробництва ка-
чиного м’яса в зоні радіоактивного забруд-
нення сільськогосподарських угідь розрахо-
вували за загальноприйнятими методиками 
аналізу, виходячи із продуктивності птиці, 
затрат кормів і їх собівартості та закупівель-
них цін на качине м’ясо. 

Статистичну обробку отриманих у дослі-
дженнях результатів проводили методом ва-
ріаційної статистики на основі розрахунку 
середнього арифметичного (М), середньоква-
дратичної похибки (m), достовірності різниці 
між порівнювальними показниками (Р) та 
показу вірогідності в таблицях (умовні по-
значення: Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999).

Результати досліджень. Відомо, що най-
кращі результати у качківництві одержують, 
застосовуючи годівлю досхочу сухими повно-
раціонними комбікормами, які засипають у 
автогодівниці на 2 – 3 дні і підсипають по мірі 
їх поїдання. Проте, як правило, у приватному 
секторі при їх вирощуванні концентрати у 
добовому раціоні (за масою) займають 45%, 
а решта 55% – це зелені корми, коренебуль-
боплоди та інші корми.

Основними завданнями наших дослідів 
було вивчити накопичення 137Cs і важких 
металів в організмі качок при екстенсивному 
їх вирощуванні на м’ясо та різних способах 
утримання, а також обрахувати економічну 
ефективність виробництва качиного м’яса 
в особистих підсобних господарствах, які 
функціонують в зоні Полісся, забрудненій 
радіонуклідами.

Населення, яке проживає в зоні радіо-
активного забруднення у селах, для годівлі 
качок використовує місцеві корми (зернові, 
зелені, баштанні, коренебульбоплоди), а та-
кож макуху або шрот соняшниковий. При 
цьому раціони часто є незбалансованими за 
обмінною енергією, протеїном, а частіше по 
кальцію, фосфору, мікроелементах, амінокис-
лотах, вітамінах.

Виходячи із цього, для годівлі піддослід-
ної птиці використовували місцеві корми, 
вирощені на територіях тієї чи іншої зони 
радіоактивного забруднення. В усіх дослідах 
(1 – 4) каченят дослідних груп вирощували 
на м’ясо на обмежених водоймищах, бідних 
на природні корми.

Умови годівлі були однаковими для контр-
ольних і дослідних груп качок 1 – 4 дослідів. 
Упродовж усіх досліджень піддослідні качки 
отримували однакові за набором і якістю 
корми.

Годівля піддослідної птиці була груповою. 
Раціони складали відповідно до загально-
визнаних норм годівлі один раз на місяць з 
урахуванням живої маси, середньодобового 
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приросту, фізіологічного стану качок та ви-
мог схем дослідів і завдань, поставлених на 
вивчення. 

Зелені і соковиті корми подрібнювали до 
часток 5–10 мм і змішували із дертю кон-
центрованих кормів. Тривалість зберігання 
вологих мішанок не перевищувала 3-х годин. 
Зернові корми розмелювали крупним по-
мелом.

В таблиці 2 приведено середньодобове 
споживання кормів речовин піддослідними 
качками, які складалися за фактичною по-
живністю кормів, отриманих лабораторіями 

Інституту сільського господарства Полісся, 
ЖНАЕУ, «Облдержродючість». 

Ці раціони можна вважати збалансовани-
ми за основними показниками, такими як 
обмінна енергія, сирий протеїн, сира клітко-
вина, сирий жир.

У досліді 1 суміш концентрованих кормів 
займала 56,5% за масою добового раціону, 
решта – 43,5% припадало на зелену масу 
молодої конюшини і коренебульбоплодів, у 
досліді 2, відповідно 54,8%, а інші – 45,2%. 
Структура раціонів 3 і 4 дослідів у дослідному 
періоді по масі, відповідно, була слідуючою: 

Таблиця 2. Середньодобове споживання кормів і поживних речовин піддослідними качками 
(в середньому на голову), г
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56,3% і 55,0% – суміш концентрованих кор-
мів, а 43,7% і 45,0% – зелені корми і корене-
бульбоплоди.

Враховуючи особливості годівлі качок 
при вирощуванні в приватних господар-
ствах зони радіоактивного забруднення та 
завдання проведення дослідів, комбікорми, 
БВД, премікси, ферментні препарати, ан-
тиоксиданти, мінеральні корми і вітамінні 
добавки до складу зерносуміші раціонів не 
включались. 

Тому забезпечення потреби качок у кальції 
і фосфорі та мікроелементах було дефіцит-
ним у всіх чотирьох дослідах. Так, по кальцію 
і фосфору потреба молодняку качок стано-
вить 2,40 г і 1,20 г на 1 голову за добу, фак-
тично у кормах раціонів 1–4 дослідів, цей по-
казник, відповідно, становить 0,458 – 0,468 г 
по кальцію і 0,643 – 0,669 г по фосфору, або 
у 5,24 – 5,12 і 1,79 – 1,87 раза, відповідно, 
менше від потреби.

Відомо, що ґрунти Полісся і кормові куль-
тури, вирощені на них, бідні на мікроелемен-
ти Zn, Cu, Co, Mn, J тощо. Як наслідок, відсо-
ток забезпечення потреби по 4-х дослідах у 
середньому на добу становив: по цинку на 
74,8 – 76,2% (5,46 – 5,56 мг при потребі 7,3 
мг), по міді – 68,9 – 70,1% (1,12 – 1,15 мг 
при потребі 1,64 мг), по кобальту – 62,0 – 
64,9% (0,060 – 0,062 мг при потребі 0,1 мг), 
по марганцю – 56,1 – 57,1% (4,96 – 5,04 мг 
при потребі 8,75 мг), по йоду – 46,7% (0,07 
мг при потребі 0,15 мг).

Підсумовуючи результати годівлі, ви-
ходячи з середньодобових раціонів, мож-
на зробити висновок про те, що качки як 

контрольних, так і дослідних груп упродовж 
дослідного періоду споживали однакову 
кількість кормів, а їх раціони були схожими 
за енергетичною поживністю, протеїново-
му, макро- і мікромінеральному забезпечен-
ню, що передбачено завданнями і схемами 
проведення дослідів.

Проведені дослідження при екстенсивному 
вирощуванні качок у різних зонах радіоак-
тивного забруднення показали, що способи 
їх утримання впливають на ріст і розвиток 
птиці. При вигульному утриманні (дослідні 
групи) качки у всіх чотирьох дослідах росли 
та розвивалися краще, ніж їх аналоги при 
безвигульному утриманні (контрольні групи), 
(табл. 3).

У 1-му досліді жива маса качок контр-
ольної групи збільшилася у 2-місячному 
віці в 2,7 раза, 3-місячному – в 3,9, 4-мі-
сячному – в 4,4, 5-місячному – в 4,6 рази. У 
той же час при вигульному утриманні вона 
збільшувалася, відповідно, в 2,8, 4,2, 4,7 і 
4,9 раза й була більшою за живу масу ка-
чок контрольних груп, відповідно, на 11,8%, 
29,9, 33,1 і 28,5%.

Птиця дослідної групи (дослід 2), яка 
утримувалася вигульно (на водоймищі), у 
2-місячному віці переважала живу масу ка-
чок контрольної групи на 61,8 г (5,3%), у 
3-місячному віці – на 87,0 (4,8%), у 4-мі-
сячному – на 95,0 (4,3%) та у 5-місячному 

– на 54,5 г (2,2%). При вигульному способі 
утримання качки збільшували живу масу у 
2-, 3-, 4- і 5-місячному віці, відповідно, на 
11,9%, 16,8, 18,3, і 10,5% інтенсивніше, ніж 
птиця контрольної групи.

Таблиця 3. Динаміка живої маси піддослідних качок, залежно від способів їх утримання, (M±m)
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яЯк і в попередніх дослідах (1, 2) птиця 
дослідних груп (з використанням водойми-
ща) 3-го та 4-го дослідів краще розвива-
лася, ніж качки контрольних груп. Так, у 
60-денному віці качки дослідних груп мали 
більшу живу масу, відповідно, на 4,0% і 
2,5%, у 90-денному – на 4,7% і 4,6%, у 
120-денному – на 4,8% і 4,9% і у 150-ден-
ному віці – на 3,5% і 3,3%. Середньодобо-
вий приріст живої маси качок дослідних 
груп дослідів 1-4 у період з 31 до 120 днів 
був вищим проти аналогічних показників 
птиці контрольних груп.

В умовах екстенсивного вирощування 
піддослідних качок у ІІІ та ІІ зонах радіоак-
тивного забруднення на кормах місцевого 
виробництва, незбалансованих раціонах по 
кальцію, фосфору та мікроелементах отри-
мано качине м'ясо, в якому питома актив-
ність 137Cs не перевищує допустимі рівні за 
період вирощування (ДР – 2006 =200 Бк/
кг) і коливається в межах 9,3 – 41,8 Бк/кг 
у першому досліді, 10,2 – 49,1 – у другому, 
14,3 – 75,9 – у третьому і 12,9-60,0 Бк/кг – у 
четвертому дослідах.

У зв’язку з різними періодами дослі-
дження, для розрахунку економічної 

ефективності вирощування качок в умо-
вах особистих селянських господарств, уні-
фікації та об’єктивності відносних оцінок 
економічних показників, використовува-
ли середньоринкові ціни та собівартість 
виробництва кормів 2012 року в районах 
досліджень.

В таблиці 4 представлено зведені розра-
хункові дані по витратах кормів на приріст 
та їх вартість за вирощування качок у розрізі 
дослідів.

Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси качок в умовах екстенсивного ви-
рощування були високими і коливалися 
в межах 10,86 – 12,73 кормових одиниць 
по 1 – 4 дослідах. У розрізі дослідів вони 
виявилися схожими між контрольними і 
дослідними групами. Разом з тим, в усіх 
дослідах витрати кормів на приріст у до-
слідних групах на 0,34 – 0,84 корм. од. ви-
явилися меншими порівняно з аналогічним 
показником контрольних груп, птиця яких 
утримувалася безвигульно. Це пояснюється 
більшими приростами птиці дослідних груп, 
ніж контрольних.

Вартість кормів, витрачених на одиницю 
приросту качок за весь період вирощування 

Таблиця 4. Витрати кормів на приріст і їх вартість при вирощуванні піддослідних качок
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Таблиця 5. Ефективність вирощування піддослідних качок (в середньому на 1 голову)

(зрівняльний період + дослідний) по 1 – 4 до-
слідах, виявилася схожою між контрольними 
і дослідними групами. Близькою між групами 
вона була і у дослідному періоді, проте на 
0,32 – 1,37 грн. меншою у качок дослідних 
груп, що пояснюється меншими приростами 
птиці контрольних груп.

Наразі чіткої залежності у показниках ви-
трат кормів і їх вартості на приріст від рівня 
радіоактивного забруднення території, в якій 
проводили досліди, не встановлено. Ці по-
казники знаходилися у прямій залежності 
від приростів живої маси качок і собівартості 
кормів, які згодовували птиці. Проте, у качок 
першого і третього дослідів показники ви-
трат кормів на приріст були дещо меншими, 
ніж у 2 і 4 дослідах.

Ефективність вирощування піддослідних 
качок розраховували, виходячи із витрат 
на їх вирощування та реалізаційної ціни 
патраних тушок у 2012 році в торгівельній 
мережі міста Житомира. Качине м’ясо (па-
трані тушки) сюди щорічно поставляє ППЗ 
«Коробівський» Золотоношівського району 
Черкаської області за ціною 43,0 грн. за кг 

патраної тушки плюс 0,9 грн. додають реа-
лізатори (табл. 5).

При цьому, в розрахунках витрат на ви-
робництво м’яса качок не включались ви-
трати на оплату праці власників особистого 
селянського господарства (досліди 2 – 4) та 
оплату праці здобувача (досліди 1 – 4), оскіль-
ки дану діяльність вони здійснювали на осно-
ві самозайнятості і їх обов’язків.

Як свідчать дані таблиці, найвищий рі-
вень умовно чистого прибутку на одну го-
лову отримано у першому досліді – 18,41 – 
22,86 грн. При цьому від качок вигульного 
утримання (дослідна група) його отримано 
на 4,45 грн. умовно чистого доходу більше, 
ніж у їх контрольних аналогів. Найнижчий 
рівень умовно чистого прибутку отримано 
у контрольних групах 1 – 4 дослідів – 10,47 

– 18,41 грн. проти 13,04 – 22,86 грн. у дослід-
них групах.

Слід відмітити, що в усіх дослідах від ка-
чок дослідних груп, за вигульного утримання, 
отримано більше умовно чистого прибутку, 
ніж від птиці контрольних груп (на 1,88 – 
4,45 грн./гол.).
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БІБЛІОГРАФІЯ

Вирощування качок за екстенсивним спо-
собом на місцевих кормах за вигульного і 
безвигульного способів утримання в умовах 
радіоактивного забруднення внаслідок аварії 
на ЧАЕС є економічно виправданим у зв’язку 
з отриманням екологічно безпечного качи-
ного м’яса та рентабельністю на рівні 18,21 

– 42,92%. Наразі вигульне (з використанням 
водоймищ) утримання птиці забезпечує дещо 

вищу рентабельність (на 3,32–7,79% абс.) 
порівняно з безвигульним.

Перспективи подальших досліджень бу-
дуть спрямовані на дослідження ефектив-
ності вирощування курей, гусей, перепелів, 
індиків на місцевих кормах (без БВД, міне-
ральних добавок тощо), порівнюючи при цьо-
му незбалансовану та збалансовану годівлю 
та якість продукції.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
НЕПРЯМОГО ВІДБОРУ МОЛОЧНИХ 
КОРІВ ЗА МАСО-МЕТРИЧНИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ

Мета. Дослідити ефективність використання непрямого відбо-
ру корів у племзаводі української чорно-рябої молочної породи 
ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області. 
Методи. Для непрямої селекції корів використано об’ємно-
тулубо-вименний індекс І. П. Петренка та ін. Диференціацію 
корів на 3 групи у співвідношенні 1:2:1 здійснено за величи-
ною індексу з використанням відхилення 0,7 σ від його серед-
нього значення. Результати. Використовуючи об’ємно-тулубо-
вименний індекс можна прогнозувати молочну продуктивність 
корів – адже при збільшенні його значення на одиницю надій 
корів за 305 днів лактації зростає на 430 кг. Висновки. Вико-

ристання об’ємно-тулубо-вименного індексу І. П. Петренка у стаді української чорно-рябої молочної 
породи ПАФ «Єрчики» є ефективним, оскільки сприятиме не лише значному покращенню екстер’єру, 
але і суттєвому збільшенню показників молочної продуктивності. У напрямку зростання значення 
об’ємно-тулубо-вименного індексу тварини стають вищими, масивнішими, широкотілішими, тобто 
краще пристосованими за екстер’єром до сучасних технологій.

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, непрямий відбір, екстер’єрний індекс, жива 
маса, проміри, молочна продуктивність, відтворна здатність.
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Підвищення ефективності селекції в мо-
лочному скотарстві потребує системного 
аналізу стад і популяцій молочної худоби, а 
також удосконалення методів інтегрального 
оцінювання і добору тварин за комплексом 
основних господарськи корисних ознак з ви-
користанням селекційних індексів [1]. Відбір 
тварин за селекційними індексами, які ха-
рактеризуються умовною величиною і вира-
жають їхню племінну цінність за декількома 
показниками, дає змогу не тільки підвищити 
вірогідність оцінки, а й одержати потомків, 
у яких недолік за однією ознакою компенсу-
ється перевагою іншої або групи ознак [2]. 
У цьому аспекті важливим є використання 
селекційних індексів, за якими оцінюють 
екстер'єрні показники тварин, тобто непряма 
селекція. Багатьма дослідженнями доведено, 
що кращі за екстер’єрними якостями твари-
ни, як правило, характеризуються високою 
молочною продуктивністю, доброю відтвор-
ною здатністю та продуктивним довголіттям 
[3,4,5,6]. У селекції молочної худоби успішно 
застосовують так звані спеціальні індекси – 
індекс ейрисомії-лептосомії Н. М. Замятіна 
[7], масо-метричний коефіцієнт Д. Т. Вінни-
чука [8], екстер’єрно-конституційний індекс 
Шалімова М. О. [9]. Порівняно недавно І. П. 
Петренком та ін. запропоновано екстер’єрні 
індекси, які містять параметри будови тіла 
та вим’я корів [10, 11], один із них (об’ємно-

тулубо-вименний) був використаний нами з 
певною модифікацією для непрямої селекції 
у стаді молочної худоби. 

Мета досліджень. Дослідити ефективність 
використання непрямого відбору у племзаво-
ді української чорно-рябої молочної породи 
ПАФ «Єрчики» Попільнянського району Жи-
томирської області.

Ме т одика до с ліджень .  Маточне 
поголів’я племзаводу формувалося шляхом 
завезення голштинізованого племінного 
молодняку з кращих племзаводів України з 
наступним використанням бугаїв-плідників 
виключно голштинської породи з високими 
селекційними індексами за надоєм (1200-
2000 кг). Частка спадковості голштинської 
породи досягає 90 %. Годівля корів здій-
снюється за оптимальними раціонами. На 
середньорічну корову заготовляють 60-65 
ц кормових одиниць з протеїновим забез-
печенням 95-100 г. Надій на середньорічну 
корову за останні 3 роки склав 6000–6500 
кг молока, селекційного ядра – 7000–7500 
кг. Ремонтні телиці вирощуються до 15–16 
місяців на рівні 650–700 г добових прирос-
тів. Тобто, умови вирощування та годівлі 
корів забезпечують в основному реаліза-
цію їх генетичного потенціалу. Контроль 
селекційних і технологічних процесів здій-
снюється за автоматизованою системою 

„ОРСЕК”.
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иЕкстер’єрно-конституційні особливос-

ті тварин вивчали шляхом зважування та 
взяття промірів статей тіла на 2-3 місяцях 
лактації. 

Надій корів за 305 днів лактації визначали 
шляхом проведення щомісячних контроль-
них доїнь з одночасним визначенням в до-
бових зразках вмісту жиру і білка на приладі 

„Екомілк КАМ-98.2А”. Відносну молочність 
обчислювали діленням 4%-вого за вмістом 
жиру молока, отриманого за 305 днів лак-
тації, на 100 кг живої маси. Морфо-функці-
ональні властивості вим’я досліджували за 
методикою Латвійської с.-г. академії [12].

Відтворну здатність корів вивчали за віком 
1-го отелення, тривалістю сервіс- та міжотель-
ного періодів та коефіцієнтом відтворної здат-
ності, розрахованим діленням кількості днів у 
році на тривалість міжотельного періоду.

Для непрямої селекції корів використано 
об’ємно-тулубо-вименний індекс І. П. Петрен-
ка та ін.                 .

Диференціацію корів на 3 групи у співвід-
ношенні 1:2:1 здійснено за величиною індек-
су з використанням відхилення 0,7 σ від його 
середнього значення.

Отримані дані опрацьовано методами 
варіаційної статистики з використанням 
комп’ютерної програми „Microsoft Excel”.

Результати досліджень. Диференціація 
корів-первісток за екстер’єрним індексом 
виявила певні закономірності і наявність 
суттєвої різниці між групами. Зокрема, із під-
вищенням значення екстер’єрного індексу 
спостерігається зростання переважної біль-
шості масо-метричних параметрів. Кращими 
масо-метричними параметрами характери-
зується І група первісток з високим значен-
ням екстер’єрного індексу – 5,2 і більше ум. 
одиниць. У напрямку зростання значення 
об’ємно-тулубо-вименного індексу тварини 
стають вищими, масивнішими, широкотілі-
шими, тобто краще пристосованішими за 
екстер’єром до сучасних технологій (табл. 1).

Таблиця 1. Жива маса та проміри статей тулуба корів-первісток, диференційованих за 
екстер’єрним індексом

Таблиця 2. Молочна продуктивність корів-первісток, диференційованих за екстер’єрним 
індексом
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Екстер’єрно-конституційні показники – 
це лише фон, який сприяє (або не сприяє) 
реалізації генетичного потенціалу молочної 
продуктивності і дозволяє відібрати кращих 
тварин. Тобто, основною ознакою молочної 
худоби є, безумовно, молочна продуктивність.

Коефіцієнти успадковуваності складових 
цієї комплексної ознаки коливаються від 0,2 
до 0,5 і не забезпечують високого ефекту масо-
вої селекції. Важливим додатковим резервом 
поліпшення молочної продуктивності корів 
є відбір за показниками екстер’єру (табл. 2).

Установлено, що зі зростанням величини 
об’ємно-тулубо-вименного індексу у корів 
спостерігається підвищення усіх кількісних 
ознак молочної продуктивності. Різниця між 
крайніми групами на користь першої склала 
за надоєм за 305 днів лактації 1397 кг, кіль-
кістю молочного жиру і білка – 90,8 кг, від-
носною молочністю – 190,5 кг (Р<0,001). За 
жирномолочністю і білковомолочністю віро-
гідної різниці між тваринами різних груп не 
виявлено. Результати досліджень свідчать про 
можливість ефективного використання да-
ного індексу в селекції корів за екстер’єрним 
типом, що сприятиме не лише покращенню 
екстер’єру, але і суттєвому збільшенню по-
казників молочної продуктивності. Кореляція 
індексу з надоєм становить +0,43.

Крім молочної продуктивності, нами було до-
сліджено відтворну здатність тварин трьох груп 
залежно від величини об’ємно-тулубо-вименного 
індексу, оскільки остання є важливою складовою 
комплексної оцінки молочної худоби (табл. 3).

Щорічні отелення сприяють рентабельному 
виробництву молока, а регулярне одержання 
телят дає змогу проводити селекційно-пле-
мінну роботу на високому рівні та служить 
передумовою розширеного відтворення стада.

Обстежені тварини незалежно від величини 
об’ємно-тулубо-вименного індексу значно по-
ступаються оптимальним показникам відтвор-
ної здатності, за винятком віку 1-го отелення. 
Корови-первістки усіх трьох груп мають подо-
вжений сервіс-період (126,1–139,5 днів) та три-
валий міжотельний період (411,1–424,5), що 
зумовило загалом низький коефіцієнт відтвор-
ної здатності – 0,89–0,91 при оптимальному 
значенні 1, яке дозволяє щорічно отримувати 
теля. За показниками відтворної здатності віро-
гідної різниці між групами не спостерігається.

Розвиток молочної залози, тобто розміри 
та технологічні параметри вим’я молочної 
худоби, у певній мірі характеризує рівень 
молочної продуктивності. У цілому тварини 
характеризуються пропорційним, добре роз-
виненим вим’ям. Оскільки об’ємно-тулубо-
вименний індекс містить параметри вим’я, 

Таблиця 3. Відтворна здатність корів-первісток, диференційованих за екстер’єрним індексом

Таблиця 4. Проміри та умовний об’єм вим’я корів-первісток, диференційованих за 
екстер’єрним індексом
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корови української чорно-рябої молочної 
породи різних груп за цими показниками 
суттєво відрізняються (табл. 4).

Спостерігається зростання промірів вим’я і 
його умовного об’єму зі збільшенням значен-
ня індексу. Максимальними розмірами вим’я 
характеризуються тварини першої групи, мі-
німальними – третьої (Р<0,001). 

Ефективність непрямої селекції у кожно-
му конкретному стаді значною мірою визна-
чається взаємозв’язком між екстер’єром та 
продуктивністю тварин. Організм тварини є 
цілісною системою, для одержання високих 
надоїв корова повинна бути крупною, з добре 
розвиненою грудною клітиною, молочною 
залозою, габаритним черевом для споживан-
ня і переробки об’ємистих кормів. Це підтвер-
джується проведеним нами аналізом зв’язку 
між рівнем молочної продуктивності корів та 
їх масо-метричними параметрами (табл. 5).

Між живою масою корів та надоєм і сумар-
ною продукцією молочного жиру і білка вияв-
лено позитивний вірогідний взаємозв’язок се-
редньої сили (r=+0,334-0,339). Серед промірів 
найкраще корелюють з ознаками молочної про-

дуктивності висота в холці і крижах (r=+0,552-
0,578), обхват грудей (r=+0,406-0,408), коса 
довжина заду (r=+0,440-0,449) (Р<0,001).

Позитивний вірогідний взаємозв’язок ви-
явлено також між показниками молочної 
продуктивності та параметрами вим’я (табл. 
6). Найкраще корелюють з надоєм та про-
дукцією молочного жиру і білка обхват вим’я 
(r=+0,394-0,359), його довжина (r=+0,487-
0,499) та умовний об’єм (r=+0,416-0,424). 
Наявність зв’язку між молочною продуктив-
ністю та масо-метричними параметрами 
тулуба і вим’я корів (у середньому +0,40) 
і забезпечує ефективність їх селекції за 
об’ємно-тулубо-вименним індексом.

На рисунку наведено регресійний зв’язок між 
надоєм корів за 305 днів лактації та екстер’єрним 
індексом. Лінія тренду – це графічне представлен-
ня загальної закономірності зміни ряду даних, за 
допомогою якої можливо відображати тенденції 
зміни даних або лінії змінного середнього. Ліній-
на апроксимація показує те, що знаходиться за 
межами фактичних даних.

Найбільш надійною лінія тренду є, якщо 
значення квадрату R дорівнює або близьке 

Таблиця 5. Зв'язок між ознаками молочної продуктивності та масо-метричними параметра-
ми (r±mr)

Таблиця 6. Зв'язок між ознаками молочної продуктивності та параметрами вим’я (r±mr)
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Рис.  Регресійна залежність надою за 305 днів лактації від об’ємно-тулубо-вименного індексу

до 1, як у нашому випадку, що свідчить про 
високу ступінь співпадання лінії з даними. 
Так, у лінійному рівнянні у=430x+3539 ко-
ефіцієнт детермінації для побудованої моделі 
R2 склав 0,9994.

З даного рисунку видно, що за допомогою 
об’ємно-тулубо-вименного індексу можна 

прогнозувати молочну продуктивність ко-
рів, а саме – надій за 305 днів лактації. Адже 
прослідковується чіткий зв’язок – зі збіль-
шенням значення коефіцієнта збільшується 
значення надою – при збільшенні значення 
екстер’єрного індексу на одиницю надій зрос-
тає на 430 кг.

Використання об’ємно-тулубо-вименного 
індексу І. П. Петренка у стаді української чор-
но-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики» є ефек-
тивним, оскільки сприятиме не лише значному 
покращенню екстер’єру, але і суттєвому збіль-
шенню показників молочної продуктивності.

У напрямку зростання значення об’ємно-
тулубо-вименного індексу тварини стають 

вищими, масивнішими, широкотілішими, 
тобто краще пристосованими за екстер’єром 
до сучасних технологій.

За допомогою об’ємно-тулубо-вименного 
індексу можна прогнозувати молочну про-
дуктивність корів – при збільшенні його 
значення на одиницю надій корів за 305 днів 
лактації зросте на 430 кг.
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ВИСОКОБІЛКОВІ КОРМИ ДЛЯ 
ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ В ЗОНІ 
ПОЛІССЯ

Мета. Дослідити ефективність використання в складі кормо-
вих зерносумішей дерті пелюшки, вики і люпину для відгодівлі 
молодняку свиней в умовах зони Полісся України. Методи. 
Сформовано 3 групи молодняку свиней: І група (контроль-
на) – зерносуміш №1 (18% за масою дерті пелюшки); ІІ група 
(дослідна) – зерносуміш №2 (18% за масою дерті вики); ІІІ 
група (дослідна) – зерносуміш №3 (16% за масою дерті люпи-
ну). Живу масу молодняку свиней визначали індивідуальним 
зважуванням до ранкової годівлі, оплату корму приростом 
живої маси – розрахунковим шляхом (за витратами кормів на 
одиницю продукції у тварин контрольної та дослідних груп), 
забійні якості - за технологією, прийнятою на м’ясопереробних 
підприємствах. Результати. Оптимізація протеїнового жив-

лення молодняку свиней на вирощуванні й відгодівлі за рахунок високобілкових кормів місцевого 
виробництва (пелюшки, вики, люпину) позитивно позначається на показниках продуктивності (517-
563 г) та конверсії корму (4,45-4,65 к. од.). Висновки. Заміна в складі кормової зерносуміші 18% (за 
масою) дерті пелюшкової на аналогічну кількість дерті вики і 16% дерті люпинової суттєво не впли-
нуло на інтенсивність росту молодняку свиней. У підсвинків І (контрольної) групи, яким згодовували 
зерносуміш №1, спостерігається незначне зростання виходу парної туші (на 0,1-3,8% абсолютних) та 
забійного виходу (на 0,4-3,9% абсолютних) при погіршенні енергетичної цінності найдовшого м’язу 
спини (на 0,10-0,75 МДж/кг).

Ключові слова: свині, продуктивність, зерносуміш,  пелюшка, вика, люпин.
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Проблема кормового білка була і залиша-
ється основною при організації повноцінної 
годівлі сільськогосподарських тварин. Що-
річно в кормовому балансі країни дефіцит 
протеїну складає 15-30%, недобір продукції 
тваринництва досягає 20-35%, а собівартість 
та витрати кормів збільшуються в 1,5 раза 
[1, 2]. 

Суттєво поповнити дефіцит протеїну в 
раціонах свиней за рахунок макухи, шроту 
або кормів тваринного походження немає 
можливості через їх високу вартість, недо-
статню кількість або і повну відсутність. За 
таких умов пошуки можливостей підвищення 
рівня білкового забезпечення тварин шля-
хом використання місцевих кормів, багатих 
протеїном, набуває особливого значення і є 
актуальним не лише в промисловому сви-
нарстві, а й на фермах усіх форм власності зі 
звичайною технологією [3, 4].

Важливим резервом поповнення дефіциту 
протеїну в раціонах свиней на Поліссі може 
стати використання пелюшки (горох польо-
вий), вики та люпину вузьколистого (безал-
калоїдного) [5, 6].

Тому, збагачення зерносумішей і комбікор-
мів високобілковими кормами та іншими біо-
логічно активними речовинами може істотно 
вплинути на підвищення конверсії поживних 

речовин корму і сприятиме росту продуктив-
ності тварин та зниженню накопичення ра-
діонуклідів і важких металів у продукції тва-
ринництва в зоні радіоактивного забруднення.

Мета досліджень. Дослідити продуктивні 
та забійні якості молодняку свиней за вико-
ристання в складі кормових зерносумішей 
різних високобілкових кормів місцевого ви-
робництва.

Методика досліджень. Дослідження про-
ведено в умовах фізіологічного двору Інсти-
туту сільського господарства Полісся НААН 
(с. Грозине Коростенського району Житомир-
ської області). Для проведення науково-ви-
робничого досліду був відібраний молодняк 
свиней великої білої породи, сформований в 
3 групи за методом збалансованих груп згід-
но з методичними положеннями О. І. Овсян-
нікова [7]. При формуванні груп враховува-
ли: живу масу, вік, стать, інтенсивність росту 
в порівняльний період. Схема проведення 
досліджень наведена в таблиці 1. 

У порівняльний період тварини всіх груп 
отримували господарський раціон, який скла-
дався з дерті ячмінної, пшеничної та пелюш-
кової. Різниця в годівлі піддослідних свиней в 
основний період досліду полягала в тому, що 
тварини І (контрольної) групи для збалан-
сування раціону по перетравному протеїну 
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отримували в складі зерносуміші дерть пе-
люшки, а підсвинкам ІІ та ІІІ (дослідних) груп 
згодовували еквівалентну кількість за вмістом 
протеїну, відповідно, дерть вики та люпину.

Для годівлі тварин протягом досліду ви-
користовували корми власного виробництва, 
вирощені в ІІІ зоні радіоактивного забруд-
нення: ячмінь, пшеницю, пелюшку, вику, лю-
пин (у вигляді дерті) (табл. 2).

Поживність середньодобових раціонів та 
їх протеїнова забезпеченість між групами 
дещо різнилися і складали 2,30-2,56 кор-
мових одиниць та 92-103 г перетравного 
протеїну на кормову одиницю. Раціони, до 
складу яких входили дерть пелюшки і вики, 
за енергетичною поживністю переважали 
раціон із дертю люпину на 10,4-11,3%. Окрім 
того, у них містилося більше на 1,8-2,3 МДж 
обмінної енергії, 135-171 г сухої речовини та 
на 1,4-2,1 г лізину. 

У структурі кормових зерносумішей для 
годівлі молодняку свиней за поживністю 
дерть ячмінна становила 38,6-40,4%, дерть 
пшенична – 42,9-45,2%, високобілкові корми 
(пелюшка, вика, люпин) – 14,4-18,5%.

За період проведення досліду концентра-
ція обмінної енергії в 1 кг сухої речовини 
раціонів годівлі молодняку свиней усіх під-
дослідних груп була практично однаковою і 
дорівнювала 12,6-13,2 МДж. 

Результати досліджень. Характерною осо-
бливістю молодих тварин є їх здатність до рос-
ту та збільшення живої маси. На збільшення 
маси тіла молодняку впливає рівень годівлі. 
Основними показниками, які характеризують 

продуктивність та ріст молодих тварин, є при-
рости їх живої маси. Досить повноцінна і зба-
лансована годівля піддослідного молодняку 
свиней забезпечили цілком достатній рівень 
середньодобових приростів їх живої маси й 
високу конверсію корму (табл. 3).

Найвищу інтенсивність росту мали під-
свинки ІІ дослідної групи, яким у складі зер-
носуміші щодоби згодовували в середньому 
0,40 кг дерті вики. Їх прирости були на 2,2% 
вищі порівняно з контрольною групою та на 
8,9 % - у порівнянні з ІІІ дослідною групою 
(Р>0,05). Середньодобові прирости свиней 
ІІІ дослідної групи, в раціонах яких викорис-
товували дерть люпинову, виявилися най-
меншими – 517 г. 

За витратами кормів на 1 кг приросту жи-
вої маси тварини ІІ та ІІІ (дослідних) груп 
мали перевагу перед молодняком з контр-
ольної групи на 0,14-0,20 кормових одиниць, 
або на 3,0-4,3%.

Виходячи з вищевикладеного аналізу, 
можна зробити висновок, що оптимізація 
протеїнового живлення молодняку свиней 
на вирощуванні й відгодівлі за рахунок ви-
сокобілкових кормів місцевого виробни-
цтва (пелюшки, вики, люпину) позитивно 
позначається на показниках продуктивнос-
ті (І та ІІ групи) та конверсії корму (ІІ та 
ІІІ групи).

У кінці досліджень було проведено контр-
ольний забій піддослідних тварин по 3 голо-
ви з кожної групи (табл. 4). Згодовування 
свиням на відгодівлі різних високобілкових 
кормів вплинуло на їх забійні якості.

Таблиця 1. Схема проведення науково-господарського досліду
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Важ ливим показником м’ясистості 
свиней є маса їх туші. У нашому досліді 
маса парної туші у свиней ІІ групи пере-
вищувала контроль на 2,4 кг, або на 3,0% 
(Р>0,05), а ІІІ групи - на 7,7 кг, або на 
10,3% (Р>0,05).

Дослідження показали, що вихід туші у 
тварин І та ІІ груп був практично однаковим 
(74,0-74,1%), тоді як у аналогів, які спожи-
вали з кормами дерть люпинову, набагато 
меншим (70,3%). Різниця на користь під-
свинків двох перших груп склала 3,7-3,8% 
абсолютних (Р>0,05). Маса внутрішнього 
жиру вищою виявилась також у свиней ІІ 
групи: на 0,43 кг, або на 23,1% порівняно з 

контрольною та на 0,22 кг, або на 10,6% з ІІІ 
(дослідною) групами.

Найменшим забійним виходом характери-
зуються тварини ІІІ (дослідної) групи – 79,2%. 
У аналогів І та ІІ груп цей показник був прак-
тично однаковим (82,7-83,1%) і більшим на 
3,5-3,9% абсолютних, ніж у підсвинків ІІІ 
групи.

Серед багатьох об’єктивних методів оцінки 
якості м’яса найбільш повну характеристику 
дає його хімічний склад (табл. 5).

Порівняльний аналіз хімічного складу 
найдовшого м’язу спини відгодівельних 
свиней показав, що у підсвинків, яким зго-
довували в складі зерносуміші дерть лю-

Таблиця 2. Середньодобове споживання кормів і поживних речовин молодняком свиней за 
дослід, на 1 голову
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Таблиця 3. Показники продуктивності піддослідних свиней та конверсія корму (n = 7; M ± m)

Таблиця 4. Забійні якості піддослідних свиней (n = 3; M ± m)

Таблиця 5. Хімічний склад найдовшого м’язу спини та печінки піддослідних свиней, %

пинову (ІІІ дослідна група), концентрація 
сухої речовини та жиру в м’ясі були найви-
щими і переважали аналогічні показники 
інших піддослідних груп на 1,05-1,34% та 
на 1,93-2,58% абсолютних відповідно. За 

вмістом у найдовшому м’язі спини протеїну 
та золи перевагу мали тварини І (контроль-
ної) групи – міжгрупова різниця становила 
0,87-1,44% та 0,07-0,09% абсолютних від-
повідно.
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Об’єктивним показником поживності сви-
нини є її енергетична цінність, яка вищою 
була у найдовшому м’язі спини свиней ІІІ (до-
слідної) групи: порівняно з І (контрольною) 
на 14,1% (Р>0,99), а з ІІ (дослідною) групами 

– на 12,0% (Р>0,99). 
Установлені міжгрупові відмінності і за 

хімічним складом печінки. Найбільшим 
умістом у печінці сухої речовини та протеїну 
характеризуються підсвинки дослідних груп, 
оптимізацію протеїнового живлення яких про-
водили за рахунок використання дерті вики та 
люпину. Порівняно з контрольними аналога-
ми перевага склала 0,24-1,61% та 0,69-1,85% 
абсолютних відповідно. Наразі концентрація 

жиру та золи виявилася найвищою у тварин І 
(контрольної) групи, яким згодовували у скла-
ді зерносуміші дерть пелюшки.

 Енергетична цінність 1 кг печінки свиней 
ІІІ (дослідної) групи була на 0,25 МДж/кг (на 
4,4%) вищою порівняно з контрольною та на 
0,27 МДж/кг (на 4,8%) – порівняно з ІІ (до-
слідною) групами. 

Як свідчать отримані дані, використання 
для відгодівлі молодняку свиней у складі зер-
носуміші дерті вики і люпину, замість анало-
гічної кількості за перетравним протеїном 
дерті пелюшки, несуттєво знижує забійний 
вихід за одночасного покращення енергетич-
ної цінності свинини.
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зитивно позначається на показниках про-
дуктивності (517-563 г) та конверсії корму 
(4,45-4,65 к.од.). Використання для відгодівлі 

молодняку свиней у складі зерносуміші дерті 
вики і люпину, замість аналогічної кількості 
за перетравним протеїном дерті пелюшки, 
несуттєво знижує забійний вихід (79,2-82,7% 
проти 83,1%) за одночасного покращення 
енергетичної цінності свинини (5,42-6,07 
МДж/кг проти 5,32 МДж/кг).
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ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНІВ ГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Розробник – Інститут сільського господарств Полісся НААН,

Відділ тваринництва
Дослідження раціонів годівлі свиней забезпечить підви-

щення середньодобових приростів живої маси молодняку 
на вирощуванні й відгодівлі до 500–550 г при витратах 
кормів на одиницю приросту 4,0–4,5 к.од., зниження пи-
томої активності 137Cs у свинині на 25–35%, економічний 
ефект – 365 грн/гол./рік. 

За додатковою інформацією можна звертатись на адресу: 
Інститут сільського 

господарства Полісся НААН,
вул. Київське шосе, 13, м. Житомир, 10007, 

Тел. (0412) 42-92-31, isgpo_zt@ukr.net, Савчук І.М.
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НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
У ЯЛОВИЧИНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДУ 
СИЛОСУ В РАЦІОНІ БУГАЙЦІВ

Мета. Визначити екологічну якість яловичини при за-
міні в кормових раціонах бугайців кукурудзяного сило-
су на силос із 4-компонентної злаково-бобової сумішки 
(пелюшка+овес+люпин+вика). Методи. Сформовано 2 гру-
пи молодняку великої рогатої худоби: І група (контрольна) 
– у складі основного раціону згодовували кукурудзяний силос 
(49,8% за поживністю); ІІ група (дослідна) – отримувала силос 
із 4-компонентної злаково-бобової сумішки (48,4% за по-
живністю). Забійні якості піддослідних тварин визначали за 
технологією, прийнятою на м’ясопереробних підприємствах. 
Підготовку зразків рослинного та тваринного походження для 
встановлення у їх складі важких металів здійснювали методом 
сухої мінералізації, аналіз – на атомно-абсорбційному спектро-
метрі «Квант – 2А». Результати. Використання комбінованого 
силосу із ярих зернофуражних культур для відгодівлі бугайців у 

зоні радіоактивного забруднення позитивно позначилося на екологічній якості яловичини, знижуючи 
в ній концентрацію важких металів, зокрема Плюмбуму, Кадмію і Купруму. Висновки. Акумуляція важ-
ких металів у найдовшому м’язі спини бугайців була значно нижчою за ГДК, наразі концентрація Pb, 
Cd і Cu у м’ясі тварин, які отримували злаково-бобовий силос, порівняно з контрольними аналогами, 
знижувалась на 49,7%, 25,0 і 8,3% відповідно.

Ключові слова: бугайці, найдовший м’яз спини, силос кукурудзяний, силос злаково-бобовий, кон-
центрація, важкі метали.
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З усього розмаїття кормів, що використо-
вуються для годівлі сільськогосподарських 
тварин у зимовий період, а в посушливих 
районах – і в літні місяці за нестачі пасовищ-
ного корму, найбільше значення має силос. 
Кукурудзяний силос як сьогодні, так і на пер-
спективу, залишається основним соковитим 
кормом для великої рогатої худоби [1]. 

Порівнюючи показники продуктивності 
ярових та озимих злаково-бобових сумішок 
із кукурудзою на силос, можна відзначити, 
що за такими показниками, як збір сухої 
речовини та кормових одиниць, злаково-
бобові сумішки майже рівноцінні з урожай-
ністю силосної маси кукурудзи, але вони 
переважають кукурудзу за виходом з оди-
ниці площі посіву на 24-80% перетравного 
протеїну та на 10-23% кормопротеїнових 
одиниць [2].

За даними авторів [3,4], у зонах з висо-
ким антропогенним тиском, з метою змен-
шення накопичення шкідливих речовин в 
організмі тварин і отримання екологічно 
безпечної продукції тваринництва, дуже 
важливо балансувати раціони тварин за 
протеїном, мікроелементами та вітамінами. 
Установлено, що за дефіциту цукру, проте-
їну, мінеральних речовин у раціонах, і, як 
наслідок, низькій продуктивності тварин, 

накопичення 137Cs і важких металів у моло-
ці та м’ясі значно збільшується порівняно з 
повноцінною годівлею. Повноцінне білкове 
живлення послаблює токсичну дію шкідли-
вих речовин, зменшує усмоктування 137Cs 
і важких металів із шлунково-кишкового 
тракту та збільшує їх виведення з організ-
му [5].

Мета досліджень. Дослідити концен-
трацію Плюмбуму, Кадмію і Купруму в 
найдовшому м’язі спини бугайців за вико-
ристання в їх раціонах різних силосів – ку-
курудзяного та 4-компонентної злаково-
бобової сумішки.

Методика досліджень. Експерименталь-
ні дослідження на відгодівельних бугайцях 
української чорно-рябої молочної породи 
проводили на території фізіологічного 
двору Інституту сільського господарства 
Полісся НААН в умовах прив’язного утри-
мання тварин. Тривалість порівняльного та 
дослідного періодів становила – 47 та 174 
доби відповідно.

Згідно зі схемою досліду, відгодівельний 
молодняк І (контрольної) групи отримував 
господарський раціон, який складався із си-
лосу кукурудзяного, сіна злакового, зерносу-
міші та солі кухонної. Тваринам ІІ (дослідної) 
групи, окрім кормів основного раціону, зго-
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вдовували замість силосу кукурудзяного силос 
із 4-компонентної злаково-бобової сумішки 
в однаковій ваговій кількості.

Тип годівлі бугайців – силосно-концентрат-
ний. У структурі кормового раціону молодня-
ку великої рогатої худоби за поживністю кон-
центровані корми становили 38,4-39,5%, грубі 

– 11,8-12,1 та соковиті корми – 48,4-49,8%.
Підготовку зразків рослинного та тварин-

ного походження для встановлення у їх складі 
важких металів здійснювали методом сухої 
мінералізації, аналіз – на атомно-абсорбцій-
ному спектрометрі «Квант – 2А» [6].

Результати досліджень. Проведеними до-
слідженнями встановлено, що в кормах, які були 
використані для відгодівлі бугайців упродовж 
експерименту, вміст важких металів Pb, Cd, Cu 
був незначним і не перевищував ГДК (табл. 1). 
Найбільша концентрація Плюмбуму і Кадмію 
містилася у силосі кукурудзяному (відповідно, 
1,686 і 0,038 мг/кг) та злаково-бобовому (0,626 
і 0,049 мг/кг). Ці показники відносно гранично 
допустимої концентрації становили 33,7 і 12,7% 
та 12,5 і 16,3% відповідно.

Кількість міді та цинку виявилась значно 
нижчою ГДК, що підтверджується даними 
інших авторів про дефіцит даних мікроеле-
ментів у кормах поліської зони України.

Додавання до основного раціону годівлі 
піддослідних тварин різних силосів супро-
воджувалось перерозподілом рівнів важких 
металів у їхній продукції (табл. 2).

За результатами проведених досліджень 
встановлено, що в найдовшому м’язі спини 
бугайців обох піддослідних груп акумуляція 
Pb була значно нижчою від ГДК (0,50 мг/кг). 
До того ж концентрація цього важкого мета-
лу в яловичині молодняку дослідної групи 
порівняно з контрольними аналогами зни-
зилась на 0,091 мг/кг, або на 49,7%.

Коефіцієнти переходу Плюмбуму із раці-
онів у найдовший м’яз спини варіювали в 
межах 0,58-0,77% і були вищими на 0,19% 
(абсолютних) у тварин дослідної групи по-
рівняно з контролем.

Кількість Кадмію, що надходила до орга-
нізму молодняку ВРХ за відгодівлі бугайців 
різними (досліджуваними) силосами, була 
значно нижчою, ніж Плюмбуму, і становила 
0,810-1,014 мг/добу (табл. 3).

За результатами досліджень можна кон-
статувати, що концентрація Cd у найдовшо-
му м’язі спини відгодівельних тварин була 
значно меншою за ГДК (0,05 мг/кг). Проте, 
за згодовування бугайцям у складі раціонів 
4-компонентного силосу зі злаково-бобових 

Таблиця 1. Концентрація важких металів у кормах, мг/кг натурального корму 

Таблиця 2. Концентрація Pb у раціонах і найдовшому м’язі спини бугайців
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Таблиця 3. Уміст Cd у раціонах і найдовшому м’язі спини бугайців

Таблиця 4. Концентрація Cu у раціонах і найдовшому м’язі спини бугайців

культур порівняно із кукурудзяним силосом 
накопичення кадмію у м’ясі було нижчим на 
0,006 мг/кг, або на 25,0%.

Коефіцієнти переходу Cd із кормів раціонів 
у яловичину були невисокими і становили 
1,77-2,96%. Проте найнижчим цей показник 
був у молодняку ВРХ ІІ групи (1,77%), що 
менше від аналогів із І групи на 1,19% (аб-
солютних).

Концентрація Cu в найдовшому м’язі 
спини тварин обох піддослідних груп була 
низькою (2,53-2,76 мг/кг) і не перевищувала 
ГДК (5,0 мг/кг). Використання для відгодівлі 
бугайців 4-компонентного злаково-бобового 
силосу порівняно з кукурудзяним призвело 
до зниження вмісту Купруму в м’ясі на 8,3% 
(табл. 4). 

Коефіцієнти переходу Cu в яловичину мо-
лодняку II (дослідної) групи були на 1,32% 
(абсолютних) меншими, ніж у аналогів із I 
(контрольної) групи. 

Порівнюючи сумарні кількості важких 
металів, що надходять із кормами раціонів, 
із їх умістом у найдовшому м’язі спини, слід 
відмітити певні закономірності їх накопи-
чення. По-перше, відбувається вибіркове 
засвоєння окремих металів в організмі тва-
рин. По-друге, основна кількість елементів 
не затримується в органах і тканинах. Так, 
за нашими даними, коефіцієнти переходу 
окремих металів у найдовший м’яз спини 
становили (%): Pb – 0,58-0,77; Cd – 1,77-
2,96; Cu – 2,81-4,13.

Виходячи з викладеного, можна зробити 
висновок про те, що використання комбі-
нованого силосу із ярих зернофуражних 
культур для відгодівлі бугайців у зоні ра-
діоактивного забруднення позитивно по-
значилося на екологічній якості яловичи-
ни, знижуючи в ній концентрацію важких 
металів, зокрема Плюмбуму, Кадмію та 
Купруму.

ВИСНОВКИ

Установлено, що акумуляція важких ме-
талів у найдовшому м’язі спини бугайців була 
значно нижчою від ГДК. Заміна у складі раці-
онів силосу із кукурудзи на аналогічну вагову 
кількість 4-компонентного злаково-бобово-

го силосу (пелюшка+овес+люпин+вика) для 
відгодівлі бугайців у ІІІ зоні радіоактивного 
забруднення сприяє значно меншому нагро-
мадженню Pb, Cd і Cu в яловичині – на 49,7%, 
25,0 і 8,3% відповідно.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕНТИЛЯТОРНОГО ОБПРИСКУВАЧА 
ОПВ-2000 ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ХМІЛЬНИКАХ

Розробник – Інститут сільського господарства Полісся НААН, 
автори – Любченко В. В., Малюжеч В.О.

Захист хмелю від шкідників, хвороб та 
бур’янів є однією із основних складових 
технологічного процесу вирощування 
хмелю. Неякісне та несвоєчасне проведен-
ня обробітку насаджень хмелю від шкодо-
чинних об’єктів приводить до зниження 
врожаю або до повної його втрати.

Основним засобом механізації захисту 
хмелю від шкідників та хвороб є модернізо-
ваний обприскувач ОПВ-2000М. Але в кінці 
вегетації хмелю, коли висота рослин сягає 
6-7 м. виникає потреба в додаткових енерго-
витратах та використанні робочого розчину. 

Для вирішення даної проблеми Інститутом 
сільського господарства Полісся НААН про-
ведено ряд заходів по модернізації спеціалі-
зованого агрегату для покращення обробітку 
хмільників в кінці вегетації хмелю, а саме: 

- встановлено направляючі повітряного 
потоку; 

- встановлено, посувний по висоті, вен-
тиляторний пристрій;

- встановлено вентилятор з більшою 
продуктивністю повітряного потоку;

- проведено діагностику роботи обприску-
вача та настроювання його на оптимальні 
режими обприскування за допомогою роз-
робленого стенду для визначення характе-
ристик повітряно-рідинного потоку (патент 
України на корисну модель № 25257).

Це дозволить 
формувати на-
прямок та пові-
тряну масу пото-
ку, забезпечуючи 
якісний обробіток 
хмеленасаджень 
в різні періоди 
розвитку хмелю 
з номінальними 
енерговитратами 
трактора та робочого розчину.

Модернізований  агрегат пройшов попе-
редні виробничі випробування на дослідних 
ділянках Інституту с/г Полісся на площі 12га. 
Передбачувана економічна ефективність від 
впровадження становить 3620 грн./га 

Створений посувний вентиляторний 
пристрій, дообладнаний направляючими 
повітряного потоку, забезпечує якісний 
обробіток плодоносних хмільників та 
хмелерозсадників протягом вегетації зі 
збереженням енерговитрат до 22 %. 

За додатковою інформацією 
можна звертатись на адресу: 

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН,

Київське шосе, 131, м Житомир, 10007
Тел. (0412) 429231, 429220,  

Любченко В.В.
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ВПЛИВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ 
ТА УДОБРЕННЯ НА МІГРАЦІЮ 
РАДІОЦЕЗІЮ В ОРНОМУ ШАРІ 
ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ

Вступ. Через три десятиліття після аварії на ЧАЕС важли-
вими для вивчення є особливості міграції радіонуклідів 
на легких ґрунтах зони Полісся та їх накопичення в куль-
турних рослинах. Мета. Дослідити пошаровий розподіл 
цезію-137 в гумусо-елювіальному горизонті дерново-се-
редньопідзолистого супіщаного ґрунту під впливом довго-

тривалого механічного обробітку та удобрення. Результати. Проведена порівняльна характе-
ристика вмісту цезію-137 у верхніх шарах дерново-середньопідзолистого супіщаного ґрунту у 
1990 та 2016 роках на різних варіантах основного механічного обробітку та систем удобрення. 
В 1990 році питома активність радіоцезію в шарі грунту 0-10 см за безполицевого обробітку 
становила 814-883 Бк/кг, а в шарі 11-20 см – 45-262 Бк/кг. Нижче по профілю цезій-137 був 
відсутній. Через 30 років після аварії питома активність 137Cs в шарі 0-10 см зменшилася до 
271-275 Бк/кг, а в шарах 11-20 та 21-30 см відповідно підвищилася до 198-245 та 25-37 Бк/кг. 
Через 4 роки після аварії на ЧАЕС за систематичної оранки в шарі 0-10 см знаходилося 39 % 
радіонуклідів, а в шарах 11-20 та 21-30 см відповідно 48 % та 12 % від загальної їх кількості у 
шарі 0-30 см, а в 2016 році кожен з перелічених шарів ґрунту містив майже однакову кількість 
радіоізотопів (31-35 %). Висновки. За довготривалого застосування систематичної оранки на 
дерново-підзолистому супіщаному ґрунті встановлюється гомогенний характер розподілу 
радіонуклідів, а за обробітку без обертання скиби зберігається гетерогенний розподіл їх в 
орному шарі аналогічно розподілу в профілі ґрунту з непорушеною будовою.
Ключові слова: дерново-підзолистий супіщаний ґрунт, радіонукліди, обробіток ґрунту, удобрення. 
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ІСГП

Постановка проблеми. Внаслідок аварії 
на ЧАЕС відбулося радіоактивне забруднення 
території на площі близько 5 млн. га, в тому 
числі 3,5 млн. га сільськогосподарських угідь, 
365 тис. га природних кормових угідь, що 
створило в поліському регіоні надзвичайно 
складну екологічну ситуацію [1]. Найбільш 
забрудненими радіонуклідами, як за щіль-
ністю, так і за площею в Житомирській об-
ласті є території Лугинського, Народицького 
і Овруцького районів. Значною мірою за-
бруднені угіддя Коростенського району – 82 
%, Олевського – 67,7, Ємільчинського – 43,1, 
Малинського – 34,9 % [2]. У північній части-
ні Житомирської області, що потрапила під 
радіоактивне забруднення, переважають такі 
типи ґрунтів:

- дерново-підзолисті на водно-льодовико-
вих відкладах та морені;

- ясно-сірі опідзолені переважно на лесових 
породах;

- лучні переважно на делювіальних та алю-
віальних відкладах;

- лучно-болотні, болотні, торфово-болотні 
і торфовища на різних породах;

- дернові.
Кожен з цих ґрунтів по-різному взаємодіє 

з радіоізотопами [3, 4].
У даний час, у віддалений період після ава-

рії, однією з основних задач радіоекології є 
вивчення особливостей міграції штучних 
довгоживучих радіонуклідів в об’єктах сіль-
ськогосподарського виробництва і законо-
мірностей їх надходження та перерозподілу 
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пичення в продукції рослинництва і тварин-
ництва. Особливо важливими для вивчення є 
особливості міграції радіонуклідів на легких 
грунтах зони Полісся та їх накопичення в 
культурних рослинах.

Метою наших досліджень було встанови-
ти пошаровий розподіл цезію-137 в гумусо-
елювіальному горизонті дерново-середньопі-
дзолистого супіщаного ґрунту через 30 років 
після аварії на ЧАЕС. 

Методика досліджень. Наші дослідження 
з вивчення пошарової міграції радіоактив-
ного цезію проводилися в польовому стаціо-
нарному досліді, закладеному в 1981 році на 
дерново-середньопідзолистому супіщаному 
ґрунті дослідного поля Інституту сільського 
господарства Полісся (Коростенський район 
Житомирської області) у восьмипільній зер-
но-просапній сівозміні, розгорнутій у про-
сторі на чотирьох полях. 

У досліді вивчалися 4 варіанти обробітку 
ґрунту на 3-х фонах удобрення.

Фактор А 
(спосіб основного обробітку ґрунту):

1. Оранка на глибину 18-20 см під культу-
ри суцільної сівби та оранка на 20-22 см під 
просапні культури (контроль).

2. Мілка оранка на глибину 12-14 см під 
всі культури.

3. Обробіток дисковими знаряддями на 
глибину 8-10 см під культури суцільної сівби 
та 10-12 см – під просапні культури.

4. Безполицевий обробіток ґрунту плоско-
різними знаряддями на глибину 18-20 см під 
всі культури.

Фактор Б (система удобрення):
Фон 0 – без добрив (контроль).
Фон 1 – органо-мінеральна система удо-

брення (1 доза гною + NPK).
Фон 2 – органічна система удобрення (1/2 

дози гною + сидерат + побічна продукція 
попередника + N10 на кожну її тонну під 
просапну культуру та побічна продукція по-
передника + N10 на кожну її тонну під інші 
культури сівозміни).

Відбір ґрунту для радіологічного аналізу 
проводився згідно з загальноприйнятою ме-
тодикою. Питому активність 137Cs визнача-
ли методом гамма-спектрометрії на приладі 
СЕГ-05.

Результати досліджень. У результа-
ті досліджень встановлено, що міграція 
радіонуклідів цезію-137 у дерново-підзо-
листих ґрунтах залежала від глибини та 
способу обробітку (табл.1.). Так, в умовах 

полицевого обробітку радіонукліди від-
значаються значною рухомістю і з часом 
рівномірно розподіляються по профілю 
орного шару. 

 Якщо в 1990 році за оранки на глибину 
18-20 см, залежно від системи удобрення, в 
шарі 0-10 см знаходилося 38,9-39,3 % радіо-
нуклідів, а в шарах 11-20 та 21-30 см, відпо-
відно, 47,4-49,0 та 12,1-13,3 % від загальної 
їх кількості у шарі 0-30 см, то в 2016 році 
кожен з перелічених шарів ґрунту містив 
майже однакову кількість радіоізотопів 
(30,9-35,4 %).

Вітчизняними та зарубіжними науков-
цями ще в ближній післячорнобильський 
період було встановлено, що за безполи-
цевих та поверхневих способів обробітку 
основна маса 137Cs знаходиться в шарі 0-10 
см. Згідно з нашими спостереженнями, за 
щорічного обробітку ґрунту дисковими 
знаряддями на глибину 8-10 см через чо-
тири роки після аварії на ЧАЕС питома 
активність радіоцезію верхнього 10-санти-
метрового шару становила 814-883 Бк/кг, 
а шару 11-20 см – 45-262 Бк/кг. У відсотках 
співвідношення вмісту радіонуклідів між 
цими двома прошарками склало 76-95% 
та 5-24%. Нижче по профілю цезій-137 
був відсутній. Через 30 років після ава-
рії, за безполицевого способу обробітку в 
результаті міграційних процесів питома 
активність шару 0-10 см зменшилася до 
271-275 Бк/кг (в 3,0-3,2 раза), а шарів 11-
20 та 21-30 см, відповідно, підвищилася до 
198-245 та 25-37 Бк/кг. 

Глибина обробітку теж значно впливає 
на інтенсивність міграції цезію в нижні 
шари. Так, незалежно від способу обробіт-
ку, зі збільшенням його глибини, міграція 
полютанта в нижні горизонти проходить 
інтенсивніше. Для прикладу, в 1990 році 
за мілкого основного обробітку плугами 
на глибину 12-14 см штучних радіонуклі-
дів у шарі ґрунту 21-30 см не було вияв-
лено, а при застосуванні оранки на 18-20 
см вони вже в цей прошарок вертикально 
мігрували. 

Також встановлено, що тривале 30-річне 
застосування основного обробітку без обер-
тання скиби дисковими та плоскорізними 
знаряддями легкого за механічним складом 
ґрунту, призводить до збільшення питомої 
активності цезію-137 в його гумусо-елюві-
альному шарі (0-20 см) на 47-88 Бк/кг або 
на 18-52%, порівняно з оранкою на 20-22 
см (рис.1).
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Рис. 1. Питома активність 137Cs в орному шарі (0-20 см) дерново-середньопідзолистого супі-
щаного ґрунту залежно від тривалого застосування систем удобрення та способів обробітку, 
2016 рік.

У результаті аналізу отриманих даних 
відстежено, що систематичне довготривале 
використання різних систем удобрення не 
мало значного впливу на зміну показників 
питомої активності 137Cs в орному шарі дер-
ново-підзолистого супіщаного ґрунту. Мож-

на відмітити тільки тенденцію незначного 
зростання питомої активності радіонукліду 
під впливом тривалого внесення різних ви-
дів тільки органічних добрив та зниження 
активності цезію – за використання органо-
мінеральних добрив.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

У віддалений період після аварії на ЧАЕС, 
при застосуванні систематичної оранки на 
дерново-підзолистому супіщаному ґрунті 
встановлюється гомогенний характер роз-
поділу радіонуклідів, а при обробітку без 
обертання скиби зберігається гетероген-
ний розподіл їх в орному шарі, аналогічно 

розподілу в профілі ґрунту з непорушеною 
будовою. 

Довготривале застосування систем удо-
брення не мало значного впливу на зміну по-
казників питомої активності 137Cs в орно-
му шарі дерново-підзолистого супіщаного 
ґрунту.
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ECOLOGICAL AND AGROCHEMICAL 
INDECES OF SOD-PODZOLIC SOILS IN 
THE AREA OF TECHNOGENIC LOAD OF 
MODERN PIG COMPLEXES

Мета. Проведення імпактної локальної оцінки вразливості дер-
ново-підзолистого ґрунту сільської селітебної території у зоні 
впливу сучасних свинокомплексів та обґрунтування  шляхів  
реабілітації території з порушенням екологічної рівноваги. Ме-
тоди. Агрохімічні (обмінна кислотність, рухомі сполуки калію 
та фосфору, сума поглинутих основ, ємність поглинання ґрунту, 
гідролітична кислотність, ступінь насиченості ґрунту, фракцій-
ний склад ґрунтових фосфатів), спектрометричні (визначення 
вмісту важких металів у ґрунті), біометричні (визначення серед-
ніх величин та їх похибок). Результати. Проведено агрохімічне 
дослідження проб ґрунту в межах санітарно-захисної зони сви-
нокомплексу та поза нею.  Висновки. Сформована інформаційна 

база  еколого-агрохімічних показників  дерново-підзолистого ґрунту в зоні техногенного навантаження 
сучасних свинокомплексів. На основі отриманих даних будуть розроблятися науково обґрунтовані шляхи 
зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище сучасних свинокомплексів в умовах 
промивного режиму дерново-підзолистого ґрунту зони Полісся.

Ключові слова: ґрунт, свинокомплекс, екологічна рівновага, рухомий калій, рухомий фосфор, нітрити, 
важкі метали, допустимі рівні. 

 USC 636.085/637:546.36/4

О. М. Kivenko,
Candidate of Agricultural 
Sciences,

Institute of Agriculture Polissia 
of National Academy  
of Agricultural Sciences

V. V. Koberniuk,  
Т. V. Verbelchuk
Candidates of Agricultural 
Sciences

National Agrarian and 
Ecological University of 
Zhytomyr city

The transition of agriculture to an intensive 
way of development has led to the emergence of 
powerful livestock complexes with a stable high 
output. The main feature of such companies is 
the high concentration of animals in restricted 
areas, which inevitably generates a number of 
environmental problems in these areas. The 
territories that are in the zone of influence of 
such companies are subject to intense action 
connected with pollution of natural environ-
ments due to the emission of pollutants into the 
atmosphere, dumping them into water sources 
and the formation of a large amount of organic 
waste, which are located mainly on the arable 
land of these farms [1].

Despite the considerable amount of work done 
over this problem, a number of issues remains 
to be resolved, which require further research. 
The issues of the uncontrolled introduction of 
non-sprinkler manure in rural settlements in 
the soils with a high infiltration rate and high 
levels of soil contamination and contamination 
of surface waters due to uncontrolled storage of 
livestock effluent are not adequately covered for 
today. Ignoring the environmental principles of 
agricultural production inevitably accelerates the 
ecological destruction of land resources, reduces 
the ecological and economic efficiency of agrar-
ian production [2]. 

Purpose of researches. Conducting an ef-
fective local assessment of the vulnerability 

of sod-podzolic soils of rural residential areas 
in the zone of influence of modern pig farms 
and to substantiate ways of rehabilitation of 
the territory with a violation of the ecologi-
cal balance.

Material and methods of research. The 
information base for research serves modern 
pig farms with a production capacity of 6.0 
and 25.0 thousand units, located on the ter-
ritory of Grozyno village, Korosten district of 
Zhytomyr region. The total area of the first 
complex is approximately 5.5 hectares. On the 
eastern side of the complex there are experi-
mental fields of the Institute of Agriculture 
Polissya of the National Academy of Agricul-
tural Sciences, from other sides - limited byy 
agricultural lands and buildings of economic 
use. From the western side of the pig farm 
there is a river of local significance Siniavka. 
The distance to the nearest residential build-
ings is 440 m. The second complex occupies 
16 hectares and is located at a distance of 
1000 m from residential buildings.

For research, samples of soil are selected 
on the territory located in the zone of influ-
ence of pig farms. Selected plots are in the 
same geomorphological and hydrological con-
ditions. Samples were selected in May-early 
June 2017. For the agrochemical characteris-
tics of the soils, mixed samples were taken at 
the depth of the arable layer. The points for 
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sthe sampling of individual samples were at 
a different distance from the location of the 
pig farms, in fields where non-sprinkler pus 
was introduced directly as fertilizer (sites No. 
1-30) [3].

The following indicators were determined in 
the soil: exchange acidity - at pH - meter; mo-
bile compounds of phosphorus and potassium 

- according to Kirsanov (National Standard of 
Ukraine 4115-2002); alkaline hydrolyzed nitro-
gen - by the Cornfield method, nitrate nitrogen 
(N-NO3) - using Griss reagent. The sum of the 
absorbed bases (S), the absorption capacity of 
the soil (T), the degree of soil saturation with 
the bases (V%), and the hydrolytic acidity (Ng) 
[4] were determined.

The group composition of phosphates was 
determined by the method of F.V. Chirikova 

(1947) (variant Shkonda, 1952). The method 
is based on repeated soil treatment with ap-
propriate solvents and obtaining selective ex-
tracts [5].

In order to determine the content of heavy 
metals in soil, the method of atomic absorption 
spectrometry on “Quantum - 2A” spectrometer 
was used.

Digital material is processed by the methods 
of variation statistics [3].

Results of research. The investigated arable 
soils are characterized by a near neutral reaction 
of the medium, an average degree of content 
of organic matter (2.1%) and high - moving 
potassium, as well as a very high concentration 
of mobile phosphorus compounds. According 
to the latest data, the share of such soils (with 
a very high level of P2O5) in the structure of 

1. Agrarian and chemical characteristics of sod-podzolic sandy soils
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2. Agrochemical characteristics of sod-podzolic loamy soils

arable areas is 12%, and 49% - soil with high 
and high content of phosphorus. 51% of inves-
tigated areas (51.4 hectares), including 42% 
(42.0 hectares), and 9% (9.4 hectares) of arable 
soils, are in particular need of liming Introduc-
tion of limestone materials (Table 1, 2).

A small amount of mobile potassium in soils 
is associated with the high removal of this ele-
ment by cultivated crops and its low content in 
used organic fertilizers. On the contrary, the 
accumulation of phosphorus in the studied 
soils is due to the relatively low demand for 
plants in it at sufficiently high levels in pork 
manure.

Analyzing the presented results, first of all, 
it should be noted that very high level of soil 
saturation with mobile forms of phosphorus, 
determined in 0,2n HCl, exceeds the established 
concepts of high level of soil P2O5 in 5-10 times. 
The content of mobile forms of phosphorus in 
relation to gross reserves varies within 33-50% 
and exceeds the similar indicator for sod-pod-
zolic soils of Zhytomyr region to 15% in loamy 
and 4-12% in sandy loam. The variability of 
this indicator is quite high: on the soils of light-
loamy it is 25-27%, and on sandy soils is ap-
proaching 50%.

The sod-podzolic soils responded to the 
prolonged introduction of organic fertilizers, 
usually by increasing the amount of organo-
phosphates - 3-4 times in comparison with the 
soil without fertilizing (Table 3). In sandy soils 

with less pronounced buffering force and the 
ability to accumulate mineral forms of phos-
phorus, the relative content of organophos-
phates for the introduction of organic fertilizers 
increases to 35% of gross reserves. The fact 
that sorption of phosphorus in sod-podzolic 
soils occurs mainly due to the phosphates of 
iron and aluminum, according to A.I. Kalinin 
(1975, 1985), A.Yu. Kudeiarova (1995), I.M. 
Khmelinin (1984), etc. [6]. In our studies, we 
have obtained similar results: the content of 
phosphorus semi-oxide is about 70% of the 
amount of mineral phosphorus. At the same 
time for the fraction of alumina and iron-
phosphates marked minimum variability of 
the characteristic, which is expressed by coef-
ficients of variation in 5-20%. Soil nutrition 
with liquid pork pus contributed to a decrease 
in the fraction fraction Al-P and Fe-P (Table 4).

 The proportion of calcium phosphates as a 
result of the long-term application of pumice 
manure to light-loamy sod-podzolic soils in-
creased up to 42%, and up to 35% of the amount 
of mineral phosphates in the sandy loam. The 
reason for such a phenomenon may be tempo-
rary excessive moisture conditions, which are 
formed on loose-loamy soils with a binomial 
profile enriched with a mule in combination 
with sand particles. As a result, in these soils, 
along with the elemental soil processes of pseu-
dosuppression, signs of malting appear, which 
stimulate the formation of iron phosphates to 

Е
К

О
Л

О
ГІ

Я
, Е

К
О

Н
О

М
ІК

А



Випуск 11•2018 117

the detriment of calcium phosphates. The con-
tent of organophosphates for the systematic 
introduction of liquid pork manure increases 
slightly and mainly on the sandy soils.

The most important problem that accom-
panies the operation of such large enterprises 
is the recycling and utilization of livestock ef-
fluent, which is often solved by their use as 
meliorants.

At the moment, it should be kept in mind 
that in the recycled waste, impurity elements 
(heavy metals) may be present at elevated con-
centrations as compared with their presence in 
the soil. Consequently, the monitoring of the 
content of heavy metals in the environment is 
a prerequisite for the existence of these ter-
ritories.

Comparison of the data of the level of heavy 
metals in the studied soils with the norms 
(maximum permissible concentration) showed 
that the content of gross forms of investigated 
elements below the MPC, except for cadmium 
and zinc. Excess of cadmium content is noted 
at 9 sites (2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 26) and var-
ies from 0.51 to 0.64 mg/kg (greater than PC 
by 2-28%) Zinc content above the normative 

requirements is observed only in the seventh 
section and is 61.14 mg/kg. The total area of 
land disadvantaged by these elements was 19.8 
hectares, or 19.7% of the total area of arable 
land.

The maximum content of lead in the soil is 
only 6.92 mg/kg (22% of PC), copper - 15.98 
(65% of PC), cadmium 13.79 mg/kg (14% of 
PC). 

The content of the moving forms of heavy 
metals in the studied soils as a whole is also 
within the norms of the maximum permis-
sible concentration, with the exception of 
zinc - the excess of PC is observed at the 
4th site and is 27.84 mg/kg (the area of the 
contaminated surface is 1.1% of the total 
area arable land).

Agroecological survey data were processed 
using nonparametric statistics, resulting in a 
correlation between the total content of certain 
ecotoxicants. This fact is another confirmation 
that all of the listed pollutants have one source 
of origin - organic meliorants widely used in the 
surveyed area.

It is believed that in non contaminated 
soils, the share of moving forms of heavy 

3. Fraction composition of soil phosphates by systematic application of pig manure

4.  Phosphate condition of soil with a systematic application of organic fertilizers 
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metals from their gross content is 5-20% [7], 
and in the turf podzolic we studied it was 
6-30%. The results of calculations show that 
zinc is prone to the greatest variability, the 
coefficient of variation of the share of mov-
ing forms of which amounted to an average 

of 83%, which is the result of unpredictable 
level of pollution for this element. At the 
same time, the share of rolling forms of zinc 
increased in comparison with the background 
value of 6,3 times on sandy soils and 9,6 
times on light-loamy soils.

CONCLUSIONS
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ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОРЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ 

Розробник – Інститут сільського господарства Полісся НААН,
  автори: Кочик Г.М., Мельничук А.О., Кучер Г.А. 

 Грунтово-кліматичні умови  зони Полісся 
мають свої особливості у формуванні  структу-
ри посівів та визначенні спеціалізації.  В пред-
ставленій таблиці наведені варіанти найефек-
тивніших систем удобрення, які забезпечують 
запровадження моделей вузької спеціалізації 
виробництва в умовах Полісся. При моделю-
ванні умов прийнята зерно-просапна сівозміна. 

Найефективнішою виявилася традиційна 
органо-мінеральна система удобрення 

(Гній+NРК+Сидерація),  яка забезпечує під-
вищення  продуктивності с.-г. культур порів-
няно з  неудобреним фоном  більш як на  70%, 
що відповідає рослинницько-тваринницькій 
спеціалізації. Ця система удобрення   може за-
безпечувати  урожайність культур сівозміни: 
пшениці озимої - 4,0 т/га, кукурудзи – 5,8 т/га, 
картоплі - 32 т/га, люпину – 3,6 т/га. 

Додаткову інформацію можна отримати,  
звернувшись за адресою:

Інститут сільського господарства Полісся 
НААН,вул. Київське шосе, 13,

м. Житомир, 10007, 
Тел. (0412) 42-92-31, isgpo_zt@ukr.net, 

Кочик Г.М.

Спеціалізація Система удобрення

1. Рослинницька 

  Контроль - (без добрив) 
  Сидерація 
  Мінеральні добрива – 
N68Р64К86 
Мінеральні добрива (NРК)  + 
сидерація 
  Мінеральні добрива (NРК) + 
вапнування 

2. Змішана 
рослинницько- 
тваринницька 

Гній 10т/га сівозмінної площі або 
1 ум. гол./га 
Гній 10 т/га сівозмінної площі + 
мінеральні добрива (NРК) 
  Гній 10 т/га сівозмінної площі 
+ мінеральні добрива (NРК) + 
сидерація 

3. Тваринницька Гній 20 т/га сівозмінної площі або 
2 ум. гол./га
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ (НАССР) ЗГІДНО ЗІ 
СТАНДАРТОМ ISO 22000

Вступ. Джерела постачання харчових продуктів у все більшій 
мірі глобалізуються, стає очевидною необхідність зміцнення 
системи безпеки харчових продуктів при їх виробництві та 
реалізації на внутрішньому та міждержавному рівнях. Система 
управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) згідно 

стандартом ISO 22000 має міжнародне визнання в якості найбільш економічно ефективного засобу 
контролю над харчовою безпекою. Мета і завдання. Безпечність харчових продуктів пов’язана з на-
явністю небезпечних чинників у харчових продуктах на момент споживання (вживання споживачем). 
Оскільки небезпечний чинник харчового продукту може з’явитися на будь-якій ланці харчового лан-
цюга, адекватне керування в усьому харчовому ланцюгу є суттєво важливим. Отже, харчові продукти 
можна убезпечити спільними зусиллями всіх сторін, що беруть участь у харчовому ланцюгу. Методи 
досліджень. У ході дослідження використано комплекс методів (монографічний, абстрактно-логічний, 
аналізу та синтезу), що дозволило отримати науково обґрунтовані результати. Результати досліджень. 
Міжнародні стандарти ISO на сучасному етапі охоплюють не лише галузі загального призначення, 
а й конкретні галузі економічної діяльності від стандартизації термінології, позначень, величин та 
одиниць, технічного креслення, форм документів до стандартизації, технічних вимог на продукцію, 
вимог відносно методів і засобів контролю, аналізу, випробувань. Висновки. Відповідно до Статуту, 
ISO визначає завданням своєї діяльності як сприяння розвитку стандартизації і суміжних видів ді-
яльності у світі з метою забезпечення міжнародного обміну товарами і послугами, а також розвиток 
співробітництва в інтелектуальній, науково-технічній і економічній галузях.

Ключові слова: система ISO, харчовий ланцюг, система управління безпечністю харчових продуктів, сер-
тифікація.
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Постановка проблеми.  Міжнарод-
на організація зі стандартизації (англ. 
International Organization for Standardization, 
ISO) – міжнародна організація, метою діяль-
ності якої є ратифікація розроблених спіль-
ними зусиллями делегатів від різних країн 
стандартів. Організація ISO була заснована 
23 лютого 1947 р. двадцятьма п’ятьма націо-
нальними організаціями зі стандартизації як 
координуючий орган. Поки ISO залишається 
неурядовою організацією, її можливості у 
розробці та ратифікації стандартів значно 
більші, ніж в інших подібних організацій. Це 
сприяло тому, що багато її стандартів стали 
державними у багатьох країнах, і дозволяє 
досить ефективно координувати дії багатьох 
національних організацій з стандартизації. 
При розробці першої версії стандарту ISO 
керувалися стандартом, розробленим BSI – 
Британським інститутом стандартів, який, 
в свою чергу, базувався на галузевих стан-
дартах військово-промислового комплексу. 
Стандарти серії ISO періодично перегляда-
ються.

Для досягнення поставленої мети ISO 
здійснює свою діяльність за такими на-
прямами:

• розробка й публікація міжнародних стан-
дартів;

• розробка й поширення документів, що 
сприяють гармонізації стандартів різних на-
ціональних систем стандартизації;

• організація обміну інформацією про ро-
боту центральних та технічних органів ISO, а 
також національних організацій з стандарти-
зації країн-членів ISO;

• співпраця з іншими міжнародними ор-
ганізаціями у суміжних із стандартизацією 
сферах діяльності [1].

Мета досліджень – узагальнити теоретич-
ні засади та обґрунтувати необхідність за-
стосування системи управління безпечністю 
харчових продуктів.

Умови та методика досліджень. Отри-
мання сертифікату відповідності системи 
управління безпечністю стандарту ISO 22000 

– це найбільш ефективний спосіб підтверди-
ти виконання вимог ЗУ «Про безпечність та 
якість харчових продуктів» та підвищити без-
пеку своєї продукції до рівня міжнародних 
стандартів.

Впровадження цієї концепції може бути 
ключем для вашої компанії, особливо якщо 
вона бере участь в міжнародній торгівлі. 
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Вартість та терміни впровадження системи 
НАССР залежать від галузі та розміру підпри-
ємства. Займається компанія УкрСпецАгро-
Продукт розробкою системи та супроводом 
при її сертифікації [2].

Існує помилкове уявлення про те, що стан-
дарт ISO 22000 замінює стандарт ISO 9001. 
Ряд вимог, наявних в ISO 9001, викладено 
також в ISO 22000, наприклад, управління 
документами, відповідальність керівництва 
та багато іншого. У той же час, стандарти 
мають свої специфічні вимоги.

ISO 22000 розширює успішний підхід 
системи менеджменту якості, який широко 
застосовується у всіх секторах, але сам по 
собі не вирішує проблеми харчової безпеки. 
На тих підприємствах, де вже є впроваджена 
система менеджменту якості відповідно до 
вимог стандарту ISO 9001, розробка і впро-
вадження системи за вимогами стандарту 
ISO 22000 може проходити більш ефектив-
но. У результаті на підприємстві створюєть-
ся більш ефективна інтегрована система ме-
неджменту – система менеджменту якості 
і система менеджменту безпеки харчової 
продукції.

Результати досліджень. Харчовий ланцюг 
охоплює різноманітні організації, від вироб-
ників кормів та первинної продукції до ви-
робників харчових продуктів, операторів з 
транспортування та зберігання і субпідрядни-
ків, і далі до підприємств роздрібної торгівлі 
та закладів громадського харчування (разом 
із суміжними організаціями, такими, як ви-
робники устаткування, пакувальних матеріа-
лів, мийних засобів, добавок та інгредієнтів). 
Такий ланцюг охоплює також організації з 
надання послуг.

Цей стандарт установлює вимоги до 
системи управління безпечністю харчових 
продуктів, яка, щоб гарантувати безпеч-
ність харчових продуктів усього харчового 
ланцюга до стадії кінцевого споживання, 
поєднує такі загальновизнані ключові еле-
менти:

• взаємодійове (інтерактивне) інформу-
вання;

• системне керування;
• програми-передумови;
• принципи НАССР.
Інформування в усьому харчовому лан-

цюгу є суттєвим для забезпечення іден-
тифікації та адекватного керування всіма 
відповідними небезпечними чинниками 
харчового продукту на кожній ланці в межах 
харчового ланцюга. Це передбачає обмін інфор-

мацією між організаціями, що перебувають 
як вище, так і нижче в харчовому ланцюгу. 
Інформування замовників і постачальників 
про ідентифіковані небезпечні чинники та 
заходи керування допоможе зробити зрозу-
мілішими вимоги замовників і постачаль-
ників (наприклад, стосовно можливості за-
доволення вимог і потреби в таких вимогах 
та їх впливу на кінцевий продукт).

Розпізнавання ролі та місця організації 
в харчовому ланцюгу є необхідним для за-
безпечення результативного взаємодійово-
го (інтерактивного) інформування в усьо-
му харчовому ланцюгу задля поставляння 
кінцевому споживачеві безпечних харчових 
продуктів. Найбільш результативні СУБХП 
установлені, застосовуються та оновлюють-
ся в рамках структурованої системи управ-
ління організації. Стандарт узгоджений з 
ISO 9001, зокрема він підкреслює важли-
вість застосування процесного підходу для 
управління безпечністю харчових продуктів. 
Не замінює ISO 9001 – це рівноцінні стан-
дарти, які доповнюють один одного. Його 
можна застосовувати незалежно від інших 
стандартів на системи управління або шля-
хом інтегрування з пов’язаними вимогами 
наявних систем управління.

Система ISO 22000 (НАССР) – це дії, спря-
мовані на забезпечення максимально можли-
вої безпеки при виробництві всіх харчових 
продуктів. Політика забезпечення безпеки 
харчової продукції повинна охоплювати всю 
довжину харчового ланцюга – від виробни-
цтва сировини до споживання готового про-
дукту.

Систему, впроваджену згідно зі стандартом 
ISO 22000, можуть застосовувати всі органі-
зації, незалежно від розміру, які залучені до 
харчового ланцюга. Прикладом можуть стати 
елеватори, до яких пряма вимога наявності 
системи не висунута, але умови зберігання 
та обробки сировини на площах елеватора 
є надважливими для підприємств, які в по-
дальшому працюватимуть з цією сировиною.

ISO 22000 HACCP – це система управлін-
ня безпечністю харчових продуктів. Слово 
HACCP – абревіатура від англійського «Аналіз 
ризиків і критичні точки контролю» – Hazard 
Analysis and Critical Control Points. Ця систе-
ма управління була розроблена Всесвітньою 
організацією охорони здоров,я (World Health 
Organization, WHO) і Продовольчою і сіль-
ськогосподарською організацією ООН (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations, FAO) [3].
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HACCP – це перший міжнародний стан-
дарт, на підставі якого можна впровадити 
і сертифікувати систему менеджменту без-
пеки харчової продукції. У ньому розглянуті 
питання інформування, управління системою 
і контроль ризиків. Стандарт ХАССП дозво-
ляє організаціям, що створюють ланцюг по-
ставок, впровадити і сертифікувати систему 
менеджменту безпеки харчових продуктів.

До них належать організації, які залучені 
безпосередньо до харчового ланцюга: вироб-
ники кормів та сировини, виробники готових 
харчових продуктів, транспортні і складські 
організації, підприємства торгівлі та громад-
ського харчування. А також організації, які 
залучені опосередковано до харчового лан-
цюга, а саме: виробники обладнання, паку-
вальних матеріалів, миючих засобів.

В систему контролю над безпекою харчо-
вих продуктів входить контроль за належним 
утриманням робочих площ і обладнання, са-
нітарними та гігієнічними умовами на вироб-
ничих площах, контроль за використанням 
пестицидів, сегрегація відходів, санітарний 
нагляд за станом здоров’я працівників, забез-
печення відповідним робочим одягом (плащі, 
взуття, головні убори, і т. і.), що грає важливу 
роль при виробництві продуктів харчування.

Сертифікація HACCP дає ряд внутрішніх 
вигод:

- системний підхід, який охоплює параме-
три безпечності харчових продуктів на всіх 
етапах життєвого циклу – від отримання си-
ровини до використання продукту кінцевим 
споживачем;

- використання превентивних заходів, а не 
запізнілих дій з виправлення браку та від-
кликання продукції;

- визначення відповідальності за забезпе-
чення безпеки харчових продуктів;

- безпомилкове виявлення критичних про-
цесів і концентрація на них основних ресур-
сів і зусиль підприємства;

- значна економія за рахунок зниження 
частки браку в загальному обсязі виробни-
цтва;

- документально підтверджена впевненість 
щодо безпеки продуктів, що виробляються 
(що особливо важливо при аналізі претензій 
і в судових розглядах).

Зовнішні переваги впровадження HACCP:
- підвищується довіра споживачів до про-

дукції, що виробляється;
- відкривається можливість виходу на нові, 

в тому числі міжнародні ринки, розширення 
вже існуючих ринків збуту;

- додаткові переваги при участі у важливих 
тендерах – підвищується конкурентоспро-
можність продукції підприємства;

- підвищення інвестиційної привабливості;
- зниження числа рекламацій за рахунок 

забезпечення стабільної якості продукції;
- створення репутації виробника якісного 

і безпечного продукту харчування. 
НАССР є систематичним підходом, і охо-

плює всі аспекти безпеки харчових продуктів, 
від вирощування, збору врожаю, закупівлі си-
ровини і до моменту використання кінцевим 
споживачем. Використання системи НАССР 
переносить увагу від випробування кінцевого 
продукту до використання превентивних ме-
тодів забезпечення безпеки при виробництві 
і реалізації. Правильно проведений аналіз 
чинників, що є небезпечними і створюють 
ризики, дозволяє виявити приховані небез-
пеки і направити відповідні ресурси в кри-
тичні точки процесу та відповідно зменшить 
втрати, пов’язані із відкликанням продукції, 
штрафними санкціями і судовими позовами 
[4].

Яким підприємствам слід впроваджу-
вати ХАССП:

• Виробникам харчової продукції;
• Усім точкам громадського харчування, 

торговим закладам;
• Сільгоспвиробникам сировини: агрохол-

дингам, агрофірмам, фермерським господар-
ствам;

• Виробникам кормів, добрив, пестицидів;
• Виготовлювачам чистячих, дезинфікую-

чих засобів та устаткування;
• Фірмам, зайнятим зберіганням, упаков-

кою, фасуванням готової продукції.
HACCP – це система, спрямована на:
1. Аналіз і оцінка ризиків;
2. Виявлення критичних контрольних то-

чок;
3. Встановлення критичних меж;
4. Розробка системи моніторингу;
5. Розробка коригувальних дій;
6. Документування всіх стадій і процедур;
7. Розробка процедур перевірки розробле-

ної системи.
За великим рахунком, нічого принципо-

во нового у вимогах ХАССП в порівнянні з 
традиційними ГОСТами немає, – ХАССП 
лише зручно систематизує численні сані-
тарні та технологічні норми і правила ви-
робництва, полегшує поточний контроль, 
робить його зрозумілим як для керівника, 
так і для рядового працівника підприєм-
ства. 
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Програма-передумова; програма, необхід-
на як умова (prerequisiteprogramme) – основні 
умови безпечності харчових продуктів та ді-
яльність, необхідні для підтримання гігієни 
навколишнього середовища у всьому харчо-
вому ланцюгу і придатні для виробництва 
та постачання безпечних кінцевих продуктів 
і безпечних харчових продуктів для спожи-
вання людиною, а також поводження з ними.

Потрібні ПП залежать від сегменту харчо-
вого ланцюга, в якому працює організація, 
та типу організації. Приклади відповідних 
термінів:

• Належна сільськогосподарська практика 
(GAP), 

• Належна ветеринарна практика (GVP), 
• Належна виробнича практика (GMP), 
• Належна гігієнічна практика (GHP), 
• Належна практика первинного виробни-

цтва (GPP), 
• Належна дистриб’юторська практика 

(GDP)
• Належна торговельна практика (GTP).
ПП повинні бути розроблені, задокументо-

вані і повністю впроваджені на підприємстві 
перед застосуванням системи НАССР. Сфера 
застосування ПП повинна охоплювати всі по-
тенційні загрози безпечності, з урахуванням 
асортименту харчових продуктів, техноло-
гічних процесів та специфіки виробництва.

Небезпечні чинники, пов’язані з гігієною 
навколишнього середовища, в якому здій-
снюється переробка. Чистотою обладнання 
та гігієною персоналу краще контролювати 
за допомогою програм передумов. Небезпеч-
ні чинники, властиві продукту або пов’язані 
з технологічним процесом, варто контролю-
вати за допомогою НАССР.

Операційна програма – передумова (ОПП) 
– ПП, ідентифікована аналізом небезпечних 
чинників як суттєво важлива, щоб керувати 
ймовірністю: 

• привнесення небезпечних чинників до 
харчового продукту та/чи

• забруднення продукту, або
• розповсюдження небезпечних чинників 

у продукті чи середовищі його оброблення.
Програми-передумови системи НАССР ма-

ють охоплювати такі процеси:
1. Належне планування виробничих, до-

поміжних та побутових приміщень для уник-
нення перехресного забруднення;

2. Вимоги до стану приміщень, обладнан-
ня, проведення ремонтних робіт, технічного 
обслуговування обладнання, калібрування 
тощо, а також заходи щодо захисту харчо-

вих продуктів від забруднення та сторонніх 
домішок;

3. Вимоги до планування та стану комуні-
кацій – вентиляції, водопроводів, електро- та 
газопостачання, освітлення тощо;

4. Безпечність води, льоду, пари, допоміж-
них матеріалів для переробки (обробки) хар-
чових продуктів, предметів та матеріалів, що 
контактують з харчовими продуктами;

5. Чистота поверхонь (процедури приби-
рання, миття і дезинфекції виробничих, до-
поміжних та побутових приміщень та інших 
поверхонь);

6. Здоров’я та гігієна персоналу;
7. Захист продуктів від сторонніх домішок; 

поводження з відходами виробництва та сміт-
тям, їх збір та видалення з потужності;

8. Контроль за шкідниками, визначення 
виду, запобігання їх появі, засоби профілак-
тики та боротьби;

9. Зберігання та використання токсичних 
сполук і речовин;

10. Специфікації (вимоги) до сировини та 
контроль за постачальниками;

11. Зберігання та транспортування;
12. Контроль за технологічними процеса-

ми;
13. Маркування харчових продуктів та по-

інформованість споживачів.
Успішне впровадження системи НАССР 

здійснюється за умови застосування широ-
кого підходу, заснованого на співпраці всього 
персоналу потужності, у тому числі її керів-
ництва.

Першим підготовчим кроком розробки 
плану НАССР має бути створення групи 
НАССР. Якщо можливо, ця група повинна 
складатися з осіб, які представляють різні 
підрозділи потужності, від роботи яких за-
лежить безпечність продуктів, включаючи 
керівників, та які мають знання про харчо-
ві продукти, технологічні процеси та відпо-
відний досвід роботи. Якщо необхідно, на 
етапі розробки можна залучити зовнішніх 
експертів, які мають поглиблені знання про 
небезпечні фактори, характерні для харчових 
продуктів, технологічні процеси та принципи 
НАССР (Рис. 1) [5].

Принцип 1:система НАССР полягає в ана-
лізі небезпечних факторів визначення відпо-
відних заходів з контролю.

Аналіз небезпечних факторів має включати:
• визначення суттєвих небезпечних факто-

рів та заходів з контролю;
• використання аналізу небезпечних фак-

торів для модифікації технологічного процесу 
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Рисунок 1 – Принципи розробки системи НАССР

або харчового продукту з метою подальшого 
забезпечення чи поліпшення його безпеч-
ності.

Група НАССР з урахуванням своїх знань 
та досвіду проводить аналіз (дослідження) 
небезпечних факторів з метою визначення, 
які з них необхідно усунути, зменшити до 
прийнятного рівня або попередити їх по-
яву для виготовлення безпечних харчових 
продуктів.

Принцип 2: система НАССР полягає у 
визначенні критичних контрольних точок 
(ККТ). Критична точка керування безпечнос-
ті харчових продуктів (КТК) – стадія на якій 
здійснюють керування і яка є суттєвою для 
запобігання або усунення небезпечного чин-
ника харчового продукту або його зниження 
до прийнятного рівня. План НАССР – об’єднує 
КТК випуску даного виду продукту. КТК та 
ОПП вказують на блок-схемі технологічного 
процесу.

Принцип 3: система НАССР полягає у 
встановленні критичних меж для ККТ.

Принцип 4: система НАССР полягає у вста-
новленні процедур моніторингу щодо ККТ.

Принцип 5: система НАССР включає роз-
роблення коригувальних дій.

• Виявлення, реєстрацію та аналіз невід-
повідностей;

• Встановлення причин виникнення невід-
повідностей;

• Розроблення заходів з усунення причин, 
що спричинюють їх появу;

• Впровадження запланованих заходів, 
здійснення контролю за їх виконанням;

• Оцінку ефективності виконаних заходів;
• За необхідності внесення змін та допо-

внень у процедури, спрямовані на поперед-

ження повторного виникнення причин не-
відповідностей.

Принцип 6: система НАССР включає про-
цедури верифікації (перевірки).

Валідація (підтвердження) плану НАССР 
– отримання доказів того, що всі елементи 
плану НАССР є правильними і забезпечують 
безпечність харчових продуктів.

Принцип 7: система НАССР включає про-
цедури ведення записів та документації, що 
мають відповідати розміру потужності, осо-
бливостям технологічних процесів та давати 
змогу оператору ринку перевіряти впрова-
дження та дієвість заходів з контролю, перед-
бачених системою НАССР.

Роль керівництва:
• Підтримка належного функціонування та 

взаємодії всіх технологічних та допоміжних 
процесів.

• Керівник потужності є відповідальним 
за стратегію розвитку і повинен надавати 
належні ресурси та інвестиції для забезпе-
чення безпечності та відповідності харчо-
вих продуктів встановленим вимогам за-
конодавства. Також має бути забезпечено 
надання достатніх інформаційних ресур-
сів, а саме: інформування щодо встанов-
лених законодавством та нормативними 
документами вимог з питань безпечності, 
принципів системи НАССР, наукових та 
технічних рекомендацій, кращих практик 
виробництва та гігієни, а також ресурсів 
для навчання працівників та підвищення 
їх кваліфікації.

• Керівництво потужності має забезпечи-
ти, щоб весь персонал був обізнаний про по-
кладену на нього відповідальність, а також 
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запровадити механізм моніторингу ефектив-
ності його роботи.

Роль персоналу:
• На потужностях має бути запроваджена 

система взаємозамінності у випадках відсут-
ності персоналу.

• Відповідальні працівники потужності по-
винні переглядати процедури, засновані на 
принципах системи НАССР, із запланованою 
частотою для забезпечення постійної її відпо-
відності та ефективності. Такий перегляд має 
містити оцінювання будь-яких можливостей 
щодо покращення та необхідності змін у сис-
темі НАССР.

Простежуваність – можливість докумен-
тально ідентифікувати оператора ринку, 
час, місце, предмет та інші умови поставки 
(продажу або передачі), достатні для вста-
новлення походження харчових продуктів, 
кормів, тварин, призначених для виготов-
лення харчових продуктів, предметів та 
матеріалів, що контактують з харчовими 
продуктами, або речовин, що призначені 
для включення, або очікується, що вони 
будуть включені в харчові продукти, на всіх 
стадіях виробництва, переробки та обігу. 
Простежуваність продукції здійснюється 
за рахунок маркування.

Складовими простежуваності є:
• Визначення партії харчових продуктів.
• Ідентифікація партій.
• Маркування.
• Встановлення зв’язку між інформацією.
Поширені помилки при впровадженні 

системи HACCP:
Помилка 1. Система HACCP передбачає ство-

рення групи HACCP і неможливо покладати 
впровадження системи HACCP одній людині.

Помилка 2. Багато хто вважає, що HACCP 
– це тільки ведення документів. Ведення до-
кументації – це один з принципів системи 
HACCP, без якого неможливо здійснювати 
системний підхід до забезпечення контролю 
за безпечністю продукції на всіх ланках ви-
робництва.

Помилка 3. «Чим менше ризиків виявле-
но, тим краще». Справді, кількість можливих 
ризиків є показником розуміння виробни-
цтва з точки зору забезпечення безпечності 
та якості продукції. Чим більше виявлених 
ризиків – тим більша кількість заходів щодо 
їх моніторингу та профілактики.

Помилка 4. «Чим більше критичних конт-
рольних точок – тим краще». Контроль ККТ 
показують ті етапи виробництва, де виникають 
ризики щодо безпечності кінцевої продукції.

Помилка 5. «Виробнича система і є систе-
ма HACCP». Система HACCP – це виконання 
семи конкретних принципів.

Помилка 6. «В технічних умовах ТУ вказа-
не все що потрібно». Принцип 7 показує, що 
система HACCP вимагає документувати весь 
виробничий процес.

Помилка 7. «Організацію внутрішнього ау-
диту достатньо проводити один раз на рік». 
Для дієвості системи HACCP кількість аудитів 
потрібно проводити стільки разів, скільки по-
трібно для досягнення певності безпечності 
продукції.

Помилка 8. «HACCP – це легко!». HACCP 
– це багаторівнева виробнича система, яка 
відповідає за безпечність продукції. Сис-
тема HACCP повинна весь час удоскона-
люватись.

Помилка 9. «HACCP – це досить складно 
й не потрібно цим займатись». 75% заходів 
HACCP передбачені іншими нормативними 
документами, що регламентують виробни-
цтво. Справді HACCP акцентує увагу на тих 
речах, за які забувають, але вони впливають 
на безпечність продукції.

Помилка 10. «Створення робочої групи 
потрібно тільки на етапі впровадження 
HACCP». Робоча група повинна аналізува-
ти все, що відбувається на виробництві, й 
вчасно приймає рішення щодо виявлення та 
попередження небезпек безпечності продук-
ції. Збори робочої групи повинні відбуватись 
регулярно.

Помилка 11. «Отриманий сертифікат 
HACCP говорить про достатність впрова-
дження системи HACCP». Впровадження 
системи HACCP й отримання сертифікату 
якості на продукцію – це різні речі. Впро-
ваджена система HACCP говорить про те, 
що на виробництві робиться все можливе 
для забезпечення безпечності продукції. А 
сертифікат якості тільки підтверджує від-
повідність продукції вимогам ТУ та стан-
дартам.

Помилка 12. «Достатньо купити сертифі-
кат HACCP через Інтернет». Кожне виробни-
цтво є унікальним й неможливо реалістично 
забезпечити безпечність продукції, не врахо-
вуючи його особливостей.

На даний час в системі ХАССР працюють 
всі підприємства, які свою продукцію безпо-
середньо постачають в Європейські країни, 
і ті підприємства, які надають послуги чи 
сировину даним підприємствам. Підприєм-
ства, що ще не в системі ХАССР, готують або 
проходять атестацію по ХАССР.
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Застосування системи НАССР на всіх 
стадіях виробництва дає можливість пе-
рейти від випробування кінцевого продук-
ту до розробки профілактичних методів 
при виробництві продукції для гарантії її 
безпечності, що в свою чергу знизить ри-
зики отримання неякісного продукту та 
підвищить рівень ділової репутації підпри-
ємства.

Процедура впровадження системи і під-
твердження її відповідності стандарту ISO 
22000 є досить клопіткою та довготрива-
лою справою, та включає в себе роботи за 
наступними напрямками:

• Аналіз стану підприємства щодо готов-
ності до впровадження системи (рекомен-
дації аудитора-консультанта, можливих 
змін у виробничих процесах згідно з між-
народними вимогами).

• Розробку документів та впровадження 
системи – визначення процедур, небезпеч-
них чинників при виробництві, навчання 
персоналу;

• Підтвердження відповідності – отри-
мання сертифікату щодо відповідності 
системи вимогам стандарту ISO 22000 у 
вітчизняному або міжнародному органі з 
сертифікації.

1. http://naceks.kz/ru/informirovan-vooruzhen/203-
hassp.html

2. https://www.techconsult.com.ua/ru/uslugi/iso-
22000-haccp/? gclid=EAIaIQobChMIx4SGqIGH2
AIVbrXtCh2z6AapEAAYAiAAEgK_b_D_BwE

3. https://lab.biz.ua/vse-usluhy-kompanyy/vnedrenie-
system-iso/hasspupravle nie -bezopasnostyu-

produktsii/
4. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-

05#n23
5. http://www.certsystems.kiev.ua/dstu-4161-ili-

iso-22000/sistemi-upravleniya -bezopasnostyu-
pishevix-produktov-xassp-po-dstu-4161-ili-
iso-22000.html
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СТРОКИ СІВБИ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
 В ЗОНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ

Розробник – Інститут сільського господарств Полісся НААН.
Автори – Ткачук В.П., Сторожук В.В., Рябущиць О.П.

З 1936 року на Коростенському дослідному 
полі, а з 1956 року - в Житомирській держав-
ній сільськогосподарській дослідній станції, 
згодом з   1976 року в науково-дослідному 
Інституті Нечерноземної зони УРСР, який у 
1996 році перейменовано в Інститут сільсько-
го господарства Полісся постійно розробля-
ються та удосконалюються технології виро-
щування зернових колосових, зернобобових, 
олійних, технічних та кормових культур. 

Зокрема, на базі Інституту в с. Грозине 
Коростенського району Житомирської об-
ласті вже декілька десятиліть проводиться 
моніторинг за ростом, розвитком та зміною 
продуктивного потенціалу вітчизняних сортів 
озимих зернових культур залежно від строків 
сівби та погодних умов. Для цього щорічно 
закладаються дослідно-демонстраційні по-
лігони озимих злаків – пшениці, жита, три-
тикале, ячменю, які на відповідних ділянках 
висіваються з інтервалом через 10 днів, по-
чинаючи з 10 вересня і закінчуючи 20 жовтня. 

Аналіз показників продуктивності ози-
мини за 1999-2018 роки показує, що вплив 

погодних умов та строків сівби на їх величи-
ну досить істотний. Для прикладу, за період 
проведення спостережень урожайність пше-
ниці озимої на дослідних ділянках колива-
лась в межах  0,77 т/га (2007 рік) – 5,96 т/га 
(2008 рік). Крім того, за 20 років досліджень 
найвищий середній показник  врожаю зерна 
пшениці  (3,49 т/га) отримано за сівби 10 
вересня. За сівби 20, 30 вересня та 10 жовтня 
урожайність зменшується відповідно на 0,31 
(9 %), 0,60 (17 %) та 1,03 т/га (30 %) порів-
няно з першим строком сівби (10 вересня). 

Отже, строк сівби є одним з найдешев-
ших та найбільш дієвих факторів підви-
щення продуктивності озимих зернових 
культур та зменшення їх собівартості. 

За додатковою інформацією 
можна звертатись на адресу: 

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН,

Київське шосе, 131, м Житомир, 10007
Тел. (0412) 42-92-31, 

isgpo_zt@ukr.net, Ткачук В.П.
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СЕРТИФІКАЦІЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ЯК СКЛАДОВА 
ЧАСТИНА ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ  
В УКРАЇНІ

Вступ. Правова концепція сертифікації робочих місць при 
проведенні лісогосподарських робіт є  вимогою міжнародної 
лісової сертифікації та вимогою до безпеки праці в лісовому 

господарстві. Мета і завдання. Користуючись сучасними нормативно-правовими актами законо-
давства України в галузі охорони праці, на підприємствах лісогосподарського комплексу проведено 
детальний практичний аналіз поліпшення безпеки умов праці в лісогосподарських підприємствах 
при сертифікації лісів України. Проведено сертифікацію умов праці згідно з вимогами сертифікації 
лісів Лісової Опікунської Ради. Умови та методика досліджень. При проведенні досліджень по сер-
тифікації та оцінці безпеки умов праці в лісовому господарстві, за основу було взято сертифікаційні 
вимоги міжнародної сертифікації лісів Лісової Опікунської Ради. Результати досліджень. Проведено 
аналіз стану охорони праці в лісогосподарських підприємствах, а також здійснено порівняльний 
аналіз їх відповідності сертифікаційним вимогам. Встановлено, що більшість робочих місць в лісо-
господарських підприємствах на сьогоднішній день не відповідають вимогам міжнародної лісової 
сертифікації. Для подолання сертифікаційної невідповідності умов праці нормам безпеки в лісовому 
господарстві, доцільно застосовувати міжнародні правові стандарти до проведення лісогосподарських 
робіт. В результаті цього зосереджується увага на стандартах охорони та безпеки праці при прове-
денні лісогосподарських робіт, що автоматично тягне за собою зменшення травматизму, професійної 
захворюваності та підвищення якості лісозаготівель. Висновки. Розкрито питання охорони праці в 
рамках лісової сертифікації Лісової Опікунської Ради. При сертифікації лісів України питанням без-
пеки умов праці в лісовому господарстві приділяється першочергова увага. Зниження травматизму та 
професійних захворювань в лісовій галузі можливе лише шляхом запровадження стандартів охорони 
праці згідно з лісовою сертифікацією Лісової Опікунської Ради. Лісова сертифікація – основний шлях 
до безпечних та нешкідливих умов праці в лісогосподарських підприємствах нашої держави.

Ключові слова: лісова сертифікація, сертифіаційні вимоги, охорона праці, безпечні умови праці, шкідливі 
умови, компенсація, документація з охорони праці, сертифікація умов праці.
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Вступ. Положення "Про сертифікацію 
умов праці" передбачає скасування проце-
дури атестації робочих місць за умовами 
праці. Порядок проведення цієї атестації ба-
гаторазово змінювався, але так і залишився 
далеким від досконалості. На сьогоднішній 
день в лісогосподарському комплексі Укра-
їни проходить сертифікація. Тому необхідно 
провести сертифікацію робочих місць в лісо-
господарських підприємствах, в тому числі - з 
питань охорони праці. Це необхідно для того, 
щоб збільшити конкурентоздатісь нашої лісо-
вої сировини на міжнародному ринку лісу, а 
також знизити травматичний ризик праців-
ників у лісогосподарській галузі, який ще і 
до сьогоднішнього дня залишається досить 
високим. Тому лісогосподарська сертифікація 
умов праці дасть можливість реально оці-
нити відповідність умов праці міжнародним 
сертифікаційним нормам, а також знизить 
рівень виробничої захворюваності і, як наслі-

док, зменшить витрати з державного бюдже-
ту на виплату компенсацій по виробничих 
захворюваннях та втраті працездатності в 
лісогосподарських підприємствах.

Умови та методика досліджень. Для про-
ведення сертифікації з питань охорони пра-
ці в лісовому господарстві, за основу було 
взято результати вже проведеної атестації 
робочих місць, а також спеціальної оцінки 
умов праці на лісосічних та лісокультурних 
роботах [2]. Крім цього, було проведено сер-
тифікацію охорони праці посад працівників 
валочної бригади, які були атестовані згідно 
з діючими нормативними вимогами з пи-
тань охорони праці [1]. За вихідні дані було 
взято нормативи атестації робочих місць з 
охорони праці в лісогосподарських підпри-
ємствах, затверджених постановою Держав-
ного комітету лісового господарства України 
за № 559 від 02.06.2006 року, що діють і до 
сьогоднішнього дня.
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ніМетою роботи було визначення концеп-
туальних засад сертифікації робочих місць в 
лісовому господарстві при проведенні лісової 
сертифікації. При цьму використовувались 
методичні рекомендації з проведення лісової 
сертифікації [4].

Міжнародна сертифікація лісового госпо-
дарства, в тому числі і умов праці в лісогоспо-
дарських підприємствах визначає вимірюван-
ня рівнів шкідливості виробничих факторів, 
що діють в зоні робочих місць при проведенні 
лісогосподарських операцій, небезпечних ви-
робничих факторів, порівняння їх з міжнарод-
ними гігієнічними нормативами. Результатом 
проведення сертифікації лісового господар-
ства є висновок міжнародних експертів про 
відповідність або перевищення вимірюваного 
виробничого фактора, визначення відповід-
ності умов праці сертифікаційним вимогам, 
здійснення перевірки безпеки технологічного 
обладнання, повноту та якість забезпечення 
працівників спецодягом та спецвзуттям [5].

За результатами сертифікації робо-
чих місць встановлюються особи, яким в 
обов’язковому порядку щорічно слід проходи-
ти медичні огляди, працівники, які повинні 
отримувати спецхарчування або матеріальну 
компенсацію на його придбання [3, 5].

Сертифікація робочих місць на сьогодніш-
ній день є обов’язковою умовою при прохо-
дженні державної сертифікації лісових ресур-
сів, яка проходить на території України. Вона 
регулюється відповідно до Закону України 
«Про охорону праці» з урахуванням постанов 
про лісову сертифікацію, а також з урахуван-
ням нормативно-правової бази Державного 
агентства лісових ресурсів України і покли-
кана усунути правові недоліки та уніфікувати 
лісове господарство України зі світовим лісо-
вим господарством та міжнародним ринком 
лісової сировини [3, 7].

Результати досліджень. Сертифікація 
умов праці при проведенні лісової сертифі-
кації - це комплекс заходів щодо ідентифі-
кації та усунення шкідливих факторів ви-
робничого середовища і трудового процесу 
в лісогосподарських підприємствах різних 
форм власності і оцінки рівня їх впливу на 
лісогосподарських працівників з урахуван-
ням відхилення їх фактичних значень від 
встановлених міжнародних нормативів, та з 
урахуванням застосування засобів індивіду-
ального та колективного захисту працівни-
ків. У цьому сертифікація схожа з атестацією 
робочих місць, але підходить до вирішення 
відповідних питань більш детально і порів-

нює отримані результати з міжнародними 
нормативними вимогами.

Працівник лісництва чи лісгоспу має право 
бути присутнім при проведенні сертифікації 
свого робочого місця і отримувати відповідні 
роз'яснення від експертів про відповідність чи 
невідповідність робочого місця або техноло-
гічного процесу міжнародним нормам лісо-
вого господарства. Після проведення серти-
фікації експертна група протягом 10 робочих 
днів у письмовій формі повинна ознайомити 
лісогосподарське підприємство з результатами 
сертифікації і вказати про виявлені недоліки.

Обов'язки з організації та фінансування 
проведення сертифікації покладені на робо-
тодавця. Він проводить її спільно зі спеціаль-
ною сертифікаційною комісією на підставі 
укладених з нею цивільно-правових угод. Лі-
согосподарські підприємства, яким дозволено 
проводити сертифікацію, заносяться до спе-
ціального державного реєстру. Вони повинні 
відповідати певним вимогам:

• у статутних документах повинен бути 
відображений такий вид діяльності, як про-
ведення лісової сертифікації;

• в організації повинно бути не менше 
п'яти експертів, що працюють за трудовим 
договором (на штатній основі) і мають сер-
тифікат експерта на право виконання робіт 
по лісовій сертифікації;

Порядок допуску таких лісогосподарських 
підприємств до проведення лісової сертифіка-
ції, порядок призупинення і припинення діяль-
ності встановлюється положенням про лісову 
сертифікацію, а також відповідним доповне-
нням до Закону України «Про охорону праці».

Експертами організації, що проводять лі-
сову сертифікацію можуть бути особи, які 
пройшли відповідну атестацію і отримали 
сертифікат експерта на право виконання ро-
біт по лісовій сертифікації та сертифікації 
умов праці в лісогосподарській галузі. Екс-
перти з лісової сертифікації повинні мати:

1) вищу лісогосподарську освіту;
2) додаткову професійну освіту, зміст про-

грами якої передбачає вивчення питань про-
фесійної оцінки умов праці в лісовому госпо-
дарстві в обсязі не менше ніж 102 години;

3) досвід практичної роботи в галузі лісово-
го господарства, сертифікації або оцінки умов 
праці, в тому числі в галузі лісогосподарської 
атестації робочих місць за умовами праці, не 
менше п’яти років. Закон визначив перелік 
обов’язкових відомостей про експертів. Ці 
відомості розміщуються на офіційному сайті 
Державного агентства лісових ресурсів Украї-
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ни в мережі Інтернет і повинні бути доступні 
для ознайомлення всім зацікавленим особам. 
Закон також визначив ряд умов, при яких лісо-
господарські організації, що проводять серти-
фікацію або їх експерти не можуть проводити 
лісову сертифікацію на певних підприємствах:

• посадові особи органів державного нагля-
ду, а також державної експертизи умов праці;

• організації, а також їх керівники, поса-
дові особи та експерти, які є засновниками 
(учасниками) підприємств, на робочих міс-
цях яких проводиться лісова сертифікація, 
або які знаходяться в близькій спорідненості 
з засновниками цих підприємств або з поса-
довими особами цих підприємств, які несуть 
відповідальність за організацію та проведен-
ня лісової сертифікації;

• організації, яка проводить лісову серти-
фікацію на своїх робочих місцях.

Для організації та проведення лісової сер-
тифікації, в тому числі сертифікації робочих 
місць, роботодавець створює своїм наказом 
відповідну наглядову комісію з непарним 
числом членів і затверджує графік проведен-
ня сертифікації умов праці в лісогосподар-
ському підприємстві.

До складу сертифікаційної комісії включають 
представників роботодавця, у тому числі спеціа-
ліста з охорони праці, представників виборного 
органу первинної профспілкової організації чи 
іншого представницького органу працівників 
(при їх наявності). Комісію по сертифікації очо-
лює роботодавець або його представник. Комісія, 
крім іншого, затверджує перелік робочих місць, 
на яких проводитиметься сертифікація умов пра-
ці і визначається їх відповідність міжнародним 
стандартам в рамках міжнародної сертифікації 
лісів. Періодичність проведення лісової сертифі-
кації, в тому числі сертифікації робочих місць — 
не рідше одного разу на п'ять років. Позапланову 
сертифікацію проводять протягом шести місяців 
після настання таких подій:

• введення нових, не сертифікованих ро-
бочих місць;

• за приписом державного інспектора пра-
ці у зв'язку з виявленими порушеннями, що 
не відповідають вимогам сертифікації лісів;

• при зміні технологічного процесу, за-
стосовуваних матеріалів, сировини, вико-
ристовуваних засобів індивідуального та 
колективного захисту, заміні виробничого 
устаткування, які здатні вплинути на рівень 
впливу шкідливих і (або) небезпечних ви-
робничих факторів на працівників;

• нещасний випадок на робочому місці, ви-
явлене професійне захворювання, причинами 

якого став вплив на працівника шкідливих і 
(або) небезпечних виробничих факторів;

• пропозиції профспілкових організацій чи 
іншого представницького органу працівників.

Ідентифікація потенційно шкідливих і 
(або) небезпечних виробничих факторів - це 
процедура встановлення відповідності наяв-
них на робочих місцях факторів виробничого 
середовища і трудового процесу, затвердже-
них міжнародним класифікатором.

Якщо шкідливі і небезпечні виробничі фак-
тори на робочому місці не будуть виявлені 
(ідентифіковані), то умови праці на даному 
місці визнаються комісією по сертифікації 
допустимими. При цьому дослідження і ви-
мірювання шкідливих і небезпечних вироб-
ничих факторів не проводяться. Якщо в цей 
період на даному робочому місці не станеть-
ся нещасний випадок, чи не буде виявлено 
профзахворювання, то термін дії декларації 
про сертифікацію робочого місця вважається 
продовженим на наступні п'ять років. При на-
станні цих обставин проводиться позапланова 
сертифікація, а дія декларації припиняється.

Якщо шкідливі і небезпечні виробничі 
фактори на робочому місці будуть ідентифі-
ковані (виявлені), то проводять їх досліджен-
ня і вимірювання, а декларацію подавати не 
треба. Ідентифікацію потенційно шкідливих 
і (або) небезпечних виробничих факторів не 
здійснюють відносно робочих місць в лісогос-
подарських підприємствах у випадках:

• працівників, професії, посади, спеціаль-
ності яких включені в списки, з урахуванням 
яких здійснюється дострокове призначення 
трудової пенсії по старості;

• працівникам, яким відповідно до норма-
тивних правових актів надаються гарантії та 
компенсації за роботу із шкідливими і (або) 
небезпечними умовами праці;

• на яких за результатами раніше проведе-
них сертифікацій робочих місць за умовами 
праці були встановлені шкідливі і (або) не-
безпечні умови праці.

Всі ідентифіковані шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори підлягають дослідженням 
випробувальною лабораторією (центром), 
експертами та іншими працівниками органі-
зації, що проводить сертифікацію умов праці 
в лісогосподарському підприємстві.

При проведенні досліджень повинні застосо-
вуватися атестовані в установленому порядку 
методи та методики вимірювань і відповідні 
їм засоби вимірювань, що пройшли повірку та 
внесені в державний інформаційний реєстр по 
забезпеченню єдності вимірювань. Результати 
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проведених досліджень і вимірювань оформля-
ють сертифікаційними протоколами. За ним 
здійснюють віднесення умов праці на робочих 
місцях за ступенем шкідливості та (або) небез-
пеки до відповідних класів (підкласів) умов 
праці. Відповідні рішення оформляють комісі-
єю сертифікаційним протоколом.

Небезпечними умовами праці (4 клас) вва-
жають такі, при яких рівні впливу на праців-
ника шкідливих і (або) небезпечних виробни-
чих факторів протягом робочого дня (зміни) 
або його частини здатні створити загрозу жит-
тю працівника з високим ризиком розвитку 
гострого професійного захворювання.

Результати проведення сертифікації умов 
праці в лісогосподарських підприємствах за-
стосовують для:

• здійснення контролю за станом умов пра-
ці працівників та реалізації заходів щодо їх 
поліпшення;

• інформування працівників про умови праці, 
про існуючий ризик ушкодження їх здоров'я, 
про заходи щодо захисту від впливу шкідливих і 
небезпечних виробничих факторів, про які слід 
їм надавати гарантії і компенсації;

• забезпечення працівників засобами інди-
відуального захисту, а також обладнання ро-
бочих місць засобами колективного захисту;

• організації обов'язкових попередніх (при 
вступі на роботу) і періодичних (протягом 
трудової діяльності) медичних оглядів пра-
цівників;

• встановлення додаткового тарифу стра-
хових внесків до Пенсійного фонду України 
з урахуванням класу (підкласу) умов праці 
на робочому місці, розрахунку знижок (над-
бавок) до страхового тарифу на обов'язкове 
соціальне страхування від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань;

• обґрунтування фінансування заходів 
щодо поліпшення умов і охорони праці, в 
тому числі за рахунок коштів соціального 
страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань;

• оцінки рівнів професійних ризиків;
• вирішення питання про зв'язок захворю-

вань працівників з впливом на них шкідли-
вих і небезпечних виробничих факторів, а 
також для розслідування причин нещасних 
випадків на виробництві та професійних за-
хворювань.

Результати сертифікації умов праці, під час 
проведення лісової сертифікації оформляють 
звітом за встановленою формою, який підпи-
сують усі члени сертифікаційної комісії та за-
тверджує її голова. Роботодавець організовує 

ознайомлення працівників з результатами 
проведення сертифікації на їхніх робочих 
місцях під розпис у строк не пізніше ніж 30 
календарних днів з дня затвердження звіту.

У цей же термін він зобов'язаний розміс-
тити на своєму офіційному сайті в мережі 
Інтернет (за наявності такого сайту) зведе-
ні дані про результати проведення лісової 
сертифікації в частині встановлення класів 
(підкласів) умов праці на робочих місцях і 
переліку заходів щодо поліпшення умов і охо-
рони праці працівників, на робочих місцях 
яких проводилася лісова сертифікація.

Організація, що проводила лісову серти-
фікацію згідно з законодавством України, 
зобов'язана протягом 10 робочих днів з дня 
затвердження звіту про її проведення переда-
ти у ЕДБО результати проведення лісової сер-
тифікації у формі електронного документа, 
підписаного електронним підписом. Такий 
документ містить досить великий перелік 
відомостей як щодо роботодавця, на робо-
чих місцях якого проводилася сертифікація 
робочих місць, так і щодо організації, що про-
водила лісову сертифікацію.

Наприклад, щодо кожного робочого місця, 
на якому проводилася лісова сертифікація, 
передачі підлягають такі відомості:

а) індивідуальний номер робочого місця;
б) код професії працівника або працівни-

ків, зайнятих на даному робочому місці, від-
повідно до класифікації професій робітників, 
посад службовців і тарифних розрядів;

в) страховий номер індивідуального осо-
бового рахунку працівника або працівників, 
зайнятих на даному робочому місці;

г) чисельність працівників, зайнятих на 
даному робочому місці;

д) клас (підклас) умов праці на даному 
робочому місці, а також клас (підклас) умов 
праці щодо кожного шкідливого і (або) небез-
печних виробничих факторів із зазначенням 
їх найменування, одиниць їх вимірювання, 
виміряних значень, відповідних нормативів 
(гігієнічних нормативів) умов праці, трива-
лості впливу даних шкідливих і (або) небез-
печних виробничих факторів на працівника;

е) підставу для формування прав на до-
строкову трудову пенсію по старості (за на-
явності);

ж) відомості про нещасні випадки, що від-
булися за останні п'ять років на виробництві, 
та професійні захворювання, виявлені у пра-
цівників, зайнятих на даному робочому місці;

з) відомості про якість результатів прове-
дення сертифікації (відповідність чи невідпо-
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відність результатів проведення сертифікації 
міжнародним вимогам щодо питань лісової 
сертифікації у разі проведення експертизи 
якості сертифікації).

Експертизу якості сертифікації умов пра-
ці здійснюють органи державної експертизи 
та сертифікації умов праці за поданнями те-
риторіальних органів інспекції праці, або за 
заявами працівників, професійних спілок, їх 
об'єднань, інших уповноважених працівника-
ми представницьких органів, а також робото-
давців, їх об'єднань, страховиків. Результати 
експертизи, яку проводив уповноважений 
орган, він в десятиденний термін передає в 
інформаційну систему обліку.

В якості перехідних положень встановлено, 
що організації, яким у встановленому поряд-
ку було дозволено проводити сертифікацію 
робочих місць, за наявності відповідного 
атестату мають юридичне право проводити 
сертифікацію до закінчення терміну дії цього 
сертифікату, але не пізніше ніж до 31 грудня 
2018 р. включно.

За правовими нормативними вимогами 
порушення роботодавцями встановленого 
порядку проведення сертифікації умов праці 
на робочих місцях в лісогосподарських під-
приємствах пов’язаних зі шкідливими умова-
ми праці, або її непроведення тягне за собою 
попередження або накладення адміністра-

тивного штрафу на посадових осіб та осіб, які 
здійснюють підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи, в розмірі від 500 
до 2000 гривень, а на юридичних осіб - від 
7000 до 10 000 гривень.

Згідно з Законом України «Про охорону 
праці», порушення організацією, що прово-
дила оцінку умов праці (сертифікацію умов 
праці згідно з постановою Кабінету Міністрів 
«Про проведення лісової сертифікації»), вста-
новленого порядку її проведення тягне за 
собою накладення адміністративного штра-
фу на посадових осіб у розмірі від 3000 до 
8000 гривень, на юридичних осіб - від 10000 
до 15000 гривень. Для осіб, які раніше під-
давалися адміністративному покаранню за 
аналогічне адміністративне правопорушення, 
санкції підвищуються: штраф для посадових 
осіб становить від 8000 до 10000 гривень. 
Можлива дискваліфікація на строк від 1 до 3 
років; штраф для юридичних осіб - від 8000 
до 10000 гривень, можливе адміністративне 
призупинення діяльності на строк до 3 років.

Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення передбачив і відповідальність 
експертів організацій, що проводили серти-
фікацію умов праці. За скоєння при її про-
веденні адміністративного правопорушення 
згідно зі ст. 14 вони несуть адміністративну 
відповідальність як посадові особи.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Згідно з положенням «Про лісову сертифі-
кацію», зазначені вище умови сертифікації 
робочих місць з питань охорони праці в лісо-
господарських підприємствах повинні стати 
обов’язковими. Міжнародні вимоги лісової 
сертифікації вимагають обов’язкової серти-
фікації робочих місць в лісогосподарських під-
приємствах з метою зниження професійних 
захворювань, рівня травматизму, а в деяких 

випадках і нещасних випадків на виробництві 
при проведенні лісогосподарських робіт. Лісо-
ва сертифікація, і, як її складова — сертифі-
кація охорони праці в лісовому господарстві 
дасть змогу заощадити державний бюджет 
по виплатах компенсацій у разі втрати пра-
цездатності або професійного захворювання, 
а також приведе до збільшення продуктив-
ності праці в лісогосподарському комплексі.
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ІСГП

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ 
МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ 
УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
КОНЮШИНИ

Вступ. За оцінкою науковців для оптимального балансу та 
відтворення родючості ґрунту на долю багаторічних трав по-
винно припадати не менше 30% в структурі сівозміни. Тому 
наявність їх у сівозміні є необхідною складовою біологічного 
землеробства, що сприяє не тільки відновленню родючості 
ґрунту, але і підвищує продуктивність культур в цілому. Мета 
досліджень. Встановити взаємозалежність між системами 
удобрення в сівозміні та продуктивністю конюшини. Визна-

чити особливості розвитку вермі- та мікробіоти ґрунту в короткоротаційній сівозміні. Методика 
досліджень. За умов стаціонарного досліду вивчено короткоротаційну п’ятипільну сівозміну та 6 ва-
ріантів систем удобрення.Визначення біологічної активності ґрунту проводилось методом аплікацій 
у триразовому повторенні шляхом закладання лляного полотна за методом В. І. Штатнова. Визна-
чення кількості та маси вермібіоти ґрунту як основного показника відновлення родючості ґрунту та 
формування гумусового шару проводиться методом розкопок згідно з ДСТУ ISO 11268-3:2005 (ISO 
11268-3:1999, IDT). Результати досліджень. Проведені дослідження встановили ряд особливостей: 
найбільшу кількість рослинних решток у сівозміні ми отримали після вирощування конюшини. Най-
кращі показники целюлозорозкладаючої активності під час вирощування конюшини можна відмітити 
після органо-мінеральної системи удобрення 50:50 (74,47 % розкладу лляного полотна), а розвитку 
вермібіоти ґрунту — після застосування органічних систем (сидерат) та (гній) – 410 тис. шт./га та 340 
тис. шт./га відповідно. Дані закономірності взаємозв’язані з надходженням у ґрунт пожнивно-корене-
вих решток. Висновки. За умов біологічного землеробства вирощування конюшини з використанням 
органічної системи удобрення з внесенням гною та сидерату є найбільш доцільним та ефективним, 
оскільки саме за цих систем удобрення прослідковується позитивний розвиток мікробіологічної ак-
тивності ґрунту та, як наслідок, відбувається підвищення продуктивності культури.

Ключові слова: продуктивність конюшини, система удобрення, целюлозолітична активність ґрунту, вер-
мібіота ґрунту, пожнивно-кореневі рештки, урожайність, родючість ґрунту.

УДК 504.53.062.4:631.8:633.32

Т. О. Гнатюк,   
 аспірантка

Житомирський національний 
агроекологічний університет

*Науковий керівник – 
кандидат 
сільськогосподарських наук 
С. В. Журавель 

Постановка проблеми. Наявність багато-
річних трав у сівозміні є необхідною складо-
вою біологічного землеробства, що сприяє 
не тільки відновленню родючості ґрунту, але 
і підвищує продуктивність культур в ціло-
му. Завдяки здатності акумулювати азот з 
атмосфери та накопичувати його упродовж 
вегетації в ґрунті, за даними науковців від 80 
до 200 т/га, конюшина є однією з найцінні-
ших культур зони Полісся, в агротехнічному 
значенні є найбільш цінним та продуктивним 

попередником. Вона здатна витримувати за-
тінення на першому етапі росту та розвитку, 
тому її широко використовують, висіваючи 
під покрив ярих культур [1, 3, 7].

Конюшина є гарним попередником ще і 
через те, що після її збору на насіння на полі 
залишається багато як пожнивних, так і коре-
невих решток [4]. Як відомо, для покращення 
родючості ґрунту і як наслідок підвищення 
продуктивності сільськогосподарських куль-
тур дуже важливо не тільки надходження 
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решток у ґрунт, але і процеси їх розкладу і 
мінералізації для забезпечення потреби в еле-
ментах живлення та збільшення частки гумусу. 

Ґумус є найважливішою складовою без-
перервного ланцюгу зв’язків між різними 
формами життя в ґрунті. При оптимальному 
поєднанні процесів розкладу та гуміфікації 
органічної речовини найбільш інтенсивно 
відбувається біологічна діяльність, що спри-
яє створенню різноманіття життєвих форм 
ґрунтових мікроорганізмів[5].

Органічні речовини надходять у ґрунт з на-
земними та кореневими залишками вищих 
рослин, а також при відмиранні багаточисель-
них популяцій мікроорганізмів та ґрунтової 
фауни [5]. Одним з компонентів ґрунтової 
фауни, що відіграє важливу роль у процесі 
розкладу органічних речовин та гуміфікації, є 
вермібіота ґрунту[5].Таким чином, чим біль-
ше органічної речовини надходить у ґрунт, 
тим активніше відбуваються процеси, що 
сприяють підвищенню його родючості [4,5]. 

Мета досліджень. Встановити взаємозв’язок 
розвитку вермі- та мікробіологічної активнос-
ті залежно від системи удобрення в сівозміні, 
продуктивності конюшини та надходженням 
пожнивно-кореневих рештокв ґрунт.

Методика досліджень. На землях дослід-
ного поля ЖНАЕУ Черняхівського району 
Житомирської області закладено дослід, який 
включає короткоротаційну сівозміну та 6 ва-
ріантів систем удобрення. Короткоротаційна 
сівозміна складалась з п’яти полів (картопля, 
жито озиме, пелюшко-вівсяна суміш, овес 
з підсівом конюшини та багаторічні трави 
(конюшина) на насіння).

Дослід в якому вивчалась конюшина роз-
гортався з 2010 року. Повторність досліду 
триразова. Площа посівної ділянки 130 м2 

(4,7×27,6); площа облікової ділянки 110 м2 
(4×27,6); ширина захисної смуги 2 м; ширина 
коридорів між полями сівозміни 2 м згідно із 
загальноприйнятою методикою [6]. Системи 
удобрення збалансовано за вмістом поживних 
речовин за різних способів їх компенсації.

На полі сівозміни з багаторічними травами 
добрива вносились згідно з відповідними сис-
темами удобрення, але у перший рік розвитку 
конюшини, як під покривну культуру, а на дру-
гий рік нами не використовувались добрива та 
підживлення і культура розвивалась за рахунок 
запасу поживних елементів у ґрунті та післядії 
добрив за минулий вегетаційний період.

Так під покрівну культуру (овес) на першому 
році життя конюшини на полі в розрізі систем 
удобрення сівозміни вносились такі добрива: 

1. Біологічний контроль.
2. Органічна система (гній) – використан-

ня післядії гною;
3. Органо-мінеральна система 50:50 – ви-

користання післядії гною та внесення міне-
ральних добрив N15P10K30;

4. Органо-мінеральна система 75:25 ви-
користання післядії гною та внесення міне-
ральних добрив N7,5P5K15;

5. Органічна система (сидерати) – заро-
блення гірчиці білої висіяної восени після 
збору попередника у розмірі 16 т/га;

6. Мінеральна система   внесення міне-
ральних добрив N30P20K60;

У нашому досліді конюшина висівалась 
під овес на четвертому полі сівозміни, а на 
другому році життя будучи основною куль-
турою збиралась на насіння. Органічні до-
брива вносились під картоплю на першому 
полі сівозміни.

Оскільки овес з підсівом конюшини за-
ймав четверте поле у сівозміні, то на ділян-
ках систем удобрення де вносився гній на 
першому полі, використовувалась післядія 
четвертого року. А наступного року, коли ко-
нюшина займала поле як основна культура 
(на насіння), то використовувалась післядія 
гною п’ятого року.

З метою визначення целюлозорозклада-
ючої активності ґрунту нами були проведені 
дослідження на розкладення льонового по-
лотна протягом вегетаційного періоду від-
повідних культур сівозміни.

Визначення біологічної активності ґрунту 
проводилось методом аплікацій у триразово-
му повторенні шляхом закладання лляного по-
лотна за методом В. І. Штатнова [2]. Закладка 
льонових аплікацій проводилась на початку 
відновлення вегетації рослин, а результати 
розкладення льонового полотна отримували 
у період повного достигання культури, або 
збирання. Таким чином  за допомогою льо-
нових полотен визначалась інтенсивність роз-
кладання льонової тканини, тобто імітувався 
природний процес розкладання органічної 
речовини, і за допомогою цього можна було 
оцінити целюлозорозкладаючу активність 
ґрунту як індикатора розкладення органічних 
речовин та рослинних решток. 

Визначення кількості та маси вермібіоти 
ґрунту як основного показника відновлення 
родючості ґрунту та гумусового шару, про-
водилось методом розкопок згідно з ДСТУ 
ISO 11268-3:2005 (ISO 11268-3:1999, IDT) 
«Якість ґрунту. Вплив забрудників та земля-
них черв’яків. Частина 3. Настанови щодо 
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визначення впливу в польових умовах» згідно  
з пунктом 5.1 даного ДСТУ[8].

Для визначення ґрунтової вермібіоти нами 
було проведено ґрунтові розкопки з розміром 
проби зразка 50х50, глибиною 20 см і взято 
по два зразки на кожному з шести варіантів 
удобрення по всіх п’яти полях короткорота-
ційної сівозміни у триразовій повторності. 
Об’єм ґрунту, що був викопаний, ретельно 
пересіювався та перебирався для відокрем-
лення саме ґрунтової вермібіоти. Отримана 
вермібіота зважувалась та підраховувалась 
кількість об’єктів живих організмів.

Результати досліджень. При визначенні 
взаємозалежності продуктивності культур сі-
возміни та утворення пожнивно-кореневих 
решток, нами помічені деякі особливості. Чим 
вища продуктивність культури, тим більше 
утворюється пожнивно-кореневих решток. На 
багаторічних травах (конюшині) співвідношен-
ня кількості кореневих і пожнивних решток 
коливалось від 10 до 11,8, тоді як співвідношен-
ня в розрізі варіантів удобрення є незначним.

Найбільшу кількість рослинних решток у 
сівозміні ми отримали після вирощування ко-
нюшини, так само як і целюлозолітичну ак-
тивність, проте розвиток вермібіоти ґрунту 

був незначним (табл. 1). Найкращі показники 
целюлозорозкладаючої активності відмічалися 
за умов органо-мінеральної системи удобрення 
50:50, а розвиток вермібіоти ґрунту - після за-
стосування органічних систем де, використову-
вались сидерат та гній. Локалізація рослинних 
решток конюшини сприяла покращенню роз-
витку вермібіоти ґрунту з наступного року під 
картоплею, однак целюлозолітична активність 
знижувалась[5]. 

На посівах багаторічних трав (конюшини) 
розкладання лляного полотна виявилося най-
більшим після застосування органічної сис-
теми удобрення (гній) та органічної системи 
(сидерати) – 68,84% та 70,52% розкладання 
лляної тканини. На ділянках із застосуван-
ням органо-мінеральних систем 75:25 і міне-
ральної системи целюлозолітична активність 
ґрунту була зафіксована у межах 66,13% та 
66,78%  розкладання лляного полотна.

У порівнянні з целюлозолітичною актив-
ністю ґрунту, за трирічними даними нами 
було встановлено, що на посівах конюшини 
серед інших культур сівозміни показники 
вермібіоти ґрунту були найменшими неза-
лежно від погодних умов, що склалися за 
період дослідження.

1. Вплив мікробіологічної активності ґрунту на продуктивність конюшини залежно від сис-
тем удобрення в сівозміні (середнє за 2013–2015 рр.)
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  Збільшення кількості вермібіоти ґрунту 
(від 160000 шт./га до 410000 шт./га) сприяє 
прискоренню процесів мінералізації, що в свою 
чергу, підвищує продуктивність культури і 
сприяє збільшенню локалізації та співвідно-
шення кількості кореневих і пожнивних ре-
шток від 10 до 11,8 раза;

  кращому розвитку целюлозолітичної 
активності ґрунту (70,52%, 74,47% ) та-
кож сприяє більше накопичення пожнивно-
кореневих решток (12,43 т/га, 14,33 т/га), 

що, в свою чергу, залежить від урожайності 
культури (9,83  11,71 т/га);

  за умов біологічного землеробства виро-
щування конюшини, використовуючи орга-
нічні системи удобрення з внесенням гною та 
сидерату, є найбільш доцільним та ефектив-
ним, оскільки саме за цих систем удобрен-
ня прослідковується позитивний розвиток 
мікробіологічної активності ґрунту та, як 
наслідок, відбувається підвищення продук-
тивності культури.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

У 2013 році найбільший розвиток вермі-
біоти ґрунту був на ділянці із застосуванням 
органічної системи (сидерат) та органічної 
системи (гній). На цих ділянках удобрення 
кількість вермібіоти ґрунту коливалась у 
межах від 220 тис. шт./га до 160 тис. шт./га, 
а маса від 135 кг/га до 161 кг/га.

У 2014 році найбільша кількість (160 тис. 
шт./га) та маса (96-122 кг/га) вермібіоти 
ґрунту була також на ділянках з органічними 
системами із застосуванням гною та сидерату, 
а також і на ділянці з органо-мінеральною 
системою 50:50. Найгірші показники були 
на контрольній ділянці та на ділянці з міне-
ральною системою удобрення як у 2013, так 
і у 2014 роках. Кількість вермібіоти ґрунту на 
цих ділянках становила 60 тис. шт./га – 80 
тис. шт./га, а маса коливалась у межах 25-70 
кг/га ґрунтової вермібіоти.

2015 рік характеризувався найменшими 
показниками розвитку вермібіоти ґрунту в 
цілому. Так, найбільшою кількістю вермібіо-
ти відмітились органічна система (гній) – 80 
тис. шт./га (або 56 кг/га) та органічна систе-

ма (сидерат) – також 80 тис. шт./га (або 42 
кг/га). Середніми значеннями кількості вер-
мібіоти ґрунту володіли органо-мінеральні 
системи 50:50 та 75:25, а також мінеральна 
система удобрення – 60 тис. шт./га (або 33-
40 кг/га). Найменшими значеннями характе-
ризувався біологічний контроль. Такі низькі 
показники пояснюються несприятливими по-
годними умовами, що склалися у 2015 році 
досліджень.

Разом з тим показники урожайності, на-
копичення пожнивно-кореневих решток та їх 
співвідношення мають схожу градацію показ-
ників з показниками целюлозолітичної актив-
ності ґрунту. І за показниками урожайності 
(насіння), і за кількістю пожнивно-кореневих 
решток так само, як за целюлозолітичною ак-
тивністю ґрунту найкращі результати отри-
мано після застосування органо-мінеральної 
системи 50:50 у сівозміні. Хоча порівнявши 
аналогічні показники отримані після засто-
сування органічної системи (гній) можна ви-
явити, що  їх рівень збігається з показниками 
розвитку вермібіоти ґрунту.
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ротаційної сівозміни, різних систем удобрення, 
та погодних умов Полісся України / Т. О. Гна-
тюк // Перший незалежний науковий вісник. 
Щомісячный журнал. – К.: Первыйнезависимы
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исследований): учебник [для студ. высших с.-х. 
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и перераб.]. - М.: Высшая шк., 1985. - 351 с.80.

7. Журавель С. В. Агроекологічнаоцінка дерново-під-
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ІСГП

УДК 631.62:631.8:631.622 (477.42)
Кочик Г. Н., Мельничук А. А., Кучер Г. А.
Потери биогенных элементов за пределы корнео-
битаемого слоя вследствие инфильтрации атмос-
ферных осадков с осушенной дерново-подзолистой 
почвы// Агропромислове виробництво Полісся. — 
2018. — Вип. 11. — С. 7-11.
Вступление. Важным есть поиск путей, которые пре-
пятствуют непроизводственным потерям биогенных 
элементов, а коэффициенты использования пита-
тельных веществ почвы и удобрений культурными 
растениями приблизить до максимальных уровней. 
Цель. Определить количественные потери элемен-
тов питания вследствие инфильтрации атмосферных 
осадков на осушаемой дерново-подзолистой почве 
в зависимости от систем удобрения в интенсивном 
короткоротационном севообороте. Методы. Лизи-
метрический, лабораторно-аналитический, сравне-
ния, системного анализа. Результаты. Определено 
объём вертикальной инфильтрации осадков на осу-
шенной дерново-подзолистой почве. Дана оценка 
количественным потерям биогенных элементов с 
инфильтрационными водами на осушенной дерново-
подзолистой почве. Установлено, что за зимне-ранне-
весенний период (декабрь-март) в зависимости от 
систем удобрения потери азота составили 10,1-25,8 
кг/га, калия - 0,6-2,1 кг/га, кальция - 15,4-34,4 кг/га, 
магния - 2,5-19,0 кг/га. Установлены закономерности 
миграции влаги и биогенных элементов за пределы 
корнеобитаемого слоя почвы в зависимости от раз-
ных систем удобрения. На удобренных вариантах 
потери элементов питания от вымывания увеличива-
ются в 1,7-2,4 раза по сравнению с фоном природного 
плодородия, что свидетельствует об активных процес-
сах вымывания биогенных элементов из внесенных 
удобрений. Выводы. Осушенная дерново-подзоли-
стая почва характеризуется высокой степенью вы-
мывания солей, часть из которых есть питательными 
веществами для растений. Количественная оценка 
инфильтрации осадков и вымывания с ними био-
генных элементов есть основой оптимизации систем 
удобрения с одновременным снижением экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: лизиметрический опыт, осушенная 
дерново-подзолистая супесчаная почва, осадки, био-
генные элементы, процессы вымывания, системы 
удобрения.

УДК 631.62:57.45
Савчук О. И., Мельничук А. А.,  Дребот О. В.,  
Кудрик А. П., Будник И. П.
Состояние и использование осушенных земель Жи-
томирского Полесья в условиях изменений климата 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2017. — 
Вип. 11. — С. 12-16.
Введение. В решении проблемы рационального 
использования осушенных земель в условиях по-

UDC 631.62:631.8:631.622 (477.42)
Kochik G. N., Melnichuk A. A., Kucher G. A.
Loss biogenic component from the root layer due to 
infiltration from the dried precipitation sod-pіdzolistoy 
soil// Agricultural industry of Polissya region. — 2018. 

— Issue 11. — P. 7-11 
Entry. There is an important finding ways that prevent 
non-productive losses of nutrients and utilization rates 
of soil nutrients and fertilizer by crop plants closer to 
the maximum levels. Aim. Quantify the loss of nutrients 
due to infiltration of atmospheric precipitation in the 
sod podsolic drained soil, depending on the fertilizer 
systems in shortrotation vigorous. Methods. Lizimetric, 
an analytical laboratory, comparison, system analysis. 
Results. Determined amount of vertical infiltration 
of rainfall on the dried sod-podzolic soil. The 
estimation of quantitative losses of nutrients from 
water infiltration on the dried sod-podzolic soil. It is 
established that during the winter and early spring 
period (December-March) depending on the losses of 
fertilizer nitrogen systems constituted 10,1-25,8 kg / 
ha, potassium - 0.6-2.1 kg / ha, calcium - 15.4 -34.4 kg 
/ ha, magnesium - 2,5-19,0 kg / ha. The regularities 
of migration of moisture and nutrients beyond the 
root layer of soil, depending on different fertilizer 
systems. In embodiments fertilized loss of nutrients by 
leaching increases in 1,7-2,4 times as compared with 
the background natural fertility, which indicates the 
active processes of the leaching of nutrients of fertilizers. 
Conclusions. Drained sod podzolic soil characterized 
by a high degree of leaching of salt, a part of which is a 
nutrient for plants. Quantitative estimation of rainfall 
infiltration and leaching of nutrients from them is 
the basis of optimization of fertilizer systems, while 
reducing the environmental burden on the environment.
Keywords: lizimetric experience, drained sod-podzolic 
sandy soil, sediments, nutrients, leaching processes, 
fertilizer system.

UDC 631.62:57.45
Savchuk O. I., A. A. Velnichuk, Drebot O. V., Kudryk 
A. P., Budnyk I. P.
Dreined land condition and use on the Zhytomyr Polis-
sya area under climate change // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 12-16 
Introduction. For problem solving of drained lands 
rational use in conditions of the climate warming, the 
introduction of an adaptive-landscape agriculture 
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system, the basis of which is soil and ecological survey of 
the land use territory, integration of land management 
works becomes more relevant. Research methodology. 
Models of optimized land use have been developed on 
the basis of the modern analysis for agroecological 
condition of soils, land reclamation systems and the type 
of farms specialization under climate change. Research 
findings. During the development of drained lands by 
large-scale investment companies, producers do not 
fully appreciate the soil potential, which is represented 
by a number of diverse in its genesis, composition and 
properties of hydromorphic soils, do not take into 
account the features of the current technical state of 
drained systems and do not use organizational measures 
on crops adaptability to the conditions of growing and 
forming crop rotation on soils of different granulometric 
composition. The achievement of the economically 
justified results in rather difficult conditions is possible 
with land use optimization with taking into account of 
agricultural production zoning due to the differentiation 
of agricultural systems. Conclusions. The formation of 
an optimized agro-landscape, taking into account the 
current drained lands condition, involves the analysis 
of soil cover, ensures correspondence of agroecological 
conditions with the biological crop needs, forms a 
strategy for the agricultural land use and determines 
the direction of specialization of the economic operator.
Key words: hydromorphic soils, drained land, 
degradation processes, optimized land use, sown area 
structure, livestock, crop production.

UDC.633.3.631.8
Vishnevskaya O. V., Tugueva I. V., Markina O. V., Veyko L. I.
Grain productivity and nutrition feature with participa-
tion of Lupinus Angustifolius l.// Agricultural industry 
of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 17-21.
Introduction. Today, in practice, more and more 
attention is paid to foliar fertilization (leaf fertilization) 
of crops with microfertilizers, which contributes to 
increased productivity and a reduction in their cost. 
Goal and tasks. The aim of the research was to 
develop new technological models with participation 
of lupinus angustifolius L. for the production of grain 
mixtures and the improvement of the fertilizer system 
in the technologies for their cultivation. Material and 
methods of research. In the conditions of central 
Polissya, new binary cenoses lupinus angustifolius 
L. with triticale and spring rye were studied, the use 
of liquid mineral fertilizers for foliar top dressing of 
cenoses in the fertilizer system. Results of the research. 
It has been established that mixtures with a half rate 
of lupinus angustifolius L. and a full norm of triticale 
or spring rye provide high yields at the level of 2,1-2,2 
t/ha when carrying out foliar top dressing with liquid 
fertilizers of full mineral composition (NPK) on the 
background of the main application of mineral fertilizers 
at the rate of P60K90. These cenoses are characterized by 
a neutral reaction to growth conditions and stability 
after the grain yield yield (regression coefficient bi = 
0,95-1,00). The collection of feed units is 1,80-1,99 t/
ha, digestible protein 0,21 t/ha with the availability 

А
Н

Н
О

ТА
Ц

И
И

 /
 A

B
S

TR
AC

TS тепления климата, актуальной становится внедре-
ние адаптивно-ландшафтной системы земледелия, 
основой которой является грунтовое и экологиче-
ское обследование территории землепользования, 
интеграция работ по землеустройству. Методоло-
гия исследований. Модели оптимизированного 
землепользования разработаны на основе анализа 
современного агроэкологического состояния почв, 
мелиоративно осушаемых систем и направления 
специализации хозяйств в условиях изменений кли-
мата. Результаты исследований. При освоении 
осушенных земель крупнотоварными инвестицион-
ными компаниями, производственники не в полной 
мере оценивают почвенный потенциал, который 
представлен целым рядом различных по своему ге-
незису, составу и свойствам гидроморфных почв, 
не учитывают особенностей современного техни-
ческого состояния осушаемых систем и не облада-
ют организационными мерами по адаптивности 
культур к условиям выращивания и формирования 
севооборотов на почвах различного гранулометри-
ческого состава. Достичь экономически оправдан-
ных результатов в достаточно сложных условиях 
(высокая пестрота почв и их неудовлетворительные 
водно-физические свойства) возможно при опти-
мизации землепользования с учетом зональности 
сельскохозяйственного производства за счет диф-
ференциации систем земледелия. Выводы. Фор-
мирование оптимизированного агроландшафта,с 
учетом современного состояния осушенных земель, 
предусматривает анализ почвенного покрова, обе-
спечивает соответствие агроэкологических условий 
к биологическим потребностям культур, формирует 
стратегию использования сельскохозяйственных 
угодий и определяет направление специализации 
предприятия.
Ключевые слова: гидроморфные почвы, осушенные 
земли, деградационные процессы, оптимизирован-
ное землепользование, структура посевных площа-
дей, животноводство, растениеводство.

УДК.633.3.631.8
Вишневская О. В., Тугуева И. В., Маркина О. В., Вей-
ко Л. И.
Зерновая продуктивность и питательность ценозов 
с участием люпина узколистного// Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 17-21.
Вступление. Сегодня в практике все больше внима-
ния уделяется внекорневой (листовой) подкормке 
культур микроудобрениями, которая способствует 
росту производительности и снижению их себесто-
имости. Цель и задачи. Цель исследований заклю-
чалась в разработке новых технологических моделей 
с участием люпина узколистного для производства 
зерносмеси и усовершенствовании системы удобре-
ния в технологиях их выращивания. Материал и 
методика исследований. В условиях центрального 
Полесья проводилось изучение новых бинарных 
ценозов люпина узколистного с тритикале и рожью 
яровыми, использование жидких минеральных удо-
брений для внекорневой подкормки ценозов в систе-
ме удобрения. Результаты исследований. Установ-
лено, что смеси с половинной нормой высева люпи-
на узколистного и полной нормой тритикале или 
ржи яровых обеспечивают высокую урожайность 
на уровне 2,1-2,2 т/га при проведении внекорневой 
подкормки жидкими удобрениями полного мине-
рального состава (NPК) на фоне основного внесения 
минеральных удобрений по норме Р60К90. Данные 
ценозы характеризуются нейтральной реакцией 
на условия роста и стабильностью за проявлением 
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урожайности зерносмеси (коэффициент регрессии 
bi=0,95-1,00). Сбор кормовых единиц составляет 
1,80-1,99 т/га, перевариваемого протеина 0,21 т / 
га с обеспеченностью кормовой единицы перевари-
ваемым протеином на уровне 107-114 г/к. ед. Уро-
вень рентабельности производства составляет 42-50 
%. Выводы. Разработаны и рекомендованы новые 
технологические модели выращивания люпина уз-
колистного с яровыми зерновыми с использованием 
комплексных жидких минеральных удобрений, что 
способствует повышению рентабельности произ-
водства зерносмеси.
Ключевые слова: нормы высева, люпиново-злаковые 
бинарные смеси, внекорневые подкормки, зерновая 
производительность, качество корма.

УДК 635-521:631-531
Ковалев В. Б., Деребон И. Ю., Бучко К. Д.
Качество масла льняного в зависимости от условий 
вегетационного периода и сроков хранения сырья// 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2018. — 
Вип. 11. — С. 22-25.
Вступление. В Украине значительно увеличились 
площади посева масленичного льна, пригодного 
для изготовления масла, спектр хозяйственного 
использования которого включает пищевую про-
мышленность. Исходя из этого исследования по 
определению влияния условий хранения сырья на 
качество льняного масла актуальны. Цель работы 

- выявить особенности формирования качества льня-
ного масла в зависимости от абиотических факторов 
вегетационного периода и срока хранения семян. 
Методика исследования. Качество льняного мас-
ла определялось в соответствии с общепринятыми 
методиками: кислотное число путем растворения 
льняного масла смесью этилового спирта и серни-
стого эфира; йодное число по методу Гануса. Сырье 
для производства масла хранилось в холодильнике; 
влажность семян при закладке на хранение была на 
2% ниже критической. Выход масла определяли на 
лабораторном винтовом прессе методом холодного 
прессования. Результаты исследований. Опреде-
лено влияние погодных условий и сроков хране-
ния сырья на качество льняного масла. Выводы. 
Хранение сырья при рекомендованных режимах и 
способах незначительно влияет на качественные по-
казатели продукции его переработки, которая соот-
ветствует действующим национальным стандартам. 
Значительное влияние на качество семян и льняного 
масла, в частности на содержание масла в семенах 
и степень ненасыщенности жирных кислот масла, 
имеют погодные условия вегетационного периода.
Ключевые слова: льняное масло, йодное число, кис-
лотное число, жирные кислоты, содержание масла, 
выход масла.

УДК 631.622
Кочик Г. Н., Кучер Г. А.
Водопотребление сои на осушенной дерново-под-
золистой почве в зависимости от систем удобрения 
в условиях Полесья // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 26-30.
Введение. В условиях реформирования сельского 
хозяйства Украины особенно остро стоит вопрос 
увеличения производства продукции растениевод-
ства. В решении этой проблемы большая роль при-
надлежит сое, культивирование которой позволит 
обеспечить отрасли национальной экономики рас-
тительным белком, высококачественным маслом и 
питательным кормом для скота. Раскрытие потенци-
альной продуктивности этой культуры требует раз-
работки элементов технологий выращивания, адап-

of the feed unit digestible protein at the level of 107-
114 g/k. units The level of profitability of production 
is 42-50%. Conclusions. New technological models 
for cultivation of lupinus angustifolius L. with spring 
grains using complex liquid mineral fertilizers have 
been developed and recommended, which contributes 
to an increase in the profitability of the production of 
grain mixtures.
Key words: seeding rates, lupine-cereal binary mixtures, 
foliar top dressing, grain productivity, fооd quality

UDС 635-521:631-531
Kovalov V. B., Derebon И. Yu., Buchko K. D
Quality oil linseed depending on the growing season 
and term storage of raw materials// Agricultural indus-
try of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 22-25
Introduction. In Ukraine, significantly increased area 
sown line oil, which is suitable for the production of 
oil, economic use of spectrum, which includes the food 
industry. Therefore, studies to determine the impact of 
the terms of storage of raw materials on the quality of 
linseed oil are relevant. The purpose of the work is to 
identify the features of forming the quality of flaxseed 
oil depending on the variety, shelf life of the seeds and 
the abiotic factors of the growing season. Research 
Methodology: Quality linseed oil were determined 
in accordance with generally accepted methods: acid 
number by dissolving the oil mixture of ethanol and 
sulfur ether; iodic number by the Ganus method. The 
raw materials for the production of oil were stored 
in the container; the moisture content of the seed at 
storage for storage was 2% lower than the critical value. 
The yield of oil was determined on a laboratory screw 
press by a cold pressing method. Research results. 
The influence of variety weather conditions and terms 
of storage of raw materials on the quality of linseed 
oil is determined. Conclusions. The recommended 
modes and methods of storage of raw materials for the 
production of linseed oil figures vary slightly its quality 
products and processing meets applicable national 
standards. Significant influence on the quality of linseed 
oil, in particular on the oil content and the degree of 
unsaturation of fatty acids, has weather conditions 
during the growing season.
Key words: linseed oil, iodic number, acid number, fatty 
acids, oil content, oil yield.

UDC УДК 631.622
Kochik G. N., Kucher G. A.
Water consumption on the dried sod-podzolic soils de-
pending of fertilizers in the Polissya  // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 
26-30.
Introduction. In the context of the reform of agriculture 
in Ukraine is particularly acute issue of increasing crop 
production. In addressing this problem, a large role to 
play commercially attractive crops, particularly soybean 
cultivation which will enable the domestic industry in 
vegetable protein, high-quality oil and nutritious fodder. 
Disclosure of the potential productivity of this culture 
requires the development of elements of technology of 
cultivation, adaptability to soil and climatic conditions 
of Polissya zone. Among these ingredients, fertilizer 
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and moisture. Aim. Determine the effect on water 
consumption of fertilizer systems soybean dried sod 
podsolic soil and conditions of Polissya. Methods. 
Lysimetric, system analysis, comparisons. Results. 
Illustrated pattern of water consumption of soybean 
plants for the development of phases on sod podzolic 
soil, depending on the fertilizer systems. Defenitely 
influence foliar feeding micro fertilizers on soybean 
yields. Conclusion. During germination, budding 
soybeans uses 17% of total water consumption. The 
critical moisture content of a soy bean period flowering-
formation when plants used 65% moisture by total water. 
When growing soybean fertilized backgrounds and 
foliar feeding crops of soybeans microfertilizers much 
more efficient use of soil moisture and precipitation 
to form a unit of the crop. Water consumption rate in 
average is reduced by 13%, compared to unfertilized 
background.
Key words: Polissya zone, soybeans, drained sod-
podzolic soil, fertilizer system, water consumption, 
water consumption rates

UDC 633.113.9:631.86
Savchuk O. I., Koshitska N. A., Gurelya V. V., 
Kluchevіch M. M. 
Growing of triticum spelta for use biological prepara-
tion in the Polissya// Agricultural industry of Polissya 
region. — 2018. — Issue 11. — P. 31-34.
Introduction. Triticum spelta — hulled type unexplored 
high-protein wheat (spelled). Resistant to unfavorable 
that allows its use in organic agriculture. The purpose 
of research was to study the characteristics of growth 
and development in terms Triticum spelta sodpodzolic 
soil fertilization using biological agents. Terms and 
method of research. The study was conducted over 
two years, one of which was favorable to the culture, 
the other — on the background of dry soil fertility. 
Variety grown spelled Zorya Ukraine. The method of 
foliar application during the growing season of crops 
and biological products used fertilizer used in organic 
farming. The results of research. Found that the 
most common fungal diseases of crops Triticum spelta 
marked Septoria leaf that is most evident in variant 
without the use of drugs - 10.7%. On average two years 
of research, processing of crops due to drugs obtained 
2,18–2,30 t / ha grain protein content of 15,5–17,1 % 
and profitability of 210–231 %. Conclusions. Triticum 
spelta responded positively to the use of biological 
agents for which obtained 12,2–16,7 % increase in grain 
yield with high protein levels and profitability.
Key words: organic production, Triticum spelta, biologics 
phytosanitary condition of crops, productivity, grain 
quality, cost-effective.

UDC 635.21:632 (477.41/.42)
Klimenko T.V., Radko V.G., Trembitska O.I., Fedorchuk 
S.V.
Duration of fungicidal activity of preparations of bio-
logical and chemical origin against pathogens Alternaria 

тивных к почвенным и климатическим условиям 
зоны Полесья. Среди этих составляющих удобрение 
и влагообеспечение. Цель. Определить влияние си-
стем удобрения на водопотребление сои на осушен-
ной дерново-подзолистой почве в условиях Полесья. 
Методы. Лизиметрический, системного анализа, 
сравнения. Результаты. Показано закономерности 
водопотребления растений сои за фазами развития 
на дерново-подзолистой почве в зависимости от 
систем удобрения. Определено влияние внекорне-
вой подкормки микроудобрениями на урожайность 
сои. Заключение. В период всходы-бутонизация соя 
использует 17% от суммарного потребления влаги. 
Критическим во влагообеспечении сои является 
период цветение - формирование бобов, когда расте-
ниями используется 65% влаги от общего водопотре-
бления. При выращивании сои на удобренных фонах 
и внекорневой подкормке посевов сои микроудобре-
ниями значительно эффективнее используется влага 
почвы и осадков на формирование единицы урожая. 
Коэффициент водопотребления в среднем сокраща-
ется на 13 %, по сравнению с неудобренным фоном.
Ключевые слова: зона Полесья, осушенная дерново-
подзолистая почва, соя, системы удобрения, водопо-
требление, коэффициент водопотребления.

УДК 633.113.9:631.86
Савчук О. И. , Кошицкая Н. А., Гуреля В. В.,  
Ключевич М. М. 
Выращивание спельты при использовании препа-
ратов биологического происхождения в условиях 
Полесья // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2018. — Вип. 11. — С.31-34
Введение. Спельта озимая (Triticum spelta L.) — ма-
лоисследованный вид пленчатой высокобелковой 
пшеницы; устойчива к неблагоприятным факторам, 
способствующим выращиванию ее при органическом 
земледелии. Целью исследования было изучение 
особенностей роста и развития спельты на дерново-
подзолистых почвах Полесья, используя для удобре-
ния и защиты от грибковых болезней препараты био-
логического происхождения. Условия и методика 
исследования. Исследования проводились в тече-
ние 2016–2017 гг. Благоприятным для выращивания 
культуры был 2016, но 2017 — засушливый на фоне 
снижения плодородия почвы. Для закладки опыта 
использовали сорт спельты озимой Заря Украины. 
Методом внекорневой подкормки посевов культуры 
применяли биоудобрения, а для защиты растений 
от грибных болезней — биопрепараты, которые раз-
решены для использования в органическом земледе-
лии. Результаты исследований. Установлено, что на 
посевах спельты озимой среди грибковых болезней 
доминировал септориоз листьев, развитие которого 
на контрольном варианте составил 10,7 %. В среднем 
за годы исследований опрыскивание посевов биопре-
паратами обеспечило получение зерна 2,18–2,30 т / га 
с содержанием белка 15,5–17,1 % и рентабельностью 
производства 210–231 %. Выводы. Применение био-
логических препаратов на спельте озимой обеспечива-
ет сохранение урожайности зерна на 12,2–16,7 % с вы-
соким содержанием белка и уровнем рентабельности.
Ключевые слова: органическое производство, спель-
та озимая, биологические препараты, фитосанитар-
ное состояние посевов, производительность, каче-
ство зерна, рентабельность.

УДК 635.21:632 (477.41/.42)
Клименко Т.В., Радько В.Г., Трембицкая О.И., Фе-
дорчук С.В.
Продолжительность фунгицидной активности 
препаратов биологического и химического проис-
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хождения против возбудителей Alternarua solanu и 
Phytophthora unfestans // Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 35-38.
Введение. Серьезной проблемой для получения вы-
соких стабильных урожаев картофеля является забо-
левание клубней фитофторозом и альтернариозом, 
вызванных возбудителями микромицетoв Alternarua 
solanu и Phytophtora unfestans. Поэтому возникла 
необходимость в исследовании эффективного дей-
ствия препаратов защиты картофеля химического и 
биологического происхождения. Методика иссле-
дований. Исследования проводились на опытном 
поле Житомирского национального агроэкологи-
ческого университета. Почва ясно-серaя оподзолен-
ная супесчаная, содержание питательных веществ и 
реакция почвенного раствора характерны для ясно-
серых почв Полесья. Из препаратов биологического 
происхождения использовали Псевдобактерин-2, 
(1,0 л/т); Трихофит, (5,0 л/га); Фитоспорин — М 
(3,0 кг/га), химического происхождения — Акробат 
МЦ (2,0 кг/га); Антракол (1,5 кг/га); Консенто 450 
SС (2,0 л/га). Результаты исследований показали, 
что эффективность действия препаратов были не-
одинаковой. Наибольшую фунгицидную активность 
проявили препараты химического происхождения, 
из них Антакол, где пораженность листьев возбу-
дителями составляла 35,8-51,9%, а из биопрепара-
тов лучшим был Фитоспорин-М, пораженность по-
верхности листьев составляла 68,3-75,5%. Выводы. 
Против возбудителей фитофтороза и альтернариоза 
картофеля препараты химического происхождения 
были эффективнее в сравнении с препаратами био-
логического происхождения. 
Ключевые слова: картофель, возбудители болезней 
Alternarua solanu и Phytophtora unfestans, химические 
и биологические препараты.

УДК 631.62:631.86:631.62 (477.42)
Кочик Г.Н., Мельничук А.А., Кучер Г.А.
Производительность и экономическая эффектив-
ность выращивания сои на осушенной дерново-под-
золистой почве в зависимости от систем удобрения 
и водорегулирования// Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 39-44.
Вступление. Важным есть поиск путей повышения 
производительности коммерчески привлекательной 
культуры сои на зерно и целесообразности ее выра-
щивания в зоне Полесья на осушенной дерново-под-
золистой супесчаной почве. Цель. Получить новые 
знания о зональных агротехнологических аспектах 
выращивания сои в интенсивном короткоротацион-
ном севообороте с учетом почвенно-климатических 
условий Полесья, направленных на оптимизацию 
условий выращивания. Методы. Лизиметрический, 
сравнения, системного анализа. Результаты. Оп-
тимизация контролируемых технологических про-
цессов в условиях Полесья обеспечивает получение 
урожая сои на уровне 2,32-2.67 т/га, с содержанием 
белка в зерне 32,2-35%, масла - 25,0-26,4%, окупа-
емостью 1 кг д. в. удобрений зерном — 4,0-6,2 кг. 
Самый высокий уровень производительности сои 
(2.12 т/га) получен на фоне традиционной орга-
номинеральной системы удобрения, что на 51,5 % 
больше, чем на фоне природного плодородия почвы. 
Альтернативная система удобрения по эффектив-
ности не уступает органоминеральной. Среди иссле-
дуемых микроудобрений с точки зрения повышения 
урожайности преимущество имело Ярило, так как 
прибавка от его применения составляет 9,4-10,2%, 
тогда как при применении Реастима прибавка уро-
жая была меньше и составила 7,0-8,2 %. Установлено, 
что урожайность сои, где проводилось регулиро-

solani and Fitoftora infestans// Agricultural industry of 
Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 35-38.
Introduction. A serious problem for obtaining high 
stable yields of potatoes is the disease of tubers with 
late blight and alternaria caused by pathogens of the mi-
cromycetes Alternaria solani and Phytophtora infestans. 
Therefore, it became necessary to study the effective 
action of potato protection products of chemical and 
biological origin. Terms and methods. The research 
was carried out on the experimental field of the Zhy-
tomyr National Agroecological University. The soil is 
clear-gray podzolized sandy loamy, the nutrient content 
and the reaction of the soil solution are characteristic 
of the clear-gray soils of Polissya. Of drugs of biological 
origin used Pseudobacterin-2, (1.0 l / ton); Trichophyte, 
(5.0 l / ha); Phytosporin-M (3.0 kg / ha), of chemical 
origin — Acrobat MC (2.0 kg / ha); Anthracol (1.5 kg 
/ ha); Concento 450 SС (2.0 l / ha). Results. Deter-
mination of the duration of the storage of fungicidal 
activity of chemical and biological agents against po-
tato causative agents Alternaria solani and Phytophtora 
infestans showed that the greatest fungicidal activity 
was shown by preparations of chemical origin, includ-
ing Anthracole (1,5 kg / ha), where the leaf damage 
was 35,8-51,9%, and the best of biopreparations was 
Phytosporin — M (3,0 kg / ha) with a puffiness of 
68,3— 75,5%. Conclusions. Against the pathogens 
of late blight and potato alternaria the preparations of 
chemical origin were more effective in comparison with 
preparations ofbiological origin.
Key words: potatoes, pathogens Alternaria solani 
and Phytophtora infestans, chemical and biological 
preparations.
 

UDC 631.62:631.86:631.62 (477.42)
Kochik G.N., Melnichuk A.A., Kucher G.A. 
Cost performance of soybean cultivation on drained 
sod-podzolic soils depending on fertilizer and water-
regulation // Agricultural industry of Polissya region. 

— 2018. — Issue 11. — P. 39-44.
Introduction. There is an important finding ways to 
improve the performance of commercially attractive 
soybean crops for grain and feasibility of its cultivation 
in the Polissya area on the dried sod-podzolic sandy 
soil. Aim. To gain new knowledge about the zone 
agrotechnological aspects of soybean production in 
intensive shortrotation taking into account soil and 
climatic conditions of Polissya, aimed at optimizing the 
growing conditions. Methods. Lysimetric, comparison, 
system analysis. Results. Optimization of production 
processes in controlled conditions Polissya provides a 
soybean crop at 2,32-2.67 t/ha, with a protein content 
in the grain 32,2-35%, oil - 25,0-26,4% payback 1 kg 
d. at. Fertilizer grains - 4,0-6,2 kg. The highest level 
of productivity of soybean (2.12 t/ha) was obtained 
against a background of traditional organic-fertilizer 
system, which is 51.5% more than on the background of 
natural fertility of the soil. An alternative system is not 
inferior orgaicmineral fertilizers for efficiency. Among 
microfertilizers investigated from the standpoint of 
increasing the yield was Yarylo advantage, since growth 
of its use is 9,4-10,2%, whereas the application Reastima 
yield increase was smaller and was 7.0-8.2%. It is found 
that the yield of soybean where regulation conducted 
soil water regime was an average of 20,0-21,2% more 
as compared with those obtained in embodiments 
without a water control. Yield increase suggest that in 
the context of regulation of the water regime of drained 
soils more efficient use of fertilizers. Conclusions. 
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Grow soybeans in Polissya zone is advantageous 
because it is stable bid expert that is associated with 
a high selling price of its grain. Regulation of water 
and air, and nutrient regimes drained soil is the most 
important factors in the complex events soy cultivation 
technologies that regulate the level of productivity and 
the quality of its grain.
Keywords: Lysimetric research method, drained sod-
podzolic soil, shortrotation crop, soybeans, fertilizer 
system, the water-air regime of soil, productivity, 
economic efficiency.

UDC 631.87:633.13:631.582 
Polishchuk V. O., Zhuravel S. V. 
Formation of oats capacity depending on biological 
preparations and systems of fertilization // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 
45-48.
Introduction. Oat is a traditional and indispensable 
crop for Polissya zone that can ensure the receipt of 
high-quality organic raw materials on the condition of 
observance of scientifically grounded approaches to 
the technology of cultivation, where the fertilization 
system of the given culture is one of the main factors. 
The aim of the research was to identify efficient ways 
of increasing oat productivity in Polissya zone. Along 
with this, the issue of the impact of microfertilizers 
application when treating the vegetative oat crops under 
various fertilizer systems is relevant. Conditions and 
methods of research. The research was conducted 
on the experimental field of Zhytomyr National 
Agroecological University during the period of three 
years (2014-2016) in five-course short-term crop 
rotation on grey forest soils. The scheme of the 
experiment provided for the study of 6 fertilizer variants 
with five biological preparations. Research results. In 
the course of research it has been found that fertilizing 
improves the growth and development of plants during 
vegetation period , and ultimately increases the average 
yield of oat grain. It is noted that fertilizer agency 
largely depends on the combined effect of various 
factors, namely: temperature and humidity, that take 
an enormous importance in the process of crop growth 
and development as well as the formation of its yields. 
Conclusions. The highest average weighted yields over 
the course of three year research were obtained under 
mineral fertilizer system with the use of Trichodermin 
Bt and potassium Humate and amounted to 4.14 t / ha 
and 4.13 t / ha respectively. 
Keywords: microfertilizers, biopreparation, oats yield, 
fertilizer system, short-term crop rotation.

UDC 631.811:582.971.3(476)
Tarasevich A., Milosta G., Regilevich A.
Introduction and cultivation of breeds of hop in great 
britain into in vitro collection // Agricultural in-
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20,0-21,2 % больше, сравнительно с показателями, 
полученными на вариантах без регулирования во-
дного режима. Прибавки урожая свидетельствуют 
о том, что на фоне регулирования водного режима 
осушенной почвы повышается эффективность ис-
пользования удобрений. Выводы. Выращивать сою 
в зоне Полесья выгодно, потому что на нее есть 
стабильное экспертное предложение, что связано с 
высокой ценой реализации ее зерна. Регулирование 
водно-воздушного и питательного режимов осушен-
ной почвы есть наиболее важными факторами в 
комплексе мероприятий технологий выращивания 
сои, которые регулируют уровень урожайности и 
качество ее зерна.
Ключевые слова: лизиметрический метод исследова-
ний, осушенная дерново-подзолистая почва, корот-
коротационный севооборот, соя, системы удобрения, 
водно-воздушный режим почвы, урожайность, эко-
номическая эффективность.

УДК 631.87:633.13:631.582
Полищук В. А., Журавель С. В. 
Формирование производительности овса в зависи-
мости от биологических препаратов и систем удо-
брения// Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2018. — Вип. 11. — С. 45-48.
Вступление. Овес является традиционной и не-
заменимой культурой для зоны Полесья и может 
обеспечить получение высококачественного орга-
нического сырья при условиях соблюдения научно 
обоснованных подходов относительно технологии 
выращивания, при этом одним из главных факто-
ров есть система удобрения данной культуры. Це-
лью исследований было выявление эффективных 
путей повышения зерновой производительности 
овса в зоне Полесья, при этом актуальным явля-
ется влияние применения микроудобрений при 
условиях обработки вегетирующих посевов овса 
при разных системах удобрения. Условия и мето-
дика исследований. Исследования проводились 
на опытном поле Житомирского национального 
агроэкологического университета, на протяжении 
трех лет (2014-2016 гг.) в пятипольном коротко-
ротационном севообороте на ясно-серых лесных 
почвах. Схемой опыта предусматривалось изучение 
6 вариантов удобрения, на которые были наложены 
пять биологических препаратов. Результаты ис-
следований. Опытным путем было установлено, 
что внесение удобрений способствует улучшению 
процессов роста и развития растений во время ве-
гетации, а в конечном результате повышает общие 
показатели урожайности зерна овса. При этом от-
мечается, что действие удобрений в значительной 
степени зависит от совокупного действия разных 
факторов, а именно: температуры и увлажнения, 
которые играют одну из ведущих ролей в процес-
сах роста, развития и формировании урожайности 
культуры. Выводы. Наивысшие средневзвешенные 
показатели урожайности за три года исследований 
были получены при условиях минеральной систе-
мы удобрения при применении Триходермина Бт 
и Гумата калия и составили 4,14 т/га и 4,13 т/га 
соответственно.
Ключевые слова: микроудобрения, биопрепарат, уро-
жайность овса, система удобрения, короткоротаци-
онный севооборот.

УДК 631.811:582.971.3(476)
Тарасевич А.Г., Милоста Г.М., Регилевич А. А.
Влияние микроудобрений и регулятора роста на 
продуктивность валерианы лекарственной// Агро-
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промислове виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 
11. — С. 49-55.
Введение. Одной из наиболее востребованных 
лекарственных культур для производства лекар-
ственных препаратов на натуральной растительной 
основе в Республике Беларусь является валериана 
лекарственная (Valeriana officinalis L.). Методика 
исследований. Полевые исследования проводились 
в 2012–2014 гг. на дерново-подзолистой связносу-
песчаной почве, развивающейся на водно-леднико-
вой супеси, подстилаемой с глубины 0,6 м легким 
моренным суглинком. Микроудобрения вносили в 
форме Адоб бора, Адоб меди и Адоб цинка в почву 
перед высадкой рассады и по вегетирующим рас-
тениям путем трехкратной некорневой подкормки 
в фазу 3–4 настоящих листьев, в фазу 5–6 листьев и 
в фазу 10–12 листьев. Результаты. Для получения 
корней и корневищ с максимальным содержанием 
экстрактивных веществ (33,8%) и наибольшего их 
сбора с единицы площади (15,6ц/га) рекомендуется 
трехкратное внесение В(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)
Zn(0,15+0,15+0,15)) с соотношением 2:1:3 на фоне ор-
ганических и минеральных удобрений(Фон — 60 т/
га навоза + N135P60K120.). Выводы. Дополнительная 
обработка растений физиологически активным ве-
ществом Эпин способствовала дальнейшему повы-
шению урожайности корней и корневищ (до 48,2 
ц/га), но значительно снижала содержание в них 
экстрактивных веществ, хотя сбор их с единицы 
площади остается на том же уровне (15,4 ц/га).
Ключевые слова. Валериана, урожайность, микроу-
добрения, экстрактивные вещества, продуктивность.

УДК 669.73:637.5.62/64:636.085
Штанько И. П.
Теоретические аспекты использования современ-
ных информационно-аналитических подходов и баз 
данных в селекции хмеля обыкновенного// Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 
11. — С. 56-59.
Введение. К важным факторам оптимизации селек-
ционного процесса относится совершенствование 
его методики и техники на основе информационных 
технологий, а управление большими массивами 
баз данных с целью получения достоверных, каче-
ственных выводов является актуальной задачей для 
селекции. Цель и задачи. Разработать структуру 
информационно-аналитической системы, предна-
значенную для селекционной оценки генотипов 
хмеля по комплексу признаков на основе исполь-
зования взаимосвязанных баз данных описаний се-
лекционного материала. Методы исследований. В 
исследованиях был использован комплекс методов: 
экс-периментальный, аналитический, абстрактно-
логический и др. Результаты. Определены основные 
составляющие и сформированы блоки инфор-маци-
онно-аналитической системы, которая направлена 
на использование накопленных баз данных и прак-
тическую реализацию в селекционных программах. 
Предложенная структура системы направлена на 
расширение диапазона оценки исходного селекци-
онного материала на основе информационно-анали-
тических возможностей статистических программ 
обработки баз данных, которые включают показа-
тели оценки признаков генотипов рабочей селек-
ционной коллекции. Выводы. Использование пред-
лагаемой информационно-аналитической системы 
позволит более эффективно выявлять, накапливать 
и корректировать знания о признаках селекционных 
форм, улучшит результаты генетического и селекци-
онного анализа растений.

dustry of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 
49-55.
Introduction. Valerian (Valeriana officinalisL.) is one 
of the most demanded medicinal cultures for medicines’ 
production on a natural vegetative basis in Republic of 
Belarus. Methods. Field researches were conducted in 
2012-2014 on sod-podzolic sandy soil, which developed 
on the water-glacial sandy loam, spread from the depth 
of 0,6 meters by light drift clay. Results. For receiving 
of roots and rhizomes with the maximum containing 
of extractive substances (33,8%) and for the greatest 
gathering of them from the unit of area (15,6 centners/
hectare) triple applying of B(0,1+0,1+0,1)Cu(0,05+0,05+0,05)
Zn(0,15+0,15+0,15) with a ratio 2:1:3 against the 
background of organic and mineral fertilizers is 
recommended (a background — 60 tons of manure 
from hectare + N135P60K120). Conclusions. Additional 
processing of plants by physiologically active Epin agent 
promoted increasing of roots’ and rhizomes’ productivity 
(up to 48,2 centners/hectare), but considerably reduced 
containing of extractive substances in them, though its 
gathering from the unit of area remained at the same 
level (15,4 centners/hectare).
Keywords: valerian, yield, microfertilizers, extractive 
substances, productivity.

UDC 669.73:637.5.62/64:636.085
Shtanko I. P.
Theoretical aspects of the use of modern information 
analytical approaches and databases in the selection 
of common hop // Agricultural industry of Polissya 
region. — 2018. — Issue 11. — P. 56-59.
Introduction. Important factors in optimizing 
the selection process are the improvement of its 
methodology based on information technology. 
Managing large arrays of databases in order to obtain 
reliable conclusions is an urgent task for selection. 
Goal and tasks. To develop the structure of the 
information analytical system, which is designed for 
selection assessment of hops geno-types by a complex 
of features based on the use of interrelated databases 
of descriptions of the selection material. Methods of 
research. In the studies, a set of methods was used: 
experimental, analytical, abstract-logical, etc. Results. 
The main components are determined and the blocks of 
the information analyt-ical system are formed, which is 
aimed at using the accumulated databases and practical 
implementation in breeding programs. The proposed 
structure of the system is aimed at expanding the range 
of assessment of the initial selection material based 
on the analytical capabilities of statistical database 
processing programs that include indicators for 
assessing the characteristics of the geno-types of the 
working selection collection. Conclusions. The use 
of the pro-posed information and analytical system 
will make it possible to more effec-tively identify, 
accumulate and correct knowledge of the features of 
selection forms, improve the results of genetic and plant 
selection analysis.
Key words: Сommon hop, breeding programs, analysis, 
information system, databases, signs.
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Ключевые слова: хмель обыкновенный, селекция, 
анализ, информационная система, базы данных, 
признаки.

УДК 577.21: 633.7: 633.111: 631: 27
Козлик Т. И., Джус И. А.
Определение противовирусного действия салицило-
вой кислоты (ск) на инфицированные микрочерен-
ки хмеля // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2018. — Вип. 11. — С. 60-65.
Введение. Выращивание чистого от вирусов поса-
дочного материала имеет практическое значение, 
так как в производственных условиях от вирусов 
невозможно избавиться никакими способами. Ком-
плексный подход по обеспечению вирусного контро-
ля практически стопроцентно гарантирует получе-
ние безвирусных растений методами биотехнологии 
in vitro, которые являются безальтернативными на 
пути массового и быстрого размножения и повыше-
ния качества полученных растений. Методы иссле-
дований. Исследования по изучению влияния сали-
циловой кислоты на регенерацию хмеля в культуре 
in vitro проводили по общепринятым методикам. 
Результаты исследований. Салициловая кислота 
проявила мягкое антивирусное действие. Уровень 
реализации потенциала антивирусного действия 
препарата достаточно высок и составляет в про-
анализированных случаях 42-92%. Коэффициенты 
при снятии показателей свидетельствуют о том, что 
скорее всего происходило снижение концентрации 
вирусов при низких дозах вносимых противовирус-
ных препаратов в питательную среду. Наименее про-
дуктивно реализация их противовирусного действия 
состоялась во время оздоровления растений хмеля 
при возросшей концентрации противовирусных пре-
паратов, что объясняется их высокой токсичностью.
Выводы. В результате проведенных исследований 
по оздоровлению регенерантов хмеля с помощью 
салициловой кислоты (СК) определили, что опти-
мальной концентрацией противовирусного препа-
рата является - 25 мг/л. При внесении больших доз 
происходил эффект подавления регенерационных 
процессов и снижения массы эксплантов у растений 
хмеля, введенных в культуру in vitro.
Ключевые слова: Хмель, сорт, регенерант, прижива-
емость, вирус, идентификация, in vitro.

УДК 633.791:631.874:631.95 
Кириченко Л. П., Стецюк О. П.
Технологические аспекты выращивания органиче-
ского хмеля // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2018. — Вип. 11. — С. 66-68.
Введение. Выращивание хмеля как органической 
культуры в первую очередь предусматривает ком-
пенсацию выноса минеральных элементов пита-
ния и органики за счет сидеральных (особенно 
азотфиксирующих) культур и природных мине-
ральных удобрений, а также биологической си-
стемы защиты. Посев сидеральных культур как 
возобновляемого источника энергии в междуря-
дьях хмеленасаждений позволяет получить каче-
ственную органическую продукцию хмелеводства. 
Цель исследований – разработка теоретических 
и инновационно-технологических основ ведения 
хмелеводства с элементами органического произ-
водства. Методы исследований – полевые опыты, 
лабораторные исследования, метеорологические 
исследования и статистические методы анализа. 
Результаты проведенных научных исследований 
свидетельствуют о возможности выращивания хме-
ля по органическим агротехнологиям на дерново-
подзолистой почве в условиях Полесья. Показатели 

UDC 577.21: 633.7: 633.111: 631: 27
Kozlyk T.I., Dzhus I.A.
Determination of antiviral action of salicylic acid (sa) 
on infected microstalks hope// Agricultural industry 
of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 60-65.
Introduction. The cultivation of plant material free 
from viruses is of practical importance, since it is 
impossible to get rid of viruses in production conditions 
by any means. A comprehensive approach to ensure 
viral control virtually guarantees the production of 
virus-free plants by in vitro biotechnology methods, 
which are uncontested in the way of mass and rapid 
multiplication and improvement of the quality of the 
plants obtained. Methods of research. Studies on the 
effect of salicylic acid on hops regeneration in culture in 
vitro were carried out according to generally accepted 
methods. Results of the research. Salicylic acid has 
a mild antiviral effect. The level of implementation of 
the potential of the antiviral effect of the drug is quite 
high and amounts to 42-92% in the analyzed cases. 
Coefficients at removal of indicators testify that most 
likely there was a decrease in concentration of viruses 
at low doses of introduced antiviral preparations in a 
nutrient medium. The least productive implementation 
of their antiviral action took place during the recovery 
of hop plants for the increased concentration of antiviral 
drugs, which is explained by their high toxicity.
Conclusions. As a result of the studies on the recovery 
of hop regenerants with the help of salicylic acid, it 
was determined that the optimal concentration of 
the antiviral drug is 25 mg/l. For the introduction of 
large doses, the effect of suppression of regeneration 
processes and a decrease in the mass of explants in 
hop plants introduced into the culture in vitro occurred.
Key words: Hops, variety, regenerant, survival, virus, 
identification, in vitro.

UDС 633.791:631.874:631.95 
Kyrychenko L.P., Stetsyuk O.P.
Technological aspects growing of organic hop // Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2018. — Issue 
11. — P. 66-68.
Introduction. Growing hops as an organic crop 
primarily involves compensation for the removal of 
mineral nutrients and organic matter due to green 
fertilizers (especially nitrogen-fixing) crops and 
natural mineral fertilizers, as well as biological 
protection systems. Sowing of green manure as a 
renewable source of energy in the intermediate rows 
of hop-growing plants makes it possible to obtain high-
quality organic products of hop-making. The purpose 
of research is the development of theoretical and 
innovation-technological foundations for growing 
hops with elements of organic production. Methods 
of research – field experiments, laboratory studies, 
meteorological research and statistical analysis 
methods. The results of the conducted scientific 
researches testify to the possibility of growing hop on 
organic agronomic technologies on sod-podzolic soils 
in the conditions of Polissya. Indices of yield capacity 
young plants indicate the advantage of traditional 
cultivation technology compared with the variants 
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урожайности шишек хмеля молодых насаждений 
указывают на преимущество традиционной техно-
логии выращивания по сравнению с вариантами 
органической на 7–25%, что в абсолютных пока-
зателях составляет 0,08–0,29 т/га. В абсолютных 
процентах наивысший показатель альфа-кислот по-
лучен на органическом варианте с использованием 
люпина в качестве сидеральной культуры – 10,7%, 
или + 0,7% к контролю и + 1,1% к абсолютному 
контролю. Выводы. Одной из обязательных пред-
посылок органических агротехнологий выращи-
вания хмеля должна быть сидерация междурядий 
хмеленасаждений бобовыми и крестоцветными 
культурами. 
Ключевые слова: органический хмель, сидерат, грунт.

УДК 663.423: 663:41:633.791
Гринюк Т.П., Проценко Л.В., Ляшенко Н.И., Рудык 
Р.И., Власенко А.С., Черненко О.В.
Современные методы анализа при определении 
оценки качества эфирного масла хмеля // Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 
11. — С. 69-74
Введение. Постоянный рост требований к чисто-
те выпускаемых продуктов, тенденция к исполь-
зованию количественных критериев при оценке 
качества продукции требует детального изучения 
содержания отдельных компонентов сырья, что воз-
можно благодаря современным методам исследова-
ния. Одним из условий эффективного и надежного 
химико-технологического контроля качества хмеля 
является метод газовой хроматографии. Цель ис-
следований заключалась в установлении количе-
ства и качественного состава эфирного масла в 
сортах хмеля отечественной селекции на основе 
современных методов исследований. Методы. Ко-
личество эфирного масла определяли методом дис-
тилляции, а его качественный состав — методом 
газожидкостной хроматографии на 60 м колон-
ках Stabilwax на хроматографе "Кристалл 2000 М". 
Результаты. Максимальное количество эфирного 
масла в сортах хмеля за годы исследований было 
зафиксировано в 2017 году. Минимальное его ко-
личество среди тонкоароматических сортов хмеля 
было определено в шишках сорта Злато Полесья и 
Клон 18, что составило соответственно 0,42-0,70 мл 
/ 100 г сухого хмеля. В эфирном масле данных со-
ртов содержалось также меньше мирцена — от 17,3 
до 26,4%. Среди ароматических сортов максималь-
ное количество эфирного масла определено в хмеле 
сорта Заграва — 2,76 мл / 100. В группе горьких 
сортов стабильно высокое количество масла синте-
зировалось в шишках сорта Руслан — 2,87 мл/100 г. 
Все ароматические и горький сорт Проминь имели 
в составе эфирного масла достаточно высокое со-
держание фарнезена — от 11,5 до 18,2%. Больше 
всего гумулена — до 32,5% определено в шишках 
сорта Ксанта. Таким образом, в отечественных со-
ртах хмеля содержание и состав эфирного масла 
соответствует паспортным данным исследуемых 
сортов. Выводы. Качественный состав компонен-
тов эфирного масла и их соотношение в шишках 
хмеля не зависит от групповой принадлежности 
сорта и его химического состава, агротехники вы-
ращивания и погодных условий, а есть сортовой 
особенностью, то есть контролируется на уровне 
генома, и является одним из биохимических кри-
териев идентификации селекционных сортов хмеля.
Ключевые слова: эфирное масло хмеля, мирцен, ка-
риофиллен, фарнезен, гумулен, сорта хмеля.

of organic by 7–25%, which in absolute terms makes 
0,08–0,29 t / ha. In absolute percentages, the highest 
alpha acid value was obtained on an organic basis 
using lupine as green manure – 10,7%, or + 0,7% for 
control and +1,1% for absolute control. Conclusions. 
One of the prerequisites of organic agrotechnologies 
for the cultivation of hop should be use green fertilizer 
of legumes and cruciferous crops between the rows 
of hop.
Key word: organic hop, green manure, soil.

UDC 663.423: 663:41:633.791
Grinyuk T.P., Protsenko L.V., Lyashenko N.I., Rudyk 
R.I., VlasenkoA.S., Chernenko E.V.
Modern methods of analysis in determining of the 
assessment of the quality of essential oil of hops // 
Agricultural industry of Polissya region. — 2018. — Is-
sue 11. — P. 69-74
Introduction. The constant growth of the requirements 
for the purity of products, the tendency to use 
quantitative criteria in the evaluation of product quality 
requires a detailed study of the content of individual 
components of raw materials, possibly due to modern 
research methods. One of the conditions for effective 
and reliable chemical and technological control of the 
quality of the hop is the gas chromatography method. 
The purpose of the research was to establish the 
quantity and quality composition of essential oil in hop 
varieties of domestic breeding on the basis of modern 
research methods. Methods. The amount of essential 
oil was determined by the distillation method, and its 
qualitative composition was carried out by gas-liquid 
chromatography on a 60 m column of Stabilwax on the 
Crystal 2000 M chromatograph. Results The maximum 
amount of essential oil in hop varieties during the 
years of research was recorded in 2017. The minimum 
amount of it among fine aromatic hop varieties was 
determined in the hops of the Zlato Polesye and Clone 
18 varieties, which was 0.42-0.70 ml / 100 g of dry hops, 
respectively. In the essential oils of these varieties also 
contained less myrcene from 17.3 to 26.4%. Among the 
aromatic varieties, the maximum amount of essential 
oil was determined in the hop of the Zarevo variety - 
2.76 ml / 100. In the group of bitter varieties, a stable 
high amount of oil was synthesized in the hop of the 
Ruslan variety - 2.87 ml / 100 g. All aromatic and 
bitter varieties of Promin had in The composition of 
essential oil is a fairly high content of farnesene from 
11.5 to 18.2%. The most commonly humulen to 32.5% 
is identified in the hop of the Xanta variety. Thus, in 
domestic hops, the content and composition of the 
essential oil corresponds to the passport data of the 
varieties under study. Conclusions The qualitative 
composition of essential oil components and their 
ratio in hop cones does not depend on the group's 
membership of the variety and its chemical composition, 
agrotechnics of cultivation and weather conditions, but 
is a feature of the grade, that is, it is controlled at the 
genome level and is one of the biochemical criteria for 
identification of breeding hop varieties .
Key words: essential oil of hops, myrcene, caryophyllene, 
farnesene, humulen, hops.
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УДК 633.791: 631.524.86: 632.911.4: 632.938.1
Штанько И. П., Венгер О. В., Шпакевич Л.Ю., Фе-
дорчук Н. А., Сайкин М. Б. 
Определение устойчивости генотипов селекцион-
ного питомника к главным биотическим патогенам 
хмеля // Агропромислове виробництво Полісся. — 
2018. — Вип. 11. — С. 75-79.
Введение. Для новых сортов хмеля важным требовани-
ем является повышение их устойчивости к патогенам, а 
актуальным направлением в селекции хмеля остается 
поиск источников и доноров с генетической защитой 
урожая от болезней и вредителей. Цель и задачи. Про-
вести оценку устойчивости генотипов селекционного 
питомника к основным биотическим патогенам хмеля, 
в частности определить степень пораженности рас-
тений разного селекционного происхождения ложной 
мучнистой росой, хмелевой тлей и паутинным клещом 
и определить наиболее перспективные генотипы для 
селекционной работы. Материалы и методы иссле-
дований. В исследование были включены селекцион-
ные номера, полученные от сложных скрещиваний и 
стандарты: Альта, Гайдамацкий. Наблюдение за ста-
диями развития растений, учеты и описания в опытах 
по определению степени развития ложной мучнистой 
росы, поражения сосущими вредителями проводили 
согласно общепринятым в хмелеводстве методикам 
экспертизы сортов хмеля. Результаты. Проведено ис-
следование устойчивости генотипов селекционного 
питомника к основным биотическим патогенам хмеля 
в сравнении со стандартными сортами. В зависимости 
от своих биологических особенностей, в частности от 
группы спелости и происхождения, селекционные гено-
типы и стандарты неодинаково заселяются сосущими 
вредителями, а также поражаются ложной мучнистой 
росой. Генотипы 7003, 5967, А-252, А-365 и 6007 имели 
достоверно ниже степень поражения болезнью, а А-365, 
7006, 7007 поражения сосущими вредителями относи-
тельно среднего в опыте. Выводы. Благодаря оценке 
исследуемых генотипов выделена группа селекционных 
номеров, которые имеют более высокий генетический 
потенциал устойчивости для использования в селекци-
онных программах. 
Ключевые слова: Хмель обыкновенный, селекция, 
генотип, устойчивость, сосущие вредители, псевдо-
пероноспороз. 

УДК 632.7.51; 633. 
Венгер О. В., Степаненко Е. Н.
 Определение технического эффекта после примене-
ния химических и биологических препаратов про-
тив сосущих вредителей хмеля // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 80-84.
Вступление. Весной, начиная с третьего-четвертого 
этапов развития хмеля, при появлении на ростках 
листьев, хмельники массово атакуют сосущие вре-
дители  — паутинный клещ и хмелевая тля, которые 
способны за короткий период нанести непоправимый 
вред. Целью наших испытаний было постоянно на 
протяжении многих лет производить поиски средств 
защиты от данных вредителей для предотвращения по-
терь урожая. На сегодня они должны соответствовать 
трем условиям - быть высокоэффективными, экономи-
чески выгодными, экологически безопасными. Мето-
ды. В исследовании использован комплекс методов: 
полевой и лабораторный – в сочетании с визуальны-
ми наблюдениями, для определения взаимодействия 
предмета исследования с природными и исследуе-
мыми показателями; расчетно-сравнительный – для 
определения эффективности защитных мер; математи-
чески-статистические с использованием дисперсного 
и корреляционно-статистического анализа для оценки 
верности полученных результатов опытов. Результаты. 

UDC 633.791: 631.524.86: 632.911.4: 632.938.1
Shtanko I.P., Wenger O.V., Shpakevich L.Yu., 
Fedorchuk N.A., Saikin M. B.
Determination of the stability of the genotypes of the 
breeding nursery to the main biotic pathogens of hops 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2018. — 
Issue 11. — P. 75-79.
Introduction. For new hop varieties, an important 
requirement is to increase their resistance to pathogens, 
and the search for sources and donors with genetic 
protection of crops from diseases and pests remains an 
actual trend in hops breeding. Goal and tasks. Conduct 
an assessment of the stability of the genotypes of the 
breeding nursery to the main biotic pathogens of hops, 
in particular, to determine the degree of affection of 
plants of different breeding origin with downy mildew, 
hop hives and spider mites and to determine the most 
promising genotypes for breeding. Materials and 
methods of research. The study included breeding 
numbers obtained from complex crosses and standards: 
Alta, Gaidamats′kyi. Observation of the stages of 
plant development, accounting and descriptions in 
experiments to determine the degree of development 
of downy mildew, sowing pests were carried out in 
accordance with the generally accepted methods of 
hops in the hop process. Results. The stability of the 
genotypes of the breeding nursery to the main biotic 
hop pathogens is compared with standard varieties. 
Depending on their biological characteristics, in 
particular from the group of ripeness and origin, 
breeding genotypes and standards are unequally 
populated with sucking pests, and are also affected 
by downy mildew. The genotypes 7003, 5967, A-252, 
A-365 and 6007 had a significantly lower incidence of 
disease, and A-365, 7006, 7007 siccative lesions relative 
to the mean in the experiment. Conclusions. Due to 
the evaluation of the investigated genotypes, a group 
of breeding numbers has been identified which have a 
higher genetic potential for use in breeding programs.
Key words: Common hop, breeding programs, genotype, 
resistance, sucking pests, downy mildew.

UDK 632.7.51; 633. 
Venger O. V., Stepanenko E. N.
Determination of the technical effect after the use 
of chemical and biological drugs against the hope 
successful hammers // Agricultural industry of Polis-
sya region. — 2018. — Issue 11. — P. 80-84
Introduction. In spring, beginning with the third 
or fourth stages of the development of hops, when 
sprouts appear on the shoots, the hops massively attack 
sucking pests - spider mite and hop aphids, which can 
irreparably damage in a short period of time. The 
purpose of our tests was to continuously search for 
many years of protection against these pests to prevent 
crop losses. For today, they must meet three conditions 

- to be highly efficient, economically profitable, 
environmentally friendly. Methods. The study used a 
set of methods: field and laboratory - in conjunction 
with visual observations, to determine the interaction 
of the subject of research with natural and studied 
indicators; calculation-comparative - to determine the 
effectiveness of protective measures; mathematical-
statistical using dispersive and correlation-statistical 
analysis to evaluate the accuracy of the results of the 
experiments. Results. The phytosanitary observations 
carried out in 2010-2017 determined that all hops 
plantations are populated and damaged by a pest 
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Проведенными фитосанитарными наблюдениями в 
2010-2017 годах определено, что все посадки хмеля 
заселяются и повреждаются комплексом вредителей 
не зависимо от сорта, почвенно-климатической зоны 
Украины и условий выращивания. Наиболее опасны-
ми вредителями были паутинный клещ и хмелевая тля 
в количестве, что превышал ЕПВ и был для паутинного 
клеща 8-17 шт./лист, для хмелевой тли 15-45 шт./лист 
второго поколения (на хмеле). Проведено обработку 
растений хмеля на опытных участках инсектоакари-
цидами химического и биологического происхож-
дения в 2016-2017 годах. Определена техническая и 
хозяйственная эффективность действия ядохимикатов, 
которые изучались. Итог. Исследования дают воз-
можность разработать новую высокоэффективную, 
экологически безопасную систему защиты хмелена-
саждений от сосущих вредителей, которая позволит 
получить дополнительно 0,2-0,4 т/га шишек хмеля.
Ключевые слова: химические и биологические пре-
параты, сосущие вредители, хмель, защита растений

УДК 631.374
Любченко В. В.
Конструкционные особенности макетного образ-
ца специализированного агрегата для проведения 
зеленых операций на хмелеплантациях // Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 
11. — С. 85-87.
Введение. Инновационным решением вопроса 
уменьшения трудовых, материально-технических и 
энергетических ресурсов при проведении зеленых 
операций на хмеле является создание многофункцио-
нального специализированного агрегата с оптимизи-
рованными технико-эксплуатационными параметра-
ми, с учетом требований агротехники и агроэкологии 
к качеству работ и сохранению окружающей среды, 
которые определяют его рентабельность и конку-
рентоспособность. Целью исследований является 
создание макетного образца специализированного 
агрегата (вышки) для операционной технологии до-
заводки и проведения зеленых операций на хмеле с 
рациональными конструктивно-технологическими 
показателями. Методика исследований. Научно-
производственные исследования проводились по 
утвержденным общепринятым методикам и требо-
ваниям, которые используются в международной 
практике. Результаты исследований. Разработаны 
инновационные решения в разрезе рациональных 
конструкционно-технологических особенностей 
вышки, которые улучшат эргономичность, уменьшат 
металлоемкость, рационально распределят нагрузку, 
повысят уровень безопасности и предоставят возмож-
ность использования лонжеронов трактора МТЗ-82 в 
качестве опорной базы. Рассчитано сопротивление 
направляющих вышки по показателю «сопротивле-
ние прогибу» (с учетом переменных значений вели-
чины вылета и нагрузки). Аналитически просчитана 
(по разным схемам крепления и переменной нагруз-
кой) необходимость установки дополнительных на-
правляющих прочности, которые соединяют верх-
нюю не движущуюся часть вышки с рамой трактора. 
По эксплуатационно-технологической оценке специ-
ализированного агрегата, обоснованны приоритеты 
макетного образца в разрезе производительности 
эксплуатационного и основного времени, удельных 
расходов топлива, количества обслуживающего пер-
сонала. Выводы. Блок направляющих в конструкции 
вышки создает дополнительные технологические воз-
можности для повышения технологичности при вы-
полнении указанной операции на хмеле, в агрегате с 
трактором МТЗ-82. Проектные технические расчеты 
макетного образца вышки показали возможность 

complex, regardless of the variety, soil and climatic zone 
of Ukraine and growing conditions. The most dangerous 
pests were spider mites and hop aphids in quantity that 
exceeded the EPO and there was 8-17 pieces / sheet for 
spider mite, 15-45 pieces / second-generation leaf (on 
hops) for hop aphid. The treatment of hop plants on 
experimental plots with insecticacaricides of chemical 
and biological origin in 2016-2017 was carried out. The 
technical and economic effectiveness of the action of 
pesticides that have been studied has been determined. 
The result. The research provides an opportunity to 
develop a new highly effective, ecologically safe system 
for protecting hops from sucking pests, and will allow 
an additional 0.2-0.4 t/ha of cones of hops.
Key word: chemical and biological preparations, sucking 
pests, hops, plant protection.

UDC 631.374
Lyubchenko V.
Structural features of a specialized model specialized 
machine for green operations on the hop plantation // 
Agricultural industry of Polissya region. — 2018. — Is-
sue 11. — P. 85-87.
Introduction. An innovative solution to the problem of 
reducing the labor, material and technical resources and 
energy resources when carrying out green operations on 
the hops is the creation of a multifunctional specialized 
machine with optimized technical and operational 
parameters, taking into account the requirements of 
agrotechnics and agro ecology to the quality of work 
and preservation of the environment, which determine 
its profitability and competitiveness. The purpose 
of the research is to create a prototype sample of a 
specialized unit (towers) for the operational technology 
removal of tops and carrying out green operations on 
the hops with rational structural and technological 
parameters. The research methodology. Scientific 
and production studies were conducted according 
to generally accepted methods and requirements 
that are used in international practice. The results 
of research. Are Developed innovative solutions in 
terms of rational structural and technological features 
of the towers, which will improve ergonomics, rationally 
distribute the load, increase the level of safety and 
provide the opportunity to use the tractor MTZ-82 as 
a base. The resistance of the towers is calculated on 
the basis of the "resistance to deflection" (taking into 
account the variables of the values of the height and 
load). Analytically calculated (according to different 
schemes of fastening and different load) the need for 
installation of additional guiding durability, which 
connect the upper non-moving part of the tower with 
the frame of the tractor. According to the operational 
and technological evaluation of the specialized unit, 
the priorities of the sample are justified in terms of 
the performance of the operating, basic time, specific 
fuel consumption, the number of servicing personnel. 
Conclusions. The block of guides, in the structure of 
the tower, creates additional technological possibilities 
for increasing the processability, when performing the 
specified operation on the hops, in the unit with the 
tractor MTZ-82. The design technical calculations of the 
model of the tower showed the possibility of an increase 
of 36% of the maximum height of the lift of the upper 
platform and almost twice the maximum load. The 
operational and technological estimation of the model 
of the tower has proven the priority of the development 
in terms of the performance of the main and operating 

А
Н

Н
О

ТА
Ц

И
И

 /
 A

B
S

TR
AC

TS



146 Випуск 11•2018

увеличения на 36% максимальной высоты подъема 
верхней площадки и почти в два раза максимальной 
нагрузки. Эксплуатационно-технологическая оценка 
макетного образца вышки доказала приоритетность 
разработки в разрезе производительности основного 
и эксплуатационного времени, затрат труда, расхо-
да топлива по сравнению с использованием вышки 
ВДХ-4.
Ключевые слова: технологический процесс, техниче-
ские средства, вышка, дозаводки, зеленые операции, 
параметры, режимы работы.

УДК 636.597:504.054 (477)
Савченко Ю.И., Савчук И.Н., Ковалева С.П., При-
ймачук Т.Ю.
Экономическая эффективность выращивания уток 
на территориях радиоактивного загрязнения // 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2018. — 
Вип. 11. — С. 88-95.
Введение. В подсобных хозяйствах районов, по-
страдавших от аварии на ЧАЭС, начали массово 
разводить коз и птицу (кур, гусей, уток), за счет 
мяса которых население пополняет свой рацион, 
а выращивание уток при безвыгульном и выгуль-
ном содержании в кратчайшие сроки позволяет по-
лучить достаточное количество мяса птицы. Цель. 
Исследовать эффективность выращивания уток при 
безвыгульном и выгульном (с использованием во-
доемов) способов содержания во второй и третьей 
зонах радиоактивного загрязнения при кормлении 
по рационам несбалансированными (дефицитным) 
по минеральным веществам (на местных кормах). 
Методы исследований. В каждом из 4-х опытов 
было сформировано по две группы – контрольную 
(безвыгульное содержание в вольерах со свободным 
доступом к воде из корыт) и опытную (с использо-
ванием ограниченных водоемов). Кормление уток 
контрольных и опытных групп в каждом опыте было 
одинаковым – на местных кормах, выращенных в 
той или иной зонах радиоактивного загрязнения. 
Химический состав кормов и продуктов убоя, эко-
номическую эффективность выращивания мяса 
уток определяли по общепринятым методикам; 
концентрацию тяжелых металлов и микроэлемен-
тов – атомно-абсорбционным методом на спектро-
метре С 115 М; удельную активность 137Cs в кормах, 
воде и продуктах убоя птицы – спектрометрическим 
методом. Результаты. При кормлении уток в част-
ных хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения 
их рационы были дефицитными на Са, Р и микро-
элементы. Затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы уток в условиях экстенсивного выращивания 
были высокими и колебались в пределах 10,86-12,73 
кормовых единиц по 1-4 опытах, однако в опытных 
группах они были на 0,34-0,84 корм. ед. меньше по 
сравнению с аналогичным показателем контроль-
ных групп, что объясняется меньшими приростами 
птицы контрольных групп. Стоимость кормов на 
единицу прироста за весь период выращивания по 
1-4 опытах оказалась похожей между контрольны-
ми и опытными группами. Во всех опытах от уток 
исследовательских групп, при выгульном содержа-
нии, получено больше условно чистой прибыли, чем 
от птицы контрольных групп (на 1,88 – 4,45 грн./
гол.). Выводы. Выращивание уток при экстенсив-
ном способе на местных кормах при выгульном и 
безвы-гульном способах содержания в условиях 
радиоактивного загрязнения вследствие аварии на 
ЧАЭС является экономически оправданным в связи 
с получением экологически безопасного утиного 
мяса и рентабельностью на уровне 18,21 – 42,92%.

time, labor costs, fuel consumption compared with the 
use of the tower VDН-4.
Key words: technological process, technical means, 
tower, green operations, parameters, operating modes

UDС 636.597:504.054 (477)
Savchenko Yu.I., Savchuk I.N., Kovaleva S.P., 
Priymachuk T.Yu.
Economic efficiency of growing ducs on territories of 
radioactive pollution// Agricultural industry of Polissya 
region. — 2018. — Issue 11. — P. 88-95.
Introduction. The radiological situation that arose 
after the accident at the Chernobyl nuclear power 
plant radically changed the living conditions and the 
peculiarities of the formation of radiation doses for 
the population of Polissya zone of Ukraine. So, in the 
subsidiary farms of the areas affected by the Cherno-
byl accident, large-scale breeding of goats and poultry 
(chickens, geese, ducks) began, due to the meat of 
which the population replenishes its diet. Goal. To in-
vestigate the effectiveness of growing ducks for the 
uncontrolled and walking (us-ing reservoirs) methods 
of keeping radioactive contamination in the second and 
third zones when feeding on rations with unbalanced 
(scarce) minerals (at local feeds). Methods. In each of 
the 4 experiments, two groups were formed: a control 
group (a no-stick content in open-air cages with free 
access to water from troughs) and a research one (using 
limited water bodies). Feeding ducks of con-trol and 
test groups in each experiment was the same – on local 
feeds grown in one or another zone of radioactive 
contamination. The chemical composition of fodder 
and slaughter products was determined according to 
generally accepted methods. Slaughtering qualities of a 
bird – by slaughtering 4 ducks from each group at 2 and 
5 months of age according to the method of M. Polivin-
new (1967). In feeds and products of slaughtering ducks 
were determined: the concen-tration of heavy metals 
and trace elements – by atomic absorption method on 
the spectrometer C 115m; specific activity of 137Cs 
in feed, water and poultry slaugh-ter products – by 
spectrometric method by systematic determination on 
instru-ments AMA-0.5E, BDEEG-20R with Pentium 
control unit, Gamma Plus with "Process" software; 
economic efficiency of duck meat production – 
according to generally accepted analysis methods, 
based on poultry production, feed costs and their cost; 
Statistical processing of the results was carried out 
using the Microsoft Excel program. Results. Taking 
into account the peculiarities of feeding ducks when 
growing radioactive contamination zones and the task 
of conducting exper-iments in private farms, mixed 
fodder, BVD, premixes, enzyme preparations, an-
tioxidants, mineral feeds and vitamin supplements were 
not included in the com-position of the ration grain 
mix. Therefore, the provision of the need for ducks in 
calcium, phosphorus and trace elements was deficient 
in all four experiments. As a consequence, feed costs 
per 1 kg of live weight of ducks under extensive grow-
ing conditions were high and varied within 10,86 – 
12,73 fodder units in 1 to 4 experiments. At the same 
time, in all experiments, their expenditures in experi-
mental groups were 0,34 – 0,84 fodder units less in 
comparison with the analo-gous indicator of the control 
groups, which is explained by the smaller incre-ments 
of birds in the control groups. At the same time, the 
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Ключевые слова: утки, выгульное и безвыгульное со-
держание, приросты, корма, питательные вещества, 
эффективность.

УДК 636.4.084/085
Пелехатый Н. С., Поддубная Л. М., Кучер Д. Н., 
Кочук-Ященко А. А.
Эффективность использования непрямого отбора 
молочных коров по массо-метрическим параметрам 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2018. — 
Вип. 11. — С. 96-100.
Цель. Изучить эффективность использования не-
прямого отбора коров в племзаводе украинской 
черно-пестрой молочной породы ЧАФ «Ерчики» По-
пельнянского района Житомирской области. Ме-
тоды. Для непрямой селекции коров использован 
объемно-туловище-выменной индекс И. П. Петренко 
и др. Дифференциацию коров на 3 группы в соот-
ношении 1:2:1 произведено по величине индекса с 
использованием отклонения 0,7 σ от среднего его 
значения. Результаты. При использовании объемно-
туловище-выменного индекса можно прогнозиро-
вать молочную продуктивность коров – так как при 
его увеличении на единицу удой коров за 305 дней 
лактации увеличивается на 430 кг. Выводы. Ис-
пользование объемно-туловище-выменного индекса 
И. П. Петренка в стаде украинской черно-пестрой 
молочной породы ЧАФ «Єрчики» есть эффективным, 
так как способствует не только значительному улуч-
шению экстерьера, но и существенному увеличению 
показателей молочной продуктивности. В направ-
лении увеличения значения объемно-туловище-вы-
менного индекса животные становятя выше, массив-
нее, широкотелее, поэтому лучше адаптированы по 
экстерьеру к передовым технологиям.
Ключевые слова: украинская черно-пестрая молоч-
ная порода, непрямой отбор, экстерьерный индекс, 
живая масса, промеры, молочная продуктивность, 
воспроизводительная способность.

УДК 636.4.084/085
Савчук И.Н., Тимошенко З.А., Каминский В.Н., 
Мельничук А.П.
Высокобелковые корма для откорма свиней в зоне 
Полесья// Агропромислове виробництво Полісся. — 
2018. — Вип. 11. — С. 101-105.
Цель. Изучить эффективность использования в со-
ставе кормовых зерновых смесей дерти полевого го-
роха, вики и люпина для откорма молодняка свиней 
в условиях зоны Полесья. Методы. Сформировано 3 
группы молодняка свиней: І группа (контрольная) – 
зерновая смесь №1 (18% по массе дерти пелюшки); 
ІІ группа (опытная) – зерновая смесь №2 (18% по 
массе дерти вики); ІІІ группа (опытная) – зерновая 
смесь №3 (16% по массе дерти люпина). Живую 
массу молодняка свиней определяли индивидуаль-
ным взвешиванием до утреннего кормления, оплату 
корма привесом живой массы – расчетным путем 
(по затратам кормов на единицу продукции в жи-

cost of feed per unit of growth over the whole period 
of cultivation for 1-4 experiments turned out to be 
similar between control and experimental groups. In 
all experiments from the ducks of the research groups, 
with a surplus content, more conditional net profit was 
obtained than from the poultry of the control groups 
(by 1,88 – 4,45 UAH / goal). Conclusions. Cultivation 
of ducks for the extensive method at local feeds with 
walking and bicyclosing in conditions of radioactive 
contamination due to the accident at the Chernobyl NPP 
is economically justified in connection with obtaining 
environmentally safe duck meat and profitability at the 
level of 18,21 – 42,92%. 
Key words: ducks, walking content, uncontrolled content, 
increments, fodder units, nutrients, efficiency of growth.

UDK 636.4.084/085
Pelekhaty M.S., Piddubna L.M., Kucher D.M., Kochuk-
Yashchenko A.A.
The efficiency of use of indirect selection of dairy cows 
by masso-metric parameters // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2018. — Issue 11. — P. 96-100.
Goal. To study the effectiveness of the use of indirect 
selection in the breeding farm of the Ukrainian Black-
and-White dairy breed «Yerchiki» of the Popelnya 
district of the Zhytomyr region. Methods. The indirect 
truncation of cows by I. P Petrenko, et al. used. The 
differentiation of cows into 3 groups in a ratio of 1: 
2: 1 is based on the index value using a deviation of 
0.7 σ from its mean value. Results. When using the 
volumetrically-body-udder index, it is possible to predict 
the dairy productivity of cows – as when increasing it 
by one unit, the cows' milk yield increases by 430 kg 
for 305 days of lactation. Conclusions. The use of Peter 
Petrenko's volumetrically-body-udder index in the herd 
of the Ukrainian Black-and-White dairy breed «Yerchiki» 
is effective, as it contributes not only to a significant 
improvement in the exteriors, but also to a significant 
increase in the indicators of dairy productivity. In the 
direction of increasing the value of the volumetrically-
body-udder index, animals grow taller, more massive, 
broader, so it is better adapted for the exterior to 
advanced technologies.
Key word:  Ukrainian Black-and-White dairy 
breed, indirect selection, exterior index, live mass, 
measurements, dairy productivity, reproductive ability.

UDС 636.4.084/085
Savchuk I., Timoshenko Z., Kaminsky V., Melnychuk A.
High-protein fodder for fattening pigs in Polissya// Ag-
ricultural industry of Polissya region. — 2018. — Issue 
11. — P. 101-105.
Goal. To study the effectiveness of using in the 
composition of fodder crushed grain mixtures of pea 
field, wiki and lupine for fattening young pigs in 
conditions of the Polissya zone. Methods. Three groups 
of young pigs were formed: group I (control group) - 
grain mixture № 1 (18% by weight of peas of the field); 
Group II (experimental) - grain mixture № 2 (18% by 
weight of the wiki); ІІІ group (experimental) - grain 
mixture № 3 (16% by weight of lupine). The live weight 
of young pigs was determined by individual weighing 
before morning feeding, payment of feed by weight gain 

- by calculation (for feed costs per unit of production 
in control and experimental animals), slaughtering 
qualities - according to technology adopted at meat 
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TS вотных контрольной и опытных групп), убойные 
качества – по технологии, принятой на мясопере-
рабатывающих предприятиях. Результаты. Опти-
мизация протеинового питания молодняка свиней 
на выращивании и откорме за счет высокобелковых 
местного производства (пелюшки, вики, люпина) 
положительно влияет на показатели продуктив-
ности (517-563 г) и конверсии корма (4,45-4,65 к. 
ед.). Выводы. Замена в составе кормовой зерновой 
смеси 18% (по массе) дерти пелюшки на аналогич-
ное количество дерти вики и 16% дерти люпина 
существенно не повлияло на интенсивность роста 
молодняка свиней. У подсвинков І (контрольной) 
группы, которым скармливалась зерновая смесь №1, 
наблюдается незначительное увеличение парной 
туши (на 0,1-3,8% абсолютных) и убойного выхода 
(на 0,4-3,9% абсолютных) при ухудшении энерге-
тической ценности длиннейшей мышцы спины (на 
0,10-0,75 МДж/кг).
Ключевые слова: свиньи, продуктивность, зерновая 
смесь, горох полевой, вика, люпин.

УДК 636.084/085:636.211:546.4
Савчук И. Н., Кобылинская А.Н., Степаненко В.Н.
Накопление тяжелых металлов в говядине в зави-
симости от вида силоса в рационах бычков// Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 
11. — С. 106-109.
Цель. Определить экологическое качество говядины 
при замене в кормовых рационах бычков кукуруз-
ного силоса на силос из 4-компонентной злаково-
бобовой смеси (пелюшка+овес+люпин+вика). Ме-
тоды. Сформировано 2 группы молодняка крупного 
рогатого скота: І группа (контрольная) – в составе 
основного рациона скармливали кукурузный силос 
(49,8% по питательности); ІІ группа (опытная) – 
получала силос с 4-компонентной злаково-бобовой 
смеси (48,4% по питательности). Убойные качества 
подопытных животных определяли по технологии, 
принятой на мясоперерабатывающих предприятиях. 
Подготовку образцов растительного и животного 
происхождения для установления в их составе тя-
желых металлов исполняли методом сухой минера-
лизации, анализ – на атомно-абсорбционном спек-
трометре «Квант – 2А». Результаты. Использование 
комбинированного силоса с яровых зернофуражных 
культур для откорма бычков в зоне радиоактивного 
загрязнения положительно повлияло на экологи-
ческое качество говядины, снижая в ней концен-
трацию тяжелых металлов, а именно Плюмбума, 
Кадмия и Купрума. Выводы. Накопление тяжелых 
металлов в длиннейшей мышце спины бычков было 
значительно ниже ПДК, при этом концентрация Pb, 
Cd и Cu в мясе животных, которые получали злако-
во-бобовый силос, сравнительно с контрольными 
аналогами, понижалась на 49,7%, 25,0 и 8,3% со-
ответственно.
Ключевые слова: бычки, длиннейшая мышца спины, 
силос кукурузный, силос злаково-бобовый, концен-
трация, тяжелые металлы.

УДК 631.43: 539.16
Ткачук В. П., Ковалев В. Б.
Влияние механической обработки и удобрения на 
миграцию радиоцезия в пахотном слое дерново-
подзолистой почвы// Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 110-113.
Введение. Через три десятилетия после аварии 
на ЧАЭС важными для изучения являются особен-
ности миграции радионуклидов на легких почвах 
зоны Полесья и их накопление в культурных рас-
тениях. Цель. Исследовать послойное распреде-

processing enterprises. Results. Optimization of the 
protein supply of young pigs for rearing and fattening 
due to high-protein feeds of local production (peas of 
field, wiki, lupine) positively influences productivity 
(517-563 g) and feed conversion (4.45-4.65 fodder 
units). Conclusions. The substitution of 18% (by 
weight) of peas for a similar amount of wiki and 16% 
of lupine did not significantly affect the growth rate of 
pigs. In pigs of the I (control) group fed grain mixture 
№ 1, an insignificant increase in the steam carcass (by 
0.1-3.8% absolute) and slaughter yield (by 0.4-3.9% 
absolute) is observed with deterioration of the energy 
the values of the longest muscle in the back (by 0.10-
0.75 MJ / kg).
Key word: pigs, productivity, crushed grain mixture, 
field pea, vetch, lupine.

UDC 636.084/085:636.211:546.4
Savchuk I.N., Kobylinskaya A.N., Stepanenko V.N.
Accumulation of heavy metals in beef depending on 
the type of silage in the rations of young bulls// Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2018. — Issue 
11. — P. 106-109.
Goal. Determine the ecological quality of beef when 
replacing in the feed rations of young bulls corn silage 
for silage with a 4-component cereal-bean mixture 
(pea field + oats + lupine + vetch). Methods. Two 
groups of young cattle were formed: group I (control 
group) - corn silage was fed in the main ration (49.8% 
in terms of nutritional value); Group II (experimental) 

- received silage from the 4-component cereal-bean 
mixture (48.4% in terms of nutritional value). The killer 
qualities of the experimental animals were determined 
by the technology adopted at the meat processing 
enterprises. The preparation of samples of plant and 
animal origin for the establishment of heavy metals in 
their composition was performed by the method of dry 
mineralization, and analysis by the atomic absorption 
spectrometer Kvant-2A. Results. The use of combined 
silage from spring grain crops for the fattening of young 
bulls in the zone of radioactive contamination positively 
influenced the ecological quality of beef, reducing 
the concentration of heavy metals in it, namely, lead, 
cadmium and copper. Conclusions. The accumulation 
of heavy metals in the longest muscle of the back of 
young bulls was significantly lower than the maximum 
allowable concentration, while the concentration of Pb, 
Cd and Cu in the meat of animals that received cereal-
bean silage compared to control analogs decreased by 
49.7%, 25.0 and 8.3% respectively.
Key word: gobies, longest back muscle, corn silage, 
cereal-legume silage, concentration, heavy metals.

UDC 631.43: 539.16
Tkachuk V.P., Kovalov V. B.
The influence of mechanical treatment and fertilizer 
on migration of radiocesium in the arable layer of sod-
podzolic soil// Agricultural industry of Polissya region. 

— 2018. — Issue 11. — P. 110-113.
Introduction. Three decades after the Chernobyl 
accident,  the peculiar ities of migration of 
radionuclides on light soils in the Polissya zone and 
their accumulation in cultivated plants are important 
for study. Goal. Investigate the layered distribution 
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TSление цезия-137 в гумусо-элювиальном горизонте 
дерново-среднеподзолистой супесчаной почвы под 
влиянием длительного механической обработки и 
удобрения. Результаты. Проведена сравнительная 
характеристика содержания цезия-137 в верхних 
слоях дерново-середньопидзолистой супесчаной 
почвы в 1990 и 2016 годах на различных вариантах 
механической обработки и при различных систе-
мах удобрения. В 1990 году удельная активность 
радиоцезия в слое 0-10 см при безотвальной обра-
ботке составляла 814-883 Бк/кг, а в слое 11-20 см 

- 45-262 Бк / кг. Ниже по профилю цезий-137 отсут-
ствовал. Через 30 лет после аварии удельная актив-
ность 137Cs в слое 0-10 см уменьшилась до 271-275 
Бк/кг, а в слоях 11-20 и 21-30 см соответственно 
повысилась до 198-245 и 25-37 Бк/кг. Через 4 года 
после аварии на ЧАЭС при систематической пахоте 
в слое 0-10 см находилось 39% радионуклидов, а в 
слоях 11-20 и 21-30 см соответственно 48% и 12% 
от общего их количества в слое 0-30 см, а в 2016 
году каждый из перечисленных слоев почвы содер-
жал почти одинаковое количество радиоизотопов 
(31-35%). Выводы. При длительном применении 
систематической пахоты на дерново-подзолистой 
супесчаной почве устанавливается гомогенный 
характер распределения радионуклидов, а при воз-
делывании без оборачивания пласта сохраняется 
гетерогенный. Распределение их в пахотном слое 
аналогично распределению в профиле почвы с не-
нарушенным строением.
Ключевые слова: Дерново-подзолистые супесчаные 
почвы, радионуклиды, обработка почвы, удобрения.

УДК 636.085/637:546.36/4
Кивенко А.Н., Кобернюк В.В., Вербельчук Т.В.
Эколого-агрохимические показатели дерново-под-
золистой почвы в зоне техногенной нагрузки со-
временных свинокомплексов// Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 
114-118.
Цель. Проведение импактной локальной оценки 
уязвимости дерново-подзолистой почвы сельской 
селитебной территории в зоне влияния совре-
менных свинокомплексов и обосновании путей 
реабилитации территории с нарушением эколо-
гического равновесия. Методы. Агрохимические 
(обменная кислотность, подвижные соединения 
калия и фосфора, сумма поглощенных оснований, 
емкость поглощения почвы, гидролитическая 
кислотность, степень насыщенности почвы, фрак-
ционный состав грунтовых фосфатов), спектро-
метрические (определение содержания тяжелых 
металлов в почве), биометрические (определение 
средних величин и их погрешностей). Резуль-
таты. Проведено агрохимическое исследование 
проб почвы в пределах санитарно-защитной зоны 
свинокомплекса и вне ее. Выводы. Сформирова-
на информационная база эколого-агрохимиче-
ских показателей дерново-подзолистой почвы в 
зоне техногенной нагрузки современных свино-
комплексов. На основе полученных данных бу-
дут разрабатываться научно обоснованные пути 
снижения техногенной нагрузки на окружающую 
среду современных свинокомплексов в условиях 
промывного режима дерново-подзолистой почвы 
зоны Полесья.
Ключевые слова: почва, свинокомплекс, экологи-
ческое равновесие, подвижной калий, подвижной 
фосфор, нитриты, тяжелые металлы, допустимые 
уровни.

of cesium-137 in the humus-eluvial horizon of soddy-
sered-silvery sandy loam soil under the influence of 
prolonged mechanical treatment and fertilization. 
Results. A comparative characteristics of Cs-137 
content in the upper layers of sod sandy loam soil 
in 1990 and 2016 in various embodiments and with 
the machining of various fertilizer systems. In 1990, 
the specific activity of radiocaesium in the 0-10 cm 
layer after non-waste treatment was 814-883 Bq / kg, 
and in the 11-20-cm layer, 45-262 Bq / kg. Below the 
profile of cesium-137 was absent. 30 years after the 
accident 137Cs specific activity in the 0-10 cm layer was 
reduced to 271-275 Bq / kg, while in the layers 11-20 
and 21-30 cm, respectively increased to 198-245 and 
25-37 Bq / kg. After 4 years after of the Chernobyl 
accident for systematic plowing in the 0-10 cm layer 
was 39% of the radionuclide, and layers 11-20 and 
21-30 cm, respectively 48% and 12% of the total 
number in a layer 0-30 cm, and in 2016, each of the 
listed soil layers contained almost the same number of 
radioisotopes (31-35%). Conclusions. With prolonged 
use of systematic plowing sod-podzolic sandy loam soil 
is established homogeneous nature of the distribution 
of radionuclides, and the cultivation without wrapping 
layer retained their heterogeneous distribution in the 
plow layer similar to the distribution in the soil profile 
with intact structure.
Key word: Sod-podzolic sandy loam soils, radionuclides, 
soil cultivation, fertilizers.

USC 636.085/637:546.36/4
Kivenko О.М., Koberniuk V.V., Verbelchuk Т.V.
Ecological and agrochemical indeces of sod-podzolic 
soils in the area of technogenic load of modern pig 
complexes// Agricultural industry of Polissya region. 

— 2018. — Issue 11. — P. 114-118.
Goal. Conducting an effective local assessment 
of the vulnerability of sod-podzolic soils of rural 
residential areas in the zone of influence of modern 
pig farms and to substantiate ways of rehabilitation 
of the territory with a violation of the ecological 
balance. Methods. Agrochemical (exchange acidity, 
mobile compounds of potassium and phosphorus, 
amount of absorbed bases, soil absorption capacity, 
hydrolytic acidity, degree of soil saturation, fractional 
composition of soil phosphates), spectrometric 
(determination of the content of heavy metals in 
the soil), biometric (determination of average 
values and their errors). Results. Agrochemical 
examination of soil samples within the sanitary and 
protective zone of the pig complex and outside it.  
Conclusions. Formed information base of ecological 
and agrochemical indices of sod-podzolic soils in 
the zone of anthropogenic loading of modern pig 
farms. On the basis of the obtained data, scientifically 
justified ways of reducing the technogenic loading 
on the environment of modern pig farms in the 
conditions of the washing regime of sod-podzolic 
soils of the Polissia zone will be developed.
Key word: soil, pig complex, ecological balance, mobile 
potassium, mobile phosphorus, nitrites, heavy metals, 
permissible levels. 
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УДК 658.562
Проценко А.В., Проценко Л.В.
Система управления безопасностью пищевых про-
дуктов (НАССР) в соответствии со стандартом ISO 
22000// Агропромислове виробництво Полісся. — 
2018. — Вип. 11. — С. 119-125.
Введение. Источники поставок пищевых продуктов 
во все большей степени глобализируются, становит-
ся очевидной необходимость укрепления системы 
безопасности пищевых продуктов при их произ-
водстве и реализации на внутреннем и межгосудар-
ственном уровнях. Система управления безопасно-
стью пищевых продуктов (НАССР) в соответствии со 
стандартом ISO 22000 имеет международное призна-
ние в качестве наиболее экономически эффективно-
го средства контроля над пищевой безопасностью. 
Цель и задачи. Безопасность пищевых продуктов 
связана с наличием опасных факторов в пищевых 
продуктах на момент потребления (употребление 
потребителем). Поскольку опасный фактор пищево-
го продукта может появиться на любом звене пище-
вой цепи, адекватное управление во всей пищевой 
цепи является существенно важным. Итак, пищевые 
продукты можно обезопасить общими усилиями 
всех сторон, участвующих в пищевой цепи. Методы 
исследований. В ходе исследования использован 
комплекс методов (монографический, абстрактно-
логический, анализа и синтеза), что позволило полу-
чить научно обоснованные результаты. Результаты 
исследований. Международные стандарты ISO на 
современном этапе охватывают не только области 
общего назначения, но и конкретные отрасли эко-
номической деятельности от стандартизации терми-
нологии, обозначений, величин и единиц, техниче-
ского черчения, форм документов к стандартизации, 
технических требований на продукцию, требований 
относительно методов и средств контроля, анализа, 
испытаний. Выводы. В соответствии с Уставом, ISO 
определяет задачей своей деятельности – содействие 
развитию стандартизации и смежных видов деятель-
ности в мире с целью обеспечения международного 
обмена товарами и услугами, а также развитие со-
трудничества в интеллектуальной, научно-техниче-
ской и экономической областях.
Ключевые слова: система ISO, пищевая цепь, систе-
ма управления безопасностью пищевых продуктов, 
сертификация.

УДК 504 : 632.952(477.41/.42)
Левченко В. Б., Шульга И. В., Залевский Р. А., Ста-
рунская Л. В.
Сертификация рабочих мест по охране труда работ-
ников лесного хозяйства, как составная часть лесной 
сертификации в Украине// Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 126-130.
Введение. Правовая концепция сертификации ра-
бочих мест при проведении лесохозяйственных ра-
бот является требованием международной лесной 
сертификации и требованием к безопасности труда 
в лесном хозяйстве. Цель и задачи. Пользуясь со-
временными нормативно-правовыми актами за-
конодательства Украины в области охраны труда на 
предприятиях лесного комплекса, проведен деталь-
ный практический анализ улучшения безопасности 
условий труда в лесохозяйственных предприятиях 
при сертификации лесов Украины. Проведена сер-
тификация условий труда в соответствии с требо-
ваниями сертификации лесов Лесного Попечитель-
ского Совета. Условия и методика исследований. 
При проведении исследований по сертификации 
и оценке безопасности условий труда в лесном хо-
зяйстве, за основу были взяты сертификационные 

UDC 658.562
Protsenko A.V., Protsenko L.V.
Control system of safety of foodstuff (HACCP) according 
to Iso 22000// Agricultural industry of Polissya region. 

— 2018. — Issue 11. — P. 119-125.
Introduction. Sources of supply of foodstuff in the 
increasing degree are globalized, there is obvious a 
need of strengthening of a security system of foodstuff 
by their production and realization at the internal 
and interstate levels. The control system of safety of 
foodstuff (HACCP) according to ISO 22000 has the 
international recognition as the most economically 
effective remedy of control over food safety. Purpose 
and tasks. Safety of foodstuff is connected with 
existence of dangerous factors in foodstuff at the time 
of consumption (the use by the consumer). As the 
dangerous factor of foodstuff can appear on any link of 
a food chain, adequate management in all a food chain 
is significantly important. So, foodstuff can be secured 
by common efforts of all parties participating in a food 
chain. Methods of researches. During the research the 
complex of methods is used (monographic, abstract and 
logical, the analysis and synthesis) that has allowed to 
receive evidence-based results. Results of researches. 
The international ISO standards at the present stage 
cover not only areas of general purpose, but also specific 
industries of economic activity from standardization of 
terminology, designations, sizes and units, technical 
drawing, forms of documents to standardization, 
technical requirements on production, requirements 
concerning methods and control devices, the analysis, 
tests. Conclusions. According to the Charter, ISO 
determines by a problem of the activity – assistance 
to development of standardization and adjacent kinds 
of activity in the world for the purpose of ensuring the 
international exchange of goods and services and also 
development of cooperation in intellectual, scientific 
and technical and economic areas.
Key word: ISO system, food chain, control system of 
safety of foodstuff, certification.

UDC 504 : 632.952(477.41/.42)
Levchenko V. B., Schulga I. V., Zalewski R. A., R. A., 
Starunskaya L. V.
Certification of workplaces for the protection of work 
of forest employees, as a composite part of forest certi-
fication in Ukraine// Agricultural industry of Polissya 
region. — 2018. — Issue 11. — P. 126-130.
Introduction. The legal concept of certification of 
workplaces during forestry operations, taking into 
account the requirements of international forest 
certification and labor safety requirements in forestry 
is reflected. Aims and objectives. Using modern 
regulatory legal acts of the legislation of Ukraine in 
the field of labor protection at forestry enterprises, a 
detailed practical analysis of improving the safety of 
labor conditions in forestry enterprises during the 
certification of forests in Ukraine was carried out. 
Certification of working conditions in accordance 
with the requirements of forest certification of the 
Forest Stewardship Council was carried out. Research 
conditions and methods. When conducting studies on 
certification and assessment of the safety of working 
conditions in forestry, the certification requirements 
for the international forest certification of the Forest 
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требования международной сертификации лесов 
Лесного Попечительского Совета. Результаты ис-
следований. Проведен анализ состояния охраны 
труда в лесохозяйственных предприятиях, а также 
осуществлен сравнительный анализ их соответствия 
сертификационным требованиям. Установлено, что 
большинство рабочих мест в лесохозяйственных 
предприятиях на сегодняшний день не соответству-
ет требованиям международной лесной сертифи-
кации. Для преодоления сертификационного несо-
ответствия условий труда нормам безопасности в 
лесном хозяйстве, целесообразно применять между-
народные правовые стандарты к проведению лесохо-
зяйственных работ. В результате этого концентриру-
ется внимание на стандартах охраны и безопасности 
труда при проведении лесохозяйственных работ, 
что автоматически влечет за собой уменьшение 
травматизма, профессиональной заболеваемости и 
повышения качества лесозаготовок. Выводы. Рас-
крыты вопросы охраны труда в рамках лесной сер-
тификации Лесного Попечительского Совета. При 
сертификации лесов Украины, вопросам безопас-
ности условий труда в лесном хозяйстве уделяется 
первостепенное внимание. Снижение травматизма 
и профессиональных заболеваний в лесной отрасли 
возможно лишь путем внедрения стандартов охра-
ны труда в соответствии с лесной сертификацией 
Лесного Попечительского Совета. Лесная сертифи-
кация  — основной путь к безопасным и безвредным 
условиям труда в лесохозяйственных предприятиях 
нашего государства.
Ключевые слова: лесная сертификация, сертифи-
кационные требования, охрана труда, безопасные 
условия труда, вредные условия, компенсация, до-
кументация по охране труда, сертификация условий 
труда.

УДК 504.53.062.4:631.8:633.32
Гнатюк Т. О.
Особенности влияния микробиологической актив-
ности почвы при различных системах удобрения на 
продуктивность клевера // Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2018. — Вип. 11. — С. 131-134.
Постановка проблемы. По оценке ученых для опти-
мального баланса и восстановления плодородия по-
чвы на долю многолетних трав должно приходиться 
не меньше 30% в структуре севооборота. Поэтому 
наличие их в севообороте является необходимой 
составляющей биологического земледелия, что спо-
собствует не только восстановлению плодородия 
почвы, но и повышает продуктивность культур в 
целом. Цель исследований. Установить взаимо-
зависимость между системами удобрения в сево-
обороте и продуктивностью клевера. Определить 
особенности развития верми- и микробиоты почвы 
в короткоротационном севообороте. Методика ис-
следований. В условиях стационарного опыта изу-
чено короткоротационный пятипольный севооборот 
и шесть вариантов систем удобрения. Определение 
биологической активности почвы проводилось ме-
тодом аппликаций в трёхкратном повторении путём 
закладки льняного полотна методом В. И. Штатно-
ва. Определения количества и массы вермибиоты 
почвы как основного показателя восстановления 
плодородия почвы и формирования гумусового слоя, 
проводилось методом раскопок согласно ДСТУ ISO 
11268-3:2005 (ISO 11268-3:1999, IDT). Результаты 
исследований. Проведенные исследования уста-
новили ряд особенностей: наибольшее количество 
растительных остатков в севообороте мы получили 
после выращивания клевера. Лучшие показатели 
целюлозолитичной активности во время выращи-

Stewardship Council were taken as a basis. Research 
results. The analysis of the state of labor protection in 
forestry enterprises was carried out, and a comparative 
analysis of their compliance with certification 
requirements was carried out. It is established that the 
majority of jobs in forestry enterprises today do not meet 
the requirements of international forest certification. To 
overcome the certification of the non-compliance of 
labor conditions with safety standards in forestry, it 
is advisable to apply international legal standards for 
carrying out forestry operations. As a result, attention 
is focused on safety and security standards for forestry 
operations, which automatically leads to a reduction 
in injuries, occupational morbidity and improved 
logging quality. Conclusions. Issues of labor protection 
in the framework of forest certification of the Forest 
Stewardship Council are disclosed. In the certification 
of forests in Ukraine, the safety of working conditions 
in forestry is given the highest priority. Reduction of 
injuries and occupational diseases in the forestry sector 
is possible only through the introduction of labor safety 
standards in accordance with the Forest Certification of 
the Forest Stewardship Council. Forest certification is 
the main way to safe and harmless working conditions 
in forestry enterprises of our state.
Key word: forest certification, certification requirements, 
labor protection, safe working conditions, harmful 
conditions, compensation, documentation on labor 
protection, certification of working conditions.

UDC 504.53.062.4:631.8:633.32
Gnatiuk T. 
Features of the influence of microbiological activity of 
soil on different fertilizer systems on the productivity of 
the clover// Agricultural industry of Polissya region. — 
2018. — Issue 11. — P. 131-134.
Formulation of the problem. According to scientists, 
for the optimal balance and reproduction of soil fertility, 
the perennial grasses should account for at least 30% 
of the crop rotation. Therefore, their presence in 
crop rotation is a necessary component of biological 
agriculture, which promotes not only the restoration 
of soil fertility, but also increases the productivity of 
crops in general. The purpose of research. Establish 
the interdependence between fertilizer systems 
in crop rotation and clover productivity. Determine 
the peculiarities of the development of vermi- and 
microbiotic of soil in short-term crop rotation. Research 
methodology. Under the conditions of stationary 
experiment, a short-term five-way crop rotation and 
six variants of fertilizer systems were studied. The 
determination of the biological activity of the soil was 
carried out by the method of applications in a threefold 
repetition by laying a linen cloth using the method 
of V.I. Shtatnov.Determination of the amount and 
weight of soil vermicides as the main indicator of soil 
fertility restoration and formation of the humus layer is 
carried out by the method of excavation in accordance 
with DSTU ISO 11268-3: 2005 (ISO 11268-3: 1999, 
IDT). Research results. The conducted research has 
established a number of features: the largest amount 
of plant residues in crop rotation we obtained after 
growing the clover. The best indicators of cellulose 
decomposition activity during clover cultivation can be 
noted after the organo-mineral fertilizer system 50:50 
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TS вания клевера можно отметить после органо мине-
ральной системы удобрения 50:50 (74,47% разло-
жения льняного полотна), а развитие вермибиоты 
почвы – после применения органических систем 
удобрения (сидерат) и (навоз) – 410 тыс. шт/га и 
340 тыс. шт/га соответственно. Данные законо-
мерности взаимосвязаны с поступлением в почву 
пожнивно-корневых остатков. Выводы. В условиях 
биологического земледелия выращивание клевера 
с использованием органических систем удобрения 
с внесением навоза и сидерата, является наиболее 
целесообразным и эффективным, поскольку именно 
при этих системах удобрения прослеживается по-
зитивное развитие микробиологической активности 
почвы и, как следствие, происходит повышение про-
дуктивности культуры.
Ключевые слова: продуктивность клевера, система 
удобрения, целюлозолитическая активность почвы, 
вермибиота почвы, пожнивно-корневые остатки, 
урожайность, плодородие почвы.

(74,47% of the decomposition of the linen cloth), and 
the development of soil vermicides after application of 
organic systems (siderate) and (manure) - 410 thnd 
pcs./ha and 340 thnd pcs./ ha, respectively. Тhe data 
of the laws are interrelated with the arrival in the soil 
of the root residuals. Conclusions Under the conditions 
of biological agriculture, the cultivation of clover using 
organic fertilizer systems with the introduction of 
manure and siderate is the most expedient and effective, 
since it is precisely in these fertilizer systems that the 
positive development of microbiological activity of 
the soil is observed and as a result, an increase in the 
productivity of the crop is observed.
Key words: productivity of the clover, fertilizer system, 
soil cellulosolytic activity, soil vermicide, root residues, 
yield, soil fertility.
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Напрям досліджень: землевпорядкування.

БУЧКО Катерина Дмитрівна, 
аспірант Інституту сільського господар-
ства Полісся, E-mail: buchko_katerina@i.ua, 
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Напрям досліджень: вирощування та перероб-
ка продукції рослинництва.
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молодший науковий співробітник відділу рос-
линництва, первинного та елітного насінни-
цтва Інституту сільського господарства Полісся 
НААН. 
Напрям досліджень: кормовиробництво.
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старший науковий співробітник відділу селек-
ції та інноваційних технологій хмелю Інститу-
ту сільського господарства Полісся, 10007, м. 
Житомир, вул. Київське шосе, 131 тел. (0412) 
47-62-31; факс 47-61-13; E-mail isgpo_zt@ukr.
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+380936332565, E-mail: Ms.Tana2011@list.ru.
Напрям досліджень: ґрунтознавство та земле-
робство, органічне землеробство.

ГРИНЮК Тетяна Петрівна, 
молодший науковий співробітник відділу 
біохімії хмелю та пива,  Інститут сільського 
господарства Полісся НААН України, 10007,  
м. Житомир, Київське шосе, 131, тел: 42-92-31 
(роб.), е-mail:  Tatjana.CH74@rambler.ru.
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.

ГУРЕЛЯ Віталій Вікторович, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу землероб-
ства і меліорації Інституту сільського господар-
ства Полісся НААН, тел. 050-241-88-77. 
E-mail: gurelya.v@gmail.com. 
Науковий інтерес — органічне виробництво.

ДЕРЕБОН Ігор Юрійович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри технології зберігання та переробки 
продукції рослинництва Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету, 
e-mail: derebon66@ukr.net. 
Науковий інтерес — зберігання та переробка 
продукції рослинництва.

ДЖУС Ірина Андріївна, 
науковий співробітник відділу біохімії хмелю 
та пива Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, 10007, м. Житомир, вул. Київ-
ське шосе, 131. Тел. 42-92-31, Е-mail: isgpo@
polesye.net.
Науковий інтерес — рослинництво, біотехно-
логія хмелю.

ДРЕБОТ Оксана Володимирівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри геодезії та землеустрою Житомир-
ського агроекологічного національного уні-
верситету,. E-mail: o_drebot@ukr.net. Телефон: 
0970095603.
Науковий інтерес — землевпорядкування.

ЖУРАВЕЛЬ Сергій Васильович, 
кандидат сільськогосподарських наук, до-
цент кафедри ґрунтознавства та землероб-
ства, Житомирський національний агро-
екологічний університет, E-mail – zhuravel-
sergejj@rambler.ru
Науковий інтерес — технологія вирощування 
сільськогосподарських культур в короткорота-
ційних сівозмінах за умов використання мікро-
біологічних препаратів, органічних добрив та 
мінімалізації обробітку ґрунту.
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ІВ ЗАЛЕВСЬКИЙ Роман Антонович, 
кандидат сільськогосподарських наук, Житомир-
ський агротехнічний коледж, вулиця Покровська 
(Щорса) 96, м. Житомир, 10031, тел.: 0962521019.
Науковий інтерес — екологія сільськогоспо-
дарського виробництва, виробничої та цивіль-
ної безпеки.

КАМІНСЬКИЙ Валерій Миколайович, 
провідний спеціаліст відділу тваринництва, Ін-
ститут сільського господарства Полісся НААН, 
м. Житомир, шосе Київське, 131, тел. (0412) 
42-92-31
Науковий інтерес — технологія кормів і годів-
ля тварин.

КИВЕНКО Олена Миколаївна,
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу тваринни-
цтва, Інститут сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, шосе Київське, 131, тел. 
0682186909, 
e-mail: elena_moroz_777@ukr.net
Науковий інтерес — агроекологія, розведення 
і селекція сільськогосподарських тварин.

КИРИЧЕНКО Леся Петрівна, 
науковий співробітник Інституту сільського 
господарства Полісся НААН, 
м. Житомир, шосе Київське, 131,  тел.48-62-31, 
E-mail: lkyrych@gmail.com
Науковий інтерес — органічне землеробство, 
агроекологія.

КЛИМЕНКО Тетяна Вікторівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри ґрунтознавства та землеробства, Жи-
томирський національний агроекологічний 
університет,
E-mail: tatiana.radko@bk.ru

КЛЮЧЕВИЧ Михайло Михайлович, 
кандидат сільськогосподарських наук, завід-
увач кафедри захисту рослин Житомирського 
агроекологічного національного університету, 
тел. (097)4007803. E-mail: kluchevichm@ukr.net. 
Науковий інтерес —  захист рослин.

КОБЕРНЮК Віра Василівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри розведення і генетики тварин та біо-
технології Житомирського національного аг-
роекологічного університету. 
Адреса: м. Житомир, Старий Бульвар 7.
Науковий інтерес — агроекологія, розведення 
і селекція сільськогосподарських тварин.

КОБИЛІНСЬКА Антоніна Миколаївна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу тваринни-
цтва Інституту сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 
тел. (0412) 429231.

Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

КОВАЛЬОВ Віталій Борисович,  
доктор сільськогосподарських наук, профе-
сор, завідуючий кафедри технології зберігання 
та переробки продукції рослинництва Жито-
мирського національного агроекологічного 
університету,
Е-mail: kovalev_zt@ukr.net, тел. 0972663317.
Науковий інтерес — хмелярство, льонарство, ви-
рощування та переробка продукції рослинництва.

КОВАЛЬОВА Світлана Петрівна,  
кандидат сільськогосподарських наук; завід-
увач лабораторії екологічної безпеки земель, 
довкілля та якості продукції.
Житомирська філія державної установи «Ін-
ститут охорони ґрунтів України»
10020, м. Житомир,проспект Миру, 21 А,
тел.: (0412) 25-78-86; 25-84-53; 
Е-mail: zhytomyr@iogu.gov.ua
Науковий інтерес — годівля тварин і техноло-
гія кормів, радіоекологія.

КОЗЛИК Тетяна Іванівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник лабораторії се-
лекції, біотехнології та мікроклонального роз-
множення хмелю Інституту сільського госпо-
дарства Полісся НААН, 
10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131. 
Тел. 42-92-31; e-isgpo@polesye.net
Науковий інтерес — рослинництво, біотехно-
логія хмелю.

КОЧИК Галина Миколаївна,  
кандидат с.-г. наук, завідувач відділу землероб-
ства і меліорації Інституту сільського господар-
ства Полісся НААН,  E-mail: isgpo_zt@ukr.net, 
тел.: моб. 063-835-67-18.
Науковий інтерес — землеробство і меліорація.

КОЧУК-ЯЩЕНКО Олександр Анатолійович,  
асистент, Житомирський національний агроеко-
логічний університет, м. Житомир, бульвар Ста-
рий, 7. Е-mail: o.kochuk-yaschenko@gmail.com.
Науковий інтерес — розведення та селекція 
сільськогосподарських тварин.

КОШИЦЬКА Ніна Анатоліївна,  
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу землероб-
ства і меліорації Інституту сільського господар-
ства Полісся НААН, тел. (098)5992092.
E-mail: ninakoshitska@gmail.com
Науковий інтерес — органічне виробництво.

КУДРИК Анатолій Порфирович,  
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри геодезії та землеустрою Житомир-
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ського агроекологічного національного універ-
ситету, E-mail: zem_kudryk@ukr.net. 
Телефон: 0678891444.
Науковий інтерес — землевпорядкування.

КУЧЕР Галина Андріївна, 
науковий співробітник відділу землеробства і 
меліорації Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, тел.: моб. 063-673-15-73. Е-mail 
isgpo_zt@ukr.net
Науковий інтерес — землеробство, меліорація.

КУЧЕР Дмитро Миколайович, 
кандидат сільськогосподарських наук,   стар-
ший викладач кафедри розведення, генетики 
тварин та біотехнології Житомирський націо-
нальний агроекологічний університет, м. Жи-
томир, бульвар Старий, 7. e-mail: dkucher@i.ua.
Науковий інтерес — розведення та селекція 
сільськогосподарських тварин.

ЛЕВЧЕНКО Валерій Борисович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Житомирського національного агроеколо-
гічного університету, вулиця Старий Буль-
вар, 7, м. Житомир, 10008; т: 0968279443; 
Waleriy07@tut.by.
Науковий інтерес — лісопатологія, лісоза-
хист, підвищення продуктивності лісів, лісо-
знавсто та лісівництво.

ЛЮБЧЕНКО Владислав Владиславович, 
кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник відділу селекції та інноваційних 
технологій хмелю Інституту сільського госпо-
дарства Полісся НААН, 10007, м. Житомир, 
шосе Київське, 131, тел. (0412) 42-92-20, 42-
92-31. E-mail: vladovich70@ukr.net.
Науковий інтерес — механізація хмелю.

ЛЯШЕНКО Микола Іванович, 
доктор технічних наук, позаштатний співро-
бітник відділу біохімії хмелю та пива Інституту 
сільського господарства Полісся НААН Укра-
їни, 10007, м. Житомир, Київське шосе, 131, 
е-mail: lidiya.procenko@ukr.net.
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.

МАРКІНА Ольга Валеріївна, 
науковий співробітник відділу рослинництва, 
первинного та елітного насінництва Інституту 
сільського господарства Полісся НААН.
Напрям досліджень: кормовиробництво.

МЕЛЬНИЧУК Андрій Олексійович, 
кандидат сільськогосподарських наук,
заст. директора   із наукової  роботи Інституту 
сільського господарства Полісся НААН, E-mail   
isgpkor@ukr.net, телефон:  067-114-23-37.

Науковий інтерес — землеробство і меліорація.

МЕЛЬНИЧУК Олександр Павлович, 
аспірант, Житомирський національний агро-
екологічний університет, м. Житомир, e-mail: 
pawlovich@ukr.net.
Науковий інтерес — годівля тварин і екологія.

МІЛОСТА Генріх Мар'янович, 
доктор сільськогосподарських наук, професор 
кафедри рослинництва Установи освіти «Грод-
ненский государственный аграрный универси-
тет», м. Гродно, Білорусь, 
E-mail: milosta55@mail.ru.
Напрямок досліджень — лікарські рослини, 
хмелярство, рослинництво.

НИЧИПОРУК Анастасія Генріхівна, 
асистент кафедри плодоовочівництва та лу-
гівництва Установи освіти «Гродненский 
государственный аграрный университет», м. 
Гродно, Білорусь, E-mail: nichiporuka3@mail.ru.
Напрямок досліджень — вплив мікродобрив на 
врожайність валеріани лікарської. 

ПЕЛЕХАТИЙ Микола Сергійович, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
головний науковий співробітник відділу тва-
ринництва, Інститут сільського господарства 
Полісся НААН, м. Житомир, Київське шосе, 
131, тел.(0412) 42-92-31. Е-mail: rozvedennya@
gmail.com.
Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

ПІДДУБНА Людмила Михайлівна,
доктор сільськогосподарських наук, доцент; 
Житомирський Національний агроекологіч-
ний університет, м. Житомир, Старий Бульвар, 
7. Е-mail: l.m.poddubnaya@gmail.com.
Науковий інтерес — селекція і розведення тва-
рин.

ПОЛІЩУК Віра Олексіївна,
асистент кафедри ґрунтознавства та земле-
робства, Житомирський національний агро-
екологічний університет,
Тел. 0967000219, e-mail – polischyk_vera@ukr.
net
Науковий інтерес: технологія вирощування 
сільськогосподарських культур в короткорота-
ційних сівозмінах за умов використання мікро-
біологічних препаратів, органічних добрив та 
мінімалізації обробітку ґрунту.

ПРИЙМАЧУК Тетяна Юріївна, 
кандидат економічних наук, старший науко-
вий співробітник, провідний науковий спів-
робітник відділу наукових досліджень з пи-
тань інтелектуальної власності, маркетингу 
інновацій та економічного аналізу Інституту 
сільського господарства Полісся НААН. 10007, 
м. Житомир, Київське шосе, 131, тел.: (0412) 
42-92-31 (прийм.); e-mail: isgp.ek@gmail.com.
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Науковий інтерес —інтеграційні процеси в 
агропромисловому комплексі регіону Полісся, 
перспективи розвитку органічного ринку в 
Україні.

ПРОЦЕНКО Альона Василівна, 
кандидат економічних наук, старший науко-
вий співробітник відділу наукових досліджень 
з питань інтелектуальної власності, маркетин-
гу інновацій та економічного аналізу Інсти-
туту сільського господарства Полісся НААН, 
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131
тел: (0412) 42-92-31 (прийм.), 22-81-45 д., 
е-mail: lyamuss@ukr.net 
Науковий інтерес — інноваційний розвиток 
галузі хмелярства.

ПРОЦЕНКО Лідія Василівна, 
к. т. н., завідувач відділу біохімії хмелю та пива 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН України. 
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел: 42-92-31 (роб.), (067) 98-70-951,  е-mail:  
lidiya.procenko@mail.ru.
Науковий інтерес — біохімія хмелю, хмеле-
продуктів та пива, переробка, якість та без-
печність хмелепродукції.

РАДЬКО Віктор Григорович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету, 
e-mail: radco.victor@e-mail.ua.

РЕГІЛЕВИЧ Андрій Антонович, 
кандидат сільськогосподарських наук, до-
цент кафедри загального землеробства Уста-
нови освіти «Гродненский государственный 
аграрный университет», м. Гродно, Білорусь, 
E-mail: yakimchik_anton@mail.ru
Напрямок досліджень — хмелярство, агрохі-
мія, меліорація.

РУДИК Руслан Іванович, 
к. с.-г. н., старший науковий співробітник, 
директор Інституту сільського господарства 
Полісся НААН України, 10007, м. Житомир, 
Київське шосе, 131, тел: 42-92-31 (роб.), 
е-mail:  isgpo_zt@ukr.net.
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.

САВЧЕНКО Юрій Іванович, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, 
академік НААН, Інститут сільського господар-
ства Полісся НААН, м. Житомир, шосе Київ-
ське, 131, тел. (0412) 42-92-31. Е-mail: isgp.
ek@gmail.com
Науковий інтерес — годівля тварин і техноло-
гія кормів, радіоекологія.

САВЧУК Іван Миколайович, 
доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора, 

завідувач відділу тваринництва, Інститут сіль-
ського господарства Полісся НААН, м. Жито-
мир, Київське шосе, 131, тел. (0412) 42-96-24, 
e-mail: isavchuk.zt@ukr.net.
Науковий інтерес —  годівля тварин і техноло-
гія кормів, радіоекологія.

САВЧУК Ольга Іванівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник, старший на-
уковий співробітник відділу землеробства і 
меліорації Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, E-mail: grunt17isgp@ gmail.com. 
Телефон: 0969002722. 
Науковий інтерес —  використання осушених 
земель.

САЙКІН Михайло Борисович 
молодший науковий співробітник відділу 
селекції та інноваційних технологій хмелю 
Інституту сільського господарства Полісся, 
10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131 
тел. (0412) 47-62-31; факс 47-61-13; E-mail 
isgpo_zt@ukr.net. 
Напрям досліджень – рослинництво, селекція, 
біотехнологія хмелю.

СТАРУНСЬКА Людмила Вікторівна 
викладач вищої категорії, старший викладач. 
Житомирський агротехнічний коледж. Вулиця 
Покровська (Щорса) 96, м. Житомир, Україна, 
10031. тел.: 0672564090.
Напрям досліджень: безпека життєдіяльності, 
охорона праці, охорона праці в галузі, цивіль-
ний захист.

СТЕПАНЕНКО Валентина Миколаївна 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший викладач кафедри годівлі тварин та тех-
нології кормів Житомирського національного 
агроекологічного університету, м. Житомир, 
бульвар Старий, 7. 
Науковий інтерес – технологія кормів і годівля 
тварин, екологія.

СТЕПАНЕНКО Олена Миколаївна 
молодший науковий співробітник відділу 
селекції та інноваційних технологій хмелю 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН України, м. Житомир, Київське шосе, 
131, 10007
т. 8(0412) 42-92-31; (096) 976-25-40 
Е-mail: venger_o@ukr.net
Науковий інтерес – захист рослин

СТЕЦЮК Олександр Петрович, 
кандидат с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник Інституту сільського господарства 
Полісся НААН 
м. Житомир, шосе Київське, 131, тел. 48-62-31, 
e-mail: alex.stecyuk@ukr.net.
Науковий інтерес — органічне землеробство, 
агроекологія.
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ТИМОШЕНКО Зоя Анатоліївна, 
науковий співробітник відділу тваринництва,   
Інститут сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 
тел. 0965965318.
Науковий інтерес — технологія кормів і годів-
ля тварин.

ТКАЧУК Валентина Павлівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, завід-
увач відділу рослинництва, первинного та еліт-
ного насінництва Інституту сільського госпо-
дарства Полісся НААН , 10007. м. Житомир, 
Київське шосе, 131
Тел. 098-50-78-972, val.pav@ukr.net
Наукові інтереси: агроекологія.

ТРЕМБІЦЬКА Оксана Іванівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший викладач кафедри ґрунтознавства та 
землеробства, Житомирський національний 
агроекологічний університет, e-mail:ksyusha.
trembitskaya@gmail.com, 0673941274

ТУГУЄВА Ірина Володимирівна, 
науковий співробітник відділу рослинництва, 
первинного та елітного насінництва Інституту 
сільського господарства Полісся НААН,
Напрям досліджень: кормовиробництво.

ФЕДОРЧУК Наталія Анатоліївна, 
науковий співробітник відділу селекції та ін-
новаційних технологій хмелю Інституту сіль-
ського господарства Полісся, 10007, м. Жито-
мир, вул. Київське шосе, 131 тел. (0412) 47-
62-31; факс 47-61-13; E-mail isgpo_zt@ukr.net, 
venger_o@ukr.net 
Напрям досліджень – захист рослин, хмеляр-
ство.

ФЕДОРЧУК Світлана Володимирівна, 
аспірант, Житомирський національний агро-
екологічний університет,
e-mail:svetavanasveta@gmail.com, тел. 097-456-
93-31

ЧЕРНЕНКО Олена Вікторівна, 
науковий співробітник відділу біохімії хмелю 
та пива,  Інститут сільського господарства По-
лісся НААН України, 
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел: 42-92-31 (роб.), е-mail:  isgpo_zt@ukr.net 
Науковий інтерес — біохімія хмелю, хмелепро-
дуктів та пива.

ШПАКЕВИЧ Людмила Юріївна, 
науковий співробітник відділу селекції та інно-
ваційних технологій хмелю Інституту сільсько-
го господарства Полісся, 10007, м. Житомир, 
вул. Київське шосе, 131 тел. (0412) 47-62-31; 
факс 47-61-13; E-mail isgpo_zt@ukr.net. 
Напрям досліджень – рослинництво, селекція, 
розсадництво хмелю. 

ШТАНЬКО Ігор Павлович, 
кандидат сільськогосподарських наук, завіду-
вач відділу селекції та інноваційних технологій 
хмелю Інституту сільського господарства По-
лісся, 10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 
131 тел. (0412) 47-62-31; факс 47-61-13; E-mail 
isgpo_zt@ukr.net, shtanko_hop@meta.ua. 
Напрям досліджень – вивчення генофонду рос-
лин, генетика, селекція, біотехнологія хмелю, 
хмелярство.

ШУЛЬГА Ігор Володимирович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Житомирського національного агроекологіч-
ного університету, вулиця Старий Бульвар, 7, 
м. Житомир, 10008, т: 0983179865.
Науковий інтерес — сільськогосподарська ра-
діоекологія, управління в галузі охорони на-
вколишнього природного середовища.
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В збірнику висвітлюються результати фун-
даментальних та прикладних досліджень 
з питань економіки, формування ринку та 
земельних відносин в системі АПК Полісся, 
землеробства, рослинництва, хмелярства,  
тваринництва, кормовиробництва, механі-
зації, агроекології, радіології, переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції.

Подані статті мають містити такі обов’язкові 
елементи: висвітлення стану проблеми в за-
гальному вигляді та її зв'язок з важливими на-
уковими або практичними завданнями; ана-
ліз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і 
на які посилається автор; виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання ці-
лей публікації (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням одержаних наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших пошуків у даному напрямку.

Згідно положень наказу Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України № 1111 
від 17.10.2012 р. щодо „Порядку формування 
Переліку наукових фа-хових видань України” 
(пункти 2.09 та 2.12) наукові статті до друку 
прийма-ються українською (російською) мо-
вою та повністю дублюються АНГЛІЙСЬКОЮ 
на Інтернет-сайті видання. Англійський варіант 
статті приймається лише за умови її фахового 
перекладу. У разі надсилання англійського ва-
ріанту перекладу за допомогою Інтернет-пере-
кладачів (напр. Google), матеріали будуть від-
хилені. Редакція не відповідає за достовірність 
перекладу англійською мовою тексту статті та 
транслітерації списку літератури.

До редакції подаються (в одному примір-
нику) підписані авторами статті обся-гом до 
8 стор., для молодих вчених – до 6-ти стор. та 
матеріали на електронному носії  у форматі 
редактора WORD-03. Текстові файли подають-
ся на папері фор-мату А4, 14 кеглем з інтер-
валом 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: 
ліве – 25 мм,  нижнє, верхнє та праве – 15 мм.

Рукопис має містити: індекс УДК, назву стат-
ті, повну назву організації, ініціали та прізвища 
усіх авторів, науковий ступінь, анотацію (рефе-
рат) та ключові слова (не більше 10).

Структура статті: на першій сторінці слід 
вказати: рядок 1 – індекс УДК - вирівнювання 
по лівому краю, 2 – ініціали та прізвища авто-
рів (напівжирним шрифтом), наукові ступені 
авторів (світлим шрифтом) – вирівнювання 

по пра-вому краю), 3 – назву установи (ор-
ганізації, закладу) світлим курсивом, 4 –  на-
зва статті великими напівжирними літерами 
(вирівнювання по центру), рядок 5 – анотація 
(реферат) українською мовою, набрана світ-
лим курсивом,   ключові слова,  надруковані 
напівжирним курсивом, далі – текст статті.

На окремій сторінці  мають бути надруко-
вані російською та англійською мовами назва 
статті, прізвища та ініціали авторів, анотації 
(реферат) та ключові слова. 

Анотації українською, російською та ан-
глійською мовами мають бути: інформатив-
ними (не містити загальних слів); змістов-
ними (відображати основний зміст статті та 
результати досліджень); структурованими 
(мета, методи, результати, висновки, клю-
чові слова); обсягом до 2/3 сторінки. 

Назви таблиць та рисунків виділяти напів-
жирним шрифтом. Графічні (зокрема діаграми і 
карти) – тільки чорно-білі, у форматі Ехсеl, ТІFЕ, 
CDR або РСХ у супроводі текстового роздруку.

Рисунки слід виконувати у 2-х примірниках 
на форматі, який забезпечує чітку передачу 
всіх деталей, у масштабі 1:1 або 2:1. На ри-
сунках допускаються лише цифрові та буквені 
позначення, пояснювальний текст виноситься 
в підпис до рисунків. Фотографії подавати на 
білому глянцевому папері. Формули мають бу-
ти набрані у формульному редакторі Equation 
Math Туре  з довжиною рядка, який не пере-
вищує 72 мм.

Бібліографію оформлювати відповідно до 
вимог ДСТУ в порядку посилань у тексті. У 
посиланнях на авторські свідоцтва та патен-
ти необхідно вказати їхній клас і повну дату 
опублікування.

На окремій сторінці слід зазначити відо-
мості про автора (авторів): прізвище, ім’я, 
по-батькові; науковий ступінь і вчене звання; 
посаду, місце роботи, службо-ву адресу, контак-
тний телефон, електронну адресу; основні на-
укові інтереси ав-тора (авторів)  – все це укра-
їнською, російською та англійською мовами. 

До рукопису додати експертний висновок 
установленої форми, внутрішню та зовнішню 
рецензії.

Автори відповідають за точність наведених 
у статті даних, цитат, статистич-них матеріа-
лів тощо. Текст статті автор повинен вичитати 
і завізувати. Матеріали, оформлені з відхи-
ленням від зазначених вимог, редколегія не 
розглядає.

Відхилені рукописи не повертаються.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ!
Збірник наукових праць “Агропромислове виробництво Полісся” публікує пріо-
ритетні теоретичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та методичні статті з 
актуальних питань аграрної науки та агропромислового виробництва України.


