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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ВРОЖАЮ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО НА 
ПОЛІССІ

Вступ. В останні роки у зв'язку з потеплінням клімату та змен-
шенням посівів льону-довгунцю у Поліській зоні України у 
даному регіоні почали вирощувати льон олійний, який забез-
печує високі врожаї насіння з високим вмістом ненасичених 
жирних кислот. Однак, льоносолома льону олійного містить 
у 2 – 3 рази (10-15%) льоноволокна менше, ніж льоносолома 
льону довгунця. У зв'язку з цим вивчення особливостей росту, 
розвитку та формування врожаю льоном олійним на Поліссі 
є актуальним. Мета досліджень. Вивчити особливості росту, 
розвитку та формування врожаю льону олійного у порівнянні 
з льоном-довгунцем у Центральному Поліссі. Методики до-
сліджень. Проведені теоретичні дослідження, які включають 
аналіз інформаційно-патентних фондів наукових бібліотек і 
мереж інтернет із проблеми вирощування льону олійного у 
Лісостеповій та Поліській зонах; у 2014-2015 роках проведено 
польові досліди на дослідному полі ІСГП у с. Грозине Корос-

тенського району Житомирської області, по дослідженню росту, розвитку та формування врожаю 
льоном олійним сорту Еврика у порівнянні з льоном-довгунцем сорту Журавка на різних рівнях удо-
брення та застосування біоактивного препарату Грейнактив, яким обробляли посіви. Результати 
досліджень. За дворічними результатами польового досліду, з яких вегетаційний період 2014 року 
був сприятливіший для вирощування льону і 2015 року – посушливий льон олійний поступався 
льону-довгунцю за висотою рослин, загальною та технічною довжиною стебел, врожаєм льоно-
соломи та вмістом у ній лубу й іншими показниками. Одночасно врожай насіння олійного льону 
сорту Еврика виявився у 3,3 – 4,0 рази вищий врожаю насіння льону-довгунця сорту Журавка, що 
визначило позитивну економічну ефективність олійного льону. Висновки. Кліматичні та грунтові 
умови Центрального Полісся, за внесення необхідної кількості поживних елементів, відповідають 
біологічним особливостям льону олійного типу межеумку. Льон олійний сорту Еврика в умовах 
Центрального Полісся має нормальний ріст, розвиток та процес формування врожаю льононасіння 
і льоносоломи, що забезпечує за результатами 2014–2015 рр. середній врожай насіння 1,5 – 1,6 т/
га, льоносоломи 2,0 – 2,3 т/га та волокна 1,6 – 2,2 ц на гектар.

Ключові слова: дерново-підзолистий супіщаний ґрунт, сівозміна, оранка, дискування, плоскорізний об-
робіток, системи удобрення, родючість, продуктивність.

Постановка проблеми. Олійний льон від-
носиться до групи олійних культур, куди вхо-
дять соняшник, ріпак озимий та ярий, соя і гір-
чиця. В той же час льон олійний відрізняється 
від перерахованих культур тим, що у складі олії 
з насіння цієї культури містяться ненасичені 
жирні кислоти: альфа-ліноленова (омега-3) та 
лінолева (омега-6) кислоти, які використову-
ються як лікарський засіб проти ряду хвороб: 
діабет, атеросклероз, ішемічна хвороба серця 
та інших. Насіння льону олійного містить 42 
– 49% олії, що на 7–12% вище, ніж у льону до-
вгунця [1].

Провідна роль у вирощуванні олійного 
льону належить степовій зоні України [2]. 
У той же час в останні роки у зв'язку з по-
теплінням клімату льон олійний поступо-
во почав просуватись на північ, у Поліську 
зону, де відбувалось зменшення посівів льо-
ну довгунцю [3]. До того ж для зони лісо-
степу та Полісся НЦ «Інститутом землероб-
ства» виведено ряд сортів олійного льону 
[4]. У зв'язку з цим вивчення особливостей 
росту, розвитку та формування врожаю льо-
ном олійним на Поліссі є актуальним.

УДК 635-521:631-531

В. Б. Ковальов, 
доктор 
сільськогосподарських наук

В. П. Ткачук, 
кандидат 
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К. Д. Бучко, 
аспірант
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Мета досліджень – вивчити особливості 
росту, розвитку та формування врожаю льону 
олійного у порівнянні з льоном довгунцем у 
Центральному Поліссі.

Умови та методика проведення дослі-
джень. Досліди закладали на дослідному полі 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН у с. Грозино Коростенського району, 
Житомирської області у 2014 та 2015 роках. 
Грунт дослідної ділянки дерново-середньо-
підзолистий, супіщаний, характеризується 
слідуючими агрохімічними показниками: 
вміст гумусу за Тюріним – 1,1 – 1,4%, рН (со-
льове) – 4,7 – 4,9, гідролітична кислотність 
грунту – 2,2 – 2,5 мг-екв на 100 г/грунту, 
сума ввібраних основ – 2,55 мг-екв на 100 г 
грунту, азот сполук, що легко гідролізуються 
– 48,5 – 51,5 мг/кг грунту, рухомого фосфору 
за Кірсановим – 70 – 80 мг на 1 кг грунту, 
обмінного калію за Кірсановим – 80 – 100 мг 
на 1 кг грунту.

Погодні умови вегетаційних періодів 2014 
та 2015 років відрізнялись як за температу-
рою повітря, так і за сумою опадів (мал. 1). 
Так, у квітні – вересні 2014 року середньо-
місячна температура повітря перевищува-
ла середньобагаторічну: у квітні на 3,3ºС, у 
травні – на 2,4ºС, у червні – на 0,8ºС, у липні –  

на 2,8 ºС, у серпні – на 2,5 ºС та у вересні – на 
2,2 ºС. У 2015 році середньомісячна темпера-
тура повітря була близька до рівня темпера-
тури 2014 р і тільки у червні перевищувала 
останню на 2,6 ºС та у серпні на 0,9 ºС.

Таким чином, температурні умови 2014 – 
2015 років підтверджують прогноз глобально-
го потепління, в тому числі у Поліській зоні.

В той же час, за підвищеної температури у 
2014 році, у вегетаційний період випала до-
статня кількість опадів, хоча у червні, липні 
та серпні дещо нижча середньобагаторічних 
показників, але була достатня для отриман-
ня оптимального врожаю як льону-довгунця, 
так і льону олійного (рис. 2). Гідролітичний 
коефіцієнт у період вегетації льону дорівню-
вав у фазі посів-сходи – 0,7, сходи- ялинка 
– 30, ялинка-бутонізація – 1,3, бутонізація-
цвітіння – 0,3, цвітіння-рання жовта сти-
глість – 0,7 і у середньому за вегетацію – 1,2. 
У 2015 році за вегетацію випало 116,0 мм 
опадів, у тому числі, у травні – 63,8 мм, а у 
червні, у період швидкого росту, бутонізації 
та цвітіння всього 4,8 мм, і у липні – першій 
і другій декадах 4,8 та 12,6 мм, у результаті 
чого створились посушливі умови, за яких 
врожай та якість продукції льону знизились 
на 30 – 50%.
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Рис. 2.1 Середньодобова температура повітря 

протягом вегетаційного періоду за 2014 – 2015 роки, ºС.

Рис. 2.2 Кількість опадів за вегетаційний період 2014 - 2015 років, мм/місяць.
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Було визначено реакцію льону-довгунця 
сорту Журавка та льону олійного, сорту Ев-
рика на оптимальні та посушливі умови ви-
рощування.

Дослід по формуванню врожаю льоном 
олійним (сорт Еврика) у порівнянні з льо-
ном довгунцем (сорт Журавка) проводили 
як технологічний. Попередником у досліді 
щорічно була озима пшениця. Формування 
та якість врожаю одного та другого сорту 
проводили на фоні норм добрив: без добрив 
(контроль); N20P40K60, N30P60K90 та з по-
закореневим підживленням інтермаг багато-
компонентними добривами, які включають 
азот, калій, магній, сірку, бор, мідь, моліб-
ден, марганець, цинк, а також проводили 
обробку посівів біологічно активним пре-
паратом Грейнактив.

Вирощували льон-довгунець та льон олій-
ний за типовою технологією, розробленою 
Інститутом сільського господарства Полісся 
НААН, НЦ Інститутом землеробства НААН 
та Житомирським Національним агроеко-
логічним університетом для Центрального 
Полісся України [ ]. Площа облікової ділянки 
10 м2 за чотириразового повторення.

Результати досліджень. Близькі до опти-
мальних погодні умови 2014 р та посушливі 
2015 р дозволили виявити відмінності впливу 
біотичних та абіотичних факторів на форму-
вання врожаю льону-довгунця та льону олій-
ного. По перше, ці відмінності проявилися у 
рості та розвитку рослин льону. Так, загальна 
висота рослин льону олійного сорту Еврика 
за середніми показниками 2014 – 2015 рр 
була на 34,6% (24,9 см) меншою від висоти 
рослин льону-довгунця сорту Журавка, що 
відповідає біологічним особливостям льо-
ну олійного. В оптимальних умовах 2014 р 
різниця по висоті рослин була навіть дещо 
більшою – 38,4% (33,6 см). У той же час у 
посушливих умовах 2015 р., коли висота 
рослин льону довгунця виявилась нижчою 
показника 2014 р на 35,4%, висота рослин 
льону олійного зменшилась тільки  на 25,4% 
і була нижчою від рослин льону-довгунця на 
28,8% (16,3 см), що вказує на те, що рослини 
льону олійного краще адаптовані до посуш-
ливих умов, що важливо у зв'язку з періодич-
ними посухами у Поліській зоні. До того ж, 
за однакових умов удобрення льону-довгун-
ця і льону олійного приріст рослин у висоту 
від удобрення в останнього у вологий 2014 
р та посушливий 2015 рік був практично на 
одному рівні – 17,0 та 16,2%, тоді як льон-
довгунець у вологий рік забезпечив приріст 

рослин у висоту 33,5%, а у посушливий – 
практично у 2 рази менший – 17,2%.

Результати аналізу рослин показали, що 
рослини льону олійного формують практич-
но у 2 рази більше насінєвих коробочок (7,2 – 
 2014 р, 5,2 – 2015 р., середнє – 6,2) у порів-
нянні з льоном-довгунцем (3,5 – 2014 р., 3,2 
– 2015 р., 3,3 – середнє), що є біологічною 
особливістю льону олійного та довгунце-
вого. При цьому рослини льону олійного у 
посушливому 2015 році сформували у се-
редньому на 27,8% коробочок менше, ніж у 
2014 році, що вказує на залежність процесу 
формування репродуктивних органів рос-
линами льону олійного від кількості вологи, 
тоді як рослини льону-довгунця у 2015 році 
сформували усього на 8,6% менше коробо-
чок у порівнянні з кількістю їх у 2014 році. 
Поряд з цим за рахунок внесення добрив 
позакореневого підживлення та обробки по-
сівів біоактивним препаратом Грейнактив 
рослини льону олійного у 2014 році сформу-
вали насіннєвих коробочок на 50% (2,9 шт), 
а у 2015 р – на 74,4% більше (2,9 шт) ніж у 
контрольному варіанті. За таких же умов 
рослини льону-довгунця сформували насіннє-
вих коробочок на 122,7% (2,5 шт.), на 193,3% 
(2,9 шт.) більше проти їх кількості у контр-
ольному варіанті: 2,2 та 1,5 шт відповідно.

У той же час у насіннєвих коробочках на 
рослинах олійного льону сформувалось у се-
редньому за два роки у 2 рази більше насіння, 
ніж у коробочках на рослинах льону-довгун-
ця, що може бути біологічною особливістю 
льону олійного в умовах Центрального По-
лісся України.

При цьому у забезпечений вологою 2014 р  
рослини льону олійного сформували на 
93,8% та у посушливому 2015 році – на 
124,4% насіння більше, ніж рослини льону-
довгунця, хоча у 2015 насінева продуктив-
ність льону олійного у порівнянні з умовно 
оптимальним роком знизилась на 34%, тоді 
як рослини льону-довгунця у 2015 р знизили 
насіннєву продуктивність на 43,8%.

Рослини льону олійного за рахунок удо-
брення та стимулювання біоактивним пре-
паратом Грейнактив підвищили насіннєву 
продуктивність у 2014 році на 121,9% (з 32,0 
до 71 шт насінин на 1 рослині) та у 2015 році 
на 123,8% (з 21,0 до 47,0 насінин на 1 рос-
лину), а рослини льону-довгунця у цих умо-
вах підвищили насіннєву продуктивність з  
14,0 до 43,0 насінин (на 207,0%) у 2014 р. та 
з 9,0 до 22,0 насінин (144,0%) у 2015.
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При цьому в одній насіннєвій коробочці на 
рослині льону олійного у 2014 році сформу-
валось у середньому 7,3 насінин та у 2015 р.  
6,7 шт насінин, або на 8% менше тоді як на 
рослині льону-довгунця  відповідно 7,8 і 4,8, 
або на 38,5 в одній коробочці менше. Це 
вказує на те що рослини льону олійного сор-
ту Еврика більш адаптовані до посушливих 
умов, ніж льону-довгунця.

За біологічними особливостями масса 
1000 насінин льону олійного значно пере-
вищує масу 1000 насінин льону-довгунця. У 
нашому досліді у середньому за 2014 – 2015 
рр масса 1000 насінин льону олійного сор-
ту Еврика перевищувала масу 1000 насінин 
сорту Журавка довгунцевого льону на 76,2% 
(3,2 г) та, зокрема, у сприятливому 2014 р. – 
 на 66,2% (3,05 г) і посушливому 2015 р. –  
на 87,8% (3,32 г). При цьому у посушливо-
му 2015 р. маса 1000 насінин зменшилась 
на 7,7% (0,56 г) проти показника 2014 р., 
тоді як маса 1000 насінин сорту Журавка у  
2015 р. порівняно з показником зменшилась 
на 18,0% (0,83 г).

У сорту Журавка довгунцевого льону при 
внесенні добрив та застосуванні біоактивно-
го препарату Грейнактив маса 1000 насінин 
у 2014 році збільшилась на 14,4% (0,61 г) 
відносно маси у контрольному варіанті та 
у посушливому 2014 році – всього на 8,8% 
(0,16 г), тоді як маса 1000 насінин сорту Ев-
рика олійного льону за цих умов збільшилась 
на 20,7% (1,43) та 22,5% (1,4 г) відповідно, 
що ще раз підтверджує адаптивність сорту 
Еврика олійного льону до посушливих умов.

Кількість та виповненість коробочок на 
рослинах льону, щільність стояння стебел та 
маса 1000 насінин визначили врожай насін-
ня, який у середньому за 2 роки (2014 – 2015 
рр) у сорту Еврика олійного льону переви-
щував врожай сорту Журавка льону-довгун-
ця майже у 4 рази (378,1%), у тому числі в 
умовах сприятливого 2014 року – у 3,43 раза 
(342,8%), та посушливого 2015 р. – у 6,25 
раза, хоча середній врожай насіння сорту Ев-
рика у 2015 році у порівнянні з показником 
2014 зменшився у 3,84 раза (з 19,2 до 5,0 ц/
га). У цей час врожай насіння сорту Журав-
ка зменшився у 7 разів (з 5,6 ц/га до 0,8 ц/
га), що вказує на велику залежність льону-
довгунця від вологозабезпечення (табл. 1).

За результатами обліку врожаю технологія, 
яка включала внесення під льон N30P60K90, 
позакореневе підживлення мікродобривами 
та обробка посіву біоактивним препаратом 
Грейнактив, у більш оптимальному 2014 році 

забезпечила збір льоносоломи льону-довгун-
ця сорту Журавка 4,64 т з гектара і льону 
олійного сорту Еврика – 2,7 т/га, або 41,8% 
менше ніж льоносоломи льону-довгунця. 
При цьому підвищення врожаю льоносоломи 
льону-довгунця від застосування технології 
склало 95% до контролю (без добрив). Підви-
щення врожаю льоносоломи льону олійного 
за цих умов склало 180,2%, або у 2,8 рази 
більше у порівнянні з контролем (табл 2), що 
вказує на те, що льон олійний позитивно ре-
агує на забезпечення вологою в умовах Цен-
трального Полісся. У посушливому 2015 році  
врожай льоносоломи льону-довгунця за 
середніми врожаями усіх варіантів удо-
брення зменшився на 33%, а у найкращо-
му варіанті (N30P60K90+позакореневе 
підживлення+обробка посіву Грейнактивом) 
– на 34,9%. У той же час врожай льоносоломи 
льону олійного сорту Еврика у 2015 році у се-
редньому, всіх варіантів досліду знизився на 
24,4% та у найкращому варіанті – на 25,3%, 
що на 8,6 та 9,6% менше у порівнянні з льо-
ном довгунцем, що підтверджує його більшу 
адаптивність до посушливих умов. В умовах 
2015 року підвищення врожаю льоносоломи 
льоном-довгунцем від застосування систем 
удобрення склало 98,7% до контролю, що 
практично на рівні 2014 р., а у льону олій-
ного підвищення склало 175,3%, що на 5% 
менше, ніж у 2014 році.  

Це також підтверджує тезис, що льон олій-
ний більш адаптований до посушливих умов.

Льоносолома льону-довгунця сорту Журав-
ка, як основна продукція луб'яної культури, за 
вмістом лубу, як основного показника якості, 
у середньому за два роки і окремо у 2014 та 
2015 роках перевищувала показники льоно-
соломи олійного льону сорту Еврика. Так, у 
середньому за 2014–2015 роки вміст лубу у 
льоносоломі сорту Еврика за різних рівнів 
удобрення складав 12,8% (9,7 – 15,8%), що 
на 51,9% менше від вмісту лубу у льоносо-
ломі льону-довгунця сорту Журавка (26,6% 
та за різних рівнів удобрення – 22,2–30,2%). 
У більш оптимальному 2014 р вміст лубу у 
льоносоломі сорту Журавка виявився на рівні 
30,9%, та у 2015 р. – 22,4%, що на 53,4% та 
50,4% вище, ніж у льоносоломі сорту Еврика. 
В той же час у посушливих умовах 2015 року 
у льоносоломі льону-довгунця сформувалось 
лубу на 27,5% менше, ніж у 2014 р., тоді як у 
льоносоломі льону олійного у 2015 р. сформу-
валось лубу на 22,9 менше. За результатами 
формування лубу залежно від рівнів удобрен-
ня виявлено, що льон олійний сорту Еврика 
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краще реагує на основне удобрення (NPK) 
та позакореневе підживлення комплексом 
мікроелементів.

Щоб мати об'єктивне пояснення вмісту 
волокна у стеблах та врожаю волокна олій-
ного льону сорту Еврика нами проведений 
анатомічний аналіз під мікроскопом попе-
речного перерізу стебел довгунцевого льо-
ну сорту Журавка та олійного льону сорту 
Еврика. Для аналізу нами відібрано у фазі 
ранньої жовтої стиглості з найкращого варі-
анту: N30P60K90 + інтермагнанодобрива у 
позакореневе підживлення + обробка посіву 
біологічно активним препаратом Грейнактив 
по 3 типових стеблах, з яких згідно з методи-
кою з середньої частини зроблено вирізки 
довжиною по 5 см, які витримували один 
місяць у суміші спирту (76ºС) з гліцерином у 
співвідношені 1:1. Після цього відрізки стебел 
заливали парафіном. Зрізки робили лезами 
для гоління і розміщували їх на предметному 
склі мікроскопу у краплі дистильованої води 
та покривали їх.

Зрізи розглядали під мікроскопом при 
збільшенні у 10 разів.

При розгляді під мікроскопом поперечних 
зрізів встановлено, що у довгунцевого льо-
ну сорту Журавка волокнисті пучки щільні, 

багатоволокнисті, складаються з гранчастих 
товстостінних елементарних волоконець, які 
щільно прилягають одне до одного, елемен-
тарні волоконця мають невелику порожни-
ну. В той же час у стеблах олійного льону, 
сорту Еврика проглядалось менше волок-
нистих пучків. У пучках було менше воло-
конець, ніж у стеблах довгунцевого льону. 
Волоконця мали округлу форму, тонші стін-
ки та значно більшу, ніж у олійного льону 
порожнину. Для порівніння нами проведені 
підрахунки волокнистих пучків і елементар-
них волоконець у пучках на зрізах стебел. 
Підрахунки проведені у 3-х повтореннях, з 
яких виведено середні показники.

Підрахунки показали, що у стеблах сорту 
Еврика олійного льону знаходиться на 41,2% 
менше волокнистих пучків, на 31,7 – кіль-
кість волоконець у пучку і у цілому практич-
но на 60% менше волоконець у стеблі.

Переріз стебел льону показано на малюн-
ках 3,4.

Отримані результати анатомічного ана-
лізу показують, що у льоносоломі олій-
ного льону сорту Еврика вміст волокна 
може бути у 2 і більше разів меншим ніж 
у довгунцевого льону. Так, визначення 
вмісту волокна у тресті олійного льону 

Рис. 3. Поперечний переріз льону олійного 
сорту Еврика

Рис. 4. Поперечний переріз льону-довгунця-
сорту Журавка
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3. Кількість волоконець та волокнистих пучків у стеблах довгунцевого льону сорту Журавка 
та олійного сорту Еврика (2014 р.).
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сорту Еврика у порівнянні з вмістом во-
локна у тресті сорту Журавка у кращо-
му варіанті, де внесено N30P60K90 +  
проведено позакореневе підживлення ін-
термаг нанодобривами та посіви оброблені 
біоактивним препаратом Грейнактив, пока-
зало, що у тресті сорту Еврика у середньому 
за 2 роки (2014 – 2015) вміст волокна склав 
15,4%, що у 1,7 раза менше вмісту (53,0%) 
у тресті довгунцевого льону сорту Журавка.

Результатом анатомічного аналізу стебел 
льону олійного сорту Еврика стали: вміст 
волокна у стеблах льоносоломи та трести, 
міцність, вихід волокна усього, та довгого 
при перероблянні трести, вихід чесаного 
волокна та його прядивні властивості, ре-
зультати визначення яких представлені у 
таблиці 8. В той же час, як показують ре-
зультати, за відносно низької міцності че-
саного волокна, остання підвищувалась при 
внесенні макродобрив у нормі N20P40K60 
на 111,3% та при внесенні N30P60K90 на 
18,5% на фоні контролю (без внесення до-
брив). Позакореневе підживлення також 
проявило свій ефект у розмірі 6,5 на фоні 
N20P40K60 та 8,7 – на фоні N30P60K90. 
Обробка вегетуючого льону та повторно 
льоносоломи у період її вилежування спри-
яли підвищенню міцності чесаного волокна 
достовірно на 3,1 – 6,0%. Таке чесане волок-
но допускається для виготовлення пряжі 

та різних побутових виробів з неї шляхом 
ткання, в’язання або по технології нетканих 
матеріалів.

Перероблення льоносоломи до трести та 
визначення вмісту волокна у ній дозволили 
визначити врожай волокна олійного льону 
сорту Еврика у порівнянні з врожаєм волокна 
льону-довгунця сорту Журавка. Результати 
визначення показали, що у середньому за 
два роки (2014–2015 рр.) врожай волокна 
льону олійного сорту Еврика склав 31,7% 
у порівнянні з середнім врожаєм сорту Жу-
равка, у тому числі у 2014 – 29,3% і у 2015 
– 35,5%. За показниками кращого варіанту: 
N30P60K90 + позакореневе підживлення і 
обробка посіву біоактивним препаратом 
Грейнактив врожай волокна льону Еврика у 
2014 склав 34,3% і у 2015 – 40,6%. При цьому 
показники врожайності підтвердили тезис, 
що льон олійний на бідних дерново-підзо-
листих грунтах краще реагує на удобрення, 
осбливо у посушливих умовах, ніж льон-
довгунець. Так, за середніми даними двох 
років врожай волокна льону олійного підви-
щився у 5,2 раза у порівнянні з контролем, у 
тому числі у 2014 р. – у 4,9 раза і у 2015 р. –  
у 5,2 раза, тоді як врожай волокна льону-
довгунцю у середньому за 2014 – 2015 рр. 
від застосування добрив підвищився у 2,7 раза, 
в тому числі у 2014 р. – у 2,5 раза і у 2015 р. – 
 у 2,9 раза.
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ВИСНОВКИ

Кліматичні та грунтові, за внесення необ-
хідної кількості поживних елементів, умови 
Центрального Полісся відповідають біологіч-
ним особливостям льону олійного типу ме-
жеумку. Льон олійний сорту Еврика в умовах 
Центрального Полісся має нормальний ріст, 

розвиток та процес формування врожаю льо-
нонасіння і льоносоломи, що забезпечуе за ре-
зультатами 2014–2015 рр середній врожай 
насіння 1,5 – 1,6 т/га, льоносоломи 2,0 – 2,3 
т/га та волокна – 1,6 – 2,1 ц/га.
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Постановка проблеми. Бульбочкові бакте-
рії бобових культур першими почали вико-
ристовуватись для виготовлення біодобрива, 
оскільки вони виявляються візуально та забез-
печують доволі високий рівень накопичення 
азоту, зокрема, 70-180 кг/га – у сої, до 40-70 
– у гороху, до 200-350 кг/га – у люцерни на 
другому році культивування тощо [1].

Бактеріальні препарати – екологічно без-
печні добрива комплексної дії, оскільки мі-
кроорганізми, на основі яких вони створені, 
не тільки фіксують азот атмосфери або транс-
формують фосфати ґрунту, а й продукують 
амінокислоти, рістактивуючі сполуки та ре-
човини, що стримують розвиток фітопато-
генів [2].

Відомо, що соя на гектарі залишає 80-120 кг 
азоту, що прирівнюється до 10-15 т органічних 
добрив. Якщо висівати сою в Україні на площі 
2,2 млн. га, як передбачено планом на 2020 
роки, то це означає, що ґрунт одержить обсяг 
азоту, еквівалентний 546 тис. тонн аміачної 
селітри на суму понад 1 млрд. грн.

Вирощування сої в Поліссі України набуває 
поширення і вимагає доробки і удосконалення 
технології вирощування, зокрема за рахунок 
інокуляції насіння, позакореневого піджив-
лення та оптимізації удобрення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Соя може вирощуватись на різних ґрунтах – 
від чорноземів до дерново-підзолистих. Мож-
ливе створення величезного соєсіючого регіо-
ну, де вирішуватиметься проблема кормового 
білка, задовольнятимуться власні потреби, ще 
й з’явиться можливість експортувати сою за 
кордон [3].

За даними ряду вітчизняних та зарубіжних 
дослідників ареал вирощування сої може бути 
розширений до меж вирощування кукурудзи 
на зерно [4].

За даними Камінського В.Ф., Заболотного 
Г.М. [5], найбільший вплив на формування 
урожайності сої мав фактор умов року, част-
ка якого серед складових урожаю становила 
25,8%, норма висіву – 18,8%, удобрення – 
15,8%, спосіб сівби – 4,6 %, сорт – 3,4%.

Поживний режим ґрунту відіграє значну 
роль у формуванні врожаю сої.  Протягом 
вегетаційного періоду рослини засвоюють 
елементи живлення досить нерівномірно. За 
даними Адаменя Ф.Ф [1] при формуванні 1 ц 
насіння соя споживає 7,2 __ 10 кг азоту, 1,7  
4 кг фосфору, 2,2 __ 4,4 кг калію. Винос по-
живних речовин рослинами сої залежить від 
сорту, родючості ґрунту, удобрення, ґрунтово-
кліматичних та інших факторів.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 
НА ЯСНО-СІРИХ ҐРУНТАХ ПОЛІССЯ

Вступ. Запорукою формування високого врожаю сої є наяв-
ність в ґрунті доступних для рослин поживних речовин, осо-
бливо азоту. Проте висока вартість мінералізованого азоту 
призводить до зменшення використання азотних добрив. 
Внаслідок цього виникає необхідність в альтернативному ви-
рішенні проблеми азотного живлення рослин, яка базується на 
екологічно безпечних та економічно виправданих елементах 
технології вирощування. Мета – виявлення особливостей фор-
мування продуктивності сорту сої Устя вітчизняної селекції за-
лежно від елементів технології вирощування. В якості об’єкта 
досліджень виступають процеси формування продуктивності 
сої залежно від інокуляціі, позакореневого підживлення та 
удобрення. Умови та методика досліджень. Дослідження про-
водились на дослідному полі Житомирського національного 
агроекологічного університету с. Горбаша на ясно-сірих опід-
золених глеюватих ґрунтах, материнська порода – водо-льодо-

викові відкладення, ступінь окультурення – середня. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (за Тюріним) 
1,12-1,27%; лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) 61,0-78,4 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору 
та обмінного калію (за Кірсановим) 120-160 та 54-68 мг/кг ґрунту відповідно. Реакція ґрунтового роз-
чину – слабокисла рH-5,1-5,7; Hr-1,68-2,14 мг.-екв./100 г ґрунту. Результати досліджень. Визначено 
вплив інокуляції підживлення та удобрення на урожайність сої на ясно сірих ґрунтах Полісся України. 
Виявлені особливості формування продуктивності сорту сої вітчизняної селекції залежно від елемен-
тів технології вирощування. Висновки. В результаті проведених досліджень нами встановлено, що 
інокуляція насіння препаратом Оптімайз на фоні внесення мінеральних добрив в дозі N60P60K60 та 
застосування позакореневого підживлення сприяє розвитку бобово-ризобіальної системи, фіксації 
біологічного азоту повітря та фотосинтетичного апарату. Середня урожайність зерна сої за 2014-2016 
роки становила 2,96 т/га.Ключові слова: бобово-злакові травосуміші, інокуляція, позакореневе піджив-
лення, рідкі мінеральні доб рива, зелена маса, продуктивність.

Ключові слова: соя, інокуляція,  удобрення, позакореневе підживлення.

УДК 633.34:631.5(477.41/.42)

В. Г. Дідора, 
доктор 
сільськогосподарських наук

І. Ю. Деребон,  
кандидат  
сільськогосподарських наук 

Л. Д. Саврасих, 
аспірант

Житомирський національний 
агроекологічний університет

РО
С
Л
И
Н
Н
И
Ц
ТВ

О



Випуск 9•2016 17

Запорукою формування високого врожаю 
є наявність в ґрунті доступних для рослин 
поживних речовин, особливо азоту. Проте 
висока вартість мінералізованого азоту та 
низька платоспроможність сільськогосподар-
ських підприємств призводить до того, що ви-
користання азотних добрив з кожним роком 
стає все меншим. Внаслідок цього виникає 
необхідність в альтернативному вирішенні 
проблеми азотного живлення рослин, яка 
базується на екологічно безпечних та еко-
номічно виправданих елементах технології 
вирощування [6].

Ф.Ф. Адамень повідомляє, що на родючих 
ґрунтах соя дає високий врожай і без застосу-
вання інокулянтів, але при цьому різко зростає 
винос азоту з ґрунту, що зменшує цінність цієї 
культури у сівозміні [1,7].

Деякі дослідники вважають, що бобові рос-
лини не потребують азотних добрив, оскіль-
ки забезпечують нормальне їхнє живлення і 
високий урожай за рахунок симбіозу. У ви-
падку, якщо бобові одержують мінеральний 
азот, вони поглинають його як і всі інші види 
рослин, але поряд з цим еквівалентно скоро-
чується симбіотична фіксація азоту. При такій 
умові внесення азоту представляє собою ви-
трату добрив [8].

Дослідження підтверджують, що азоту фік-
сованого бульбочковими бактеріями достат-
ньо для формування високих врожаїв, тому 
внесення азотних добрив не є необхідністю. 
Однак в даний час підтвердилась думка, що 
для зернобобових культур більше значення у 
формуванні урожаю має також ґрунтове жив-
лення цим елементом [9].

Крім того, результатами досліджень вста-
новлено, що бульбочкові бактерії чутливі до 
азоту мінеральних добрив навіть при внесенні 
його в малих дозах (20–30 кг/га д. р). Бульбоч-
ки не утворюються на коренях рослин сої до 
тих пір, поки азот добрив не буде поглинений 
рослинами або закріплений ґрунтом [10].

Тому для збільшення ефективності азотфік-
сації і покращення якісних показників врожаю 
важливою є передпосівна обробка насіння 
(інокуляція) препаратами на основі активних 
штамів бульбочкових бактерій – нітрагіном, 
ризоторфіном та іншими.

Слід відмітити, що ефективність інокуляції 
насіння штамами азотфіксуючих мікроорга-
нізмів у значній мірі залежить від рівня рН 
ґрунту. Так, якщо реакція ґрунтового розчину 
слабокисла (рН 6,1-5,1), або кисла (рН < 5), 
то обов'язковим агротехнічним заходом є вап-
нування ґрунтів [11].

Отже, з аналізу результатів досліджень, в 
різних регіонах соєсіяння стає зрозумілим, що 
з кожним вищезгаданим аспектом можна по-
годитися, якщо це властиво певним агроклі-
матичним регіонам. Проте в умовах Полісся 
України на ясно сірих слабокислих ґрунтах 
таких досліджень проведено обмаль. 

Мета досліджень – виявлення особливостей 
формування продуктивності сорту сої Устя ві-
тчизняної селекції залежно від елементів тех-
нології вирощування. 

Об’єкт досліджень: процеси формування 
продуктивності сої залежно від інокуляціі пре-
паратом Оптімайз, позакореневого підживлен-
ня комплексним добривом на хелатній основі  
та мінеральних добрив. Предмет досліджень: 
сорт сої Устя, інокуляція, підживлення та удо-
брення сої.

Умови та методика проведення досліджень 
Дослідження проводили на дослідному полі 
Житомирського національного агроекологіч-
ного університету с. Горбаша на ясно сірих 
опідзолених глеюватих грунтах, материнська 
порода – водо-льодовикові відкладення, сту-
пінь окультурення – середня.

Вміст гумусу в орному шарі ґрунту (за Тюрі-
ним) 1,12-1,27%; лужногідролізованого азоту 
(за Корнфілдом) 61,0-78,4 мг/кг ґрунту; рухомо-
го фосфору та обмінного калію (за Кірсановим) 
120-160 та 54-68 мг/кг ґрунту відповідно. Реак-
ція ґрунтового розчину – слабокисла рH-5,1-5,7; 
Hr-1,68-2,14 мг.-екв./100 г ґрунту.

Слід відмітити, що погодні умови 2014-2016 
років були екстремальними, що негативно 
впливало на ріст і розвиток сої. Гідротермічні 
коефіцієнти впродовж вегетаційного періоду ха-
рактеризувалися переважно як дуже посушливі.

Визначення елементів структури врожаю 
проводили згідно з «Методикою проведення 
наукових досліджень в агрономії [12]. Облік 
врожаю проводили методом суцільного обмоло-
ту комбайном «Сампо-50» за вологості насіння 
14-15% та зважуванням його з кожної ділянки 
окремо.

Математичну обробку даних врожайності 
проводили методом дисперсійного та кореля-
ційного аналізу на персональному комп’ютері 
з використанням програм Excel та Statistic.

Результати досліджень. Густота посіву є 
надзвичайно важливою для розвитку та май-
бутнього успіху вирощування. Густота впливає 
на врожайність, стійкість до вилягання, схиль-
ність до хвороб і холодостійкість. 

Згідно з результатами досліджень В.Г. Дідо-
ри та ін. [13] норма висіву ранньостиглих сор-
тів сої на Поліссі становить 800 тис.шт./га.  

О
со

б
ли

во
ст

і в
ир

о
щ

ув
ан

ня
 с

о
ї н

а 
яс

но
-с

ір
их

 ґ
р

ун
та

х 
П

ол
іс

ся



18 Випуск 9•2016

Висота стеблостою і формування площі лист-
кової поверхні взаємопов’язані і відіграють 
вирішальну роль у фотосинтетичній актив-
ності та продуктивності сої. Стійкість рослин 
до вилягання характеризується генетичними 
особливостями сорту та регулюється елемен-
тами технології вирощування (щільністю сте-
блостою, дозами добрив, підживленням та 
застосуванням засобів захисту рослин).

Збір товарної продукції залежить від мор-
фологічної структури рослин, тобто, висоти 

та  густоти стеблостою, висоти розташування 
нижнього бобу від поверхні ґрунту та ряду 
інших показників (табл.1). 

Результати досліджень показали, що гус-
тота стояння рослин у посівах змінювалась 
залежно від інокуляції та удобрення. Внаслі-
док конкуренції  між рослинами за поживні 
речовини та інші фактори життєдіяльності  
відмічалося коливання густоти посіву. Так, в 
середньому за роки досліджень у посівах міні-
мальна густота рослин була на контрольному 

1. Густота та висота рослин сої залежно від інокуляції і удобрення, середнє за 2014-2016 рр.

2. Структура урожайності сої залежно від інокуляції та удобрення, середнє за 2014-2016 рр.
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варіанті – 63,9 шт./м2. Більш стійкими до фак-
торів навколишнього середовища виявилися 
рослини на варіантах, де на фоні добрив ви-
сівалося інокульоване насіння та проводилося 
позакореневе підживлення. 

Густота рослин безпосередньо впливала не 
тільки на висоту рослин, але й на висоту прикрі-
плення нижніх бобів, що в значній мірі визначає 
втрати врожаю при механізованому збиранні. 
Застосування удобрення, попередня  інокуляція 
насіння та позакореневе підживлення у фазу бу-
тонізації сої   сприяли збільшенню висоти при-
кріплення нижніх бобів від 10,5 см на контролі 
до 17,5 см на варіанті з удобренням, інокуляцією 
та позакореневим підживленням. 

Результати проведення обліків окремих 
елементів структури врожаю подано у табл. 2.

На ясно сірих ґрунтах перехідної зони  По-
лісся України доцільно використовувати іно-
куляцію насіння, внесення мінеральних добрив 
у дозах N60P60K60 та проводити позакореневе 
підживлення комплексними добривами на хе-
латній основі. 

1.  Адамень Ф.Ф. Теоретическое обоснование ми-
нерального питания растений сои в условиях 
юга Украины / Адамень Ф.Ф. - Симферополь: 
Таврида, 1995. – 93 с.

2.  Бабич А. О. Кормові і білкові ресурси світу/Бабич 
А. О. – К., 1995. – 192 с.

3.  Применение ризоторфина – основные условия 
повышения урожая сои в Украине/ Гибсон Пол 
Томас // Хранение и переработка зерна. – 2001. 
– №10. – С. 28-30.

4.  Соя в Центральной России – не мечта, а реаль-
ность /В.Н. Зайцев, Н.С. Афонин, В. П. Деревян-
ский, Городнюк Р.А. // Земледелие.–1997.–№2.– 
С.15-21.

5.  Камінський В.Ф., Заболотний Г.М. Продуктив-
ність сої залежно від удобрення, способів сівби 
та норм висіву в умовах південного Лісостепу 
України // Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції. Землеробство ХХІ 
століття проблеми та шляхи вирішення. – Київ, 
1999. – С. 111-112.

6.  Бобові культури і сталий розвиток агроекосис-
тем/ В.Ф. Петриченко, В.Ф. Камінський, В.П. 
Патика // Корми і кормовиробництво: Міжвід. 
темат. наук. зб. – 2003. – №.51. – С.3-6.

7.  Адамень Ф.Ф. Симбиотическая азотфиксация как 
фактор повышения урожая сои /Ф.Ф. Адамень, 
Н.Н. Нестерчук, Е.В. Ремесло //Землеробство 
ХХІ століття проблеми та шляхи вирішення Ма-
теріали міжнародної науково-практичної кон-
ференції. – Київ-Чабани, 1999. – С.15-16.

8.  Особенности образования клубеньков у сортов 
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Виходячи із аналізу структури урожаю 
сої нами визначено, що застосування іно-
куляції на фоні внесення мінеральних до-
брив сприяє збільшенню бобів порівняно з 
контрольним варіантом на 5,8 шт., а за поза-
кореневого підживлення їх кількість зростає 
лише до 5,2 шт.

Проте, проведення інокуляції, позакорене-
вого підживлення на фоні мінеральних добрив 
вдвічі збільшує формування бобів, кількість 
яких становить 18,5 шт. на рослині. 

У цьому ж варіанті досліду маса 1000 насінин 
порівняно з контрольним варіантом збільшуєть-
ся на 13,5 г, і відповідно середня урожайність 
насіння в умовах 2014-2016 років є максималь-
ною і становить 2,96 т/га. Достовірні прирости 
врожаю коливаються в межах 0,22-1,23 т/га. 
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The farming lands of the Zhytomyr Polissia 
occupy about 1 million hectare.The soil cover 
is characterized by big diversity according 
to the level of fertility and the degree of 
gleization [1].About 40% of farming lands are 
in waterlogged phase.The unsatisfactory work 
of the drain systems restricts the cultivation 
of grain and arable crops.For this reason, such 
lands are recommended to be withdrawn from 
the intensive cultivation and to be transformed 
into forage lands.

The creation of high-performance long-viable 
herbages with high soil protective effect on the 
lands brought out of arable areas is one of the 
important issues of the agricultural science and 
practice.

Long-term herbs, which are recommended 
for the distribution in the Polissia area, are 
very various in respect of biological features 
as well as the requirements to cultivation 
conditions.Each of them occupies its own niche 
in the optimized agrolandscape.We improved 
the cultivation technologies of such long-
term leguminose grasses as a meadow clover, 
lucerne, birdsfoot deer vetch, both in pure 
sowing and in legume-grass mixtures on the 
drained mineral soils of differing moistening 
degrees [2-4].We believe that, except the 
above-mentioned herbs, much more attention 

should be paid to such a long-term legumes 
culture as Hungarian sainfoin [5].

The research design.The research was 
carried out while temporary experriment in 
Polissya Institute of Agriculture on drained 
soddygley deep light loamy soil under the 
unilateral control of soil water and air regime 
with the following weighted average:the content 
of humus – 3,17%, рНсол – 6,4, hydrolytic 
acidity – 1,70 mg-equiv, mobile forms of 
phosphorus and potassium, respectively, 14,0 
and 9,6 mg per 100 g of the soil.

The research studied 10 options of legumes 
and legume-grass mixtures based on Hungarian 
sainfoin (see tab.1 and 2). The mineral fertilizers 
are applied on the general bachground – 
Р40К60.

The findings of the investigation. One 
of the necessary conditions promoting the 
active increase of vegetative mass of long-
term herbs is their optimum provision with 
soil moisture during the vegetation period.Our 
research constantly observed the dynamics of 
the soil moisture provision in the main phases 
of herbs development as well as during their 
critical periods.Considering that the soddy soil 
is characterized by a high moisture capacity, 
it does not undergo intensive moisture 
evaporations even during an air drought.

THE PECULIARITIES OF FORMATING 
HERBAGE MIXTURES PRODUCTIVITY 
BY MEANS OF HUNGARIAN SAINFOIN 
ON SODDY SOIL

Вступ. Крім традиційних багаторічних бобових трав, що ви-
рощуються на осушуваних мінеральних ґрунтах, заслуговує 
на увагу еспарцет піщаний. Тому метою наших досліджень є 
вивчення продуктивності та якості агрофітоценозів на осно-
ві еспарцету на дерновому ґрунті. Умови та методика до-
сліджень. Дослідження проводились на дерновому ґрунті з 
умістом гумусу – 3,17 %, рН – 6,4, рухомих форм фосфору та 
калію, відповідно, – 140 і 96 мг/кг ґрунту. Вивчався еспарцет 
у чистому посіві та бобові і бобово-злакові травосумішки на 
його основі. Результати досліджень. Найвища продуктивність 
та якість зеленого корму була встановлена в двокомпонентних 
сумішках еспарцету піщаного з люцерною синьогібридною та з 
грястицею збірною. Еспарцето-люцерновий ценоз забезпечив 
найвищу продуктивність – на рівні 45,2-51,0 т/га зеленої маси 

(що на 30-44 % більше,  ніж в одновидовому посіві) із вмістом у кормі 28,3-30,7 кормових одиниць і 
3,85-5,02 кг перетравного протеїну (у посушливий рік – 36,0; 21,4 і 3,0, відповідно). Із бобово-злакових 
травосумішок найвищою врожайністю відмічена еспарцето-грястицева – 30,4-37,0 т/га (25,4 т/га – в 
посушливих умовах). Висновки. Встановлено, що еспарцет піщаний на дерновому ґрунті доцільно ви-
рощувати в бінарних сумішках з люцерною синьогібридною та з грястицею збірною, що забезпечують 
стабільну продуктивність та якість корму.

Ключові слова: дерновий ґрунт, еспарцет піщаний, травосумішки, екологічна стабільність, продуктивність, 
якість корму.
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Within four years of herbs use, spring moisture 
reserves in a meter layer made from 160 to 
280 mm that was enough for the normal 
growth and development of herbages.During 
the summer period, the amount of moisture 
decreased to 140 mm but it was not critical for 
the cultures.The most season was the summer 
period of 2015 when the moisture content 
decreased to 70 mm, thus influencing the 
decline in the productivity of the second and 
the third haymakings.

The results of the research evidence that the 
structure of herbage mixtures has changed over 
the years of their use (the tab.1).For example, 

the wild grasses share in the Hungarian sainfoin 
monoculture doubled – to 31% on the fourth 
year of its use.The mixture of Hungarian sainfoin 
with clover differed in high content of wild grass 
– upto 38%.Beginning with the second year of 
use, clover was gradually exclude out of herbage 
by weed coenosis.

Its share in leguminose components 
with lucerne (the latter by fourth year held 
supremacy) its share in binary mixtures made 
58%, in three-component – 43%, in four-
component legume-grass mixture – 28%.

In other options of leguminosemixtures the 
content of wiid grass did not exceed 5-8%.The 

1. The dynamics of botanical structure formation of herbage mixturesfirst hay crop

Th
e 

p
ec

ul
ia

rit
ie

s 
o

f f
o

rm
at

in
g

 h
er

b
ag

e 
m

ix
tu

re
s 

p
ro

d
uc

tiv
ity

 b
y 

m
ea

ns
 o

f h
un

g
ar

ia
n 

sa
in

fo
in

 o
n 

so
d

d
y 

so
il



22 Випуск 9•2016

exception was Hungarian sainfoin + birdsfoot 
deer vetch:the high contamination (20%) is 
explained by a low share of birdsfoot deer vetch 
in a cenosis – 23%.All the years of the herbage 
utilization point out the oppression of birdsfoot 
deer vetch by Hungarian sainfoin, that proves 
their incompatibility.

Within the binary legume-grass mixture 
Hungarian sainfoin + Bunchgrass, the latter 
gradually excludes legumes culture and makes 
58%.Meadow catmint as a late culture, on the 
contrary, is replaced by Hungarian sainfoin, 
which made 69% in structure of a herbage 
mixture.

The option of Hungarian sainfoin + cocksfoot 
stood out in the respect of the greatest ecological 
stability.These cultures coincide according to 
the phases of their development as well as the 
ripeness onset.The ratio of legume and grass 
culture during the years of utilization practically 
did not change.

The productivity of these herbages within 
four years of utilizations depended on 
their species-specific structure (tab.2).The 

productivity of Hungarian sainfoin green 
material in pure sowing fluctuated within 27,6-
35,5 t/hectare, or in terms of dry weight – 6,8-
8,1 t/hectare.Hungarian sainfoin mixtures with 
other legume herbs (var.3-5) were 13,7-36,6% 
more productive.

The first year of utilization gave the highest 
productivity of green material – 48,5 t/hectare 
was received in two-component mixes of 
Hungarian sainfoin with meadow clover and with 
birdsfoot deer vetch, during the fourth year this 
indicator decreased to 24,1 and 30,9 t/hectare, 
respectively (in the first and second cenosis).

The option of Hungarian sainfoin + cocksfoot 
stood out in the respect of the greatest ecological 
stability.These cultures coincide according to 
the phases of their development as well as the 
ripeness onset.The ratio of legume and grass 
culture during the years of utilization practically 
did not change.

The productivity of these herbages within 
four years of utilizations depended on 
their species-specific structure (tab.2).The 
productivity of Hungarian sainfoin green 

2. Perennial herbs yielding capacity, t/hectare
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material in pure sowing fluctuated within 27,6-
35,5 t/hectare, or in terms of dry weight – 6,8-
8,1 t/hectare.Hungarian sainfoin mixtures with 
other legume herbs (var.3-5) were 13,7-36,6% 
more productive.

The first year of utilization gave the highest 
productivity of green material – 48,5 t/hectare 
was received in two-component mixes of 
Hungarian sainfoin with meadow clover and 
with birdsfoot deer vetch, during the fourth 
year this indicator decreased to 24,1 and 30,9 
t/hectare, respectively (in the first and second 
cenosis).

From the second year of utilization, the 
binary mixture of Hungarian sainfoin with 
lucerne is the most productive, the outcome 
of green material made 51,0 t/hectare, and 

in the fourth, the most droughty year – 36,0 
t/hectare; according to the outcome of dry 
material – 11,7 and 9,1 t/hectare, respectively.
An advantage over others legume cenoses make 
14,6-27,5%.

The yielding capacity of legume-grass 
herbages (var.6-10) was 11-47% lower in 
comparison with legumes.The highest rate of 
yielding capacity is observed in the mixture of 
Hungarian sainfoin with cocksfoot which made 
from 34,7 t/hectare of green material in the 
first and to 25,4 t/hectare – in the fourth years 
of utilization.It should be noted that these two 
cultures supplement each other in biological 
development in an optimum manner:the 
beginning of blossoming of Hungarian sainfoin 
coincides with the earing of cocksfoot.

3. Nutritive quality of a perennial herbs forage
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CONCULUSION

The least productive are the four-component 
legume-grass mixtures, in particular, Hungarian 
sainfoin + birdsfoot deer vetch + meadow 
catmint + meadow fescue with an outcome 
of 19,1-30,5 t/hectare of green or 5,0-5,9 t/
hectare of dry material.Such combination of 
herbs are hardly compatible.Birdsfoot deer vetch 
is to some degree suppressed by a cock's head, 
and meadow catmint is late in the development, 
that is, the phase of tasselling begins after the 
onset of Hungarian sainfoin blossoming.

We defined the nutritional value of herbage 
mixturesfollowing on from the results of the 
full zootechnical analysis of a forage and using 
digestibility coefficients of these indicators [6].
The biocenoses quality at identical mineral 
nutrition depended on their species-specific 
structure.The occurrence of legume components 
in the mixtures provided high feeding quality of 
these herbages.

During the first year of utilization the high rates 
were typical of the Hungarian sainfoin + clover 
mixture, containing 27,2 kg of fodder units and 
5,12 kg of protein in a green forage.Respectively, 
fodder unit provision with digestible protein, being 
one of the indicators of an adequate forage, was 
the highest and made 188 g (the tab.3).The lower 
content of fodder units was observed in the green 

It is expedient to cultivate hungariansainfoin 
on soddy soil in binary mixtures with a lucerne 
and cocksfoot, which provide the highest yield 
capacity and the quality of a forage since the 
second year of utilization.

Agrocenoses of Hungarian sainfoin with 
lucerne provided the productivity of green 
material at the level of 45,2-51,0 t/hectare, 

material of a single-component Hungarian sainfoin 
– 22,4 kg, though their provision with digestible 
protein is rather high –174 g.Among legume-grass 
cenoses, the highest protein content  is established 
in a Hungarian sainfoin + Bunchgrass forage – 
3,63 kg.

According to the results of the zootechnical 
analysis, the quality indicators considerably 
decrease over the years of herbages utilization 
due to their "aging" and the change in their 
botanical structure.

In particular, at the fourth year, we used the 
herbs in binary mixture Hungarian sainfoin with 
clover for the reason that the latter exluded from 
the herbage along with the increase of wild 
grass share; the content of fodder units sharply 
decreased – to 19,7 kg with the protein being 
twice reduced – to 2,7 kg.

The mixture of Hungarian sainfoin with 
lucerne remains both the most productive 
and qualitative with regard to feeding. It is 
charecterized by the highest content of fodder 
units and a digestible protein –21,4 and 3,0 
kg respectively, and the provision of a fodder 
unit with a digestible protein – 140 g.Among 
legume-grass cenoses, the Hungarian sainfoin 
with cocksfoot forage is of the highest quality – 
22,0, 2,8 and 127, respectively.

under drought conditions –36,0 t/hectare; 
Hungarian sainfoin with cocksfoot – 30,4-37,0 
and 25,4 t/hectare, respectively.During the 
years of utilization the fodder quality of the first 
mixture made up 21,4-30,5 fodder units and 
3,00-5,02 kg of a digestible protein, the second 
mixture showed the value of 19,0-24,3 and 2,54-
3,43 respectively.
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Вступ. Картопля є важливою продоволь-
чою культурою зони Полісся, яка протягом 
своєї вегетації потребує значної кількості по-
живних речовин [1]. 

В альтернативному землеробстві органічні 
добрива займають одне з провідних місць 
щодо забезпечення ґрунту енергетичним ма-
теріалом, а отже, у збереженні продуктивної 
здатності ґрунту та забезпеченні рослин по-
живними речовинами[2]. 

Високий приріст урожаю картоплі в усіх 
ґрунтово-кліматичних зонах Полісся, на фоні 
органічних забезпечують мінеральні добрива. 
Найбільший приріст урожаю забезпечується 
внесенням повного мінерального добрива. Але 
за умов гострого дефіциту мінеральних добрив 
та різкого зменшення обсягів застосування ор-
ганічних добрив необхідна оптимізація міне-
рального живлення культур у польовій сівоз-
міні, що вимагає додаткових досліджень [3]. 

Постановка проблеми.На легких дерново-
підзолистих ґрунтах вирощування картоплі є 
неефективним без внесення мінеральних та 
органічних добрив, а низький рівень вмісту в 
цих ґрунтах рухомих форм елементів живлення 
та сприятливі кліматичні умови обумовлюють 

ефективне використання добрив культурою. 
Тому в  якості джерела поживних елементів, не-
обхідних для отримання сталих врожаїв карто-
плі з високими якісними показниками (вмістом 
крохмалю, аскорбінової кислоти, сухої речови-
ни) можуть бути використані як органічні (гній, 
різні компости, сидерати та ін.), так і мінералні 
добрива [5]. Максимальна ефективність добрив 
проявляється лише тоді, коли їх застосовують 
у кількості, яка забезпечує оптимальні умови 
живлення рослин [3]. Причому більш ефектив-
ною є дія добрив при комплексному внесенні 
органічних і мінеральних добрив [2].

Особливу цінність у підвищенні врожаїв 
та покращенні смакових якостей бульб ма-
ють органічні добрива. Легкі піщані ґрунти 
стають більш буферними, зв’язаними, набу-
вають підвищеної поглинальної здатності, 
краще утримують в орному шарі поживні ре-
човини та воду [4]. У дослідженнях зарубіж-
них вчених [6] вказується, що гній підвищує 
врожайність картоплі на 51- 55 ц/га.Тому 
нами на базі науково-дослідного стаціонару, 
розміщеного в Черняхівському районі Жи-
томирської області (поблизу с. В. Горбаша) 
в п’ятипільній короткоротаційній сівозміні 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 
КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ  
ПРИ ВИКОРИСТАННІ МІКРОДОБРИВ 
ТА БІОПРЕПАРАТУ

Вступ. Картопля є важливою продовольчою культурою зони 
Полісся, яка протягом вегетації потребує значної кількості 
поживних речовин. Високий приріст урожаю картоплі в зоні 
Полісся забезпечується внесенням органічних та мінеральних 
добрив. Але за умов дефіциту мінеральних добрив та різкого 
зменшення обсягів виробництва органічних необхідна оптимі-
зація живлення рослин за рахунок інших джерел, що вимагає 
проведення додаткових досліджень. Тому, в  якості альтернатив-
ного джерела надходження поживних елементів у грунт, поряд 
із гноєм, необхідно застосовувати солому, сидерати та поза-
кореневе живлення рослин. Метою досліджень передбачалось 
вивчення на фоні внесення органічних та мінеральних добрив 
ефективності мікродобрив та біопрепарату при вирощуванні 
картоплі. Умови та методика досліджень. Дослідження про-
водились на дослідному полі Житомирського національного 
агроекологічного університету в 2014-2015 рр. Схема досліду 
включала 6 варіантів удобрення картоплі в поєднанні з 4 видами 
мікродобрив (Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат) та біопре-
паратом Триходермін. Результати досліджень. За результатами 
досліджень встановлено позитивний вплив усіх досліджуваних 

препаратів на продуктивність картоплі, але ефективність кожного із них була різною. За органічної 
системи (гній 50 т/га) найкращі показники урожайності спостерігались при використанні Мочевин-К1 
та Мочевин-К2 – 37,8 т/га. Дія інших препаратів була дещо нижчою і урожайність коливалась у меж-
ах 28,7-32,1 т/га. При органо-мінеральній системі удобрення (50:50) показники врожайності на всіх 
варіантах застосування препаратів були вищими за контроль. Найбільшу врожайність отримано при 
внесенні  Мочевин-К1 – 34,7 т/га та Мочевин-К2 – 37,4 т/га. На решті варіантів отримано також високу 
врожайність картоплі  –  30,9-33,3 т/га.  Висновки. Використання мікродобрив Мочевин-К1, Мочевин-К2, 
Д-2, Гумату та біопрепарату Триходермін на фоні різних систем удобрення засвідчили про їх високу 
ефективність при вирощуванні картоплі.

Ключові слова: картопля, система удобрення, мікродобрива, біопрепарат, урожайність.
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був закладений дослід щодо вивчення впливу 
мікродобрив на якісні та кількісні показники 
вирощуваних сільськогосподарських культур.

Мета досліджень.На фоні органічних та 
мінеральних добрив дослідити вплив мікро-
добрив та біопрепаратів на врожай картоплі.

Методика досліджень. Дослідження про-
водились в п’ятипільній короткоротаційній 
сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах, що 
характеризуються низькою забезпеченістю 
гумусу, слабо-кислою реакцією ґрунту та 
низькою забезпеченістю основними елемен-
тами живлення.

Схемою досліду передбачалось вивчення 6 
варіантів удобрення в поєднанні з 4 видами 
мікродобрив та 1 біопрепаратом.

Повторність досліду триразова. Площа 
посівної ділянки 130 м2 (4,7х27,6); площа 
облікової ділянки 110 м2 (4х27,6); ширина 
захисної смуги 2 м; ширина коридорів між 
полями сівозміни 2 м.  

Нами були використані такі препарати: 
Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат, Трихо-
дермін. Сорт картоплі «Беллароса».

Результати досліджень. За результатами 
польових досліджень 2014-2015 років було 
відмічено позитивний вплив усіх препаратів 

на підвищення продуктивності картоплі, од-
нак ефективність кожного із них була різною.

Розглядаючи  біологічний контроль у систе-
мі удобрення (рис.1), слід відмітити, що найви-
щі показники врожайності картоплі за 2014 рік 
спостерігалися при використанні мікродобрив 
Гумат, Мочевин-К1 та Д-2, які відповідно стано-
вили 35,7 т/га, 35,5 т/га, 34,2 т/га. Показники 
двох інших (Мочевин Д-2,  триходермін) пре-
паратів були майже однаковими і коливалися 
в межах 31,4 т/га, що значно перевищує по-
казники абсолютного контролю. 

При органічній системі (гній 50 т/га) 
використання всіх препаратів позитивно 
вплинуло на продуктивність картоплі, але 
найвища урожайність спостерігалась при 
використанні Мочевин-К1, Мочевин-К2 та 
Триходерміну, які відповідно становили 38,1 
т/га, 36,3 т/га, 34,1 т/га. Дія інших препа-
ратів була нижчою в порівнянні з іншими 
препаратами і варіювала в межах 32 т/га, але 
перевищувала показники контролю.

Аналізуючи органо-мінеральну систему – 
(50 : 50), слід відмітити, що спостерігається 
чітка тенденція щодо збільшення врожайнос-
ті усіх препаратів, окрім Гумату, показники 
якого є нижчими від контролю, але в порів-

Рис. 1. Урожайність картоплі сорту «Беллароса» за 2014 рік
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нянні з абсолютним контролем цей показ-
ник є досить високим і становить 31,1 т/га. 
Найвищою є врожайність при використанні 
Мочевин-К1 – 40,5 т/га та Мочевин-К2 – 38,7 
т/га. Показники врожайності інших препа-
ратів є майже однаковими і коливаються в 
діапазоні 34,4 т/га.

При органо-мінеральній системі (75:25) 
найвища врожайність спостерігалася при ви-
користанні Мочевин-К2 – 37,7 т/га та Три-
ходерміну й Мочевин-К1, показники  яких 
були практично однаковими і коливались в 
межах – 34,8 т/га. Дія двох інших препаратів 
була нижчою і врожай знаходився в межах 
30,4-31,1 т/га.

Характеризуючи органічну систему (сиде-
рати – 12 т/га), слід відмітити, що найвища 
урожайність спостерігалася при викорис-
танні Триходерміну та Мочевин-К1, за яких 
показники відповідно становили 40,1 т/га 
та 37,4 т/га. Дія інших препаратів була ниж-
чою в порівнянні з іншими препаратами та 
контролем і варіювала в межах 25,5 т/га, але 
в порівнянні з абсолютним контролем, їхні 
показники є значними.

При мінеральній системі (N50P40K70) 
кращою була дія Мочевин-К1 та Мочевин-К2, 

показники яких варіювали в межах 36,9 т/
га. Дещо гірше проявилася дія Д-2 та Трихо-
дерміну, в порівнянні з контролем, при яких 
врожайність становила відповідно 28,3 т/га 
та 31,7 т/га, але в порівнянні з абсолютним 
контролем, їхні показники є досить високими.

Аналізуючи результати, отримані за 2015 
рік (рис. 2.), слід відмітити, що при біоло-
гічному контролі спостерігалось зростання 
врожайності картоплі при використанні всіх 
препаратів у порівнянні з абсолютним контр-
олем, однак найвищі показники врожайності 
були при використанні Гумату 34,2 т/га.

За органічної системи (гній 50 т/га) най-
кращі показники урожайності спостерігались 
при використанні Мочевин-К1, Мочевин-К2, 
де показники були практично рівнозначними 
та становили 37,8 т/га. Дія інших препаратів 
була нижчою і варіювала в межах 28,7 -32,1 
т/га врожайності.

При органо-мінеральній системі – (50 : 
50) також показники врожайності за усіх 
препаратів були вищими за контрольні, але 
найвищу врожайність отримано з такими 
препаратами як: Мочевин-К2 – 37,4 т/га і 
Мочевин-К1 – 34,7 т/га. Дія інших препаратів 
коливалась в діапазоні 30,9 -33,3 т/га. 

Рис. 2. Урожайність картоплі сорту «Беллароса» за 2015 рік
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Характеризуючи органо-мінеральну систе-
му (75:25), слід відмітити, що використання 
всіх препаратів позитивно вплинуло на про-
дуктивність досліджуваної культури та най-
кращі показники врожайності спостерігалися 
при використанні Мочевин-К2 – 36,4 т/га,  
Триходермін – 34,7 т/га,  Мочевин-К1 –  
33,3 т/га. 

При органічній системі (сидерати – 12 
т/га) найвища врожайність спостерігалася 
при використанні Мочевин-К1 – 36,5 т/га. 
Дія інших препаратів була практично рівно-
значною і коливалася в межах 30 – 31,5 т/га. 
Дещо нижчою в порівнянні з контролем була 
врожайність мікродобрива Гумат – 23,6 т/га, 
але в порівнянні з абсолютним контролем цей 
показник є значним.

Ана лізуючи мінера льну сис тему 
(N50P40K70), слід відмітити, що використання 
майже усіх препаратів, окрім Триходерміну, по-
зитивно вплинуло на продуктивність досліджу-
ваної культури, урожайність на використаних 
препаратах коливалась від 31,4 до 36,6 т/га. 

Порівнюючи врожай на контрольних варі-
антах за різних систем удобрення з абсолют-
ним контролем, слід відмітити, що показники 
на них були  вищими за показники абсолют-
ного контролю. Так, найвищі показники вро-
жайності спостерігалися за органічної сис-
теми (гній 50 т/га) – 32 т/га та мінеральної 
системи (N50P40K70)– 30,1 т/га. При інших 
системах удобрення показники на контроль-
них варіантах були практично рівнозначними 
і коливалися в межах 26,3 – 28,9 т/га.

Аналізуючи систему удобрення – біоло-
гічний контроль в розрізі 2 років досліджень 
(2014-2015 рр.), слід відмітити, що протягом 
цього періоду на даній системі удобрення всі 
препарати показали досить високі результати 
урожайності.

При органічній системі (гній 50 т/га) спо-
стерігалось також зростання врожайності за 
усіх препаратів, дещо нижчими були показ-
ники за внесення біопрепарату Триходермін 
та мікродобрива Гумат за 2015 рік. 

Порівнюючи органо-мінеральну систему 
(50:50) за 2 роки досліджень, слід відмітити, 
що Гумат показав найнижчу врожайність в 
порівнянні з іншими препаратами. За весь 
період досліджень найвищі показники вро-
жайності спостерігались при використанні 
Мочевин-К1 – 40,5 т/га в 2014 році.

За органо-мінеральної системи (75:25) по-
казники врожайності при застосуванні  усіх 
препаратів були досить високими і коливалися 
в межах від 29,9 т/га до 37,7 т/га.

Розглядаючи органічну (сидерати 12 т/га) 
систему удобрення за період 2014-2015 рр., слід 
відмітити, що зниження врожайності спостері-
галось при використанні мікродобрива Гумат 
за два роки досліджень та Д-2 за 2014 рік. 

При мінеральній системі удобрення 
(N50P40K70) зниження врожайності відмі-
чалось при використанні Д-2 за 2014 рік та 
Триходерміну за 2015 рік. Врожайність при 
застосуванні інших препаратів значно пере-
вищувала врожай на контролі та коливалась 
в межах від 31,43 до 36,9 т/га.

Використання біопрепаратів Мочевин-К1, 
Мочевин-К2, Д-2, Гумат, Триходермін і мікро-
добрив в поєднанні з різними системами удо-
брення при вирощуванні картоплі засвідчили 
про їх досить високу ефективність.

Подальші наші дослідження дадуть змогу оці-
нити можливість формування урожаю картоплі 
при різних системах удобрення, а отже сприяти-
муть прогнозуванню урожайності в залежності 
від систем удобрення та кліматичних умов.
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Постановка проблеми. Вважалось, осно-
вними культурами, що широко використо-
вуються з продовольчою метою, є зернові та 
овочеві культури. Але, поява картоплі зміни-
ла структуру сільського господарства. Карто-
пля – цінна сільськогосподарська культура і 
використовується у багатьох сферах людської 
діяльності. Вона є незамінним продуктом 
харчування, широко використовується для 
годівлі тварин і як сировина для отримання 
різних картоплепродуктів, крохмалю, спирту. 
Крім того, вона є хорошим попередником для 
різних сільськогосподарських культур. 

Для отримання високого та якісного 
врожаю треба вносити достатню кількість 
добрив [5]. Враховуючи зменшення вироб-
ництва гною в господарствах зони Поліс-
ся та високу вартість мінеральних добрив 
при вирощуванні картоплі немає можли-
вості вносити їх рекомендовані норми. Це 
потребує пошуку альтернативних джерел 
надходження органічної маси в грунт, яка 
б сприяла отриманню високих врожаїв за 
рахунок збільшення індексу площі листкової 
поверхні та чистої продуктивності рослин. 
При цьому особливе місце належить застосу-
ванню соломи та сидератів при вирощуванні  
картоплі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Картопля є чутливою до змін темпе-
ратури грунту, повітря і, як світлолюбива 
культура, відчутно реагує на нестачу освіт-
леності, вимоглива до водного режиму. Для 
нормального росту і розвитку картопля по-
требує великої кількості поживних речовин, 
особливо в таких елементах живлення як 
азот, калій і магній. За гранулометричним 
складом потребує супіщані, легко- і серед-
ньосуглинкові грунти [4]

У зв’язку зі зміною відношення до якості 
сільськогосподарської продукції змінюються 
також вимоги до технологій вирощування 
культур, в тому числі, картоплі. Проводяться 
дослідження по переходу до альтернативних 
технологій і у органічній системі удобрен-
ня. Основним завданням таких досліджень є 
отримання екологічно безпечної продукції у 
великих кількостях [1]. 

Підвищення врожайності і якості  бульб 
картоплі безпосередньо пов’язане  з біохіміч-
ними реакціями та нагромадженням вугле-
водів у рослинах.

Синтез вуглеводів (крохмалю) через фото-
синтез рослин є  системою складних біохіміч-
них реакцій, які значно залежать від площі 
листкової поверхні рослин картоплі [3].

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ 
НА ФОРМУВАННЯ ІНДЕКСУ 
ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ 
КАРТОПЛІ 

Вступ. Першочерговим завданням в галузі картоплярства 
є збільшення врожайності і покращення якості врожаю.  
Але, в останні роки різке зменшення виробництва гною в 
господарствах зони Полісся та висока вартість мінераль-
них добрив не дають  можливості застосувати рекомен-
довані їх норми, що потребує пошуку альтернативних та 
більш раціональних джерел удобрення. Умови та мето-
дика досліджень. Дослідження проводили на дослідному 
полі Житомирського національного агроекологічного 
університету. Грунт ясно-сірий опідзолений супіщаний. 

Вміст поживних речовин та реакція грунтового розчину характерні для ясно-сірих грунтів Полісся. У 
дослідженнях використовували загальноприйняті методики. Результати досліджень. За результатами 
досліджень встановлено, що інтенсивне наростання площі листків рослин картоплі відбувалось від 
сходів до цвітіння, відповідно, індекс листкової поверхні складав 0,3 – 1,7 та 2,3 – 6,8 одиниць. Види та 
норми добрив значно впливали на формування площі листків. За період вегетації найбільшу площу 
листків рослини сформували при сумісному внесенні гною 37,5 т/га та мінеральних добрив N12,5P10K17,5 
і у фазу цвітіння індекс складав 6,8, що у порівнянні з контролем (без добрив) більше на 4,5 одиниць. 
Тобто, збільшення асиміляційного апарату дозволило значно збільшити продуктивність картоплі.  
Висновки. При вирощуванні картоплі на ясно-сірому опідзоленому грунті рекомендується вносити такі 
види і норми добрив: солому та сидерати, гній 37,5 т/га + N12,5P10K17,5,  що збільшує площу асиміляцій-
ного апарату рослин та забезпечує отримання високого врожаю картоплі. 

Ключові слова: картопля, удобрення, індекс площі листкової поверхні, продуктивність.
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Відомо, що оптимальні для фотосинтезу 
умови освітлення  рослин є у випадку, якщо 
загальна листкова поверхня приблизно у 3-4 
рази і більше перевищує площу грунту і скла-
дає не менше 35-40 тис. м2/га.

Завдання досліджень. Завдання дослі-
джень полягали у вивченні зміни індексу 
площі листкової поверхні рослин картоплі 
залежно  від виду та норм удобрення. 

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктом 
досліджень була площа листкової поверхні рос-
лин картоплі, органічні та мінеральні добрива. 

Дослідження проводилися у стаціонарному 
польовому досліді на дослідному полі Жито-
мирського національного агроекологічного 
університету.

Грунт – ясно-сірий опідзолений супіщаний 
на лесовидному суглинку. Шар грунту 0-20 см 
характеризується  наступними агрохімічни-
ми показниками: вміст гумусу 1,3%, реакція 
ґрунтового розчину середньокисла, сума уві-
браних основ і ступінь насичення основами 
грунту низькі й складають, відповідно, 1,80-
2,07 мг-екв./100г ґрунту та 46,5-53,2%, вміст 
рухомих форм азоту та фосфору середній, 
калію – низький. 

Використовували наступне удобрення: по-
бічну продукцію озимого жита  – солому (3 т/
га), сидеральне добриво - олійну редьку (12 
т/га), гній, мінеральні добрива.

Варіанти удобрення картоплі: 
1. Контроль (без добрив)
2. Сидерати + солома (+ N10 на 1 тону 

соломи)
3. N50P40K70
4. Гній 25 т/га + N25P20K35
5. Гній 37,5 т/га + N12,5P10K17,5
Основний обробіток ґрунту під картоплю 

базувався на обробітку без обертання скиби.
Площа листкової поверхні визначалась за 

зальноприйнятою методикою. Технологія ви-

рощування картоплі загальноприйнята для 
зони Полісся. Статистична обробка експери-
ментального матеріалу здійснювалась за мето-
дикою [2] з використанням програми МS Excel.

Результати досліджень. У результаті про-
ведених досліджень встановлено, що форму-
вання листкової поверхні рослин значно за-
лежало від виду та норм удобрення (табл. 1).

Інтенсивне збільшення площі листків від-
бувалось у проміжках від сходів до цвітіння 
рослин, де вони досягали свого максимально-
го розміру. Якщо у фазу повних сходів індекс 
площі листкової поверхні складав 0,3-1,7, то 
у фазу цвітіння цей показник збільшувався до 
2,3-6,8 одиниць. На початку природного від-
мирання бадилля площа листкової поверхні 
зменшувалася у порівнянні з фазою цвітіння, 
де індекс площі складав 1,9-5,5, що пов’язано 
з відмиранням листків нижнього ярусу.

На збільшення формування площі листко-
вої поверхні впливали види та норми добрив.  
Так, внесення соломи та сидератів сприяло 
збільшенню площі листків у фазу цвітіння. 
Якщо у контролі (без добрив) індекс складав 
2,3, то в удобреному варіанті – 4,6. Внесен-
ня тільки мінеральних добрив (варіант 3) 
сприяло збільшенню площі листків у 2 рази 
у порівнянні з контролем. У фазу цвітіння 
значний приріст площі листкової поверхні 
спостерігався при сумісному внесенні  гною 
25 т/га та мінеральних добрив N25P20K35, де 
індекс площі листкової поверхні складав 5,7 
одиниць при 2,3 у контролі (без добрив), тоб-
то, площа була більшою у 2,4 раза.

Найбільшу площу листкової поверхні у пе-
ріод вегетації сформували рослини при суміс-
ному внесенні гною 37,5 т/га та мінеральних 
добрив N12,5P10K17,5.  У фазу цвітіння індекс 
площі листків складав 6,8, а у фазу в’янення 
бадилля у даному варіанті показник зменшу-
вався до 5.5 одиниць.

1. Індекс площі листкової поверхні картоплі залежно від виду та норм удобрення
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Тобто, добрива значно впливали на швид-
кість формування асиміляційного апарату та 
розмір активної листкової поверхні рослин, 
що давало можливість збільшити урожай-
ність картоплі.

У середньому за роки досліджень у контр-
ольному варіанті без добрив (варіант 1) уро-
жайність бульб складала 20,1 т/га (табл. 2). 

Внесення в грунт соломи, сидератів, гною 
та мінеральних добрив значно підвищувало 
рівень врожаю в досліді.

Використання соломи у поєднанні з зеле-
ною масою сидератів (варіант 2) підвищувало 
врожайність до 23,0 т/га, або на 2,9 т/га у по-
рівнянні з контролем. Така прибавка врожаю є 
суттєвою на рівні найменшої істотної різниці, 
що вказує на доцільність використання таких 
добрив. Це може бути одним із раціональних і 
ефективних шляхів вирішення заміни гостроде-
фіцитних традиційних органічних добрив (гній, 
торфогнойові компости) та високих норм нині 
дороговартісних мінеральних добрив. 

Внесення тільки мінеральних добрив N50 
P40 K70 (варіант 3) забезпечувало врожай-
ність бульб на рівні 26,8 т/га.

Сумісне внесення в грунт гною 25 т/га і 
помірних норм мінеральних добрив (варіант 
4) забезпечувало також достатньо високий 
урожай картоплі у досліді – 30,7 т/га, що у 
порівнянні з контролем ( варіант 1) вище на 
10,6 т/га.

Найвищий урожай у досліді – 31,9 т/га, у 
середньому за роки досліджень, отримано 
при поєднаному внесенні в грунт гною 37,5 
т/га та мінеральних добрив  N12,5P10K17,5 (ва-
ріант 5).

 Результати досліджень свідчать про те, 
що забезпечення картоплі основними еле-
ментами живлення за рахунок добрив дозво-
ляє значно збільшити площу асиміляційного 
апарату, а саме, збільшити продуктивність 
рослин і за рахунок цього одержати значну 
прибавку  врожаю.

У зв’язку з дефіцитом органічних і мі-
неральних добрив при вирощуванні карто-
плі рекомендується застосовувати солому 
в поєднанні з сидератами, які забезпечать 
отримання екологічно безпечної продукції, 

гній та помірні норми мінеральних добрив, що 
збільшує розмір активної листкової поверхні 
рослин, синтез вуглеводів та отримання ви-
сокого врожаю бульб картоплі. 
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2. Вплив видів та норм добрив на урожайність бульб картоплі на ясно-сірому опідзоленому 
грунті, т/га
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Вступ. Селекція є найбільш ефективним 
засобом підвищення врожайності та якості 
врожаю з одночасним забезпеченням еколо-
гічної безпеки та надійного функціонування 
агроекосистем, збільшення їх ресурсо- та 
енергоекономічності. Основним методом в 
селекції багаторічних гетерогенних бобових 
трав залишається добір [1]. Тому всебічна 
оцінка селекційного матеріалу має велике 
значення, що дає змогу уникати помилок 
при веденні добору.

Мета і завдання. Комплексна оцінка 
аналізу селекційного матеріалу на різних 
еко-градієнтних фонах для виявлення ком-
пенсаторних компонентних ознак, які за-
безпечують стабільність прояву комплексної 
ознаки продуктивності рослин лядвенцю 
рогатого проаналізували їх (компенсатор-
них ознак) вплив на рівень синергетичної 
оптимізованості комплексної ознаки (про-
дуктивність).

Матеріал і методика. Дослідження про-
водились на сортозразках лядвенцю рогатого 
в Інституті сільського господарства Полісся 
НААН на етапі селекційного розсадника. За 
напрямками господарського використання на 
зелений корм і насіння, вивчались тринадцять 
селекційних сортозразків різного еколого-гео-
графічного походження, які були виділені за 
комплексом господарсько-цінних ознак на 

попередніх етапах селекції. Площа ділянок: 1 
м2, повторність чотирикратна. Стандарт: для 
групи ранньостиглих сорт Аякс; середньости-
глих – Ант, пізньостиглих   Лотос.

Встановлення довжини, маси стебла, об-
листяності, продуктивності рослин прово-
дили за загальноприйнятими методиками.

Досліди закладені на найбільш поширених 
в зоні Полісся дерново-підзолистих супіща-
них ґрунтах, які характеризуються такими 
агрохімічними показниками: вміст гумусу, 
0,9-1,2%, рН (сольове) 4,0-4,3, азот, що лег-
ко гідролізується мг на 100г ґрунту 14,7, ру-
хомий фосфор, мг на 100 г ґрунту 6,7-14,6, 
обмінний калій, мг на 100 г ґрунту 16,3-10,7.

Результати досліджень: попередніми 
дослідженням при вивченні впливу осно-
вних господарських ознак на формування 
кормової продуктивності рослин лядвенцю 
рогатого кореляційним аналізом було ви-
явлено основні, які впливають на кормову 
продуктивність рослин лядвенцю рогатого 
за різних напрямків використання, як на 
міжпопуляційному, так і на внутрішньопо-
пуляційному рівні [3]. Так, на внутрішньо-
популяційному рівні для сортів різних груп 
стиглості незалежно від напрямку кормово-
го використання (сінокісний, пасовищний) 
при веденні добору на збільшення врожай-
ності рослин визначальними є ознаки: «маса 

ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 
ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Вступ. Основним методом в селекції багаторічних гетерогенних 
бобових трав залишається добір. Тому всебічна оцінка селекцій-
ного матеріалу має велике значення, що дає змогу уникати по-
милок при веденні добору. Мета і завдання. Комплексна оцінка 
аналізу селекційного матеріалу на різних еко-градієнтних фонах 
для виявлення компенсаторних компонентних ознак, які забез-
печують стабільність прояву комплексної ознаки продуктивності 
рослин лядвенцю рогатого проаналізували їх (компенсаторних 
ознак) вплив на рівень синергетичної оптимізованості комплек-

сної ознаки (продуктивність). Умови та методика досліджень. В умовах центрального Полісся про-
водилась оцінка тринадцяти селекційних сортозразків лядвенцю рогатого. Результати досліджень. 
Кластерним аналізом на міжпопуляційному рівні підтверджено дані кореляційного аналізу про те, 
що при селекції на продуктивність лядвенцю рогатого незалежно від групи стиглості сортів, гено-
типи мають поєднувати в собі високі показники ознак «довжина стебла» та «маса гілок». При ство-
ренні високоврожайних ранньостиглих сортів генотипи повинні характеризуватись оптимізованим 
об'єднанням компонентних ознак – «довжина стебла», «маса гілок» та «облистяність». Висновки. На 
міжпопуляційному рівні виділено компонентні ознаки   «маса гілок» та «довжина стебла», влив їх на 
формування продуктивності рослин за рахунок компенсаторного механізму зберігається незалежно 
від біотичних факторів. Для створення високопродуктивних ранньостиглих сортів у систему взаємодії 
даних ознак додається ознака «облистяність» рослин.

Ключові слова: лядвенець рогатий, сортозразки, господарсько-цінні ознаки, статистичний аналіз.
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О стебла» (r =0,38-0,99), «довжина стебла» (r 
=0,27-0,94), «маса гілок» (r =0,27-0,97-сіно-
кісний), маса листя (r =0,55-0,98). На між-
популяційному рівні чітких тісних зв’язків 
з ознаками, які визначають продуктивність 
рослин на внутрішньопопуляційному рівні, 
не виявлено, через різноманітність за еко-
лого-географічним походженням.

При проведенні подальших досліджень 
на різних еко-градієнтних фонах за допо-
могою кластерного аналізу виявлена чітка 
морфотипова диференціація сортозразків за 
характером поєднання компонентних ознак 
та питомою вагою їх впливу на комплексну 
ознаку – продуктивність. Так, кластерним 
аналізом на міжпопуляційному рівні, серед 

основних, виділено компонетні ознаки, які 
тісно пов’язані між собою та по роках й утво-
рюють грони ієрархічного дерева з наймен-
шими евклідовими відстанями між собою 
(маса гілок – довжина стебла) (рис. 1). Тобто 
ці дві ознаки на міжпопуляційному рівні ма-
ють високий та середній ступінь впливу на 
кормову продуктивність рослин лядвенцю 
рогатого при сінокісному і пасовищному 
типі використання незалежно від біотич-
них умов року та тривалості використання 
травостою. Найбільша евклідова відстань 
відмічена між виділеною компонентою та 
відсотком облистяності, яка проте дещо змі-
нюється залежно від групи стиглості сор-
тозразків.

1. Залежність продуктивності (маси рослини) на міжпопуляційному рівні  
від основних господарських ознак

1. Залежність продуктивності (маси рослини) на міжпопуляційному рівні  
від основних господарських ознак
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Отже дані кореляційного та кластерного 
аналізів указують на те, що при селекції на 
продуктивність генотипи мають поєднувати 
в собі високі показники довжини стебла та 
маси гілок. Евклідова відстань між ознака-
ми зі значеннями облистяності збільшується 
від ранньостиглої групи до пізньостиглої, що 
указує на те що в групі пізньостиглих, внаслі-
док випрівання та опадання листя під масою 
рослин, облистяність приймає меншу участь 
у формуванні врожайності.

Встановлена залежність кормової про-
дуктивності з групою основних ознак на 
міжпопуляційному (в цілому та по групах 
стиглості), яка описується рівняннями мно-
жинної регресії (табл. 1). Встановлено, що 
кожен рік параметри основних елементів змі-
нюються внаслідок фенотипової мінливості, 
відповідно змінюється і частка їх впливу на 
продуктивність рослин. Проте за рахунок 
компенсаторного механізму комплексна дія 
компонентних ознак зберігається незалежно 
від біотичних факторів, що підтверджує ко-
реляційний та кластерний аналіз.

За результатами оцінки за виділени-
ми ознаками в селекційному розсаднику 
сортозразків лядвенцю рогатого для по-
дальшої селекції на підвищення кормової 
продуктивності виділяються сортозразки 
ранньостиглої групи   Дикорослий (976), 
Suceavai; середньостиглої   Olaszai, При-
карпатський; пізньостиглої    Весело-По-
долянський-6, Отрадненський, Odihwalder, 
які порівняно до стандарту своєї групи ма-
ють вищу продуктивність на 7-10%, або на 
рівні (табл. 2).

Сортозразки, які по роках використання 
мали вищу продуктивність та меншу фе-
нотипову реакцію на негативні умови ви-
рощування (Дикорослий (976), Suceavai, 
Прикарпатський, Olaszai, Весело-Подолян-
ський-6, Отрадненський та Odihwalder) є 
генетичними джерелами, які рекомендовано 
використовувати в селекційних програмах 
при створенні адаптованих сортів для за-
луження довготривалих кормових угідь на 
виведених з сівозміни полях.

Для ведення селекції лядвенцю рогатого на 
підвищену кормову продуктивність на міжпо-
пуляційному рівні виділено компонентні озна-
ки   «маса гілок» та «довжина стебла», які 
серед основних господарсько-цінних ознак тісно 
пов’язані між собою та по роках. В системі 
взаємодії даних компонентних ознак відмічено 
їх комплексний синергетичний вплив на фор-
мування продуктивності рослин. За рахунок 
взаємокомпенсаторного механізму комплексна 

дія даних ознак зберігається незалежно від 
зміни параметрів біотичних факторів. Для 
створення високопродуктивних ранньости-
глих сортів в систему взаємодії даних ознак 
додається ознака «облистяність» рослин.

Для селекції на підвищення кормової про-
дуктивності виділено сім сортозразків, які 
відносно стандарту своєї групи стиглості в 
середньому за п’ять років мають врожайність 
вищу на 7-10%.

1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селек-
ции: учеб. для биол. спец. ун-тов. - М: Высш.
шк. - 1989. - 591 с

2. Вишневська О.В. Лядвенець рогатий як альтерна-
тивний та доповнюючий бобовий компонент 
на культурних пасовищах / О.В. Вишневська, 
В.Д. Бугайов, В.В. Чернуський, Т.А. Чернуська 

/ Корми і кормовиробництво.— 1998. — Вип. 
№45. — С.192 193

3. Вишневська О.В. Напрями селекції лядвенцю 
рогатого в умовах Полісся України / О.В. Ви-
шневська // Аграрний вісник Причорномор’я 
Зб. наук. праць. - Одеса, 1999.— Вип. №3(6) .-2-: 
Агрономія.- С.198-202.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ
О

ці
нк

а 
се

ле
кц

ій
но

го
 м

ат
ер

іа
лу

 л
яд

ве
нц

ю
 р

о
га

то
го

 н
а 

пр
од

ук
ти

вн
іс

ть



36 Випуск 9•2016

РО
С
Л
И
Н
Н
И
Ц
ТВ

О

Постановка проблеми. Заповнення де-
фіциту рослинного білка для збалансованої 
годівлі сільськогосподарських тварин – осно-
вне завдання кормовиробництва. Одним із 
джерел його вирішення є введення в культуру 
малопоширених рослин, зокрема амаранту.

Використання амаранту в кормах робить 
годування тварин більш повноцінним і зба-
лансованим за амінокислотним складом. 
При величезному дефіциті кормового білка 
і вітамінів у тваринництві амарант відіграє 
важливе значення як високобілкова кормова 
культура [1].

Тому, важливо вивчити продуктивність 
вегетативної маси та якість корму амаранту 
на дерново-підзолистих ґрунтах, визначити 
оптимальну систему удобрення з участю но-
вих видів препаратів та дати їй обґрунтовану 
еколого-економічну оцінку.

Методика досліджень. Дослідження були 
проведені в тимчасовому досліді на експери-

ментальному полі Інституту сільського гос-
подарства Полісся (м. Житомир) на різних 
ділянках дерново-підзолистого супіщаного 
ґрунту, який характеризувався наступними 
показниками (табл.1)

Загальна площа ділянки 20 м2, облікової 
– 12 м2. Повторність чотириразова. Попе-
редник – овес. Основний обробіток ґрунту 
– оранка з послідуючими культиваціями. 
Фосфорно-калійні добрива вносились під 
основний обробіток, азотні – при посі-
ві амаранту. Стимулятори росту (фітоцид 
– бактеріальний біопрепарат, грейнактив 
– полімерний препарат на основі водного 
розчину солей та аватар – нанопрепарат на 
основі мікродобрив) вносилися методом об-
прискування по вегетуючих рослинах згідно 
схемою досліду (див. табл.2).

Використання зеленої маси амаранту 
проводилося двома способами: одноукіс-
ний – рослини збирались на низький зріз; 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 
АМАРАНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ

Вступ. Для вирішення кормового білка в тваринництві, особливо 
в умовах зміни клімату, доцільно вводити малопоширені посухос-
тійкі культури. Тому завданням досліджень є вивчення кормової 
культури амаранту (щириці), її продуктивності та якості корму 
в умовах Полісся. Умови та методика досліджень. Дослідження 
проводились на дерново-підзолистому ґрунті із вмістом гумусу 
– 0,97-1,36 %, рНсол. – 4,2-5,6, рухомих форм фосфору – 107-194 
і калію – 96-148 мг/кг  ґрунту. Вивчався вплив позакореневого 
підживлення стимуляторів росту, в тому числі, сумісно з міне-
ральними добривами. Результати досліджень. Кращі показники 
врожайності зеленої маси амаранту отримані в умовах посушли-
вого року при застосуванні препаратів фітоцид і грейнактив на 

фоні N60Р60К60 за одноукісного використання травостою, де продуктивність культури становила 46,3 
і 48,4 т/га, за двохукісного, відповідно, – 73,6 і 74,6 т/га зеленої маси. Встановлено, що зелений корм 
відзначається високим вмістом сирого протеїну та зольністю – по 14,3-17,3 % при забезпеченості  кор-
мової одиниці перетравним протеїном – 176-217 г.  Висновок. Максимальну продуктивність амаранту 
– 74,6 т/га зеленої маси з високими якісними показниками та найвищий рівень рентабельності – 213 
% забезпечило застосування в технології вирощування позакореневого (листкового) підживлення 
препарату грейнактив на фоні мінерального удобрення за нормою N60Р60К60 при двохукісному 
способі використання травостою.

Ключові слова: амарант, грунт, система удобрення, стимулятори росту, врожайність, якість корму, еконо-
мічна ефективність.
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1. Агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту (0-20 см) дослідної ділянки, 
 2014-2015 рр.
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сядвохукісний – рослини після першого укосу 
зрізалися на висоті 20-25 см і залишались на 
відростання для другого укосу. 

Результати досліджень. Аналізуючи 
отримані результати, потрібно відмітити, 
що роки в період проведення досліджень ха-
рактеризувались різними умовами. Це дало 
змогу протестувати технології, які розробля-
лись в перезволожених умовах 2014 року 
та екстремальних посушливих – 2015 року.

У 2014 році перезволоження, що спостері-
галося протягом травня-червня (відбувалося 
кількаразове підтоплення дослідної ділян-
ки), негативно вплинуло на продуктивність 
амаранту (табл. 2). Урожайність на контролі 
становила 18,2 т/га, за використання пре-
парату фітоцид одержано 14,3 % приросту 
зеленої маси, грейнактив і аватар – відпо-
відно, 7,7-3,3 %. 

Внесення мінеральних добрив (N60Р60К60) 
підвищило продуктивність амаранту до 27,3 
т/га (50 % приросту до контролю). Засто-
сування препаратів фітоцид, грейнактив 
і аватар на фоні NРК сприяло зростанню 
врожайності на 34,6, 26,4 і 6,0 % відповід-
но. Тобто, ефективність стимуляторів у по-
єднанні з мінеральними добривами була 
більшою. Вплив нанопрарату аватар на про-
дуктивність зеленої маси, в тому числі і на 
фоні внесення NРК, був не істотним.

За двохукісного способу використання 
травостою отримали 19,8 т/га надземної 
маси на контролі та 20,3-34,1 т/га – за різ-
них чинників впливу. Тобто, збирання зеле-
ної маси в два укоси збільшило продуктив-

ність амаранту всього на 4-11 % порівняно 
до першого способу в один укіс.

У 2015 році за вегетаційний період опа-
дів випало в 4 рази менше середньобагато-
річних показників. Але посушливі погодні 
умови на фоні кращих агрохімічних показ-
ників ґрунту дослідної ділянки (див. табл.1), 
були більш сприятливими для розвитку ве-
гетативної маси амаранту. Використання 
препаратів фітоцид і грейнактив сприяло 
отриманню, відповідно, 30,0 і 29,0 т/га зе-
леної маси, що на 31,6 і 28,1 % більше контр-
ольного варіанту.

При застосуванні N60Р60К60 сформував-
ся врожай зеленої маси на рівні 43,3 т/га, а 
сумісне використання мінеральних добрив з 
полімерним активатором росту грейнактив 
збільшило врожайність на 11,8 %. Приріст 
урожайності при внесенні біопрепарату фі-
тоцид і нанопрепарату аватар був не істот-
ним.

За два укоси врожайність на контроль-
ному варіанті становила 32,7 т/га, істот-
ний приріст урожайності відмічений при 
застосуванні препаратів фітоцид і грейнак-
тив. Внесення мінеральних добрив вдвічі 
збільшило вихід вегетативної маси від-
носно неудобреного фону. Найвища про-
дуктивність відмічена при використанні 
препаратів фітоцид і грейнактив на фоні 
NРК – 73,6 і 74,6 т/га відповідно, що на 
15,4 і 16,3 % більше попереднього варіан-
ту. Використання нанопрепарату аватар 
за різних способів вирощування було не-
ефективним.

2. Вплив системи удобрення та способу вирощування на продуктивність амаранту, т/га
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зали, що зелений корм амаранту відзначаєть-
ся високими якісними показниками (табл. 3). 
Погодні умови по-різному впливали на вміст 
деяких зоотехнічних складових. У вологому 
2014 році на всіх варіантах удобрення в масі 
амаранту спостерігалося більше накопичення 
сирого протеїну – на 0,4-2,1 % в абсолютній 
величині. А в посушливих умовах року – на 
0,5-2,7 % збільшувалась зольність та на 3,8-
5,5 %  – вміст сухої речовини. 

Клітковина, як необхідний компонент 
раціону тварин, повинна складати в сухій 
речовині в середньому 20-28 % [2]. Рослини 
амаранту мали невисокий вміст клітковини 
– від 14,2 до 17,7 %, чіткої залежності від сис-
теми удобрення не простежувалося.

Жир у складі корму є важливим джере-
лом енергії і незамінних жирних кислот для 
тварин, а  по кількості золи в кормі можна 

судити про загальний вміст мінеральних 
речовин [3]. Дані хімічного аналізу зеленої 
маси показали, що амарант відрізняється не-
високим вмістом жиру – 1,26-1,50 % та висо-
кою зольністю – 14,7-17,3 %.

Найбільш повну оцінку якості кормів 
можна дати в кормових одиницях. Поживну 
цінність зеленої маси ми визначали, виходя-
чи із даних повного зоотехнічного аналізу 
корму та використовуючи коефіцієнти пере-
травності даних показників [4]. 

Якість корму амаранту не залежала від 
системи удобрення, в більшій мірі на неї 
впливали погодні умови вегетаційного пе-
ріоду. У вологому році вміст кормових оди-
ниць в 100 кг зеленої маси був на рівні 10,1-
10,8 кг, у сухому – цей показник був вищим 
– 13,1-13,9 кг.

За низької енергетичної поживності ама-
рантового корму, відмічена висока забез-

3. Вплив системи удобрення на хімічний склад зеленої маси  
(в % на абсолютно суху речовину) та поживну якість корму амаранту
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печеність кормової одиниці перетравним 
протеїном – 176-218 г (найвищі показники 
спостерігалися за умови поєднання міне-
ральних добрив з препаратами фітоцид і 
грейнактив). Це вказує на те, що амарант -–  
перспективна кормова культура, яку по-
трібно використовувати, в тому числі, і як 
високобілковий компонент у кормовій су-
міші.

З метою визначення найбільш прийнят-
ного варіанту системи удобрення з точки 
зору економічної доцільності проводилися 
розрахунки економічної ефективності ви-
рощування амаранту (рис. 1).

 Порівняно до контрольного варіанту, за од-
ноукісного способу використання, прибутковим 
було вирощування амаранту при застосуванні 
препаратів фітоцид і грейнактив, де рівень рен-
табельності становив, відповідно, 111 і 145 %.

Економічна оцінка використання ама-
ранту при двохукісному використанні тра-
востою показує перевагу технології, де най-
вищий економічний ефект відмічений при 
застосуванні полімерного активатору росту 
грейнактив за рівня рентабельності 213 %. 
При сумісному внесенні препаратів і NРК, 
даний показник встановлювався на рівні 
або нижче контрольного варіанту.

Рис.1 Рентабельність вирощування зеленої маси амаранту залежно  
від системи удобрення та способу використання, 2015 р.

На дерново-підзолистих ґрунтах зони По-
лісся культура амаранту відзначилася кра-
щими показниками продуктивності і якості 
корму в умовах посушливого року за двох-
укісного способу використання травостою. 

Найвищу врожайність зеленої маси – 74,6 
т/га та найвищий рівень рентабельності –  
213 % забезпечило внесення препарату грей-
нактив у поєднанні з N60Р60К60.

1. Гопций Т.И. Амарант. Биология, возделывание, 
перспективы развития, селекция: монография 
/ Т.И. Гопций. – Харьков, 1999. – 273 с.

2. Попов И.С. Кормление сельскохозяйственных 
животных. М.: Сельхозгиз, 1957.- 472 с.

3. Довідник по поживності кормів/За ред. М.М. Карпуся, 
І.П. Проскури, А.А. Плішка. – К.: «Урожай», 1978.-260 с. 

4. Практикум з годівлі сільськогосподарських куль-
тур /Ібатулін І.І., Панасенко Ю.О., Кононенко 
В.К. та ін. - К., 2000.-371 с.
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Вступ. Грунтові умови досить суттєво 
впливають на ріст і розвиток лісових культур 
сосни звичайної. Проте, до нинішнього часу 
в умовах Житомирського Полісся не зовсім 
досконало вивчені чинники, що змінюють їх 
ріст та розвиток. Крім цього не достатньо є 
вирішеним питання ефективного створення 
культур сосни звичайної (Pinus sylvestris) на 
різних типах ґрунтів Житомирського Полісся 
з урахуванням фітопатогенного навантажен-
ня в умовах свіжих та задернілих зрубів, а 
також створення культур в умовах незадо-
вільного природного поновлення.

Умови та методика досліджень. Всихан-
ня лісових культур в умовах Житомирського 
Полісся протягом останнього десятиліття 
набуло широкого розповсюдження [3]. Про-
блема цього явища полягає в тому, що до 
теперішнього часу у нашій країні не достат-
ньо ефективно діє система моніторингу лісо-
вих ґрунтів, спостереження за характером та 
проходженням процесів грунтотворення, а 
також фітопатологічна експертиза ділянок, 
що заліснюються на наявність збудників 
хвороб грибкового і бактеріального похо-
дження [3, 5]. В більшості випадків, нега-

тивний вплив ґрунтових факторів призво-
дить до відмирання лісових культур ще на 
початкових етапах онтогенезу. Особливо це 
питання злободенне на сьогоднішній день, 
адже від цього негативного явища потер-
пає 42,4% культур сосни звичайної в Жи-
томирському Поліссі. Збіднений поживний 
режим ґрунту, а також зміна рівня залягання 
ґрунтових вод, розвиток оглеєного горизон-
ту призводить до того, що культури сосни 
звичайної приживаються погано, а інколи і 
просто гинуть [4, 6]. Комплексна негативна 
дія цих факторів підсилюється збудниками 
різноманітних бактеріальних та грибкових 
хвороб, зокрема збудниками кільцевої гни-
лі, фомозу, бактеріозу, фузаріозу. Едафічні 
фактори навколишнього середовища діють 
на лісові культури протягом тривалого часу. 
Тому при негативному їх впливі може спо-
стерігатись як зменшення продуктивності в 
деревостанах, так і їх повна загибель [7, 9]. 
При проведенні досліджень щодо оцінки ста-
ну лісових культур сосни звичайної та харак-
теру впливу едафічних факторів на їх онто-
генез використовувались 3-4-річні культури 
сосни звичайної (Pinus sylvestris) на дерно-

ВПЛИВ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ В УМОВАХ 
ДП «МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО» ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Вступ. Розглядаються фактори, що впливають на ріст і розвиток 
лісових культур в умовах ДП «Малинське лісове господарство» Жи-
томирської області. Мета і завдання. Проаналізувати вплив еда-
фічних факторів на продуктивність лісових культур Малинського 
лісгоспу. Умови та методика досліджень. Дослідження проводи-
лись в лісорослинних умовах ДП „Малинське ЛГ”, що є найбільш 
типовими для умов Полісся України. Результати досліджень. 
Проведено оцінку впливу рівня ґрунтових вод на продуктивність 
лісів в умовах Малинського лісового господарства. Встановлено, 
що зниження рівня ґрунтових вод в умовах ДП „Малинське ЛГ” 
сприяє підвищенню небезпеки всихання лісових насаджень, а 
також розвитку фітопатогенних мікроорганізмів. Фітопатогенні 
бактерії Ervinia carotovora subsp. carotovora та Corynebacterium 
sepedonicum Spiekerman et Kotgoft сприяють проникненню ко-
реневої губки та опенька звичайного через покривні тканини 
в кореневі волоски лісових культур. Висновки. Встановлено, що 

оглеєння суттєво впливає на зниження приросту культур сосни звичайної, а в окремих випадках і 
взагалі може призводити до їх часткової загибелі. Зниження рівня залягання ґрунтових вод негатив-
но позначається на продуктивності насаджень сосни звичайної. Збудники Pseudomonas fluorescens, 
Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia carotovora subsp. atroseptica, Corynebacterium 
sepedonicum є воротами інфекції для проникнення кореневої губки, опенька осіннього в кореневу 
систему культур сосни звичайної.

Ключові слова: едатопи, продуктивність, лісові культури, грунтові умови, фітопатогени, коренева губка, 
опеньок звичайний.
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во-сильнопідзолистих супіщаних, дерново-
середньопідзолистих супіщаних, слабоогле-
єних, дерновосильнопідзолистих оглеєних 
грунтах. Грунтові розрізи приводили згідно 
з методикою Д. Г. Тихоненка [11]. Вміст гу-
мусу, оцінювали за методикою М. І. Полу-
пана [10]. Рівень залягання ґрунтових вод 
визначали за методикою Т. Н. Кулаковської 
[8]. Визначення рівня рН ґрунтового розчи-
ну проводили згідно методики Д. П. Алямов-
ського [1]. Статистичну обробку отриманих 
даних проводили згідно з Б. А. Доспеховим 
[5]. Фітопатологічні обстеження та виділен-
ня чистих культур збудників Pseudomonas 
fluorescens, Bacillus niesentericus, Strebtomices 
scabies, Ervinia carotovora subsp. carotovora 
Atroseptica, Corynebacterium sepedonicum 
проводили за методиками К. Г. Бельтюкової, 
М. С. Матишевскої, М. Л. Куліковської, С. С. 
Сидоренка [2].

Результати досліджень. Під час вивчення 
впливу ґрунтових умов на продуктивність 
культур P. sylvestris в умовах Українського, 
Слобідського та Іршанського лісництв ДП 

«Малинське ЛГ» протягом 2013–2015 років, 
нами було встановлено, що вагомий вплив 
на гомеостаз насаджень має тип ґрунту, вміст 
гумусу та ступінь його оглеєння. Нами вста-
новлено, що тип грунту та вміст гумусу до-
сить суттєво впливають на продуктивність 
насаджень (таблиця 1).

Згідно з результатами досліджень із ви-
вчення впливу типу грунту на продуктивність 
лісових насаджень протягом 2013-2015 років 
було встановлено, що на дерновосильнопі-
дзолистих грунтах Українського лісництва з 
вмістом гумусу в межах 0,6%, повнота в по-
рівнянні з 2013 роком знизилась до 0,4, а за-
паси до 210 м3/га. Аналогічна тенденція спо-
стерігається в Іршанському та Слобідському 
лісництвах ДП «Малинське ЛГ». На ділянках, 
де спостерігається зниження вмісту гумусу, 
також відслідковується спад продуктивності 
насаджень.

Результати досліджень свідчать про те, 
що стійко спостерігається тенденція зни-
ження продуктивності насаджень сосни 
звичайної на грунтах, де має місце заля-

1. Вплив грунтових умов на продуктивність лісових насаджень (середнє за 2013 – 2015 рр.)

2. Вплив глибини оглеєного горизону на продуктивність лісових насаджень  
сосни звичайної протягом 2013 – 2015 років (середнє)
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гання глеєвого горизонту на глибині від 45 
до 75 см (таблиця 2).

З вище приведених даних видно, що огле-
єння ґрунтового профілю досить суттєво 
впливає на продуктивність насаджень в до-
сліджуваних лісництвах. Особливо це стосу-
ється Іршанського лісництва, де до складу 
оглеєного горизонту входять захисні форми 
заліза.

Крім вище наведених даних, під час до-
сліджень брались до уваги такі показники, 
як рівень залягання грунтових вод в умовах 
Українського, Іршанського та Слобідського 
лісництв (таблиця 3).

Як видно з вищенаведених даних, внаслі-
док зниження рівня залягання ґрунтових вод 
відбувається стійке зниження продуктивності 

лісових насаджень на території Українського, 
Іршанського, Слобідського лісництв.

Протягом періоду досліджень нами та-
кож було встановлено, що на рівень про-
дуктивності насаджень суттєво впливають 
збудники грибкових і бактеріальних хвороб, 
а саме: Pseudomonas fluorescens, Bacillus 
niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia 
carotovora subsp. atroseptica, Corynebacterium 
sepedonicum, які не лише використовують 
фульвокислоти для задоволення власних фі-
зіологічних потреб, але і є воротами інфек-
ції кореневої губки та опенька звичайного в 
кореневу систему культур сосни звичайної 
(таблиця 4).

Фітопатологічні обстеження, проведені 
нами протягом 2013–2015 років, уражених 

3. Вплив глибини залягання ґрунтових вод на продуктивність насаджень
сосни звичайної (середнє за 2013 – 2015 роки)

4. Динаміка зниження продуктивності сосни звичайної під впливом збудників грибкових та 
бактеріальних хвороб в умовах Українського, Іршанського, Слобідського лісництв  
(середнє за 2013 – 2015 роки)
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хворобами лісових культур сосни звичайної 
довели, що збудники хвороб: Pseudomonas 
fluorescens, Bacillus niesentericus, Strebtomices 
scabies, Ervinia carotovora subsp. atroseptica, 
Corynebacterium sepedonicum суттєво зни-
жують продуктивність лісових насаджень в 
умовах Українського, Іршанського та Сло-
бідського лісництв. Нами встановлено, що 
саме вони завдяки своєму патологічному 
процесу руйнують покривні тканини (корок 

і фелоген), тим самим створюючи сприятливі 
умови для проникнення збудника кореневої 
губки та опенька осіннього. Тому вищена-
ведені нами види грибків та бактерій своїм 
життєвим циклом створюють сприятливі 
умови для проникнення всередину рослин-
ного організму Pinus sylvestris як кореневої 
губки так і опенька осіннього. При цьому 
спочатку відбувається зниження приросту на-
саджень, а згодом насадження взагалі гинуть.

1. В результаті вивчення впливу дерново-
сильнопідзолистого супіщаного, дерновосе-
редньопідзолистого супіщаного слабооглеє-
ного, дерновосильнопідзолистого оглеєного 
грунтів на приріст та продуктивність куль-
тур сосни звичайної було встановлено, що 
оглеєння суттєво впливає на зниження при-
росту культур сосни звичайної, а в окремих 
випадках і взагалі може призводити до їх 
часткової загибелі.

2. Зниження рівня залягання ґрунтових 
вод негативно позначається на продуктив-
ності насаджень сосни звичайної. Зокрема 
це призводить до послаблення імунітету та 
всихання культур сосни звичайної.

3. Збудники Pseudomonas fluorescens, Bacillus 
niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia 
carotovora subsp. atroseptica, Corynebacterium 
sepedonicum є воротами інфекції для про-
никнення кореневої губки, опенька осіннього 
в кореневу систему культур сосни звичайної. 
Подальші наші дослідження мають бути спря-
мовані на поглиблене вивчення причин всихання 
культур сосни звичайної, а також вплив фунгі-
цидної дії на збудників Pseudomonas fluorescens, 
Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia 
carotovora subsp. atroseptica, Corynebacterium 
sepedonicum в умовах базового та тимчасових 
розсадників Слобідського, Іршанського, Україн-
ського лісництв ДП «Малинського ЛГ».
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Незважаючи на високі темпи розвитку ви-
робництва хімічних волокон, потреба народ-
ного господарства в натуральному волокні з 
кожним роком лише зростає. Це пов’язано з 
тим, що деякі види виробів із льону не мо-
жуть бути повністю заміненими виробами із 
хімічних волокон. Такі тканини використову-
ють в автомобільній, резиновій, взуттєвій, а 
також в багатьох інших видах промисловості 
[1]. Побутові тканини красиві і надійні, во-
лодіють високою гігроскопічністю і тепло-
провідністю. В результаті хімічних процедур 
льняні тканини набувають м’якості і білизни. 
Їх широко використовують для постільної і 
натільної білизни, суконь, костюмів, сорочок 
і багатьох інших виробів.

Значної шкоди льонарству завдає така 
небезпечна хвороба як  фузаріоз (Fusarium 
oxysporum Schlecht. f. lini. Snyd. Et Hens-
Fusarium lini Bolley.). В певні роки вона може 
знизити урожай льону до 20 % і більше. При 
ранньому ураженні рослини не дають вро-
жаю. При сильному ураженні дорослих рос-
лин урожай льоносоломки зменшується у 2 
рази, номер волокна – у 2-3 рази, а урожай 
насіння – в 6-7 разів. Крім того, різко зни-
жується схожість насіння та вміст у ньому 
жиру [2].

В різних ґрунтово-кліматичних зонах в за-
лежності від температури і вологості, куль-
тури землеробства і проведення захисних 
заходів ураженість льону хворобами і шкідни-
ками різко відрізняється. При сухій і жаркій 
погоді посіви льону більше пошкоджуються 
шкідниками і уражуються бактеріальними 
хворобами, а при вологій і прохолодній – 
грибними [3, 4].

Виведення і впровадження у виробництво 
стійких до хвороб і шкідників сортів було і є 
важливим фактором не тільки збереження 
врожаю та якості продукції, а й самої про-
дукції в цілому. Так, впровадження навіть від-
носно стійких сортів сільськогосподарських 
культур дозволяє зменшити річні обробки 
пестицидами до 50% [5, 6].

Методика досліджень. Науково-дослідна 
робота в Інституті сільського господарства 
Полісся НААН ґрунтується на створеному 
в попередні роки вихідному і селекційно-
му матеріалі, який вивчається на різних 
етапах селекційного процесу. З метою ви-
явлення найбільш стійких перспективних в 
умовах Полісся сортів льону до фузаріозного 
в’янення в 2013-2015 роках вивчали 15 сор-
тозразків у дослідному розсаднику.

Агротехніка  вирощування льону-довгунця 
загальноприйнята для даної зони. Попере-
дник – овес. Під основний обробіток внесено 
мінеральні добрива з розрахунку N30Р60К90. 
Сівбу проводили в оптимальні строки з нор-
мою висіву 22 млн. шт./га. В якості стандар-
тів використано сорти Світанок, Надія, Мо-
гильовський 2, Журавка. 

Дослідження проводили у відповідності із 
загальноприйнятими методиками [7, 8, 9, 
10]. Перед висівом на ділянках досліду ство-
рювали штучно інфекційний фон (рівномірно 
вносили в ґрунт  по 50-60 г/м2 за 5-6 днів до 
посіву уражену збудником фузаріозу соломку 
льону-довгунця, яку попередньо подрібню-
вали на відрізки довжиною 1,0-1,5 см). За 
вегетаційний період культури здійснювали 4 
обліки на ураженість їх збудником фузаріозу, 
починаючи з появи сходів до збирання. 

СТІЙКІСТЬ СЕЛЕКЦІЙНИХ НОМЕРІВ 
ЛЬОНУ ДО ФУЗАРІОЗНОГО В’ЯНЕННЯ

Вступ. Хімічні засоби захисту від фузаріозного в’янення не по-
вною мірою здатні захистити льон від цієї інфекції в зв’язку з тим, 
що збудник хвороби знаходиться в ґрунті. Тому надійним прийо-
мом захисту є виведення і впровадження у виробництво стійких 
щодо хвороби сортів.  Мета даної роботи полягала в проведенні 
випробування селекційних номерів льону на інфекційному фоні 

до фузаріозного в’янення. Результати досліджень. За результатами проведених спостережень і облі-
ків відібрано 3 перспективних сортономера льону відносно стійких до хвороби з ураженістю рослин 
до 5 відсотків, 3 – з ураженістю рослин від 5 до 10 відсотків і 5 – середньоуражених (30-45%). Серед 
них рекомендовано для застосування в селекційній роботі найбільш придатні за комплексом госпо-
дарсько-корисних ознак: номери 96-1221 (ураженість становила 5,9%, при ступені розвитку хвороби 
4,7%, 01-1418 (4,9/4,1%), 91-1260 (5,9/5,2%). Висновки. Відбір стійких сортономерів для подальшої 
селекції і вирощування забезпечує стабільно високі врожаї культури, а також сприяє зниженню пес-
тицидного навантаження на навколишнє середовище.

Ключові слова: сорт, льон-довгунець, фузаріозне в’янення, інфекційний фон, стійкість. 
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1. Ураженість фузаріозним в’яненням перспективних номерів льону  
на інфекційному фоні (середнє 2013-2015 рр.), %

Результати досліджень. За результатами 
проведених спостережень і обліків відібрано 
3 перспективних сортономера льону відносно 
стійких до хвороби з ураженістю рослин до 
5 відсотків, 3 – з ураженістю рослин від 5 до 
10 відсотків і 5 середньоуражених (30-45%). 
Серед них рекомендовано для застосування 
в селекційній роботі найбільш придатні за 
комплексом господарсько-корисних ознак: 
номери 96-1221 (ураженість становила 5,9 %, 
при ступені розвитку хвороби 4,7%, 01-1418 
(4,9/4,1%), 91-1260 (5,9/5,2 %). Дані сорто-
номери за три роки показали підвищений 
імунітет до фузаріозного в’янення  у пері-
од вегетації від сходів до цвітіння. Виділені 
сортономери за стійкістю до фузаріозного 
в’янення були на рівні стандартів, лише деякі 
поступалися в незначній мірі. Але всі вони 
є надійним генетичним джерелом стійкості 
до цієї інфекції і можуть використовуватися 
в селекційній роботі.

В дослідному розсаднику у сортів стандар-
тів Світанок ураженість становила 7,7% при 
ступені розвитку хвороби 7,0%, Журавка – 
відповідно 9,3/7,4%. В 2015 році стандартний 
толерантний (стійкий) до фузаріозу сорт На-
дія був уражений в середньому на 6,8 % при 
ступені розвитку хвороби 3,7%, а коефіцієнт 
ураженості становив 0,25, Могильовський – 2 
(5,6/5,6 %), коефіцієнт ураженості становив 
0,3 (табл. 1). 

Виділено також 3 перспективних номери 
льону для використання як вихідні форми, які 

є середньостійкими до хвороби з ураженістю 
від 6 до 10%, серед них рекомендовано для 
застосування в селекційній роботі: номери 
04-1060, де ураженість становила 6,3 % при 
ступені розвитку хвороби 4,1 %; номер 04-
1070 – ураженість 9,6 %, ступінь розвитку 
хвороби 7,4 %; номер 01-1432 – ураженість 
9,3 %, ступінь розвитку хвороби 8,1 %.

Абсолютно стійких сортів та сортономе-
рів льону-довгунця до збудника фузаріозного 
в’янення не виявлено. Найбільшу стійкість в 
умовах інфекційного фону показали сорто-
зразки: 96-1221, 04-1060, 01-1418.

Ураженість  рослин льону-довгунця фуза-
ріозним в’яненням по-різному впливала на 
морфологічну будову стебел та врожайність 
соломи і насіння, (табл. 2.). 

Врожайність соломи була в межах 30,4-
59,8 ц/га, а насіння  3,9-9,1 ц/га.  Найбільш 
стійкі сортономери стабільно за три роки 
показали і вищу, або на рівні урожайність 
в порівнянні з сортами стандартами. А саме 
номери 96-1221, 04-1060, 01-1418 мали 
урожайність соломи та насіння відповідно 
54,7/7,4 ц/га; 56,8/8,6 ц/га; 50,6/7,5 ц/га, 
тоді як стандарти Світанок – 50,1-8,4 ц/га; 
Надія – 47,7/7,8 ц/га; Журавка – 41,5/7,0 ц/
га; Могильовський-2 – 59,8/9,1 ц/га.

 Середньостійкі до хвороби сортономе-
ри з ураженістю від 6 до 10%: 91-1260; 04-
1070; 01-1432 мали дещо нижчу врожайність 
відповідно 44,8/7,7 ц/га; 42,6/6,7 ц/га; 
41,0/5,7 ц/га. 
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За отриманими даними можна зробити ви-
сновок, що ступінь ураженості рослин льону-
довгунця збудником фузаріозного в’янення 
суттєво впливає на їх ріст, розвиток і про-
дуктивність. Відбір стійких сортономерів для 
вирощування і подальшої селекції забезпечує 

можливість отримання стабільно високих 
врожаїв культури, а також сприяє зниженню 
пестицидного навантаження на навколишнє 
середовище за рахунок зменшення викорис-
тання пестицидів.

1. Абсолютно стійких сортів та сортономе-
рів льону-довгунця до збудника фузаріозного 
в’янення не виявлено. Виділено 3 сортозраз-
ки з підвищеною стійкістю до фузаріозного 
вянення з розвитком хвороби від 1 до 5 %, 
3 – з ураженістю рослин культури 5,0-10,0 %, 
та 5 – середньоуражених 30,0-45,0 %. Най-
більш стійкими та продуктивними в умовах 

інфекційного фону виявились сортозразки: 
96-1221, 04-1060, 01-1418.

2. Відбір стійких сортономерів для ви-
рощування і подальшої селекції забезпечує 
стабільно високі врожаї культури, а також 
сприяє зниженню пестицидного наванта-
ження на навколишнє середовище. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
КУЛЬТУР  НА ТЕРИТОРІАЛЬНО 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Вступ. Для підвищення продуктивності аграрного виробни-
цтва важливим є додержання оптимальної науково обґрун-
тованої структури посівних площ, яка забезпечує отримання 
максимальної кількості сільськогосподарської продукції та  
відтворення родючості ґрунтів. Мета. Встановити  сучасні  
тенденції  динамічних змін в  структурі посівних площ на 
територіально-регіональному рівні і обґрунтувати напрями  
та шляхи   її оптимізації. Методи.   Системного аналізу і син-
тезу, порівняння.  Результати. Протягом  останніх  років у 
Житомирській області  відбулися  суттєві   зміни в формуванні  
структури посівних площ. В загальному ці зміни  виражені, 
передусім у підвищенні частки  посівів найбільш прибутко-
вих технічних  культур (на 62,9-59,7%) у загальній посівній 

площі та зниженні частки кормових культур  (на 13,8-38,0%), жита озимого, ячменю,  зернобобових, 
картоплі, льону. Спеціалізація виробництва має чітко виражений рослинницький напрямок. Тому 
сільськогосподарське виробництво більше спрямоване на комерційну складову, ніж на оптимізацію 
землекористування. Цьому сприяють стабільні ціни та попит на комерційно привабливі експортно 
орієнтовані культури.  Зазначене  вказує на те, що  сучасна структура посівних площ  на регіональ-
ному рівні не відповідає принципам раціонального природокористування. Висновки.  На землях, які 
знаходяться в інтенсивному землеробстві,  необхідно змінити структуру посівних площ таким чином, 
аби вирощування польових культур в сівозмінах забезпечувало охорону ґрунтів від ерозії і  супрово-
джувалось підвищенням родючості грунту. З наукової точки зору потрібно зменшувати   частку по-
сівів провідних товарних культур, але при цьому не знижувати частку валового збору  цих культур, 
що можливо за умови підвищення  їх врожайності. 

Ключові слова:  раціональне використання земельних ресурсів, кон’юнктура ринку, структура посівних 
площ,  оптимізація, родючість грунту.

Ефективність сільськогосподарського 
виробництва багато в чому залежить  від 
територіального розміщення окремих видів 
сільськогосподарських культур і спеціаліза-
ції рослинництва по економічних районах, 
природно-економічних зонах, адміністра-
тивних і господарських одиницях з ураху-
ванням природно–кліматичних та економіч-
них умов [1]. 

Структурні зміни, які відбулися у сіль-
ськогосподарському виробництві внаслідок 
реформування галузі та загострення еко-
номічної кризи останніх років, стало при-
чиною виникнення цілої низки проблем: 
безупинне скорочення тваринницької га-
лузі, постійний дефіцит обігових коштів у 
переважній більшості товаровиробників 

та високі ставки банківських кредитів. З 
однієї сторони це   призводить  до  спаду 
сільськогосподарського виробництва, з ін-
шої – відмічено появу нових інвестиційних 
компаній, які орендують по сотні тисяч 
гектарів земель сільськогосподарського 
призначення. У зв’язку з цим відбувається 
порушення засад ефективного землекорис-
тування через зміни контурів, параметрів та 
масштабів земельних і майнових комплексів 
виробничо-господарських структур [2,3]. В 
останні роки під впливом економічно-ор-
ганізаційних чинників істотно змінюється  
науково-обґрунтоване розміщення культур у 
сівозмінах, що часто веде до суттєвого недо-
бору  продукції рослинництва [4]. Структура 
посівних площ, що склалась в Україні, не 
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завжди відповідає біологічним особливос-
тям вирощування культур, кліматичним і 
ґрунтовим ресурсам, внаслідок чого знизи-
лось ефективне використання земельних 
ресурсів.   Тому визначення оптимальної 
структури посівних площ перетворюється 
на особливо актуальне завдання, оскільки 
із можливих варіантів розвитку рільництва 
треба вибрати найефективніші, аби підви-
щити екологічну, економічну й соціальну 
значимість прийнятих рішень щодо розви-
тку і пошуку шляхів та резервів підвищення 
ефективності сільськогосподарського вироб-
ництва.  Оптимізація  структури  посівних  
площ  особливо  актуальна  в  теперішній 
час,  коли  кон’юнктура  ринку  потребує  
вирощування   культур,  які   дають  вагомий  
прибуток  сьогодні (зернові, кукурудза, рі-
пак,  соя, соняшник).

Мета досліджень – встановити  сучасні  
тенденції  динамічних змін в  структурі по-
сівних площ на територіально регіонально-
му рівні і обґрунтувати напрями та  шляхи   
її оптимізації. 

Методика досліджень.  За напрямком 
досліджень опирались на цілісну систему 
теоретичних знань і практичного досвіду, 
які відображають об’єктивно існуючі від-
носини і зв’язки між явищами об’єктивної 
реальності. Узагальнені знання допомагають 
об’єктивно інтерпретувати результати емпі-
ричних досліджень у практичну площину, 
яка реалізується в економічній ефективнос-
ті виробництва і ґрунтується на  механізмі 
формування оптимізованого агроландшаф-
ту, за яким визначається напрямок спеціа-
лізації суб’єкта господарювання. 

Предметом  досліджень були: агроеколо-
гічний потенціал ґрунтового покриву Жи-
томирської області, сівозміни, показники 
сучасної  структури посівних площ,  орга-
нізаційні і агротехнічні заходи щодо  фор-
мування оптимізованого агроландшафту.  
Ґрунтово-кліматичні умови Житомирської 
області мають свої особливості в формуван-
ні структури посівів та визначенні спеціалі-
зації виробництва, які  якраз і визначаються 
цими самими умовами. 

Результати досліджень. Проведені со-
ціально-економічні реформи в аграрному 
секторі  ініціювали створення різних агро-
формувань.  Так, в  Житомирській  області 
господарства за розміром розподіляються 
на фермерські з площею ріллі до 150 га; 
приватні, які орендують    земельний фонд  
з площею орної землі  до 700 га і крупні 

господарства, які мають  більше 1000 га 
ріллі. Протягом останніх 15 років в сіль-
ськогосподарських підприємствах області 
спостерігається чітка тенденція до постій-
ного скорочення поголів’я ВРХ. Виробни-
цтво м’ясомолочної продукції сконцентру-
валось переважно в приватному секторі та 
фермерських господарствах. Натомість, у 
середніх і крупнотоварних господарствах 
розширюються посіви комерційно прива-
бливих експортно орієнтованих культур, 
особливо   в   інвестиційних агрохолдинго-
вих компаніях. 

Структурно динамічний аналіз посівної 
площі Житомирської  області  засвідчив, що 
впродовж  останніх  років  відбулося фор-
мування регіональної структури посівних 
площ, що призвело  до  її суттєвих змін. 
Структура посівних площ з її змінами  ві-
дображена в таблицях 1 і 2.   В загальному  
ці зміни  виражені передусім у підвищенні 
частки  технічних  культур (на 62,9-59,7%)  
у загальній посівній площі та  зниженні част-
ки кормових культур  (на 13,8-38,0%). 

В зв’язку з тим, що технічні культури є 
високорентабельними, вони  висівають-
ся на необґрунтовано великих площах.  В 
останні роки особливо збільшилася частка 
площ під соєю в загальній посівній площі 
- з 11,9 до 24,3% у поліському регіоні, і   з  
14,1 до  32,6% у лісостепу. Спостерігаєть-
ся чітка тенденція до зростання площ під 
соняшником, особливо в зоні Полісся, де в  
структурі посівних площ цього регіону він 
займає 9,1-11,2%. Зокрема, під урожай 2015 
року  в зоні Полісся посівні площі соняшни-
ку збільшилися порівняно з 2013 роком на 
35,2 відносних відсотків.  Це вказує на те, що  
обсяги вирощування цієї культури в  цій зоні   
високі. У лісостеповій зоні  посівні площі 
соняшнику  в останні роки  стабілізувались 
на рівні 6,1-6,3%. Відомо, що  ця культура  
забезпечує високий рівень рентабельності, 
однак  вирощування соняшнику є  пробле-
матичним, оскільки він є агресивною куль-
турою щодо  родючості грунту. Після  його 
вирощування   знижується   урожайність на-
ступних 2-3 культур, що є дуже негативним 
явищем.  В сівозмінах  соняшник  повинен  
висіватися  не раніше, ніж через 7-9 років. 
Збільшення  площ  соняшнику в структурі 
посівів, за межі допустимого рівня,  призво-
дить до порушення науково обґрунтованого 
чергування культур в сівозмінах. 

Економічно привабливою культурою є  
також ріпак озимий, в той час з найвищими 
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ризиками при вирощуванні. Аналіз показує, 
що в останні роки площі його в структурі 
посівів  скоротились:  в зоні Полісся  з 5,2 
до 3,5%,  в зоні  Лісостепу    з 4,2 до 2,5%.   
Науковий прогноз засвідчує, що враховуючи 
низьку зимостійкість ріпаку озимого, по-
дальше збільшення його посівів недоцільне.

Вирощування інтенсивних енергонасиче-
них культур (соняшнику, ріпаку, кукурудзи) 
потребує значних витрат матеріальних і 
енергетичних ресурсів (застосування під-
вищених норм органічних і мінеральних 
добрив, пестицидів, неодноразовий міжряд-
ний обробіток  грунту тощо).  Часто отри-

мання врожаю цих культур здійснюється за 
рахунок реалізації потенційної  родючості 
грунту, що нерідко спостерігається в прак-
тиці сільськогосподарського виробництва,  
в результаті чого розвивається дегуміфіка-
ція грунту, агрохімічна деградація, поси-
люються прояви ерозійних та посушливих 
явищ. Виходячи з нормативів повернення 
соняшнику на попереднє місце вирощуван-
ня (через 7-9 років) його частка в структурі 
посівів не повинна перевищувати 10%. Це 
стосується і інших технічних культур, площі 
яких зросли без належного наукового об-
ґрунтування.

Таблиця 1. Структурні зрушення посівних площ  в  сільськогосподарських   
підприємствах зони Полісся Житомирської області
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Відомо, що велике значення для отриман-
ня  стабільних врожаїв зернових культур має 
ступінь насиченості  ними ріллі. Максималь-
на врожайність досягається при наявності їх 
в структурі ріллі в межах  50-55%. Найбіль-
шу частку зернові культури займали в 2013 
році  - в зоні Полісся  - 60%, в    Лісостепу 
- 63%. За останні два роки (2013-2014 рр.) 
намітилась стабілізація посівних площ під 
зерновими культурами. В 2015 році частка їх 
у загальній посівній площі сягала оптималь-
ного рівня і становила: у зоні Полісся - 49%, 
зоні Лісостепу - 50%. Така частка у загальній 
посівній площі відповідає нормативам опти-
мального співвідношення культур у сівоз-
мінах, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України № 164 від 11 лютого 2010 
року.  Однак слід зазначити, що збільшення  
площ під  зерновими культурами,  в  осно-
вному  відбувається  за рахунок  кукурудзи  
на  зерно.  З наукової точки зору  збільшення 
питомої ваги зернових культур в оптималь-
них межах у сівозмінах, як за рахунок озимої 
пшениці так і за рахунок кукурудзи, не при-
зводить до зниження врожайності зернових 
культур, як  після окремих попередників, так 
і в сівозмінах в цілому. 

 Аналіз засвідчує, що серед зернових 
культур пріоритетною за масштабами ви-
рощування сільськогосподарських культур 
є кукурудза на зерно з об’ємом вирощу-
вання у зоні Полісся  22,5-28,3%, у лісосте-
повій -  26,2-39,6%. Для кукурудзи  осно-
вним резервом підвищення її урожайності 
є  обов’язкове раціональне використання 
органічних і мінеральних добрив.  За пло-
щею  вирощування  ця культура  перевищує  
пшеницю озиму:  в зоні Полісся в  1,4 раза, 
в зоні Лісостепу  - в 1,9 раза.  Це вказує на 
те, що обсяги вирощування цієї культури  
високі, однак посіви кукурудзи  на зерно в 
структурі зернового клину мають становити  
не більше  8-10%. Суттєве зниження цін на 
кукурудзу на початку 2013–2014 маркетин-
гових років  вплинуло на зменшення площ 
під цією культурою. Так, в  2015 році  частка 
її посівів зменшилась до 2013 року: у зоні 
Полісся  на 12,8, у зоні Лісостепу - на 35 від-
носних відсотків.  

Відомо, що озимі зернові культури тради-
ційно складають значну частину зернового 
клину.  Пшениця озима  була й залишаєть-
ся основною продовольчою культурою, за  
рахунок якої забезпечується більшість вну-
трішніх продовольчих потреб в зерні, част-
ково потреби галузі тваринництва та фор-

мується експортний зерновий фонд. Тому 
ця культура  традиційно  важлива складова 
сівозмін і  займає  вона  в зоні Полісся близь-
ко 14-16%  структури,    в зоні Лісостепу 
– 13,5%.  

Серед зернових культур у зоні Полісся 
традиційною культурою є жито озиме, що 
обумовлено  наявністю в   північних районах  
Житомирської області піщаних і супіщаних 
ґрунтів. В структурі посівних площ жито 
озиме  займає  3-9%.  Однак  слід відмітити, 
що в останні роки як у   зоні Полісся,  так і  
в лісостеповій зоні намітилась чітка тенден-
ція до  зменшення  частки  жита озимого  в 
загальній посівній площі. Якщо в 2013 році 
частка озимого жита в зоні Полісся стано-
вила  9%, в зоні Лісостепу - 0,6%, то  в 2015 
році частка цієї культури в загальній посів-
ній площі зменшилась відповідно  до 3% і 
0,3%  або на 67 і 51 відносних відсотків.

В зоні Полісся  в останні роки збільши-
лись площі тритикала озимого. Ця культу-
ра  створена шляхом гібридизації пшениці і 
жита. Тритикале озиме більш вимогливе до 
умов вирощування,  ніж  жито, однак менш  
вимогливе до умов  вирощування порівняно 
з озимою пшеницею. Ця культура   менше 
реагує на попередники, родючість ґрунту, 
строки сівби, порушення  елементів техно-
логії вирощування.  Тому  дає добрий уро-
жай на малородючих ґрунтах зони Полісся, 
в більшості  випадках кращий, ніж  озима 
пшениця. 

На сьогодні спостерігається тенденція до 
скорочення посівів ячменю ярого, як в зоні  
Полісся, так і  лісостеповій зоні  (відповідно 
на 15,9 і 15,5 відносних відсотків). Низьку 
питому вагу в структурі посівних площ за-
ймають яра пшениця і гречка (0,7%). Змен-
шились  площі  під  зернобобовими культу-
рами, що є негативним явищем, оскільки  ці 
культури сприяють підвищенню родючості 
грунту, покращенню  його структури, на-
громадженню біологічного азоту.  Крім того 
скорочення посівів зернобобових культур 
позбавляє  тваринництво високобілкових 
кормів.  Указані  тенденції  й  недотримання   
сівозмін  не  сприяють оптимізації земле-
користування та негативно  впливають  на  
фітосанітарний стан ґрунту і рослин. 

У господарствах області зовсім невелика 
частина представлена кормовими культу-
рами, які мають тенденцію до скорочення. 
Зменшення в структурі посівних площ част-
ки  кормової групи погіршує якісний склад 
попередників для пшениці озимої, підриває 
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кормову базу для тваринництва, що усклад-
нює і без того недостатнє виробництво орга-
нічних добрив для оптимізації агрохімічних  
властивостей грунту.   У сьогоднішніх умо-
вах господарювання  35% зернових висіва-
ється по стерньових попередниках.

В поліських районах області на дерново-
підзолистих  ґрунтах високий адаптивний 
потенціал має вирощування традиційних  
культур, таких як  картопля, льону, жито 
озиме, люпин. Ці культури толерантні до  
кислої реакції ґрунтового середовища. Про-
те   в останні роки   зменшились  посівні  
площі  під  картоплею (на 19,6%).  Однак  

намітилася тенденція до розширення площ  
картоплі у великих сільськогосподарських 
підприємствах, переважно інвесторів. 

За останні 20 років виробництво льону 
довгунця значно скоротилось. У 1986-1990 
рр. середньорічна площа посівів льону в об-
ласті складала  48,8 тис. га.  У 1990-2000 
рр. посівні площі цієї культури зменшилися 
до 4,7 тис. га.  З високорентабельної галу-
зі льонарство перетворилося  на збиткову, 
що призвело до втрат зацікавленості сіль-
госпвиробників у вирощуванні льону (че-
рез відсутність ринків збуту вирощеної про-
дукції).  Як наслідок, посівна площа льону  

Таблиця 2. Структурні зрушення посівних площ  в  сільськогосподарських  підприємствах  
зони лісостепу Житомирської області

О
 п

ти
м

із
ац

ія
 п

о
сі

вн
их

 п
ло

щ
 с

іл
ьс

ьк
о

го
сп

од
ар

сь
ки

х 
ку

ль
ту

р
  н

а 
те

р
ит

о
р

іа
ль

но
 р

ег
іо

на
ль

но
м

у 
р

ів
ні



52 Випуск 9•2016

скоротилась  з 8,8 тис. га у 2004 р. до 7 га 
у 2010 році. Основна причина такого стану 
вбачається у порушенні рекомендованого 
відсотка посівної площі технічних культур в 
бік завищення. В останні роки  (2013-2014) 
в зоні Полісся простежується тенденція до 
збільшення  площ льону олійного, який є 
перспективною культурою і альтернативою 
ріпаку.  Однак в структурі посівних площ 
льон олійний   займає ще  незначну площу 
- 0,1-0,4%.

Таким чином структурно динамічний 
аналіз посівної площі засвідчує, що спеці-
алізація виробництва має чітко виражений 
рослинницький напрямок, оскільки спо-
стерігається скорочення посівних площ 
під кормовими культурами і небезпечне, з 
екологічної точки зору, розширення посівів 
найбільш прибутково інтенсивних культур. 
Вирощування таких культур, які чітко під-
порядковані кон’юнктурі ринку, впливає 
на формування сучасної  структури посів-
них площ, обумовлює  зміни в сівозмінах 
та подальше зниження родючості ґрунтів, в 
кінцевому результаті  призводить до знижен-
ня   ефективності використання земельних 
ресурсів.  Поряд з цим значна частка про-
сапних культур в структурі посівних площ 
обумовлює високий рівень технологічного 

навантаження на ґрунтовий покрив, який 
перевищує його екологічну стійкість (буфер-
ність), що матиме в майбутньому  не тільки 
екологічні, а й економічні негаразди.  

Встановлено, що аргументи на користь 
розширення посівних площ  технічних куль-
тур за межі  допустимих  поки  що носять 
віртуальний характер і не мають експери-
ментальної доказової бази.  Тому науковий 
прогноз засвідчує, що підвищення ефектив-
ності аграрного комплексу шляхом  збіль-
шення кількості посівів прибуткових культур 
є недоцільним. Сьогодні  сільськогосподар-
ські підприємства не мають можливості на 
великих площах  витримувати науковооб-
грунтовані агротехнології (екстенсивний 
метод, принцип стихії) в зв’язку з низькою 
платоспроможністю. Тому в сівозмінах слід 
оптимізувати площі  енергоємних культур, 
замінюючи їх іншими культурами. 

Проведений  аналіз  результатів  діяльнос-
ті  сільськогосподарських  підприємств  Жи-
томирської  області  засвідчує, що сучасна 
структура посівних площ  на регіональному 
територіальному рівні не відповідає принци-
пам раціонального природокористування, 
тому що  сільськогосподарське виробництво 
більше спрямоване на комерційну складо-
ву, ніж на оптимізацію землекористування. 

Таблиця 3. Рекомендована структура посівних площ основних сільськогосподарських  
культур з врахуванням   природно-ґрунтових зон
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Цьому сприяють стабільні ціни та попит на 
комерційно привабливі експортно орієнто-
вані культури. 

На землях, які знаходяться в інтенсивному 
землеробстві,  необхідно змінити структуру 
посівних в сівозмінах таким чином аби ви-
рощування польових культур забезпечувало 
охорону ґрунтів від ерозії і  супроводжувалось 
підвищенням родючості грунту. В ринкових 
умовах незаперечною є необхідність удоско-
налення структури посівних площ на основі 
адаптивно-ландшафтних підходів  до органі-
зації території агроформувань з обов’язковим 
врахуванням ресурсного забезпечення 
суб’єктів господарювання  і ґрунтово-кліма-
тичних особливостей регіону. 

Вдосконалення структури посівних площ 
проводиться двома шляхами:

   перший  включає заміну менш вро-
жайних культур і сортів більш врожайними.  
З наукової точки зору потрібно не збільшу-
вати  частку провідних енергетичних куль-
тур, а підвищувати їх урожаї і  валові збори, 
на основі впровадження новітніх техноло-
гій  вирощування, не змінюючи при цьо-
му системи ведення господарства, що  має 
забезпечити високий рівень ефективності 

виробництва  при оптимальному рівні по-
сівних площ;

   другий пов’язаний з перебудовою 
системи ведення господарства, а саме, по-
глиблення міжгосподарської і внутрішньо-
господарської спеціалізації, що змінює склад 
і поєднання галузей, взаємозв’язок між зем-
леробством і тваринництвом, що  викликає 
організаційні зміни в господарстві, в тому 
числі і в структурі посівних площ.

Рекомендована структура посівних площ 
основних сільськогосподарських культур з 
врахуванням   природно-ґрунтових зон наве-
дена в таблиці 3.  Запропоновані параметри  
структури посівних площ дають можливість 
висівати основні зернові культури по кращих 
попередниках, отримувати більш високі   еко-
номічні  показники  діяльності та покращити 
фітосанітарний стан  в сівозмінах.  За умови 
застосування інтегрованої системи захисту, 
чіткого дотримання науково обґрунтованого 
чергування культур в сівозміні, повного та 
збалансованого забезпечення культур пожив-
ними елементами шляхом внесення органіч-
них та мінеральних добрив частка окремих 
груп культур в сівозміні може бути зменшена 
або збільшена на 5-7%.

Структура посівних площ - одним з голо-
вних показників агроекономічного обґрунту-
вання проектів внутрішньогосподарського 
землеустрою. Вона впливає на врожайність 
сільськогосподарських культур, динаміку 
ґрунтової родючості, стан кормової бази.  
До порушень встановлених вимог чергуван-
ня сільськогосподарських культур у сівозмі-
нах або навіть беззмінних посівів спонукає 
кон’юнктура ринку сільськогосподарської про-
дукції. Цьому сприяють стабільні ціни та 
попит на комерційно привабливі експортно 
орієнтовані культури. За ринкових відносин в 
аграрному секторі вплив економічних факто-
рів на сівозміну помітно зростає і вони часто 

стають домінуючими порівняно з агроеко-
логічними причинами. Тому для підвищення 
продуктивності аграрного виробництва важ-
ливим є додержання оптимальної науково 
обґрунтованої структури посівних площ, яка 
досягається максимальним насиченням  сівоз-
мін окремими культурами згідно спеціаліза-
цію господарства, але не веде до порушення 
екологічного балансу у агроценозах, забезпе-
чує отримання максимальної кількості сіль-
ськогосподарської продукції та  відтворення 
родючості ґрунтів за умови застосування від-
повідних систем удобрення, обробітку ґрунту 
та захисту рослин, дає можливість найбільш 
продуктивно використовувати ріллю.
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ІСГП

Постановка проблеми. Останні роки функ-
ціонування вітчизняної хмелярської галузі 
спеціалісти оцінюють як критичні. Великі пи-
воварні компанії з іноземним капіталом, які 
сьогодні займають монопольне становище на 
ринку, обмежили використання вітчизняної 
хмелесировини через власну зацікавленість 
в постачанні хмелепродуктів іноземного ви-
робництва.

Якість вітчизняної хмелепродукції не по-
ступається закордонній, особливо ароматич-
них сортів хмелю, адже агрокліматичні умови 
Полісся України найбільш повно відповідають 
вирощуванню саме цього типу хмелю, який 
традиційно має попит на ринку. 

Нині актуальними є стабілізація, подаль-
ший розвиток та підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняної галузі хмелярства 
за рахунок зростання урожайності хмільни-
ків, покращення якості хмелю, що сприятиме 
підвищенню економічної ефективності його 
виробництва та переробки, удосконаленню 
економічних відносин між агентами ринку. 

Методика дослідження. Теоретичною та 
методологічною основою дослідження були 
наукові праці провідних вітчизняних вчених 
з проблем функціонування та розвитку галузі 
хмелярства. 

Метою дослідження є проведення комплек-
сного аналізу стану, визначення проблем та 

ХМЕЛЯРСТВО УКРАЇНИ:  
ШЛЯХИ ВИХОДУ З КРИЗИ

Вступ. В умовах загострення конкуренції галузь хмелярства, як 
і весь агропромисловий комплекс країни, особливо потребує 
системних трансформацій, кінцевою метою яких має стати 
перехід до високотехнологічного та ресурсозберігаючого ви-
робництва хмелю з відповідною результативністю і конкурен-
тоздатністю. Мета. Аналіз сучасного стану вітчизняної галузі 
хмелярства, визначення проблем та перспектив її подальшого 
розвитку. Методи. В дослідженні використано комплекс ме-
тодів (економіко-статистичний, аналізу та синтезу, моногра-
фічний та порівняння). Результати. В даній статті досліджено 
сучасний стан галузі хмелярства в Україні, експортно-імпортні 
операції на ринку хмелю. Визначено щорічну потребу галузі 
в садивному матеріалі, добривах, засобах захисту та техніці 
на період до 2020 року. Розраховано потребу коштів для ви-
ходу галузі зі стану стагнації та здійснено прогноз економічної 
ефективності галузі хмелярства до 2020 року. Реалізація за-

ходів, спрямованих на конкурентоспроможний розвиток галузі хмелярства дозволить: збільшити до 
2020 року продуктивні площі хмелю до 415,4 га; довести обсяги його валового виробництва у 2020 
році до 872,3 т за урожайності 21 ц/га; забезпечити щорічний обсяг виробництва саджанців хмелю 
високих репродукцій на рівні 25-50 тис. шт.; поліпшити якісні показники хмелепродукції; забезпечити 
стабільність у роботі сільськогосподарських підприємств; зберегти наявні, відновити й створити нові 
виробничі потужності для виробництва хмелепродукції. Висновки. Впровадження науковообґрунтова-
них заходів дозволить стабілізувати становище в галузі, не допустити подальшого скорочення площ 
хмільників, призупинити спад виробництва хмелю, зберегти від повного занепаду спеціалізовані 
хмелярські господарства. Це дасть змогу підвищити якість, сформувати відповідні кількісні партії чи-
стосортної хмелепродукції, а у разі труднощів з реалізацією забезпечити належні умови її зберігання. 
Формування хмелярського кластера буде сприяти оптимізації соціально-економічних, організаційних 
та технологічних процесів, що дасть змогу підвищити ефективність вітчизняної галузі хмелярства.

Ключові слова: галузь хмелярства, економічна ефективність, експортно-імпортні операції, пивний ринок, 
перспективний прогноз розвитку.
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иперспектив розвитку вітчизняної галузі хме-

лярства до 2020 року. Об’єктом дослідження є 
процес конкурентоспроможного розвитку хме-
лярства на період 2016-2020 років. Предметом 
економічних досліджень є сукупність теоретич-
них, методичних і практичних аспектів функці-
онування та розвитку галузі хмелярства. У ході 
дослідження використано комплекс методів 
(економіко-статистичний, аналізу та синтезу, 
монографічний та порівняння), що дозволило 
отримати науково обґрунтовані результати.

Результати досліджень. Хміль знаходить 
широке застосування, проте основна його цін-
ність – незамінна сировина для виготовлення 
пива, яка користується високим попитом за-
вдяки наявності цінних компонентів, зокрема 
альфа-кислот. Щороку вітчизняна пивоварна 
галузь потребує близько 120-155 т альфа-кис-
лот, з яких за рахунок власного виробництва 
забезпечується лише 20%, решта – імпортова-
ні хмелепродукти (рис.1).

Колишній досвід господарств-виробників 
хмелю свідчить, що продукція хмелярства є 
джерелом серйозних фінансових надходжень: 
займаючи лише 1,1-1,5% ріллі, грошові надхо-
дження від хмелю в структурі рослинницької 
продукції складали 50%, а в спеціалізованих 
господарствах – понад 90%. 

За радянських часів Україна була основним 
постачальником хмелю для пивоварної про-
мисловості, на 70% забезпечуючи потреби у 
сировині всього Радянського Союзу. Крім того, 
до 1991 р. щорічно за межі країни вивозилося 
понад 4000 т хмелю.

Спад виробництва хмелю, який зафіксова-
но в Україні з 1990 р., був зумовлений серйоз-
ними дезорганізуючими чинниками: антиал-
когольна кампанія (1985 р.), Чорнобильська 
катастрофа (1986 р.), розпад СРСР (1991 р.), 
застосування іноземними виробниками агре-

сивної стратегії витіснення вітчизняних хме-
левиробників з внутрішнього та зовнішнього 
ринків через застосування демпінгових цін 
(1996-1997 рр.), відсутність досвіду з питань 
стратегії та тактики ведення конкурентної бо-
ротьби. Наслідками стало скорочення вироб-
ництва, витіснення вітчизняних виробників 
з внутрішнього ринку й традиційного ринку, 
який успішно освоїли фірми-конкуренти США, 
Німеччини, Чехії та Китаю. 

Валовий збір хмелю в Україні на рівні 2009 р. 
було отримано у 1994 р. (проте площі на той 
час становили 5359 га, а врожайність склала 
лише 2,5 ц/га).

Слід відмітити, що продуктивність хмільни-
ків такого високого рівня вперше зафіксована 
в Україні протягом усього періоду існування 
хмелярської галузі. Цьому сприяли значні ка-
піталовкладення в ремонт шпалер, техніку 
та оновлення сортової структури за рахунок 
коштів 1% збору на розвиток виноградарства, 
садівництва та хмелярства (Закон України 
"Про збір на розвиток виноградарства, садів-
ництва і хмелярства" від 09.04.1999 р.) [1].

Особливості вирощування цієї культури 
(великий період до початку плодоношення, 
наявність шпалери) не сприяють швидкому 
сприйняттю наукомістких технологій, але 
потребують значних коштів через високу ка-
пітало- та трудомісткість (50-70 тис. грн./га 
та 1000-3000 люд.-год./га). 

З 2012 р. хміль в Україні вирощується лише 
в чотирьох областях, хоча ще у 2004–2005 рр. 
налічувалось 9 регіонів-виробників хмелю. 
Здобутки хмелярів впродовж 2006–2009 рр. 
завершилися значним погіршенням резуль-
татів господарської діяльності у 2010–2013 рр. 
У структурі хмеленасаджень 2014 року, як і 
раніше, провідне місце займала Житомирська 
область – 281,3 га (74,1%) загальних площ, ре-

Рис. 1. Динаміка виробництва пива та потреби пивоварної 

галузі України в альфа-кислотах
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шта хмелеплантацій розташовані у Львівській 
– 58,5 (15,4), Хмельницькій – 30,5 (8,0) та 
Рівненській – 9,6 га (2,5%) областях (рис. 2).  
Впродовж лише 2009–2014 рр. кількість ді-
ючих господарств скоротилася з 59 до 20, або 
майже у три рази. 

Всього в Україні вирощується 16 сор-
тів, у т. ч. закордонної селекції – Ньюпорт, 
Магнум. Проте, у деяких господарствах під 
окремими сортами зайнято не більше 0,4-
2,5 га насаджень, що не дозволяє їм само-
стійно формувати необхідні партії хмелю 
для переробки та реалізації. У структурі 
хмільників України у 2014 р. ароматичні 
сорти займали 84%, гіркі – 16%, а їх сорто-
вий склад відповідав аналогам передових 
європейських країн. 

Економічна ситуація до 2013 р. була кри-
тичною, адже пивоварні підприємства сфор-
мували достатні запаси хмелесировини у пе-
ріод, коли пропозиція переважала попит, а 
реалізаційні ціни протягом тривалого часу 
трималися на мінімальному рівні. Вітчизня-
ні хмелярі, не маючи попередньо укладених 
контрактів, які б гарантували стабільний по-
пит, змушені були зменшити ціну до критично 
низького рівня.

Аналіз економічної ситуації останніх років 
показав, що завдяки суттєвому зростанню цін 
реалізації (майже у 4 рази) виробники змогли 

отримати прибуток, а рівень рентабельності 
вже у 2015 році був на рівні 41,5% (табл. 1). 

Хмелепродукти, виготовлені з українського 
ароматичного хмелю, високо цінуються на 
міжнародному ринку, навіть попри падіння 
обсягів виробництва певна частина хмеле-
продукції йде на експорт, тому важливою пе-
редумовою забезпечення достатнього рівня 
конкурентоспроможності вітчизняної хмеле-
продукції є розширення її асортименту. 

Дані державної митної служби свідчать про 
те, що експорт українського хмелю здійсню-
ється, переважно, в країни СНД [2]. Останні 
п’ять років основними споживачами україн-
ського хмелю були Росія, Білорусь, Молдова, 
Узбекистан та Азербайджан. Частка цих кра-
їн у структурі експорту щороку була на рівні 
80%. Втім у 2013 р. експорт хмелю зменшився 
у 3,4 раза – до 36 т, адже переважна частина 
хмелепродукції, у зв’язку з дефіцитом, була 
спожита на внутрішньому ринку (рис. 3).

На фоні останніх політичних подій в Укра-
їні, починаючи з 2014 р., експорт хмелепро-
дуктів до країн СНД знизився до 25%, решту 
(75%) було експортовано до ЄС – Велико-
британії (34,2 т), Німеччини (18,6), Чехії 
(18,7), Латвії (11,4 т) та ін. Через відсутність 
довгострокових контрактів, до 2014 р. Укра-
їна майже не мала ринків збуту в країнах 
Євросоюзу. 

Рис. 2. Виробництво хмелю в усіх категоріях господарств України, 2000-2014 рр.

1. Економічна ефективність виробництва хмелю в Україні
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Дані зовнішньої торгівлі свідчать про те, 
що основні обсяги поставок хмелю впродовж 
останніх років надходили в Україну з Німеч-
чини, Чехії, Словенії. 

Отже, експортуються поки що незначні, по-
рівняно з імпортом, обсяги гранульованого 
і спресованого хмелю. Сьогодні хмелярська 
галузь повинна швидко переорієнтуватися до 
європейських умов, а хмелепродукція відпо-
відати якості продукції ЄС. 

Для розвитку галузі необхідно створити 
сприятливі умови, забезпечивши зростання 
обсягів виробництва конкурентоспроможної 
хмелепродукції належної якості, стабілізацію 
роботи хмелепідприємств та поліпшення со-
ціально-економічного стану українських сіл, 
зменшення залежності України від імпорту 
хмелесировини, нарощування експортного 
потенціалу України. 

Механізм реалізації полягає в здійсненні 
комплексу заходів, орієнтованих на технічне, 
наукове, організаційне та матеріальне забез-
печення аграрних та переробних підприємств 
і спрямований на інноваційний розвиток га-
лузі шляхом виконання наступних завдань: 
формування ефективної системи державної та 
регіональної підтримки хмелярства; залучен-
ня інвестицій; розширення системи розсадни-
цтва з урахуванням потреб в сортооновленні 
та сприяння впровадженню високопродуктив-
них сортів хмелю; впровадження інновацій-
них технологій в хмелярстві; забезпечення 
сільськогосподарських виробників спеціалізо-
ваною технікою для вирощування та збирання 
хмелю; технічне переоснащення підприємств 
для первинного переробляння і зберігання 
продукції; наукове, освітнє та інформаційне 
забезпечення галузі; охорона навколишнього 
природного середовища; формування науко-
во-виробничого хмелярського кластера. 

Основні інноваційні напрямки розвитку 
хмелепідприємств повинні включати: збіль-
шення урожайності насаджень за рахунок 

впровадження нових сортів хмелю з високим 
вмістом альфа-кислот та інших цінних компо-
нентів вітчизняної чи зарубіжної селекції для 
забезпечення сировиною не лише пивовар-
ної, а й фармацевтичної галузі; впровадження 
сортів з підвищеним вмістом ксантогумолу 
– близько 1-3% від загальної площі для вироб-
ництва лікарських препаратів; застосування 
прогресивних ресурсозберігаючих і еколого-
адаптивних технологій вирощування (схеми 
посадки, вибір садивного матеріалу, терміни 
посадки, засоби захисту, органічна продук-
ція); створення системи мотивації персоналу 
до покращення якості та раціонального ви-
користання ресурсів за рахунок матеріаль-
них та нематеріальних стимулів (наприклад, 
диференційованої оплати праці); створення 
оптимальних за розмірами виробництв, удо-
сконалення сортового складу насаджень; 
впровадження нових методів організації ви-
робництва – створення системоутворюючих 
холдингів, кластерів, кооперативів. 

Перспективи розвитку хмелярства значною 
мірою залежать від організації системи роз-
садництва, яке має передбачати організоване 
поширення високопродуктивних сортів хмелю 
та забезпечення господарств розсадним ма-
теріалом, який гарантує високу урожайність, 
чистосортність та є оздоровленим від вірусних 
хвороб. Однак, через постійне зменшення на-
саджень хмелю і кількості самих підприємств, 
відсутність договорів, обсяги виробництва 
розсадного матеріалу постійно зменшуються.

Для забезпечення розвитку хмелярства 
система розсадництва має передбачати: ство-
рення оптимальної сортової структури; впро-
вадження сучасних технологій формування 
маткових і промислових насаджень; удоско-
налення технологій і виробництво високоя-
кісного садивного матеріалу конкурентоспро-
можних сортів для проведення сортозаміни  
та сортооновлення. В переважній більшості 
хмелегосподарств існує суттєвий дефіцит тра-

Рис. 3. Обсяги експорту-імпорту українського хмелю, 2005-2014 рр.
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диційних органічних добрив, а висока вар-
тість мінеральних робить неможливим чітке 
дотримання запрограмованих норм їх внесен-
ня. В табл. 2  наведено прогнозовану щорічну 
потребу в добривах для вирощування хмелю.

Інноваційна технологія передбачає широ-
ке застосування сидеральних культур перед 
закладанням нових хмеленасаджень та при 
вирощуванні хмелю на продуктивних план-
таціях. Такий захід може на 1/3, а то і на 
1/2 покрити дефіцит органічного добрива. В 
якості сидерату рекомендується суміш олійної 
редьки з однорічними бобовими (вика або 
пелюшка). Ця двокомпонентна суміш характе-
ризується високою врожайністю зеленої маси 
(до 300-400 ц/га), її укісна стиглість настає 
через 45-50 днів. Особливо ефективна вона на 
бідних ґрунтах Поліської зони: покращуються 
фізичні властивості ґрунту, знижується небез-
пека ураження хворобами.

Розроблена і впроваджена у виробництво 
екологічнобезпечна, енергоресурсозберігаюча 
система захисту хмелю від шкідників, хвороб 
та бур’янів в умовах України передбачає: ви-
значення економічних порогів шкодочин-
ності шкідників (ЕПШ), хвороб та бур’янів; 
використання рівня ефективності природних 
ентомофагів; застосування систем чергуван-
ня пестицидів, бакових сумішей пестицидів, 
агрохімікатів та регуляторів росту; виконання 
профілактичних заходів; скорочення витрат 
пестицидів на 25-30%. За розрахунками на-
уковців ІСГП щорічна потреба в засобах за-
хисту становить 25640-28000 тис. грн.

Нині матеріальна база хмелепідприємств по-
требує невідкладної модернізації, адже хмеляр-
ство є однією з найбільш трудомістких галузей 
рослинництва, при цьому питома вага ручних 
операцій складає 60-75%, а витрати праці на 
виробництво хмелю-сирцю сягають до 3200 
люд.-год./га. Зношеність наявної ґрунтооброб-
ної та іншої хмелярської техніки, в середньо-
му, становить більше 90%, через що  постійно 
збільшуються витрати на ремонт та ризики 
втрат врожаю. Забезпечення і покращення ма-

теріально-технічної та ресурсної бази госпо-
дарств до рівня, що забезпечує виконання всіх 
технологічних операцій в оптимальні строки 
сприятиме збереженню всієї вирощеної про-
дукції високої якості з мінімальними втратами, 
зменшить трудовитрати на вирощування вро-
жаю, підвищить продуктивність праці. 

Ряд хмелепідприємств за кошти державної 
підтримки провели модернізацію, що дозволи-
ло значно покращити роботу хмелекомплексів. 
Для здешевлення сушіння хмелю хмелесушарні 
ПХБ-750 з рідкого палива були переведені на 
газ або альтернативні види палива. 

При відсутності необхідних технічних за-
собів порушуються строки виконання опера-
цій, що безпосередньо впливає на кількість та 
якість отриманої продукції. Для ефективного 
ведення виробництва хмелепідприємство по-
требує 30-40 найменувань техніки в залежнос-
ті від технології, а її вартість для виконання 
технологічних операцій (в умовному розра-
хунку на 1 га) становить більше 3,5 млн. грн.

Систематизація існуючих знань у хмеляр-
стві в інформаційних мережах (на інтернет-
сайтах), а також створення дорадницьких 
центрів у галузі є пріоритетним напрямком 
розвитку інформаційного забезпечення хме-
левиробників. Наукове забезпечення галузі 
в регіоні нині здійснює Інститут сільського 
господарства Полісся НААН, функції якого 
передбачають: створення і впровадження у 
виробництво нових високопродуктивних сор-
тів хмелю; відтворення та розмноження ори-
гінального та елітного розсадного матеріалу 
для повного забезпечення потреб сортозаміни 
та сортооновлення; розробка і впровадження 
ресурсозберігаючої технології вирощування 
хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України, які 
включають застосування нового покоління 
засобів захисту рослин та сучасної техніки, 
виходячи з нових напрямків використання 
хмелепродукції; підвищення кваліфікації ка-
дрів, проведення нарад, семінарів, днів поля.

Щоб повністю не втратити надбаний у попе-
редні роки потенціал і досягти конкурентоспро-

2. Щорічна потреба в добривах для прогнозованих площ вирощування хмелю  
(на удобрення продуктивних і молодих насаджень)
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можного рівня, галузь повинна в максимально 
стислі терміни модернізуватися. Хмелегоспо-
дарства сьогодні повинні перейняти світовий 
досвід роботи, який передбачає: нові техноло-
гічні підходи щодо закладання плантацій якіс-
ним посадковим матеріалом рекомендованих 
сортів; науковообгрунтоване вирощування та 
переробку хмелю; попереднє укладання контр-
актів на врожай з пивоварами, фармацевтами, 
харчовиками; адаптації українських стандар-
тів на хмелесировину і, відповідно, сортового 
складу вирощуваного хмелю до європейських 
вимог; урегулювання нормативно-правової 
бази з питань розширення сортової політики 
щодо запитів пивоварів.

Розраховані витрати на реалізацію заходів, 
які спрямовані на придбання матеріально-тех-
нічних ресурсів для розвитку розсадництва, 
закладання нових хмеленасаджень, витрат на 
догляд за хмільниками у 20162020 рр. на-
ведено в табл. 3.

Реалізація рекомендованих заходів на основі 
впровадження інновацій, інтенсивних техноло-
гій виробництва хмелю дозволить на 2020 рік, 
не розширюючи значно площ насаджень (415,4 
га), суттєво збільшити врожайність (21 ц/га) 

та валові збори шишок (до 872,3 т), поліпшити 
якісні показники сировини, що в цілому забез-
печить рентабельність і конкурентоздатність 
вітчизняної хмелепродукції. Загальний збір 
альфа-кислот у вирощеному врожаї у 2020 році 
складе 55,5 т, що покриє потребу вітчизняного 
пивоваріння у гранульованому хмелю та ство-
рить передумови для експорту особливо цінних 
українських ароматичних сортів (рис. 4).

В умовах динамічних, перманентних і 
важкопрогнозованих змін запорукою ефек-
тивного розвитку хмелярства є досягнення 
запланованих показників результативності га-
лузі хмелярства на 20162020 рр. При цьому 
очікується поступове зростання прибутковості 
галузі та рівня рентабельності (табл. 4).

Загалом підвищенню ефективності орга-
нізаційно-економічного механізму розвитку 
хмелярства сприятиме удосконалення меха-
нізмів державної підтримки. 

Більшість проблемних питань розвитку га-
лузі хмелярства можуть бути вирішені за умов 
створення інтеграційного об’єднання (класте-
ра). Кластерна модель має значний потенціал в 
хмелярстві, оскільки може стати стратегічною 
основою відновлення цієї галузі в Україні [3].

3. Обсяги фінансування для розвитку галузі хмелярства на період до 2020 року, тис. грн.

Рис. 3. Обсяги експорту-імпорту українського хмелю, 2005-2014 рр.
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Суть хмелярського кластера полягає 
в об’єднанні зусиль споріднених підпри-
ємств, фінансових, дослідницьких, навчаль-
них, торговельних структур та державних 
установ для забезпечення виробництва і 
реалізації хмелепродукції, яка відповідає 
світовим стандартам. При цьому, учасники 
кластерного об’єднання зберігають еконо-
мічну самостійність, отримуючи додаткові 
синергетичні переваги від координації дій, 
спрямованих на підвищення ефективності 

кожного підприємства-учасника кластера. 
Сформований кластер може бути групою 
юридичних осіб, висококваліфікованих вче-
них, переробних підприємств та виробників, 
яка на початковій стадії діятиме на основі 
договору про спільну діяльність без ство-
рення юридичної особи та без об’єднання 
вкладів її учасників. Очікуваний економіч-
ний ефект від діяльності запропонованого 
хмелярського кластера може бути в межах 
13223,3 тис. грн. [4].
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Висвітлення стану проблеми. Одним із 
актуальних завдань біотехнологічних до-
сліджень є збереження генетичного різно-
маніття культурних рослин в колекціях in 
vitro, що пов’язано з можливостями їх збе-
рігання в контрольованих умовах середови-
ща, з компактністю колекцій, можливостями 
масового і прискореного розмноження не-
залежно від пори року [1, 2]. Нині методи 
збереження колекцій in vitro потребують 
детальної розробки, оскільки фактично від-
сутні методи моніторингу життєздатності 
мікророслин, недостатньо розроблені ме-
тоди оцінки генетичної стабільності in vitro 
рослин, не визначені строки збереження в 
культурі без пересаджування, зокрема і для 
хмелю звичайного.

Існує декілька способів зберігання in vitro, 
одним з яких є депонування пробіркових 
рослин в умовах низьких позитивних тем-
ператур. Оскільки такі умови зберігання in 
vitro можуть виступати для рослин як стре-
совий фактор, передбачається, що це може 
викликати включення в рослинному орга-
нізмі системи реакцій відповіді на стрес з 

утворенням в клітинах активних форм окси-
гену, а їх накопичення може призвести до 
пошкодження макромолекул, в тому числі і 
до порушень ДНК. При багаторазовому па-
сажуванні експлантів у деяких рослин мож-
лива поява відхилень стабільності геному 
від норми з появою мутацій у потомстві 
регенерованих рослин. Це явище, яке нази-
вається сомаклональною мінливістю, може 
бути визначене як генетична мінливість, яка 
нагромаджується у процесі штучного куль-
тивування тканин. Генетична мінливість, 
викликана мутаціями, успадковується не 
тільки в ряді клітинних поколінь, але і в по-
томстві регенерантів, у зв’язку з чим цей 
тип мінливості має найбільше значення для 
селекції, оскільки саме він дозволяє створю-
вати нові генотипи [3].           

Тому обов’язковою умовою мікроклональ-
ного розмноження рослин є використання 
об’єктів, які повністю оберігають генетичну 
стабільність на усіх етапах процесу від екс-
плантів до рослин у полі. Для хмелю звичай-
ного ці умови переважно задовольняє вико-
ристання апексів і пазушних бруньок [2, 4, 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ГЕНОМУ СОРТІВ ХМЕЛЮ 
В УМОВАХ ТРИВАЛОГО 
КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO

Вступ. Результати досліджень молекулярно-генетичного 
поліморфізму геному хмелю та розроблені на їх основі 
ДНК-маркери успішно використовуються для хмелю при 
ідентифікації сортів, контролю автентичності та генетич-
ної чистоти сортів, визначення генетичної стабільності, 
генетичного картування тощо. Окремої уваги заслугову-
ють питання молекулярно-генетичної мінливості сортів 
хмелю за тривалого їх субкультивування у культурі in 
vitro в умовах біотехнологічних колекцій, що є важливим 
для уточнення технологічних підходів до збереження 
сортової чистоти генотипів. Мета і завдання. Визначення 

стабільності геному сортів хмелю селекції ІСГП за умов тривалого періоду багаторазового пасажування 
та зберігання експлантів у колекції в  умовах in vitro. Матеріали та методи досліджень. Матеріалами 
для дослідження слугували рослини сортів хмелю Кумир, Альта, Заграва та Славянка (вихідні рослини 
колекції генофонду in vivo, зразки колекції in vitro). Виділення ДНК, мацерацію та інші технологічні про-
цеси проводили за загальноприйнятими біотехнологічними методиками. Визначення ДНК проводили 
за допомогою горизонтального електрофорезу на агарозному гелі в генному ампліфікаторі GeneAmp 
PCR9700. Візуалізацію бендів ДНК отримували за допомогою системи документування і аналізу гелів 
GelVue UV Transilluminator  (компанії SAE-PLAS). Результати.  Застосування панелі з 12 праймерів для 
ДНК-ідентифікації рослин різного терміну культивування показало відсутність молекулярно-генетичних 
змін експлантів хмелю. Встановлено, що спектри ампліфікованої ДНК експлантів, які культивувались in 
vitro протягом шести місяців, одного та двох років не відрізняються від спектрів ДНК сортів на початку 
мікроклонального культивування та вихідних рослин. Висновки.  Дослідження вказують на стабільність 
ДНК сортів хмелю, за тривалого культивування in vitro та підтверджують можливість контролю моле-
кулярно-генетичної ідентифікації сортів на різних етапах розвитку. 

Ключові слова:  мінливість, геном, ПЛР-аналіз, культура in vitro. 
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5]. У розсадництві хмелю, за умов масового 
виробництва садивного матеріалу методом 
in vitro та тривалого періоду багаторазового 
пасажування чи зберігання експлантів у ко-
лекції in vitro, моніторинг сортової чистоти 
є найбільш актуальною проблемою, яка по-
требує наукового вирішення.

Нині в Україні використовують методи 
ідентифікації генотипів хмелю за морфоло-
гічними, біохімічними та господарськими 
ознаками [6-8]. Але вони мають ряд недо-
ліків. Показники фенотипових ознак (фор-
ма куща, шишки, індекс щільності шишки, 
кількість лупулінових зерен та інші) в першу 
чергу залежать від фаз розвитку рослини 
та її віку. На біохімічні та господарські по-
казники впливають цілий ряд екологічних 
(кліматичні умови, ґрунтовий покрив, регі-
он вирощування) та агрохімічних (культу-
ра землеробства, умови живлення, строки 
збирання, ступінь пошкодження хвороба-
ми) чинників. Ідентифікація сортів хмелю 
такими методами потребує тривалого часу 
— від кількох місяців до декількох років. 
При цьому визначити належність саджан-
ців за допомогою цих методів практично 
неможливо. Провести сортову ідентифі-
кацію садивного матеріалу хмелю на ета-
пах розмноження можливо лише за допо-
могою молекулярно-генетичного методу 
на основі ПЛР-аналізу [9-11]. Успішне за-
стосування ДНК-ідентифікації на багатьох 
культурах дало можливість проводити ви-
значення рівня їх генетичної спорідненості, 
реєстрацію генотипів, створити бази даних 
за ДНК-типуванням тощо. Результати цих 
досліджень широко використовуються як в 
розсадництві, так і в селекції сільськогоспо-
дарських культур

Постановка проблеми. Дослідження, 
які проводились у Чехії, Німеччині, США, 
Словенії, Японії та в Україні (НУБіП, СГІ-
НЦСН, ІСГП) показали доцільність про-
ведення ПЛР для ідентифікації сортів ві-
тчизняної та світової колекції різноманіття 
хмелю звичайного. Результати досліджень 
молекулярно-генетичного поліморфізму 
геному хмелю та розроблені на їх основі 
ДНК-маркери успішно впроваджуються в 
селекцію цієї культури для ідентифікації 
сортів та нового селекційного матеріа-
лу, контролю автентичності та генетич-
ної чистоти сортів, добору носіїв певних 
генів важливих агрономічних ознак, ви-
значення сомаклональної варіабельності 
та генетичної стабільності, генетичного 

картування, детекції та діагностики пато-
генів. При цьому використано різні типи 
молекулярних маркерів, зокрема: RAPD- 
(Random Amplified Polymorphic DNA), SSR- 
(Simple Sequence Repeats), STS- (Sequence 
Tagged Sites), ISSR- (Inter-Simple Sequence 
Repeat), AFLP- (Amplified Fragment Lengths 
Polymorphism), SNP-маркери (Single 
Nucleotide Polymorphisms). 

До найбільш привабливих для оцінки ге-
нетичного різноманіття хмелю  віднесено 
мікросателітні (МС) або SSR-маркери, які 
мають високий ступінь поліморфізму, ко-
домінантний характер успадкування, висо-
ку відтворюваність результатів, можливість 
стандартизації набору маркерів та методик 
між лабораторіями, а також автоматизації 
аналізу. 

Серед найпоширеніших методів виявлен-
ня поліморфізму послідовностей ДНК виді-
ляють такі: аналіз довжин деструкційних 
фрагментів ДНК (ПДРФ) та аналіз полімор-
фізму за допомогою ПЛР та її різновидів: 
RAPD, ISSR, AFLP, SSR. Визначення опти-
мальних умов підготовки і проведення ПЛР 
для тканин хмелю і підбір найбільш відпо-
відного методу виявлення його сортового 
поліморфізму дасть можливість з високою 
точністю визначати сортову чистоту рослин 
хмелю на всіх етапах їх росту і розвитку.

До 2005 року кількість МС маркерів хме-
лю звичайного була обмежена: перші чотири 
SSR- маркери розроблено (Bredy J.L. ets., 
1996) в 1996 році [12], в 2002 році (Jakse J. 
ets., 2002) було запропоновано 11 [13] та в 
2004 році (Нadonou A. ets., 2004) - 10 нових 
маркерів [14]. Декількома групами дослід-
ників проведено широкомасштабне виділен-
ня МС послідовностей геному хмелю шляхом 
конструювання SSR- збагачених геномних 
бібліотек та розроблено 60 МС маркерів [15, 
16]. За локусами 11a59, 7a82, 3a88, 5-2 до-
сліджено варіабельність 124 зразків дикого  
хмелю (з Європи, Азії, Північної Америки) 
та сортів і селекційних клонів світового ге-
нетичного різноманіття хмелю [13]. 

Поліморфізм МС локусів ДНК сортів хме-
лю вітчизняної селекції досліджувався Ю.М. 
Сиволапом зі співавторами [9], М.Д. Мель-
ничуком та ін. [10], В.Б. Ковальовим та ін. 
[11]. Визначено, що кожний генотип україн-
ської селекції має індивідуальний набір але-
лів досліджуваних локусів та запропоновано 
реєструвати генетичні карти сортів у вигляді 
генетичних літеро-числових або біноміналь-
них формул для проведення ідентифікації 
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зразків із сумнівним походженням, нових 
генотипів, верифікації садивного матеріалу, 
експертизи сортів при їх державній реєстра-
ції для захисту майнових і авторських прав 
селекційних установ. 

Метою дослідження нами було окреслено 
комплекс питань щодо визначення стабіль-
ності геному сортів хмелю селекції ІСГП за 
умов тривалого періоду багаторазового па-
сажування та зберігання експлантів із колек-
ції в  умовах in vitro.

Методика досліджень. Об’єктом для до-
сліджень виступали біотехнологічні методи 
визначення сортового  поліморфізму ДНК 
хмелю. 

В дослідах використовували сорти хмелю 
Кумир, Альта, Заграва та Славянка. Рослини 
відбирали згідно зі схемами розсадників та 
за характерними сортовими морфологічни-
ми і біохімічними ознаками в базовій ко-
лекції генофонду хмелю звичайного ІСГП 
НААН. Листя для аналізу відбирали з іден-
тифікованих рослин хмелю, з регенерантів 
in vitro, які були отримані з ініціальних рос-
лин, а також з рослин, які зберігаються у 
колекції in vitro. 

Живці висаджували у суміш торфу з піс-
ком і пророщували при температурі повітря 
+20 оС та освітленні 3 клк. Після того, як 
живці утворювали зелені пагони з п’ятьма–
шістьма міжвузлями, з них відбирали листя і 
проводили виділення та очищення ДНК, згід-
но з розробленою нами методикою. У віді-
браних зразках поводили аналіз поліморфіз-
му мікросателітних локусів за дванадцятьма 
відомими праймерами для диференціації та 
ідентифікації  сортів хмелю: 11a-59,  HlG-A3, 
3a-88, 5-2, HlG-A4, HlG-A9, HlG-A29, HlG-T1, 
HlG-T2, HlG-T4, HlG-T5, HlG-T10.

Верхівки відібраних рослин стерилізува-
ли у 3%-му розчині хлораміну і висаджу-
вали на поживні середовища, які містили 
макроелементи за Ніччем (Nitsch,1969), 
мікроелементи згідно з прописом Мурасі-
ге-Скуга (Murasige, Scoog, 1962), глюкозу, 
кінетин і β-ІОК, які не мали у своєму скла-
ді мутагенних чинників. Після регенерації 
мікроживців рослини живцювали і процес 
повторювали. Кожен наступний пасаж про-
водили через два місяці. Субкультивування 
експлантів проводили впродовж року. Для 
визначення стабільності геному регенеран-
тів через півроку та через рік їх культивуван-
ня in vitro проводили  аналіз ДНК. Крім того, 
з колекції in vitro було відібрано рослини 
вищевказаних сортів, що культивувались 
протягом двох і більше років, у яких також 
було досліджено можливі зміни ДНК.

Виділення ДНК здійснювали за найбільш 
поширеними методами:  шляхом протеолізу 
протеїназою К у присутності денатуруючого 
аніонного детергента SDS (додецилсульфат 
натрію) чи з використанням катіонного  де-
тергента – СТМВ (цетилтріметіламмоній-
бромід). Додаткову мацерацію проводили у 
розчинах дріселази, пектинази чи целюла-
зи виробництва фірми Sigma-AldrichChemie 
(Німеччина) у концентрації 10-20 мг/мл 
0,4М манітола,  при температурі 28 оС про-
тягом 8–16 годин. Після цього проводили 
гомогенізацію рослинного матеріалу та очи-
щення ДНК. 

Визначення ДНК проводили за допомогою 
горизонтального електрофорезу на агароз-
ному гелі. В дослідженнях використовували 
генний ампліфікатор GeneAmp PCR9700. Ві-
зуалізацію бендів ДНК в агарозному гелі і 
фотографування електрофоретичних профі-
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Таблиця 1. Характеристика сортів хмелю, які досліджувалися
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лів продуктів ПЛР-аналізу отримували за до-
помогою системи документування і аналізу 
гелів GelVue UV Transilluminator  (компанії 
SAE-PLAS) згідно з інструкцією.

Результати досліджень. Значне поши-
рення методу мікроклонального розмножен-
ня хмелю вимагає систематизації наукових 
знань щодо питання збереження стабільнос-
ті сортових ознак рослин, які тривалий час 
знаходяться в умовах in vitro. За допомогою 
ПЛР-аналізу можна прослідкувати зміни ге-
ному рослин хмелю, якщо вони мають місце, 
на молекулярно-генетичному рівні. Для до-
сягнення зазначеної мети нами проведені 
дослідження з визначення стабільності ге-
ному чотирьох вітчизняних сортів хмелю 
(табл. 1) впродовж їх тривалого культиву-
вання в умовах in vitro. 

В даний час існує декілька різновидів ме-
тоду ПЛР, але для сортової ідентифікації хме-
лю найбільш придатним методом є SSR–ПЛР, 
суть якого полягає у використанні мікроса-
телітних тандемних повторів і ампліфікації 
відрізка ДНК, який знаходиться між цими 
повторами. Використання мікросателітних 
маркерів обумовлено їх значною інформатив-
ністю з огляду високого рівня поліморфізму, 
а використання SSR маркерів вітчизняними 
і закордонними дослідниками показало мож-
ливість застосування цього методу для дифе-
ренціації та ідентифікації сортів хмелю. Для 
визначення сомаклональної мінливості, яка 

виникає в калюсних та клітинних культурах в 
умовах in vitro, використовують молекулярні 
маркери, застосування яких дає змогу вста-
новити рівень генетичної мінливості на різ-
них етапах культивування, а також пояснити  
питання щодо природи і часу виникнення 
генетичних змін. 

За результатами дослідження молекулярно-
генетичної мінливості чотирьох сортів хмелю 
при тривалому їх субкультивуванні у культурі 
in vitro на середовищах, які не містять мутаге-
нів, було встановлено, що спектри ампліфіко-
ваної  ДНК експлантів, які культивувались in 
vitro впродовж півроку, одного та двох років 
не відрізнялися від спектрів ДНК донорських 
рослин, одержаних до клонування (рис. 1). 

Крім того порівнювали профілі ампліфі-
кованих SSR-локусів з двох груп клонів, одна 
з яких перед введенням у культуру  in vitro 
піддавалась впливу термотерапії, а друга 
ні.  В результаті проведеної ПЛР було вияв-
лено повний мономорфізм ампліфікованих 
фрагментів, як у клонів, що піддавались дії 
термотерапії, так і у клонів, що такій дії не 
піддавалися. 

Таким чином, застосування панелі з 12 
праймерів для ДНК-ідентифікації рослин 
різного терміну культивування показало 
відсутність молекулярно-генетичних змін 
експлантів хмелю впродовж тривалого їх 
пасажування на поживних середовищах в 
культурі in vitro. 
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Рис. 1 Електрофоретичні профілі продуктів ПЛР-аналізу 4 вітчизняних сортів хмелю  
в агарозному гелі за 12 праймерами
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Спектри мікросателітних локусів амп-
ліфікованої ДНК експлантів, які культи-
вувались in vitro протягом двох років не 
відрізняються від спектрів ДНК рослин до 

клонування, що показує стабільність ДНК 
дає можливість культивувати сорти хмелю 
без змін геному протягом тривалого періоду 
в культурі in vitro.
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Постановка проблеми.  Антропогенне на-
вантаження на екосистему хмеленасаджень, 
які функціонують більше 15-20 років, при-
зводить до процесів детеріорації,  невпин-
ної деградації ґрунтів під хмеленасаджен-
нями.  Значний вплив на продуктивність 
хмелю вносять погодно-кліматичні умови, 
які в останні роки невпинно змінюються у 
зв’язку з глобальним потеплінням клімату. 
Регулювати ними нереально, але передба-
чити та удосконалити системи землеробства 
у зв’язку зі зміною гідротермічних умов по-
трібно і можливо [1].Сучасні світові тенден-
ції екологізації та біологізації землеробства 
направлені на вирішення подібних питань. 
Застосування ґрунтозахисної біологізова-
ної системи землеробства дозволяє значно 
знизити затрати на виробництво та під-
вищити економічну ефективність [2]. Для 
збагачення ґрунту поживними речовина-
ми, покращання його структури, водного, 
повітряного, теплового та фітосанітарного 
режиму, захисту від ерозії використовується 
наземна маса зеленого добрива – сидера-
тів. Утримання міжрядь під багаторічним 
трав’яним покривом та сидератами на про-
тивагу чорному пару успішно застосовується 
у хмелярстві та виноградарстві [4]. Вико-
ристання цих екологобезпечних та енерго-
ощадних агроприйомів було взято в основу 
наших досліджень.

Мета досліджень полягає в розробленні 
основних агроекологічних критеріїв сталого 
функціонування агробіоценозу хмеленаса-
джень з метою запобігання детеріорації вна-
слідок антропогенного навантаження.

Методика досліджень. Дослідження прово-
дились у 2011–2015 роках  на хмелеплантації 
№ 221 ІСГП. Дослідна ділянка розташована  
на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. 
Методи досліджень – польові досліди, лабо-
раторні дослідження, метеорологічні дослі-
дження, статистичні методи аналізу. В якості 
органічних добрив використовуємо перегній, 
сидеральні культури, багаторічні трави. Мі-
неральні добрива: аміачна селітра, гранульо-
ваний суперфосфат, калімагнезія.

Серед однорічних сидеральних культур 
застосовувались: редька олійна – варіанти 
5,6; комбінація редька олійна+люпин вузь-
колистий (висівались в третій декаді квіт-
ня) та гірчиця (висівалась в третій декаді 
серпня) – варіанти 7, 8. Зароблялась в ґрунт 
зелена маса у другій декаді червня – першій 
декаді липня залежно від культури за до-
помогою дискових знарядь (з одночасним 
підгортанням рослин у ряду). Висів гірчиці 
як повторної сидеральної культури застосо-
вується як варіант біологічного обробітку 
ґрунту (осінній основний обробіток ґрунту 
не проводиться). Для задерніння міжрядь  з 
регулярним скошуванням по мірі відростан-

АГРОЕКОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ  
ЯК ОСНОВА СТАЛОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОБІОЦЕНОЗУ 
ХМЕЛЕНАСАДЖЕНЬ

Вступ. Хміль є багаторічною рослиною, підземна частина якої 
функціонує впродовж 15–20 років і більше, а для промислово-
го вирощування потребує спорудження стаціонарних вартіс-
них спеціальних будівельних конструкцій (хмелешпалери).  
Тому виникає необхідність турбуватися не тільки про одер-
жання якомога найвищих урожаїв відповідної якості, але й 

про підтримання належного рівня показників якості ґрунту під цими конструкціями, забезпечення 
сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень. Мета досліджень полягає в розробленні 
основних агроекологічних критеріїв сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень з 
метою запобігання детеріорації внаслідок антропогенного навантаження. Методи досліджень 
– польові досліди, лабораторні дослідження, метеорологічні дослідження, статистичні методи 
аналізу. Результати досліджень. Базуючись на результатах проведених польових і лабораторних 
досліджень та аналізу наявної базової інформації, було сформовано і обґрунтовано агроекологічні 
критерії сталого функціонування агробіоценозу хмеленасаджень, що дозволяють підтримувати 
родючість ґрунту при збереженні стабільної продуктивності.  Висновки. Ефективне функціону-
вання агробіоценозу хмеленасаджень можна забезпечити енергозберігаючими регламентами 
застосування добрив, які базуються на: 

сидерації міжрядь (олійна редька) з внесенням 20 т/га перегною + N180Р160К220;
подвійній сидерації міжрядь (олійна редька і люпин почергово) + N100Р60К120;
залуженні міжрядь з внесенням 20 т/га перегною перед залуженням + N180Р160К220.

Ключові слова: агроекологічні критерії, агробіоценоз, антропогенне навантаження, сидерат, хміль.
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ьня зеленої маси використовувались  багато-
річні трави в сумішці: райграс пасовищний, 
мятлик  луговий, вівсяниця червона, коню-
шина біла.

Схема досліду включає наступні варіанти: 
1) без добрив; 2) гній 40 т/га+N180Р160К220; 3) 
залуження+N180Р160К220; 4) залуження+гній 
20 т/га+N180Р160К220; 5) сидерат+N180Р160К220; 
6) сидерат+гній 20 т/га+N180Р160К220; 7) по-
двійна сидерація+N140Р80К160; 8) подвійна 
сидерація+N100Р60К120. Перегній вносимо пе-
ріодично, через рік, а на вар. 4 – одноразово, 
перед залуженням. 

Результати досліджень.  Серед критеріїв, 
що були поставлені на вивчення, важливу 
роль відіграють погодно-кліматичні умови. 
Загалом за п’ять років досліджень під час пе-
ріоду вегетації рослин температурний режим 
характеризувався відхиленнями від норми в 
сторону підвищення. Кількість опадів з квіт-
ня по вересень включно протягом 2011-2015 
років була недостатньою, що особливо харак-
терно для 2011 року та критичного за цим 
показником 2015 року. Вкрай нерівномірно 
опади розподілялись у 2014 році – зі значним 
перевищенням в окремі декади травня та 
липня до 115  та 144 мм при нормі 58 та 96 
мм відповідно.

В результаті п’ятирічних досліджень  були 
визначені зміни якісних показників грунту  
при застосуванні різних  елементів технології 
утримання міжрядь (як традиційних, так і 
біологізованих).

Вихідні дані якісних показників дерново-
підзолистого ґрунту, одержані на початку за-
кладання полігону досліджень, свідчать про 
досить низький вміст гумусу в 0-20 см шарі 
ґрунту – до 1,19 %  та до 0,58 % в абсолютних 

одиницях у 20-40 см шарі, дещо підвищену 
кислотність (рН 4,4-5,2), середню забезпе-
ченість фосфором (246-335 мг/кг  ґрунту) та 
дуже низьку забезпеченість обмінним калі-
єм (41-84 мг/кг ґрунту), а також  загальний 
вміст органічної речовини коливався в межах 
0,70-1,30 %.

Результати, одержані по закінченню на-
ших досліджень, дають змогу говорити, що 
окремі якісні показники дерново-підзолисто-
го ґрунту за п’ятирічний період дещо зміни-
лися від системи удобрення культури хмелю 
та способу утримання міжрядь.

Якщо величина гумусу практично залиша-
лась стабільною на всіх варіантах удобрення, 
крім контролю, то загальний вміст органічної 
речовини дещо диференціювався. Так, в абсо-
лютних показниках він мав значну перевагу 
над контрольним варіантом (без добрив), 
майже рівними по значенню були варіанти 
2, 4, 6, яким поступався варіант 3, і спосте-
рігається тенденція до збільшення вмісту ор-
ганіки на варіантах 7 і 8 у порівнянні з усіма, 
що вивчалися (табл. 1). 

Кислотність ґрунту має свої особливості, 
вона далека від оптимальної на всіх варіан-
тах, і  спостерігається тенденція до її підви-
щення. Найменшому негативному впливу 
щодо підвищення кислотності піддався ва-
ріант 1 (без добрив). Це можливо пояснити 
лише одним – удобрені варіанти мали значне 
навантаження азотними добривами, зокрема 
аміачною селітрою, яка, як відомо, має ефект 
підкислення ґрунтів.

Щодо вмісту легкогідролізованого азо-
ту, то слід відмітити позитивну тенденцію 
до його накопичення на варіантах 3, 4, 7 і 
8, що імовірно пов’язано зі включенням бо-

1. Динаміка гумусу та органічної речовини за 2011-2015 рр.
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удобрення. Маємо різке зниження легкогі-
дролізованого азоту на варіанті без добрив, 
та практично на одному рівні з вихідними 
показниками на всіх інших варіантах.

Рухомий фосфор та калій в наших дослі-
дженнях – це ті два елементи, вміст яких на 
удобрених варіантах у ґрунті по закінченню 
досліджень зріс у порівнянні з вихідними по-
казниками. Імовірно це пов’язано з тим, що 
продуктивність хмелю за період досліджень 
була досить посередньою, оскільки неспри-
ятливий волого-температурний режим та 
висока кислотність не дали змоги повністю 
реалізувати потенціал хмелю сорту Промінь, 
і тому ці два елементи живлення (особливо 
фосфор) залишились зв’язаними грунтово-
поглинальним комплексом.

За п’ятирічний період найефективніши-
ми за урожайністю шишок хмелю виявились 
варіанти з додатковим надходженням орга-
нічної маси: вар. 4 з залуженням міжрядь – 
(1,50 т/га), вар. 6 з олійною редькою в якості 
сидерата – (1,64 т/га) та вар. 7 з подвійною 
сидерацією (1,46 т/га) при 0,91 т/га на аб-
солютному контролі (без добрив). За умови 
значної економії традиційного перегною 
вони майже не поступались загальноприй-
нятій технології (1,57 т/га), а варіант 6 на  
5 % перевищив цей  показник.

Стосовно якісних показників хмелю дослі-
дження показали, що фактор удобрення дещо 
знижує накопичення альфа-кислот в шишках. 
Їх вміст на варіанті без добрив  в середньому 
за п’ять  років був найвищим – 10,2 %  проти 
8,9 % при традиційній  системі удобрення. 
Проте на біологізованих варіантах цей показ-
ник складав  9,3–9,9 % , що вище контролю 
на 4,5–11,2 відносних відсотків.

Еколого-економічна ефективність виро-
щування хмелю в середньому за  2011-2015 
роки в цілому характеризується від’ємними 
показниками, за винятком технологічного 
процесу, який базується на поєднанні сиде-
ральної системи удобрення з половинною 
нормою гною (рентабельність 7,1 %). Проте 
в цілому рівень рентабельності альтерна-
тивних технологій був вищий у порівнянні 
з традиційною  на 3,5-8,8 %. Витрати на ви-
робництво хмелепродукції за умови  засто-
сування альтернативних технологій змен-
шувалися на 4,2-13,2 %. Еколого-економічна 
ефективність свідчить про можливу доціль-
ність формування антропогенного агробіо-
ценозу хмеленасаджень, який базується на 
таких складових, як сидерація та залуження 
міжрядь. Він має менш затратний характер, 
наближує природний процес грунтовіднов-
лення, а по ефективності не поступається 
традиційній технології.

- сидерація та задерніння міжрядь хмеле-
насаджень з використанням бобових азот-
фіксуючих культур, що наближує природний 
процес грунтовідновлення, як альтернатива 
для компенсації органічної речовини грунту  
та спосіб запобігання дефляційним процесам 
на легких дерново-підзолистих грунтах;

-  широке застосування в агробіоценозі хме-
ленасаджень комплексної системи захисту від 
хвороб і шкідників, яка базується на поєднанні 
засобів біологічного захисту та організаційно-гос-
подарських і агротехнічних механічних заходів;

- еколого-економічна доцільність форму-
вання антропогенного хумулоценозу за різ-
них агротехнологій  вирощування. 

Базуючись на результатах проведених польо-
вих і лабораторних досліджень та аналізу наявної 
базової інформації, було сформовано і обґрунто-
вано агроекологічні критерії сталого функціону-
вання агробіоценозу хмеленасаджень:

- оцінка агрокліматичних ресурсів місце-
вості, в тому числі якісні показники грунту 
та водно-температурний режим;

- перехід від інтенсивних технологій удобрен-
ня до енергоощадних, які знижують антропоген-
ний тиск на хумулоценоз і стабілізують показ-
ники родючості ґрунту та не ведуть до марних 
втрат органічної речовини і поживних елемен-
тів, зменшують надходження важких металів і 
нітратів в грунт, покращують якість продукції;
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Ефективне ведення галузі хмелярства та 
відтворення високопродуктивних хмелеплан-
тацій потребує забезпечення якісним садив-
ним матеріалом кращих сортів з високою 
сортоспецифічністю та вільного від патоге-
нів, інфекцій та вірусів, переорієнтації на-
прямів і форм організації його виробництва 
у бік найменш затратних енергетично-збері-
гаючих технологій розмноження. Вивчення 
питань адаптації рослин культури in vitro до 
умов вирощування є особливо важливим за-
вданням на нинішньому етапі розвитку роз-
садництва хмелю.

Хміль – культура надзвичайно вимоглива 
до живлення. При вирощуванні садивного 
матеріалу велике значення для хмелю ма-
ють елементи живлення, які містяться у сере- 
довищі росту рослин, а саме такі елементи, 
як бор, марганець, молібден, цинк. При їх-
ньому внесенні посилюються регенераційні 
процеси рослин [1, 2].

Досвід використання біотехнологічних 
методів розмноження хмелю в останні роки 
довів їх високу ефективність і здатність 
за малий термін забезпечити виробників 
хмелю здоровим високоякісним садивним 
матеріалом. Успіх мікроклонального роз-
множення хмелю залежить від складу сере- 

довища та умов вирощування [4]. В Інститу-
ті сільського господарства Полісся була роз-
роблена біотехнологія оздоровлення і роз-
множення хмелю, яка дозволяє підвищити 
коефіцієнт розмноження у тисячу і більше 
разів [5;6]. Використання даної розробки 
передбачає внесення повного комплексу по-
живних елементів та фітогормонів.

Аналізуючи та порівнюючи сучасні літера-
турні дані щодо вмісту поживних речовин у 
середовищах за вирощування інших рослин у 
культурі in vitro було відмічено тенденцію до 
зниження їх вмісту. При використанні біотех-
нології in vitro у виробничих масштабах важ-
ливим моментом є зниження її собівартості і 
підвищення економічної ефективності. Як по-
казують розрахунки, значні витрати при при-
готуванні поживних середовищ припадають на 
елементи живлення та стимулятори росту, доля 
вартості яких у складі середовищ досягає 30 %.

В даній роботі ми досліджували вплив 
різних концентрацій поживних речовин у 
середовищі на процеси регенерації мікро-
живців хмелю в культурі in vitro. 

Мета досліджень – поглиблене вивчення 
морфогенного потенціалу різних сортів хме-
лю та розробка оптимальних, раціональних 
схем мікроклонального розмноження.

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН  
У СЕРЕДОВИЩІ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ 
РОСЛИН ХМЕЛЮ КУЛЬТУРИ  
IN VITRO

Вступ. При вирощуванні садивного матеріалу хмелю 
шляхом мікроклонального розмноження велике значен-
ня мають умови вирощування та елементи живлення, 
які містяться у середовищі росту рослин. Метою дослі-
джень є поглиблене вивчення морфогенного потенціалу 
різних сортів хмелю та розробка оптимальних, раціо-
нальних схем мікроклонального розмноження. Методи 
досліджень. Дослідження з вивчення впливу фітогормо-
нів на регенерацію хмелю у культурі in vitro проводили 
за загальноприйнятими методиками. Результати дослі-

джень. За результатами досліджень вирощування мікросаджанців хмелю на поживних середовищах 
з різною концентрацією складових майже не впливало на кількість утворених коренів. У досліджен-
нях їх кількість була на рівні контролю (100 %  концентрації у середовищі) 3,4-3,5 шт., показники 
довжини коренів мали таку ж тенденцію та становили – 2,7-2,8 см. Зниження концентрації поживних 
речовин у середовищі не мало негативного впливу на висоту рослин хмелю сорту Заграва. Даний 
показник перевищував показники контрольного варіанту на 33-38 %. Висновки. Дослідження впливу 
концентрації поживних речовин у середовищі на регенерацію рослин хмелю культури in vitro під-
твердили можливість застосування поживного середовища з меншими концентраціями елементів. 
Проте, виникає потреба перевірки отриманих результатів за довготривалого культивування реге-
нерантів та впливу на їх ріст і розвиток зниження концентрації елементів живлення.

Ключові слова. Хміль, регенерант, приживлення, коренетворення , in vitro, концентрація. 
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ХМ
Е

Л
Я

Р
С

ТВ
О Методика досліджень. Дослідження з ви-

вчення процесу впливу складу середовища 
на регенерацію різних сортів хмелю у культу-
рі in vitro проводили протягом 2014-2015 р.р. 
в лабораторії селекції та біотехнології хмелю 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН. 

З метою мікроклонального розмноження 
нових сортів у селекційних розсадниках від-
бирались зразки за морфологічними сорто-
вими ознаками. Відібрані рослини-донори 
пройшли перевірку в лабораторії біохімії 
хмелю і пива на відповідність сортових 
біохімічних характеристик. Відібраний від 
рослин-донорів розсадний матеріал (живці) 
сорту Заграва висаджували у перліт і до-
рощували у культуральній кімнаті. Перед 
мікроклональним розмноженням проводили 
оздоровлення вихідного матеріалу. Одержані 
регенеранти проходили термотерапію [4,7] 
та подальше укорінення в умовах in vitro.

Дорощування регенерантів проводили у 
світокультуральній кімнаті при температурі 
повітря 22-26 0С, вологості 65-75 %, освіт-
ленні 2,5 кілолюкс і світловому періоді 16 го-
дин. При утворенні на регенерантах чотирьох 
– п'яти пар листків проводили вибраковку 
хворих рослин. Бактеріальні та грибкові ура-
ження добре виявляються вже через тиждень 
після висадки на поживні середовища. Після 
перевірки на наявність хвороб, оздоровлені 
рослини передавали для мікроклонального 
розмноження. Розмноження проводилось у 
боксах за стерильних умов. Мікроживці виса-
джувались на поживне середовище Мурасіге 
і Скуга за прописом Калініна [3] з нашими 
доопрацюваннями для хмелю. Концентрація 
і склад фітогормонів визначались у проце-
сі дослідження. Після того, як регенеранти 

утворювали 5-6 вузлів їх знову живцювали і 
процес регенерації повторювався.

Схема дослідів включала в себе варіан-
ти середовищ: стандартне – контроль сере- 
довища зі зміненим вмістом ауксинів, кі-
нетину, мікро- та макроелементів. Вивчали 
вплив концентрації поживних речовин у 
середовищі на регенерацію хмелю сорту 
Заграва.

При вивченні питань впливу концентрації 
поживних речовин у середовищі на реге-
нерацію сорту хмелю Заграва у культурі in 
vitro використовувались загальноприйняті 
методики, які затверджені в Інституті сіль-
ського господарства Полісся, а також діючі 
нормативні документи, ДСТУ.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Результати досліджень впливу концен-
трації поживних речовин у середовищі для 
вирощування садивного матеріалу рослин 
хмелю культури in vitro підтвердили мож-
ливість частково здешевити садивний ма-
теріал, не погіршуючи фітосанітарної якості.

Аналізуючи показник приживлюваності 
рослин хмелю сорту Заграва у досліді, слід від-
мітити відсутність чіткого впливу концентра-
ції поживного середовища на дану величину, 
показник приживлюваності якої був 79-100 %.

Зниження концентрації поживних речо-
вин майже не впливало на кількість утворе-
них коренів у дослідженнях. На варіанті кон-
центрації поживних речовин у середовищі 
50 % (3 варіант) було зафіксовано кількість 
утвореного коріння 3,2 шт., що на 6 % мен-
ше від контрольного показника (табл. 1). 
При подальшому зниженні вмісту елементів 
у поживному середовищі до 25 % (4 варіант) 
кількість утвореного коріння знаходилась в 
межах достовірності. 

1. Вплив концентрації поживних речовин у середовищі на регенерацію  
рослин хмелю культури in vitro
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Зниження концентрації поживних речо-
вин у середовищі впливало на показник до-
вжини коренів. На відміну від показника 
кількості коренів зменшення концентрації 
складових поживного середовища у варіанті 
4 дещо негативно вплинуло на ріст коре-
невої системи у довжину. У цьому варіанті 
довжина кореневої системи виявилась мен-
шою на 19 %. У решти варіантів досліджень 
впливу концентрації поживних речовин у 
середовищі довжина коренів була на рівні 
контролю (100 % середовища) і не переви-
щувала – 2,7-2,8 см. 
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ву роль відіграє висота мікропагонів, закла-
дання вузлів і його маса, оскільки в подаль-
шому саме вони слугують джерелом відбору 
мікроживців. Зниження концентрації пожив-
них речовин у середовищі позитивно впли-
нуло на висоту рослин хмелю сорту Заграва. 
Даний показник перевищував показники 
контрольного варіанту на 33-38 % (табл. 1). 
Дещо інша тенденція спостерігалась за ана-
лізу показника маси рослин. У досліджуваних 
варіантів показник маси рослин виявився на 
рівні контролю. 

Висновки. Результати досліджень впливу 
концентрації поживних речовин у середови-
щі для вирощування садивного матеріалу 
рослин хмелю культури in vitro підтверди-
ли можливість застосування поживного се-

редовища з меншими концентраціями еле-
ментів. Проте, виникає потреба перевірки 
отриманих результатів за довготривалого 
культивування регенерантів. 
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Вступ. Основними продуктами переробки 
хмелю, які використовують українські ви-
робники пива, є хмельові препарати: гранули 
тип 90, гранули тип 45, збагачені лупуліном, 
ізомеризовані гранули, екстракти: етаноль-
ні, вуглекислотні, ізомеризовані, редукуючі, 
хмельова олія і емульсії ефірних олій [1, 2]. 

В Україні, в основному, хміль перероблю-
ють у гранули тип 90, які практично не від-
різняється за біохімічними показниками від 
шишкового хмелю. Перевагою використання 
хмельових гранул перед шишковим хмелем є 
те, що при охмелінні сусла поліпшується дис-
персія, екстракція і ізомеризація альфа-кис-
лот, які знаходяться в гранулах хмелю [1, 3, 
4]. Гранульований хміль зручніше дозувати 
як при пакуванні, так і при охмелінні сусла 
[5, 6]. Економія хмелю при їх використанні 
складає близько 10%. До того ж, об’ємна маса 
гранульованого хмелю значно менша, ніж 
спресованого, тож зменшуються транспортні 
й складські витрати. В теперішній час лінії 
виробництва гранульованого хмелю повністю 
механізовані й автоматизовані [1, 6].

Попередніми дослідженнями вітчизняних 
та закордонних вчених [1, 2, 6-12, 15] було 
встановлено, що пиво, виготовлене з гранул 
хмелю або інших хмельових препаратів пев-

них селекційних сортів, значно різниться  за 
характером гіркоти, смаком та ароматом. Це 
пов’язано з особливістю біохімічного складу 
гірких речовин, поліфенольних сполук та ефір-
ної олії хмелю ароматичних та гірких сортів. 
Різне співвідношення  компонентів цих сполук 
по-різному впливає на смакові і ароматичні 
властивості пива. Тому підбір гранул хмелю, 
виготовлених з сортів з оптимальним складом 
гірких речовин для одержання пива з відмін-
ною та якісною гіркотою є питанням, актуаль-
ним для пивоварів Асоціації Америки [9,15], 
європейських пивоварів [8] та українських 
виробників пива [12].

 Мета дослідження полягала у визначенні 
комплексної технологічної оцінки якості гра-
нул хмелю тип 90 українського виробництва 
та встановленні їх конкурентоспроможності 
на основі біохімічних критеріїв.

Матеріали та методи досліджень. До-
слідження проводились у  2012-2015 роках в 
атестованій лабораторії відділу біохімії хме-
лю та пива Інституту сільського господарства 
Полісся Національної академії аграрних наук 
України та виробничих умовах гранулювання 
хмелю в ТОВ «Хопштайнер Україна».

В роботі використовувались сучасні між-
народні фізико-хімічні методи аналізу гірких 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГРАНУЛ 
ХМЕЛЮ УКРАЇНСЬКОГО ТА 
ЗАКОРДОННОГО ВИРОБНИЦТВА

Вступ. В Україні хміль, в основному, переробляють у гранули 
тип 90, які практично не відрізняються за біохімічними по-
казниками від шишкового хмелю. Мета дослідження полягала 
у визначенні комплексної технологічної оцінки якості гранул 
хмелю тип 90 українського та закордонного виробництва. Ме-
тоди. Використано сучасні фізико-хімічні методи визначення 
якісних показників гранул хмелю, спеціальні та загальноприй-
няті в хмелярській галузі, зокрема: високоефективну рідинну 
хроматографію, газову хроматографію, спектрофотометрію 
та математико-статистичні з використанням дисперсійного 
і кореляційно-регресивного аналізу для оцінки достовірності 
отриманих результатів досліджень. Результати. Визначено, 
що вміст та якісний склад гірких речовин, ефірної олії, поліфе-
нольних сполук та ксантогумолу в гранулах хмелю українсько-
го виробництва стабільний та відповідає паспортним даним 
сорту хмелю, з якого були виготовлені гранули. Доведено, 
що  вони  за своїми характеристиками відповідають світовим 

аналогам, а саме: гранули хмелю сортів Клон 18 за біохімічними та технологічними показниками 
відповідають характеристиці гранул чеського сорту Жатецький, гранули, виготовлені з гіркого сорту 
Альта, за біохімічними показниками відповідають гранулам німецького сорту Магнум, а гранули таких 
сортів, як Слов’янка та Заграва за складом і якістю гірких речовин та  ефірної олії значно перевищу-
ють світові аналоги. Висновки. З проведених досліджень видно, що оптимальне поєднання  арома-
тичних і гірких речовин в шишках хмелю української селекції та висока технологічність обладнання 
для грануляції забезпечує гранулам відмінні пивоварні якості. На основі порівняльної біохімічної 
характеристики гранул хмелю тип 90, вироблених в Україні  та країнах Європи, встановлено відпо-
відність якості українських хмелепродуктів світовому рівню.

Ключові слова: гранули хмелю тип 90, технологічна оцінка, якість, гіркі речовини, сорти хмелю.
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варечовин хмелю  і хмельових препаратів та 
продуктів їх перетворення в процесі пиво-
варіння: високоефективна рідинна хромато-
графія, спектрофотометрія, а також методи 
контролю, гармонізовані з методиками Єв-
ропейської Пивоварної Конвенції [2, 9, 10].

Досліджували якісні показники гранул 
хмелю тип 90, відібрані із партій гранул від-
повідних сортів,  виготовлених на сучасному 
грануляторі  німецької фірми «ПРОБСТ» по-
тужністю 500 кг гранул за годину ТОВ «Хо-
пштайнер Україна».

Маса середньої проби для ідентифікації та 
біохімічних досліджень складала не менше 1 кг 
гранул хмелю. Досліджували 7-10 зразків від 
партій гранул кожного сорту хмелю. Органо-
лептичні показники гранул хмелю визначали 
згідно з чинним стандартом ДСТУ 7028:2009 
Гранули хмелю. Технічні умови.

Методи досліджень кількості та якісно-
го складу  гірких речовин гранул хмелю.  
Кількість альфа-кислот – кондуктометричний 
показник гіркоти, визначали за міжнародним 
методом Аналітика ЕВС 7.5.  Метод базований 
на кондуктометричному титруванню діетило-
во-ефірного екстракту гірких речовин хмелю 
розчином оцтовокислого свинцю та розрахун-
ком масової частки альфа-кислот. Вміст і склад 
альфа-, бета-кислот та ксантогумолу – методом 
високоефективної рідинної хроматографії згід-
но з міжнародною методикою ЕВС 7.7.  [2, 5, 
11, 12]. Гіркі речовини хмелю: альфа- та бета-
кислоти та їх складові, зокрема когумулон, ко-
лупулон та ксантогумол з гранул хмелю екстра-
гували органічним розчинником – метанолом. 
Співвідношення між масою гранул хмелю та 
екстрагентом становило 1:10. Кількість альфа- 
та бета-кислот та вміст когумулону в складі 
альфа-кислот визначали методом високоефек-
тивної рідинної хроматографії. Хроматографу-
вання здійснювали за допомогою рідинного 
хроматографа Ultimate 3000 з УФ детектором 
за температури 35 оС. Використовували колон-
ку розміром 100 х 2,1 мм, що була заповнена 
сорбентом Pinacle ДВ С18  3 мк. В якості рухо-
мої фази використовували розчин метанолу, 
води та ацетонітрілу в співвідношенні 38:24:38. 
Для кількісного визначення ксантогумолу ви-
користовували стандарт-еталон ксантогумолу з 
вмістом даної сполуки 99,8%, для компонентів 
гірких речовин: альфа- і бета-кислот – міжна-
родний еталон ІСF-3. 

Методи досліджень кількості та якісного 
складу ефірної олії хмелю. Кількість ефірної 
олії визначали за методом Гінзберга [2,5]. Ме-
тод базується на визначенні вмісту ефірної олії 
в см3 на 100 г повітряносухої речовини шля-
хом одержання ефірної олії  гідродистиляцією 
з наступною декантацією та збиранням її у 
спеціальному уловлювачі.

Якісний склад ефірної олії визначали ме-
тодом газорідинної капілярної хроматографії 
на 50-60 м капілярних кварцових колонках на 

хроматографі "Кристал 2000 М" з ПІД детек-
тором. Метод полягає у фракціюванні ефірної 
олії. Температура термостата програмується 
від 70 оС до 220 оС зі швидкістю 4 оС за хви-
лину з наступним витримуванням в ізотер-
мічному режимі 40 хвилин. Після виходу хро-
матографа на оптимальний режим вводиться 
проба ефірної олії хмелю в кількості від 0,1 
мкл до 0,4 мкл. Витрата хроматографічного 
інертного газу (аргону, азоту, гелію) стано-
вить від 20 см3  до 30 см3,  водню – 30 см3  за 
хвилину. Температура камери для введення 
проби ефірної олії становить 220 оС, а детек-
тора –  250 оС. Умови хроматографування 
підбирають таким чином, щоб забезпечити 
розподіл основних компонентів ефірної олії: 
мірцену, каріофілену, фарнезену і гумулену.

Результати досліджень. Нині в Україні є 
сучасні підприємства з якісної переробки хме-
лю. Зокрема, ТОВ «Хопштайнер Україна» має 
чи не найкращий в Європі цех з виробництва 
гранул хмелю тип 90, що може переробляти 
1600 тонн «зеленого золота»  за сезон, тобто 
втричі більше, ніж вирощує нині вся україн-
ська галузь. Підприємство, що розташоване 
в Житомирській області, на сучасному облад-
нанні німецької фірми «Пробст», може що-
години виробляти 500-550 кг високоякісних 
гранул хмелю. На підприємстві впроваджена 
система управління якістю, яка відповідає 
вимогам ДСТУ ISO  9001:2009. З 2008 року 
на даному підприємстві налагоджено вироб-
ництво гранул хмелю за удосконаленою на-
уковцями Інституту сільського господарства 
Полісся НААН технологією, по оптимізації 
масової частки вологи гранульованого хмелю 
до 7-8%, що дало змогу покращити біохімічні 
показники гранул хмелю та подовжити термін 
їх зберігання. 

Нами досліджено комплексну технологічну 
оцінку якості гранул хмелю тип 90, виробле-
них в Україні та країнах Європи  і придатність 
їх використання до пивоваріння з урахуван-
ням хімічного складу на основі ідентифікації 
гірких речовин, ксантогумолу та ефірної олії. 
Дослідження проводились в лабораторних 
умовах та умовах пивоварних заводів Укра-
їни. В табл. 1 та 2 наведено показники якості 
та критерії, за якими визначалась біохімічна 
оцінка гранул хмелю, а саме: за кількістю та 
складом гірких речовин та ефірної олії.  Біо-
хімічні показники якості представлено на 
прикладі партій гранул ароматичного висо-
космольного найбільш розповсюдженого в 
Україні сорту хмелю Заграва. 

Із аналізу даних представленої таблиці 
бачимо, що партії гранул хмелю мають ста-
більний вміст вологи та альфа-кислот. Вміст 
альфа-кислот в гранулах сорту Заграва  ко-
ливається від 6,3% до 7,1%. Враховуючи ту 
обставину, що у гранулах хмелю цього сорту 
велика питома вага бета-кислот в загально-
му показнику гіркоти хмелю, при нормуванні 
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його в пивоварінні за Технологічною Інструк-
цією гіркота пива була дещо надлишкова, що 
дає можливість проводити нормування гранул 
хмелю даного сорту з економією його до 10%, 
маючи при цьому прекрасні смакові якості 
пива. 

Вміст ефірної олії (табл. 2) в гранулах хме-
лю  коливається від 2,0 до 2,5%, Ефірна олія 
представлена каріофіленом, гумуленом та 
фарнезеном при відносно невеликій кількос-
ті мірцену, що обумовлює одержання пива з 
тонким хмельовим ароматом і високими сма-
ковими якостями.

Показник співвідношення вмісту бета-кис-
лот до альфа-кислот, що складає 0,92-1,16, 
та кількість і склад ефірної олії свідчать про 
високу технологічну оцінку гранул хмелю 
даного сорту.  

В результаті проведених досліджень було 
визначено комплексну біохімічну оцінку гра-

нул хмелю тип 90, виготовлених з українських 
та закордонних сортів хмелю, характеристика 
яких наведена в табл. 3.

Дослідження біохімічного складу шишок 
та гранул хмелю кращих в світі ароматичних 
сортів: Клон 18 (Україна), Жатецький (Че-
хія), Люблінський (Польща) та гранул хме-
лю інших сортів, які використовуються на 
пивоварних заводах України, показали, що 
в тонкоароматичних та ароматичних сортах 
хмелю та гранулах, виготовлених з них, кіль-
кість гірких речовин коливається від 14 до 
27%. Основним ціноутворюючим фактором 
є вміст в гранулах хмелю альфа-кислот. Їх в 
даних сортах – 3-8%, що становить 25-30% 
від загальної кількості гірких речовин. Харак-
терна особливість цих сортів полягає в тому, 
що поряд з високим вмістом гірких речовин, 
особливо в гранулах сортів  Слов'янка та На-
ціональний, є значна перевага в смолах част-
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О 1. Вміст та склад гірких речовин та ксантогумолу в зразках від партій гранул хмелю  

тип 90 сорту Заграва (середнє за 2013 р.)

2. Вміст та склад ефірної олії в зразках від партій гранул хмелю тип 90 сорту Заграва  
(середнє за 2013 р.)
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ки бета-кислот над часткою альфа-кислот.   
Тобто, у них зберігається позитивний кое-
фіцієнт ароматичності між змістом бета- та 
альфа-кислот, що складає більше 1. Це – одна 
з вирішальних ознак при оцінці пивоварної 
якості хмелю та гранул. Бета-кислоти не гіркі 
на смак, але в процесі охмеління сусла утво-
рюються сполуки, які мають приємну, м’яку 
гіркоту. Однією з основних властивостей 
бета-кислот є висока антисептична дія, що 
важливо для підвищення стійкості пива при 
зберіганні. Також основними критеріями для 
віднесення сорту до певного типу є кількіс-
ний та якісний склад гірких речовин, ефір-
ної олії та ксантогумолу, тобто класифікація 
здійснюється за сортовими ознаками. Масова 
частка когумулону в складі альфа-кислот  на 
думку вчених Німеччини, Чехії, Сполучених 
Штатів Америки,  Словенії та пивоварів-спе-
ціалістів для тонкоароматичних сортів не по-
винна перевищувати 30%. В ароматичних 
сортах хмелю української селекції високоя-
кісний склад гірких речовин поєднується з 
тонким ароматом, характерним для кращих 
європейських сортів, таких як Клон 18, Жа-
тецький, Люблінський.

Особливо високі пивоварні якості має тон-
коароматичний високосмольний сорт хмелю 
Слов’янка (дивись табл. 3). В даному сорті 
міститься велика кількість гірких речовин та 
найкраще співвідношення бета-кислот до аль-

фа-кислот. Така  закономірність зберігається 
впродовж багатьох років і є сортовою особли-
вістю.  Показник співвідношення між бета- та 
альфа-кислотами, кількість і унікальний склад 
гірких речовин та ефірної олії в поєднанні з 
іншими компонентами характеризують гра-
нули даного сорту як особливо цінну, тонко-
ароматичну форму хмелю для пивоваріння. 
Пиво, виготовлене з гранул сорту Слов’янка 
має високі смакові якості. Для нього харак-
терна легка та ніжна гіркота. При проведенні 
дегустацій за участю провідних спеціалістів 
ПАТ "Оболонь", компанії "Укрпиво" та інших 
пивоварних заводів України, пиво, виготов-
леного  з гранул хмелю сорту Слов’янка, не-
одноразово отримувало оцінку "відмінно".

Подібні властивості мають гранули хмелю 
сорту Національний. Для даного сорту харак-
терний найбільш високий в тонкоароматич-
ній групі вміст альфа-кислот та досить сталий 
показник співвідношення між бета- й альфа- 
кислотами.  Має надзвичайно низький вміст 
когумулону 20-23% в складі альфа-кислот, що 
є сортовою ознакою. Ефірна олія представлена 
значною кількістю фарнезену. Таке поєднання 
ароматичних і гірких речовин в шишках хме-
лю визначає відмінні пивоварні якості гранул 
даного сорту. 

Слід відмітити високу пивоварну оцінку 
гранул хмелю сорту Клон 18. Якісний склад 
гірких речовин, ефірної олії та поліфеноль-
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3. Біохімічні показники гранул хмелю тип 90 вітчизняного виробництва 
(середнє за 2012-2015 роки)
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них сполук даного сорту дає можливість 
отримати, в поєднанні з хмелепродуктами 
(особливо при використанні вуглекислотних 
екстрактів  високосмольних гірких сортів), 
модель хмелю, що має оптимальний хімічний 
склад для пивоваріння. Вміст альфа-кислот 
в гранулах даного сорту становить 2,5-5,0%. 
Вони мають гарне співвідношення (більше 
1) між кількістю бета- та альфа-кислот, яке 
спостерігається в найкращих сортах світо-
вої колекції. Поєднання такого складу гірких 
сполук і ефірної олії дає можливість отриму-
вати відмінну якість гіркоти пива. Висока 
дегустаційна оцінка пива з гранул хмелю сор-
ту Клон 18 засвідчила, що воно має ніжний 
хмельовий аромат і гарний смак. 

Аналіз гранул хмелю, вироблених в Україні 
та хмелярських країнах Європи показує, що 
українські сорти за технологічною оцінкою 

не тільки не поступаються іноземним, а й 
за багатьма показниками перевершують їх. 
Порівнюючи характеристику гранул хмелю 
сорту Клон 18 та сорту Жатецький (табл. 4), 
бачимо, що для даних сортів характерний 
майже однаковий вміст гірких речовин. В 
обох сортах кількість бета-кислот перевищує 
вміст альфа-кислот, тобто зберігається по-
зитивний коефіцієнт ароматичності.  Ефір-
ної олії в даних сортах до 1%. Ефірна олія 
представлена каріофіленом, гумуленом та 
фарнезеном.  

Гранули гірких сортів характеризують-
ся різким хмельовим ароматом та високим 
вмістом альфа-кислот. Кількість бета-кислот 
значно нижча, ніж в ароматичному хмелі. 
Гранули гіркого сорту Поліський мають кри-
терії, подібні до відомого англійського сорту 
Нортерн Бревер. Ці сорти подібні за кількістю 

ХМ
Е

Л
Я

Р
С

ТВ
О

4. Порівняльна характеристика гранул тонкоароматичних сортів хмелю 
Клон 18 та Жатецький 

5. Порівняльна характеристика гірких сортів хмелю Альта та Магнум
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та складом гірких речовин, ефірної олії, по-
ліфенолів та ксантогумолу. Можна рекомен-
дувати їх для самостійного використання як 
в пивоварінні, так і в поєднанні з ароматич-
ними сортами. Високосмольний сорт Альта 
має критерії, подібні до відомого німецького 
сорту Магнум, продукти якого користуються  
попитом у пивоварів, але має трохи менше 
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вагірких речовин. Самостійне використання 
гранул хмелю гіркого типу Альта та Магнум 
не дозволяє отримати гіркоту пива відмінної  
якості. Ці сорти придатні для виробництва 
продуктів переробки хмелю. Можна рекомен-
дувати їх використання в поєднанні з арома-
тичними сортами, дотримуючись при цьому 
певної технології.

В результаті проведених досліджень на 
основі порівняльної біохімічної оцінки встанов-
лена конкурентоспроможність гранул хмелю 
тип 90 українського виробництва з гранула-
ми хмелю тип 90, вироблених в хмелярських 
країнах Європи. Доведено, що  українські хме-
лепродукти  за своїми характеристиками від-
повідають світовому рівню. 

1. Кількісний вміст та якісний склад гірких 
речовин, ефірної олії, поліфенольних сполук та 
ксантогумолу в гранулах хмелю українського 
виробництва стабільний та відповідає пас-
портним даним сорту хмелю, з якого були ви-
готовлені гранули. 

2. Гранули хмелю тип 90 ароматичних та 
гірких сортів за біохімічними та технологічни-
ми показниками відповідають вимогам ДСТУ 
707028:2009 Гранули хмелю Технічні умови. 

3. За своїми характеристиками українські 
хмелепродукти відповідають світовим анало-

гам, а саме: гранули хмелю сортів Клон 18 та 
Злато Полісся за біохімічними та техноло-
гічними показниками відповідають характе-
ристиці гранул чеського сорту Жатецький, 
гранули, виготовлені з гіркого сорту Альта 
за біохімічними показниками відповідають 
гранулам німецького сорту Магнум, а грану-
ли таких сортів, як Слов’янка та Заграва, за 
складом та якістю гірких речовин та  ефірної 
олії значно перевищують світові аналоги та 
є унікальними. 

4. Оптимальне поєднання  ароматичних 
і гірких речовин в шишках хмелю української 
селекції та висока технологічність обладнан-
ня для грануляції забезпечує гранулам відмінні 
пивоварні якості. На основі порівняльної біо-
хімічної характеристики гранул хмелю тип 
90, вироблених в Україні  та країнах Європи, 
встановлено відповідність якості українських 
хмелепродуктів світовому рівню.

1. Вольфгант Кунце Технология солода и пива /Кун-
це Вольфгант. – Санкт-Петербург: Профессия, 
2001. – с. 911

2. Ляшенко Н.И. Биохимия хмеля и хмелепродуктов 
/ Н.И. Ляшенко. - Житомир: Полисся, 2002. – 
388 с.

3. Narziß, L., Abriß der Bierbrauerei. 7th ed., Wiley-
VCH: Weinheim, 2005, pp. 163–170. 

4. Biendl M., Pinzl C. Arzneipflanze Hopfen. Deutsches 
Hopfenmuseum Wolnzach: Wolnzach,  2007. − 
127 p.

5. Ермолаева Г.А. Справочник работника лабора-
тории пивоваренного предприятия /Г.А. Ермо-
лаева – Санкт-Петербург: Профессия, 2004. – 
 с. 535

6. Ляшенко М.І. Ефективність використання грану-
льованого хмелю в пивоварінні /М.І.Ляшенко, 
Л.В. Проценко, М.Г. Михайлов //Хмелярство. – 
К.: Урожай. – 2007. – Вип. 22. – С. 11-16.;

7. Hanke, S., Untersuchungen zum Einfluss der 
Hopfungstechnologie auf die Geschmacksstabilität 
und Harmonie untergäriger Biere. Dissertation, 
Tech-nische Universität München: Freising, 2010.

8. Kusche, M., Stettner, G., Stephan, A., Mitter, W. and 
Kaltner, D., In-fluence of the new high alpha hop 
variety Herkules on beer quality. Proceedings of the 
European Brewery Convention Congress, Venice, 
2007, Fachverlag Hans Carl: Nürnberg, Germany, 
CD ROM 2007, Contribution 24

9. Shellhammer, T., Bitter quality of beer as affected 
by isocohumulone levels. Proceedings of the World 

Brewing Congress, San Diego, Master Brewers 
Association of the Americas, St. Paul, USA, CD ROM 
2004, Contribution O-20. 

10. Pavlovič V, Pavlovič M, Čerenak A, Košir IJ, Čeh 
B, Rozman Č, Turk J, Pazek K, Krofta K, Gregorič 
G,  Environment and weather influence on quality 
and market value of hops. Plant Soil Environ, 2012, 
58:155-160 

11. Srečec S, Zechner-Krpan V, Marag S, Špoljarić I, 
Mršić G,  Morpho-genesis, volume and number 
of hop (Humulus lupulus L.) glandular trichomes 
and their influence on alpha-acids accumulationin 
fresh bracts of hop cones. Acta Bot Croat,  2011, 
70:1-8  

12. Проценко Л. Чи має перспективу український 
хміль? /Л. Проценко, Р. Рудик, І. Пасічник// 
Зерно і хліб. К: 2014. – № 2. – С. 67 - 70

13. Biendl, M., Virant, M. and Varjú, P., Determination 
of iso-alpha-acids, alpha- and beta-acids in 
isomerised hop pellets by HPLC. J. Inst. Brew., 
2004, 110, 242–243. 

14. Jaskula, B., Goiris, K., De Rouck, G., Aerts, G. and 
De Cooman, L., Enhanced quantitative extraction 
and HPLC determination of hop and beer bitter 
acids. J. Inst. Brew., 2007, 113, 381–390

15. Sandro Cocuzza, Anton Lutz,  and Konrad Müller-
Auffermann,  Influ-ence of Picking Date on the 
Initial Hop Storage Index of Freshly Harvested 
Hops, Technical quarterly published by the Master 
Brewers Association of the Ameri-cas,  Number 2, 
2013, pp. 66-71 

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ



78 Випуск 9•2016

Постановка проблеми. Технологічний 
процес отримання ефірних олій з рослинної 
сировини передбачає виділення кінцевого 
продукту з чітко визначеними показниками 
якості. Ефірна олія кожного селекційного 
сорту хмелю має  фізико-хімічні показники, 
властивості, склад, які є  достатньо постійни-
ми та можуть використовуватись як критерій 
визначення певного сорту. [1].  Враховуючи 
існування змін показників якості ефірних олій 
за роками, доцільно покладатись, в першу чер-
гу, на кількісний вміст основних біологічно 
активних компонентів (мірцену, каріофілену, 
гумулену, фарнезену) та використовувати за-
тверджені методичні підходи при їх визначен-
ні та ідентифікації. [2]. 

Сучасна виробнича спільнота при отриман-
ні ефірних олій, в основному, зосереджує свою 
увагу безпосередньо  на формуванні техноло-
гічного процесу виробництва з мінімальними 
затратами і отриманням продуктів з певними 
властивостями. При цьому не враховується 
можливість проведення технологічних про-
цесів очищення, зниження ступенів поліме-
ризації і, головне, отримання кінцевого про-
дукту з показниками якості, що відповідають 
нормативним вимогам.

Актуальності набувають дослідження з  
розробки способу отримання ефірної олії, які 
дозволять не тільки проводити регулювання 
кількісного складу біологічно активних ре-
човин і  фізико-хімічних параметрів  ефірної 
олії  хмелю, але дадуть можливість викорис-
товувати частково полімеризовану ефірну 
олію хмелю (олія, що не відповідає вимогам 
нормативного документу) після доведення 

її показників якості до чітких нормативних 
вимог при її технологічному очищенні. [3].

Вищезазначене є першим кроком по ство-
ренню базової моделі для регулювання кіль-
кісного складу в продуктах переробки щодо 
подовження терміну їх функціонального ви-
користання.

Мета досліджень - створення нового спо-
собу отримання ефірної олії хмелю шляхом 
очищення  частково полімеризованої  олії з 
врахуванням стабільності показників якості 
та безпеки.

Методика досліджень. Науково-виробничі 
дослідження проводились за затвердженими 
загальноприйнятими методиками та вимо-
гами, які використовуються в міжнародній 
практиці. 

Контроль показників якості та безпеки про-
водили за вимогами нормативних документів 
ДСТУ 2727-94, ДСТУ 2728-94, ГОСТ 14618.10-
78, ДСТУ 4099-2009.

Результати досліджень. Широко розпо-
всюдженими, мало витратними, енергоєм-
ними  способами отримання ефірної олії  є  
гідродистиляція та парова  відгонка в спеці-
альних апаратах.  

Базуючись на аналогічному обладнанні 
нами розроблений та випробуваний спосіб, 
який надає можливість використовувати част-
ково полімеризовану ефірну олію хмелю для 
доведення її показників якості до чітких нор-
мативних вимог шляхом коригування техно-
логічних умов, режимів та способів отримання 
продукту. В результаті запропонованого спосо-
бу проходить технологічне очищення ефірної 
олії за показниками якості.

ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ОТРИМАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ХМЕЛЮ

Вступ. Загальносвітова тенденція підвищення вимог до показ-
ників якості та безпеки,  здешевлення технології отримання 
ефірних олій, мінімалізація застосування хімічноскладних 
екстрагентів є актуальними питаннями при  проведенні се-
лективного коригування на рівні біологічно активних речо-

вин продукту. Метою досліджень є створення нового способу отримання ефірної олії хмелю шляхом 
очищення  частково полімеризованої  олії з врахуванням стабільності показників якості та безпеки. 
Методика досліджень. Науково-виробничі дослідження проводились за затвердженими загально-
прийнятими методиками та вимогами, які використовуються в міжнародній практиці. Результати 
досліджень. В статті наведений розроблений спосіб отримання ефірної олії, який дозволить не тільки 
проводити регулювання кількісного складу біологічно активних речовин,   фізико-хімічних пара-
метрів  ефірної олії  хмелю, але і надасть можливість використовувати частково полімеризовану 
ефірну олію для доведення її показників якості до чітких нормативних вимог.  Досліджена кінетика 
отримання олії хмелю методом технологічного очищення, визначені коливання органолептичних, 
фізико-хімічних показників та вмісту біологічно активних речовин (терпенових сполук) олії хмелю 
в розрізі їх стабільності. Висновки. За результатами досліджень встановлено, що ведення зазначено-
го процесу дозволяє проводити технологічне очищення олії хмелю  на рівні понад 60%. Можливість 
подальшого використання очищеної олії підтверджена стабільністю показників якості та складає не 
менше  9 місяців. Отримано патент на винахід «Спосіб отримання ефірної олії хмелю».

Ключові слова: технологічний процес, ефірна олія, показник, нормативний документ, переробка, раціо-
нальні умови, режими.
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Даний спосіб отримання ефірної олії хмелю 
за допомогою сукупності певних операцій  і їх 
послідовності забезпечує спрощення техно-
логії  та безпеки використання отриманого 
продукту  в медицині. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
способі отримання ефірної олії хмелю з вихід-
ної сировини конденсату, процес технологіч-
ного очищення і  витягання  цільового продук-
ту проводять направляючи в шар адсорбенту 
олію хмелю. В якості сорбенту використову-
ють шар шишок хмелю (відпрацьовані шиш-
ки хмелю після парової відгонки, сухі шишки 
хмелю, показники якості яких не дозволяють 
використовувати в харчовій промисловості). 
Після цього, через вказаний шар пропускають 
водяну пару. Суміш ефірної олії та парів води, 
що  утворилась, конденсують і з конденсату 
витягають цільовий продукт (олію) за допо-
могою декантації її з олієводної суміші.

Нами встановлено, що шишки хмелю, які 
мають вологу 11-13%, володіють властивістю 
адсорбувати з ефірної олії хмелю домішки, які 
являють собою продукти окислення та поліме-
ризації. Ці продукти і викликають небажану 
опалесценцію в спиртових розчинах ефірної 
олії, яка призначена для різноманітних цілей. 
Було визначено, що  в якості адсорбенту вказа-
них домішок можуть бути як шишки хмелю, до 
видалення з них цінних продуктів, так і шишки, 
з яких видалені всі необхідні продукти.

Для досліджень використовували олію 
хмелю, яка отримана з шишок гіркого сорту 
хмелю Промінь загальноприйнятим методом 
парової відгонки. Дана олія є частково поліме-
ризованою та має невідповідність за деякими 
нормованими показниками якості в зв’язку з 
тривалим терміном зберігання.

Кінетика переробки частково окисленої по-
лімеризованої олії хмелю в розрізі відсоткового 
виходу показала загальну картину - проведення 

технологічного очищення на рівні понад 60%. 
(технологічні можливості способу). 

Важливим питанням для вивчення кінцево-
го продукту при веденні зазначеного техноло-
гічного процесу є дослідження фізико-хімічних 
показників та вмісту терпенових біологічно 
активних речовин олії хмелю у відповідності 
з переліком та вимогами нормативного доку-
менту по показниках якості. Результати екс-
периментальних досліджень показали повну 
відповідність фізико-хімічних показників олії 
хмелю вимогам нормативної документації при 
застосуванні технологічного очищення.

Кінетика  очищення зазначеного продукту 
в розрізі біологічно активних речовин - терпе-
нових сполук, за хроматографічним аналізом, 
показала також повну відповідність норматив-
ним вимогам. 

На наступному етапі проведення дослі-
джень визначені коливання органолептичних, 
фізико-хімічних показників та вмісту біоло-
гічно активних речовин (терпенових сполук) 
очищеної олії хмелю та їх стабільність  при 
зберіганні протягом 12 місяців. 

За результатами досліджень систематизовані  
експериментальні дані за показниками якості 
безпеки полімеризованої і очищеної  олій хмелю 
в розрізі: до очищення, після очищення,  ста-
більності із терміном зберігання 9 та 12 місяців,  
щодо вимог нормативних документів, (табл.1).

Результати експериментальних досліджень 
вищезазначених продуктів за показниками 
якості та безпеки показали повну відповід-
ність нормативним вимогам не тільки після 
проведення технологічного очищення, а і при 
зберіганні протягом 9 місяців. 

Стабільність в межах нормативних вимог 
підтверджує можливість подальшого викорис-
тання очищеної, частково полімеризованої 
олії хмелю, в термінах, обумовлених експе-
риментом.

1. Ведення зазначеного процесу дозволяє 
проводити технологічне очищення окисленої, 
частково полімеризованої олії хмелю  на рівні 
понад 60%.

2. Можливість подальшого використан-
ня очищеної з частково полімеризованої олії 
хмелю підтверджена стабільністю показників 
якості в межах нормативних вимог та в тер-
мінах, обумовлених експериментом – мінімум 
9 місяців, що складає 75% від нормативних 
термінів зберігання. 

3. Розроблена зміна № 6 до технічних 
умов „Олія ефірна хмелю”. Погоджена з СЕС 
Житомирської обл. (№ 05.03.02-06/63929) 
та ДП „Житомирстандартметрологія”  
(№ 087/000482/06) 

4. За результатами  досліджень отримано 
патент на винахід «Спосіб отримання ефір-
ної олії хмелю» № 104177, від 10.01.2014 р.

1. Ляшенко М.И. / Биохимия хмеля и хмелепродук-
тов. Монографія.-Житомир: „Полисся”,2002.-
388с.

2. Державна Фармакопея України / Державне під-
приємство «науково-експертний фармакологіч-
ний центр». 1-е вид. - Харків: PIPER, 2001- 556с.

3. Патент на корисну модель. Україна. Спосіб отри-
мання ефірної олії хмелю. / Любченко В.В.; заяв-
ник та патентотримач. Житомир. Інститут сіль-
ського господарства Полісся НААН.- №70460; 
зареєстровано в Держ. Реєстрі патентів України 
11.06.2012.
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У загальній системі пошуку шляхів раціо-
нального використання пестицидів широкого 
розвитку набувають дослідження комплексно-
го застосування одного або різних класів хі-
мічних сполук. У випадку, коли підвищується 
токсичність суміші порівняно з її компонен-
тами (явище синергізму), можливе зниження 
норм витрати компонентів, розширення спек-
тру токсичної дії,  а також сприяє розв’язанню 
проблеми боротьби з резистентними попу-
ляціями шкідників. Вибір компонентів для 
сумішей обґрунтовується на поєднанні ряду 
їх особливостей: інсектицидна властивість 
препарату; характер надходження токсиканта 
в організм комах; швидкість токсичної дії; 
тривалість захисної дії (персистентність); 
вартість препарату [1, 2, 3]. У зв’язку з онов-
ленням асортименту інсектицидів препарата-
ми іншого механізму дії постає необхідність 
досліджень із з’ясування можливостей їх су-
місності, що допоможе прискорити і правиль-
но вирішити практичні питання [4]. 

Багаторічний досвід застосування хімічних 
засобів захисту рослин в сільському господар-
стві показав, що кращий ефект досягається 
при комплексному застосуванні їх з стимуля-
торами росту, добривами і мікроелементами. 

Такі суміші розширюють спектр дії препара-
тів; підвищують ефективність обробки про-
ти певних шкідливих об’єктів; уповільнюють 
розвиток резистентності у цільових об’єктів 
щодо засобів захисту рослин; зменшують 
пестицидне навантаження на одиницю об-
роблюваної площі та ступінь механічного 
пошкодження культурних рослин; знижують 
собівартість продукції та підвищують ефек-
тивність технологій вирощування.

Мета досліджень. Визначення ефективнос-
ті застосування бакових сумішок препаратів 
для контролювання чисельності сисних фіто-
фагів у хмелевому агроценозі.

Методика досліджень. Дослідження з ви-
користанням у бакових сумішах акарицидів, 
інсектицидів і фунгіцидів проти павутинного 
кліща та попелиці на хмелю проводились 
на  хмелеплантації № 221, Інституту сіль-
ського господарства Полісся НААН у період 
початку інтенсивного росту рослин при пе-
ревищенні шкідниками ЕПШ. Досліди закла-
дені на ділянці з насадженнями хмелю сор-
ту Слов’янка 2008 року, із схемою посадки 
3,0х1,0 м, на ділянках з вирівняним фоном 
по стану рослин, рельєфом, агротехнікою і 
застосуванням добрив.  

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКОВИХ СУМІШОК 
У ТЕХНОЛОГІЇ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ 
СИСНИХ ФІТОФАГІВ У ХМЕЛЕВОМУ 
АГРОЦЕНОЗІ

Вступ. Одні з найбільш шкодочинних шкідників на рослинах 
хмелю є  сисні фітофаги (Phоrodon humuli Sehr, Tetranycuhs 
urticae Koch), що характеризуються надзвичайною швидкістю 
розмноження, ненажерливістю і спроможністю завдавати 
значної шкоди рослинам хмелю, суттєво знижуючи їх про-
дуктивність. Метою досліджень є визначення ефективності 

застосування бакових сумішок препаратів для контролювання чисельності сисних фітофагів у наса-
дженнях хмелю. Результати досліджень. Застосування у період після заведення хмелю на підтримки 
суміші біологічного та хімічних препаратів з агрохімікатами  здатне на 95,2% (3 день) обмежити 
чисельність сисних шкідників та суттєво знизити ступінь пошкодження рослин. Фітосанітарні па-
раметри застосування модифікованої моделі системи захисту вказують на зростання ефективності 
від її застосування. Використання в складі суміші стимулятора росту і карбаміду на перших етапах 
розвитку рослин мають позитивний вплив на ростові процеси та  забезпечують високу господар-
ську ефективність через підвищення врожайності рослин на 13,8-15,8%. При застосуванні даних 
сумішок отримано прибуток 21,0-24,0 тис. грн./га, з окупністю додаткових витрат у 10,0-15,0 разів. 
Використання біологічного інсектоакаріциду Актофіт та його бакових сумішок з хімічними препара-
тами зменшує витрати на засоби захисту на 1,60-2,54 тис. грн./га. Висновки. Використання бакових 
сумішок хімічних і біологічних препаратів та агрохімікатів дозволяє ефективно захистити рослини 
хмелю та зменшити пестицидне навантаження на хмелевий агроценоз.

Ключові слова: хміль, сисні шкідники, хімічні і біологічні препарати, агрохімікати, бакові суміші, ефек-
тивність.

УДК 633.791.937. 
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Для наступних обробок проти фітофагів 
було використано такі препарати: друга об-
робка – Дурсбан, к.е.; третя обробка – Апол-
ло¸ к.с.; четверта обробка – Бі-58 новий, к.е.; 
п’ята обробка – Ортус, к.с.; шоста обробка 
– Актофіт, к.е.

Повторність дослідів чотирикратна. Пло-
ща однієї ділянки – 15 м2, площа повторення 
– 60 м2, площа досліду по 360 м2,  розміщен-
ня вздовж спроектованих рядів.

Польові дослідження проводились згідно 
з: Методики випробування і застосування 
пестицидів // С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, 
М.П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За ред. С.О. 
Трибеля. – К. Світ. – 2001. – С. 94-96; “Тех-
нологія вирощування та захисту хмелю від 
шкідливих організмів”. – К. 2011. – С. 196. 

Статистична обробка даних технічної та 
господарської ефективності проводилась 
методом дисперсійного аналізу (Доспе-
хов Б.А., 1985) за допомогою прикладних 
комп’ютерних програм (ANOVA 1. (C), О.А. 
Ілляков). 

Результати досліджень. Проведені спо-
стереження та обліки шкідливих об’єктів 
вказують на значний вплив агрокліматич-
них умов весняного періоду на початок та 

інтенсивність розвитку і поширення сисних 
шкідників, але,  у будь якому разі, необхід-
ність проведення захисних заходів виникає 
відразу після заведення рослин на підтрим-
ки. Слід зауважити, що у 2013-2015 рр. на 
хмеленасадженнях ІСГП хмелева попелиця 
(Phоrodon humuli Sehr) загрози не стано-
вила, її кількість була нижче ЕПШ (0,1-0,23 
екз./листок) і перші обробки дозволяли 
контролювати її чисельність, тому осно-
вним шкідником рослин був павутинний 
кліщ (Tetranycuhs urticae Koch).

Дослідженнями встановлено, що на тре-
тій день після обробки рослин баковими 
сумішками препаратів середня чисельність 
павутинного кліща на один листок суттєво 
знижувалась і становила 0,9-2,7 особини. 
Найбільша кількість павутинного кліща за-
гинула у варіантах із застосуванням бакових 
сумішей хімічних препаратів Ортусу, к.с. і 
Актари, в.г. – 93,5% (рис. 1). У варіанті, де 
проводили обприскування баковою суміш-
шю препаратів Актофіт, к.е., Ортус, к.с. і 
Актара, в.г. – 90,1%. Не набагато меншу 
ефективність відмічено у варіанті із засто-
суванням біологічного препарату Актофіт, 
к.е. з нормою витрати 3,0 л/га – 87,8%.

Схема досліду 
1. Ортус, к.с. – 2,1 л/га + Актара, в.г. – 0,08 кг/га + Квадріс 250 SC, к.с. – 1,2 л/га (контроль);
2. Актофіт, к.е. – 3,0 л/га + Квадріс 250 SC, к.с. – 1,2 л/га; 
3. Актофіт, к.е. – 3,0 л/га + Ортус, к.с. – 0,21 л/га + Актара, в.г. – 0,008 кг/га + Квадріс 

250 SC, к.с. – 1,2 л/га;
4. Ортус, к.с. – 2,1 л/га + Актара, в.г. – 0,08 кг/га + Квадріс 250 SC, к.с. – 1,2 л/га + Вимпел, 

р. – 2,5 л/га + Карбамід – 8,0 кг/га;
5. Актофіт, к.е. – 3,0 л/га + Квадріс 250 SC, к.с. – 1,2 л/га + Вимпел, р. – 2,5 л/га + Карба-

мід – 8,0 кг/га;
6. Актофіт, к.е. – 3,0 л/га + Ортус, к.с. – 0,21 л/га + Актара, в.г. – 0,008 кг/га + Квадріс 250 

SC, к.с. – 1,2 л/га + Вимпел, р. – 2,5 л/га + Карбамід – 8,0 кг/га.

Рис. 1. Технічна ефективність застосування бакових сумішей  проти павутинного кліща,  
середнє за 2013-2015 рр.
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Після обприскування рослин хмелю су-
мішами, до складу яких додатково входили 
стимулятор росту Вимпел, р. та карбамід 
в якості позакореневого підживлення (ва-
ріанти 4-6), показники ефективності були 
кращими на 0,7-2,4%. Додатково відмічено 
посилення процесів росту і розвитку рослин 
хмелю, що також мало вплив на рівень їх 
пошкодженості фітофагом. 

Слід відмітити складнощі із контролем 
павутинного кліща за умов його значної 
чисельності та поширення по рослині до 
обробки препаратами, а саме прискорено-
го розвитку поколінь, що вже на 14 день 
зумовлює перевищення шкідником еконо-
мічного порогу шкодочинності. У варіан-
ті, де проводили обприскування баковою 
сумішшю препаратів Актофіт, к.е., Ортус, 
к.с. і Актара, в.г. спостерігається тенденція 
до уповільнення розвитку нових поколінь 
павутинного кліща через більш ефективне 
знищення його яйцекладки.

Для повної оцінки ефективності впливу 
досліджуваних варіантів у комплексі сис-
теми захисту насаджень хмелю від сисних 
шкідників проведено моніторинг фітосані-
тарного стану ділянок досліду перед про-
веденням наступних обробок засобами за-
хисту, що здійснювались впродовж періоду 
вегетації. Загалом, з врахуванням першої 
обробки згідно з схемою досліджень, що-
річно було проведено по шість захисних 
обприскувань. Облік заселеності листової 
поверхні рослин павутинним кліщом вико-
нували перед кожною наступною обробкою 
і в період перед збиранням шишок. Ступінь 
пошкодженості рослин хмелю фітофагом 
оцінювали перед збиранням врожаю.

Дослідженнями встановлено, що засто-
сування бакових сумішок на початковому 
етапі росту рослин хмелю (перша обробка) 
впливає на розвиток шкідника в насаджен-

нях впродовж всієї вегетації. В окремих ва-
ріантах прослідковується їх стійкий вплив 
на інтенсивність розвитку фітофагу, а саме 
зменшення заселеності листкової поверхні 
і відповідно ступеня її пошкодженості. Так, 
найменша кількість дорослих особин перед 
кожною обробкою спостерігалась у варіанті 
із застосуванням суміші препаратів Актофіт, 
к.е., Ортус, к.с., Актара, в.г., Вимпел р., кар-
бамід, тоді як у контрольному Ортус, к.с., 
Актара, в.г. відмічено тенденцію до більш 
високої заселеності. 

Це може свідчити про наявність у шкід-
ника ознак резистентності до найбільш 
вживаних хімічних препаратів. В той же 
час, бакова суміш препаратів має не тільки 
більш розширений спектр токсичної дії на 
шкідника у всіх стадіях його розвитку, а і 
стимулює розвиток рослин впродовж всієї 
вегетації, збільшуючи об’єм листкової по-
верхні, відповідно, знижуючи негативний 
вплив шкідливого організму.

Аналіз продуктивної та економічної ефек-
тивності застосування бакових сумішей пре-
паратів протягом періоду досліджень вказує 
на те, що застосування бакових сумішей 
дозволяє ефективно впливати на продук-
тивність рослин хмелю. Встановлено, що 
за використання сумішок, до складу яких 
входили стимулятор росту Вимпел, р. та кар-
бамід в якості позакореневого підживлення, 
показники продуктивності зростали на 13,6-
18,5%, як наслідок – посилення процесів рос-
ту і розвитку рослин хмелю.

За середніми показниками це перевищен-
ня складає 0,14-0,16 т/га, або 13,8-15,8%, 
і за результатами дисперсійного аналізу є 
суттєвим. Середні значення відхилень між 
1-3 і 4-6 варіантами знаходяться в межах 
похибки.

 Економічний аналіз результатів наших 
досліджень дав можливість визначити еко-

Рис. 2. Урожайність хмелю при застосуванні бакових сумішок проти сисних шкідників,  
2013-2015 рр.

Е
ф

ек
ти

вн
іс

ть
 б

ак
о

ви
х 

су
м

іш
о

к 
у 

те
хн

ол
о

гі
ї а

гр
о

ек
ол

о
гі

чн
о

го
 р

ег
ул

ю
ва

нн
я 

чи
се

ль
но

ст
і с

ис
ни

х 
ф

іт
о

ф
аг

ів
 у

 х
м

ел
ев

о
м

у 
аг

р
о

це
но

зі



84 Випуск 9•2016

номічну ефективність та доцільність засто-
сування складових технології вирощування 
культури хмелю. При визначенні економіч-
ної ефективності, розрахунок витрат на ви-
робництво продукції здійснювали згідно з 
технологічними картами, кошторисами ви-
трат та середньої реалізаційної ціни одиниці 
хмелесировини. У розрахунках  використано 
розцінки 2015 р. року досліджень, зокрема 
ціна 1 т хмелесировини до гранулювання 
складала 160 тис. грн.

З економічних розрахунків зрозуміло 
(табл. 1), що найбільший прибуток отрима-
но за використання бакових сумішок препа-
ратів із додаванням агрохімікатів (варіанти 
4-6), оскільки вони мають значний вплив на 
продуктивність хмеленасаджень. 

При застосуванні даних сумішок отрима-
но прибуток 21,0-24,0 тис.грн./га, з окуп-
ністю додаткових витрат у 10,0-15,0 разів. 
Також, слід відмітити економію витрат на 
проведення комплексу захисних заходів у 
період вегетації рослин хмелю. Викорис-
тання вітчизняного біологічного інсектоа-
каріциду Актофіт та його бакових сумішок 
з хімічними препаратами зменшує витрати 
на засоби захисту на 1,60-2,54 тис. грн./га.

Все вищевикладене дає змогу стверджува-
ти, що проведення даних заходів з контро- 
лювання чисельності сисних фітофагів на 
хмелю відіграє важливу роль у формуванні 
фітосанітарного стану в агроценозі та про-
дуктивності хмеленасаджень і, відповідно, 
економічної ефективності їх вирощування.

Фітосанітарні, господарські та економічні 
параметри застосування досліджуваних скла-
дових у комплексній системі захисту рослин 
хмелю вказують на зростання ефективності 
від їх застосування. У підсумку, визначено, 
що впровадження нових елементів розширює 

можливості зменшення пестицидного наван-
таження на агроценоз хмеленасаджкнь, до-
зволяє покращити спектр токсичної дії на фі-
тофага, уповільнює розвиток резистентності 
у шкідливих об’єктів, підвищує врожайність 
рослин, знижує витрати на засоби захисту.
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БІБЛІОГРАФІЯ

Таблиця 1. Економічна ефективність при застосуванні бакових сумішей препаратів  
проти сисних шкідників на хмелю
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Вступ. Народногосподарське значення 
хмелю обумовлене тим, що шишки цієї рос-
лини є обов’язковою і незамінною сировиною 
для пивоварної промисловості [1]. В меншій 
кількості хміль використовують в медицині, 
фармацевтичній, парфумерній, косметичній, 
харчовій промисловості.

Останні роки функціонування вітчизняної 
хмелярської галузі спеціалісти оцінюють як 
критичні. Нині актуальною є стабілізація, по-
дальший розвиток та підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняної галузі хмеляр-
ства, зокрема вирішення питань забезпечення 
зростання урожайності хмільників за рахунок 
сортозаміни та сортооновлення, підвищення 
рівня механізації, покращення якості хмелю, 
що сприятиме підвищенню економічної ефек-
тивності виробництва та переробки хмелю. 

Програмою розвитку галузі хмелярства в 
Україні на 2016-2020 роки поставлені завдан-
ня збільшити об’єми виробництва хмелю на 
основі впровадження інновацій, інтенсивних 
технологій виробництва хмелю, суттєво збіль-
шити врожайність, поліпшити якісні показ-
ники продукції. Для реалізації запланованих 
заходів необхідно поряд із закладанням наса-
джень конкурентоздатних вітчизняних сортів 
хмелю вдосконалити технологічні регламенти 
його вирощування та первинної переробки, 
механізувати та автоматизувати трудомісткі 
технологічні процеси за рахунок впроваджен-
ня  наукових досягнень у виробництво.

Висвітлення стану проблеми. Однією з 
відповідальних операцій в технологічному 

процесі вирощування хмелю є закладання на-
саджень, від якості якої залежить подальша 
продуктивність хмільника. Садіння саджанців 
виконують ранньою весною з початком вес-
няно-польових робіт у визначені агротехнічні 
строки (7-10 днів) або восени після відтоку по-
живних речовин з надземної частини у підзем-
ну [1]. Посадка є ефективною тільки в ранньо-
весняний період (приживленість саджанців в 
першій половині квітня становить 90-95%), 
посадка саджанців в середній (друга половина 
квітня) та пізній (після 1 травня) строки дає 
значно гірші результати укорінення, приво-
дить до зниження інтенсивності їх розвитку та 
зменшенню врожайності [3]. Осіння посадка 
виконується в більш розтягнуті агротехнічні 
строки (друга половина жовтня – листопад). 
Саджанці при цьому висаджуються відразу 
після викопування і посадка в цей період за-
безпечує високу приживлюваність рослин, 
інтенсивний ріст та добрий розвиток рослин.

Додержання цих вимог дає можливість 
сформувати з першого року оптимальну гус-
тоту насаджень, вирівняну, як за глибиною, 
так і за  прямолінійністю сформованого ряду, 
що дозволить, в подальшому, ефективно ви-
користовувати механізоване обрізування 
головних кореневищ, а якість самої посадки 
забезпечить хороший ріст і високу продук-
тивність рослин.

Обговорення результатів досліджень. 
В хмелярстві питома вага ручних операцій 
складає більше 50%. Для садіння хмелю, у 
вітчизняних господарствах та за кордоном, 

МОДЕРНІЗАЦІЯ 
РОЗСАДОСАДИЛЬНОЇ МАШИНИ 
ДЛЯ ПОСАДКИ ХМЕЛЮ

Вступ. Об’єми вирощування хмелю в Україні на сьогоднішній 
день є недостатніми для забезпечення пивоварної промисло-
вості. В основному це зумовлено низьким рівнем механізації 
процесів виробництва, застарілими фізично та морально 
наявними машинами та агрегатами, несвоєчасним  сорто-
оновленням вітчизняних хмільників та ін. Для підвищення 
рентабельності виробництва хмелю необхідно  механізувати 
трудомісткі технологічні процеси за рахунок впровадження 
наукових досягнень у виробництво. Мета і завдання. Обґрун-

тувати процес роботи, розробити та виготовити експериментальний зразок садильного апарату для 
хмелю. Матеріали та методи досліджень. Матеріалами для дослідження слугували базова конструк-
ція прийнятої на модернізацію садильної машини МС–1М. Основні параметри експериментального 
зразка садильного апарата прийняті, виходячи з морфологічної будови саджанця хмелю та вимог 
агротехнічних характеристик процесу посадки. Результати.  Виготовлений експериментальний 
зразок садильного апарату на базі машини МС–1М для проведення подальших польових досліджень. 
Висновки. Запропонований варіант модернізованої машини дозволить зменшити витрати на ви-
рощування та забезпечить дотримання усіх агротехнічних вимог при посадці. 
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зазвичай використовують машини і присто-
сування, які не завжди дозволяють в повній 
мірі забезпечити якісну посадку хмелю. 

Садильні машини та пристосування адап-
товані для посадки саджанців хмелю:

– бурові установки: КЯУ – 100[2], JCH-4, 
призначені для викопування ям діаметром 100, 
80, 60 і 30 см на глибину до 70 см для посадки 
саджанців і для встановлення стовпів;

– розсадосадильні машини: МЛУ-1, СШН – 3, 
МС – 1М [2], призначені для висадки саджанців 
лісу та однотипних в нестовпових рядках;

Їх переваги (в порівнянні з ручною по-
садкою):

бурові установки – зменшення трудо-
місткості операції, скорочення часу висадки 
саджанців та встановлення стовпових опор 
хмелешпалер;

розсадосадильні машини – зменшення 
трудомісткості операції, скорочення часу ви-
садки саджанців, забезпечується розміщення 
саджанців на одній глибині та прямолінійно 
без відхилень в ряду.

Недоліки (в роботі та відносно агротехніч-
них вимог): при використанні пристосувань 
та машин не призначених безпосередньо для 
посадки хмелю, не завжди дотримуються 
агротехнічні параметри (глибина, рівномір-
ність в ряду) [2] закладки насаджень, пошко-
джується садивний матеріал,   збільшуються 
експлуатаційні витрати паливо-мастильних 

матеріалів, підвищена небезпека травмуван-
ня робітників на агрегаті під час руху, оскіль-
ки, безпосередньо біля робітника знаходяться 
незакриті рухомі частини машини.  

В результаті проведеного аналізу про-
цесу роботи, технологічних характеристик 
та параметрів агрегатів і пристосувань, що 
використовувалися для посадки саджанців 
хмелю нами визначено, що напрямками вдо-
сконалення мають бути: розробка конструк-
ції автоматизованого садильного апарату, 
що дозволить висаджувати в ґрунт однорічні 
саджанці хмелю та інші морфологічно подібні 
рослини без повного втручання оператора в 
процес посадки. Відсутність операторів на 
садильній машині дає можливість зменшення 
габаритних розмірів, ваги, енергомісткості, 
трудомісткості та підвищити рівень безпеки 
експлуатації робочого процесу. Встановлений 
на машині апарат  дозволить забезпечити всі 
агротехнічні вимоги процесу посадки хмелю.

Попередніми дослідженнями встановле-
но, що найбільш придатний агрегат для про-
ведення модернізації – це розсадосадильна 
машина МС – 1М.

Проаналізувавши морфологічні параметри 
стандартизованого саджанця, конструктивні 
особливості машини МС -1М та технологічні 
параметри посадки хмелю, запропонований 
експериментальний зразок садильного апа-
рату (див. схему, рис. 1).

1 - допоміжна рухома рама; 
2 - садильний апарат дискового типу; 
3 – ніж; 
4 - бабінний накопичувач; 
5 – прикочувальні катки; 
6 - прижимний механізм. 

Рис. 1 Пристосування для посадки хмелю на базі машини МС -1М

Запропонована модернізація садильної 
машини  МС-1М дозволить забезпечити ви-
конання посадки хмелю на більш якісному 

рівні, а також зменшити трудомісткість 
виконання операції та фінансові витрати на 
вирощування хмелю.

1.  Інноваційний шлях розвитку хмелярства / [Ю. І. 
Савченко, В. Б. Ковальов, Т. Ю. Приймачук та ін.,  
за ред.. Савченка Ю.І.]. – Житомир: Рута, 2011. 
– 112 с.

2.  Акимов А. К. Машины для возделывания хмеля 

[для сред. ПТУ] / А. К. Акимов, К. П. Майоров. 
/ - М. : Агропромиздат, 1988. - 135 с. 

3.  Галузевий стандарт України Саджанці хмелю 
сортові і садивні якості. - Вид. офіц. – Київ, 
Держспоживстандарт України, 2009. – 35 с.
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Постановка проблеми. Організація повно-
цінної годівлі тварин у зоні Полісся України має 
важливе значення і, зокрема, в зоні радіоактив-
ного забруднення, де протеїновий дефіцит у ра-
ціонах великої рогатої худоби досягає 20-30% 
[3]. Нашими дослідженнями встановлено, що 
за дефіциту протеїну, цукру і мінеральних ре-
човин у раціонах і, як наслідок, низькій продук-
тивності тварин, накопичення 137Cs і важких 
металів у молоці та м’ясі значно збільшується 
порівняно з повноцінною годівлею [4,6].

Аналіз екологічної якості сільськогоспо-
дарської продукції (у т. ч. молоко, яловичина, 
свинина), яка виробляється в господарствах 
поліської зони Житомирщини, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС, свідчить про те, що 
і сьогодні (через 30 років після аварії) вона 
в значній мірі забруднена не лише 137Cs, а 
й важкими металами (в окремих випадках 
перевищуючи ГДК, частіше в особистих се-
лянських господарствах).

Для подолання протеїнового дефіциту в 
раціонах тварин до 2010 року в зону Полісся 
із Степу і Лісостепу масово завозили макуху 
соняшникову. Проте, в останні роки ціни на 
неї значно зросли (більше як у 2 рази), тому 
виникла необхідність пошуку місцевих резер-
вів високобілкових кормів.

Для вирішення даної проблеми селекці-
онерами Інституту сільського господарства 

ІСГП

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА І М’ЯСА  
В ЗОНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ 
ВИКОРИСТАННІ  МІСЦЕВИХ 
ВИСОКОПРОТЕЇНОВИХ КОРМІВ

Мета. Дослідити ефективність використання різних висо-
кобілкових кормів (пелюшки, вики, люпину, гороху, маку-
хи соняшникової) та силосів із сумішок злаково-бобових 
культур (пелюшка+овес+вика, пелюшка+овес+люпин, 
пелюшка+овес+вика+тритикале) і зеленої маси із них 
(пелюшка+овес і вика+овес) при виробництві тваринницької 
продукції в зоні Полісся (ІІІ зона радіоактивного забруднен-
ня). Методи. Досліди на дійних коровах, бугайцях і свинях на 
відгодівлі проведені методом груп-періодів. Хімічний склад 
кормів, молока та м’яса визначали за загальноприйнятими 
методиками аналізу; забійні якості молодняку ВРХ та свиней 
– за технологією, прийнятою на м’ясопереробних підприєм-
ствах; концентрацію важких металів - згідно з ГОСТ 30178-96  
на атомно-абсорбційному спектрометрі «Квант – 2А»; питому 
активність 137Сs у кормах і продукції тваринництва – на спек-

трометрі СЕГ-0,5 та гамма-радіометрі  РУГ-91 «Адані». Результати. Використання місцевих зернобо-
бових культур (пелюшка, вика яра) замість завізної макухи соняшникової у раціонах дійних корів  
(еквівалентно по протеїну) забезпечує аналогічний рівень надоїв молока, знижує собівартість раціо-
нів на 20,5%  при забрудненні молока 137Сs і важкими металами практично на однаковому рівні. При 
балансуванні раціонів відгодівельних бугайців та свиней за перетравним протеїном зернобобовими 
культурами (нативними або екструдованими) забезпечує однакові середньодобові прирости живої 
маси, не позначаючись негативно на забійних та м’ясних якостях тварин, не перевищуючи ДР-2007 
за 137Сs та ГДК за важкими металами. Висновки. Використання місцевих високобілкових кормів ярих 
зернобобових культур (пелюшки, вики, гороху, люпину) у нативному або екструдованому вигляді в 
кормових раціонах корів, відгодівельних бугайців і свиней, для балансування їх за протеїном, замість 
завізної макухи соняшникової (еквівалентно за перетравним протеїном), забезпечувало аналогічну 
молочність корів і високі прирости живої маси тварин та якість м’яса, виробленого у зоні радіоактив-
ного забруднення, і є економічно виправданим.

Ключові слова: корови, бугайці, свині, продуктивність, пелюшка, люпин, вика, макуха, горох.
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сорти люпину безалкалоїдного Переможець, 
Грозинський 9 з продуктивністю фітомаси 
до 50 т/га, врожайністю зерна до 3 т/га з 
умістом перетравного протеїну в 1 кг  268 г; 
сорти пелюшки (гороху польового) Поліська 
1, Звягельська з продуктивністю фітомаси до 
30 т/га, врожайністю зерна до 3 т/га з уміс-
том перетравного протеїну 178 г/кг. Це дало 
змогу забезпечувати тварин високобілковим 
фуражем протягом року, а влітку – повно-
цінними зеленими кормами за рахунок зла-
ково-бобових сумішок і на стійловий період 
заготовляти з них силос, сінаж, сіно і, тим 
самим, вирішувати проблемне питання [5].

Враховуючи те, що в поліських районах 
України спостерігається підвищений уміст 
радіонуклідів і важких металів, згідно з наши-
ми даними, було поставлено за мету вивчити 
забруднення тваринницької продукції 137Cs і 
важкими металами при використанні висо-
кобілкових місцевих зернобобових культур у 
вигляді зернофуражу для балансування кор-
мових раціонів за перетравним протеїном. 
Доцільність таких досліджень обумовлена 
і соціальним фактором – зменшити надхо-
дження токсичних речовин у ланцюгу «грунт 
– корми - тваринницька продукція – людина» 
та екологічне навантаження на населення, 
що проживає в зоні аварії на ЧАЕС [6].

Тому відділом тваринництва Інституту в 
останні роки в ІІІ зоні радіоактивного забруд-
нення було проведено декілька серій дослідів 
на дійних коровах, відгодівельних бугайцях 
і свинях з вивчення ефективності заміни до-
рогих завізних високопротеїнових кормів 
місцевими зернобобовими (нативними і екс-
трудованими) – пелюшкою (горох польовий), 
викою, горохом, люпином безалкалоїдним.

Результати досліджень. У науково-вироб-
ничих дослідах на коровах вивчали ефектив-
ність використання вики ярої та пелюшки 
замість макухи соняшникової (табл. 1).

Використання замість завізної макухи 
соняшникової еквівалентно по протеїну пе-
люшки і вики забезпечує аналогічний рівень 
надоїв молока, знижує собівартість раціону на 
20,5%, а одного кілограму виготовлених з них 
зерносумішей – з 60,2 коп. до 47,9 коп. (дослі-
ди 1, 2). При цьому забруднення молока 137Cs 
(27,3 і 28,0 Бк/л при допустимому рівні 100 
Бк/л) і важкими металами було практично 
однаковим. Проведена заміна корму (макухи 
на пелюшку нативну) істотно не позначилася 
на фізіологічному стані тварин (рубцевому 
метаболізмі і гематологічних показниках).

У дослідах при вирощуванні й відгодівлі 
бугайців в ІІІ зоні радіоактивного забруд-
нення використовували замість макухи со-
няшникової місцеві високопротеїнові корми 

Примітки: 1. ОР* - основний раціон (силос кукурудзяний, сінаж люцерни з житом, зелена маса, меляса кормова, сіль кухонна)  
2. ОР** - основний раціон (зерносуміш, силос кукурудзяний, сіно злакове, буряк кормовий,  сіль кухонна)

1. Ефективність використання різних високопротеїнових кормів у раціонах корів (M±m)
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ярих зернобобових культур (еквівалентно за 
протеїном) – горох, вику, люпин, пелюшку 
(нативними або ж екструдованими) (табл. 2).

При заміні в раціонах бугайців макухи со-
няшникової дертю пелюшки нативної (дослід 
3) середньодобові прирости по групах вияви-
лися подібними – 862 і 882 г за використання 
азоту корму відносно його прийнятої та пере-
травленої кількості на одному рівні.

Молодняк великої рогатої худоби дослідної 
групи, якому включали в раціон екструдова-
ну пелюшку (дослід 4), мав вищі прирости 
(914 г проти 856 г при Р<0,95) і дещо більші 
коефіцієнти перетравності сирих протеїну і 
жиру та менші сирої клітковини і БЕР. Твари-
ни ІІ групи порівняно з І групою відкладали 
азоту в тілі більше на 6,2 г.

Використання дерті гороху і пелюшки на-
тивних (дослід 5) забезпечило однакові при-
рости живої маси (864 і 866 г).

Заміна дерті пелюшки нативної дертю 
вики нативної (дослід 6), еквівалентно за 
протеїном, забезпечило отримання серед-
ньодобового приросту 892 г проти 878 г у 
контрольній групі при практично однакових 
показниках забою і м’ясних якостей. 

Включення дерті люпину нативного в ра-
ціони бугайців (дослідна група експерименту 
7) замість макухи соняшникової забезпечило, 
відповідно, 937 г і 926 г середньодобового 
приросту (Р<0,95).

Згодовування піддослідним тваринам 
високопротеїнових кормів, еквівалентно 
за протеїном, у складі раціонів – макухи 
соняшникової (І контрольна група), екс-
трудованої вики (ІІ дослідна група), екс-
трудованого гороху (ІІІ дослідна група) і 
ексрудованої пелюшки (ІV дослідна група) 
-  забезпечило за 265 досліду отримання, 
відповідно, 883 г, 909, 999 і 918 г середньо-

Примітка. К* - контрольна група; Д* - дослідна група

2. Показники продуктивності і якості яловичини залежно від різного виду високопротеїно-
вого корму
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більше проти контрольної групи (дослід 8).
У проведених дослідженнях балансування 

раціонів по протеїну за рахунок дерті зер-
нобобових культур або макухи істотно не 
позначилося на забійних і м’ясних якостях 
бугайців.

Забруднення яловичини 137Cs від піддо-
слідних бугайців у 2001-2012 роках колива-
лось у межах 13,8-16,7 Бк/кг  (дослід 4) до 
23,3-52,3 Бк/кг (досліди 3,5-8), не перевищу-
ючи допустимі рівні (ДР-2006 = 200 Бк/кг).

Концентрація важких металів (Pb, Cd, Cu, 
Zn) у найдовшому м’язі спини піддослідних 
бугайців, в основному, не перевищувала гра-
нично допустимих вимог (ГДК), за винятком 
окремих дослідів або їх груп: у 4 досліді – свин-
цем і ртуттю; 5 – кадмію і ртуті; 8 – кадмію у І 
групі, свинцю та кадмію - в ІІ групі  і свинцю 
– у ІІІ; у 9 досліді – свинцю, кадмію, ртуті в І і 
ІІ групах та кадмію і ртуті – в ІІІ групі.

Згодовування екструдованих вищезазначе-
них кормів і порівняння їх продуктивної дії 
з макухою соняшниковою (еквівалентно за 
протеїном) сприяло підвищенню середньодо-
бових приростів на 2,9-13,1% та зменшенню 
затрат корму на 1 кг приросту на 0,11-0,66 
корм. од.; забезпечувало меншу собівартість 
раціону і кормів, витрачених на 1 ц прирос-

ту (5,87 грн., 5,97, 6,05 грн. і  645,8, 597,6 і 
659,0 грн.  проти 6,14 і 659,3 грн.), завдяки 
більшим середньодобовим приростам, не-
зважаючи на значні витрати для екструдуван-
ня (250-300 грн./т). При цьому показники 
м’ясної продуктивності (забійний вихід, вихід 
м’яса) були практично однаковими.

Собівартість раціону і кормів, витрачених 
на 1 ц приросту, за використання місцевих 
високобілкових кормів виявилася меншою 
(пелюшка нативна, відповідно, на 3,6% і 
5,7%; люпин безалкалоїдний нативний – 11,9 
і 12,9; вика екструдована – на 4,4% і 7,1%) 
відносно аналогічних показників при згодо-
вуванні бугайцям макухи соняшникової.

Згодовування піддослідним тваринам пе-
люшки, гороху, вики, безалкалоїдного лю-
пину позитивно позначалося на показниках 
рубцевого метаболізму, гематологічних по-
казниках, що є свідченням відсутності по-
рушень фізіологічних процесів в організмі.

В умовах Полісся України від бугайців укра-
їнської чорно-рябої молочної породи можна 
отримувати високі середньодобові прирос-
ти живої маси, замінюючи в раціоні кукуру-
дзяний силос на силоси із 2-4-компонентних 
сумішок ярих злаково-бобових культур. Такі 
силоси за вмістом перетравного протеїну пе-
реважають кукурудзяний силос на 7-8 г/кг.

3. Показники продуктивності і якості яловичини залежно від виду силосу в раціоні бугайців
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Включення в раціони бугайців дослідної 
групи (ІІ) пелюшко-вівсяної сумішки в од-
наковій кількості за масою, як кукурудзяно-
го силосу аналогам контрольної групи (І), 
забезпечило, відповідно, 853 і 923 г серед-
ньодобового приросту (дослід 9). Тварини 
контрольної групи мали вищі коефіцієнти 
перетравності корму і краще використову-
вали азот корму, що узгоджується із серед-
ньодобовими приростами. При цьому в тілі 
молодняку дослідної групи на 10% менше 
відкладалося 137Cs та на 20,1% свинцю проти 
аналогічних показників контрольних анало-
гів (табл. 3).

Згодовування відгодівельним бугайцям  
(дослідної групи) силосу із 3-компонентної 
сумішки (пелюшка+овес+вика, дослід 10) 
замість кукурудзяного (за масою) забезпечи-
ло отримання 1057 г середньодобового при-
росту, або на 42 г більше проти контрольних 
тварин (1015 г, Р<0,95). Забійний вихід та 
вихід м’яса і якість яловичини були майже 
однаковими. Накопичення 137Cs у найдо-
вшому м’язі спини бугайців дослідної групи 
виявилося на 12,6% більшим, ніж у їх контр-
ольних аналогів, проте рівень забруднення 
яловичини по групах (52,8 і 46,9 Бк/кг) був 
значно нижчим ДР-2006 (200 Бк/кг).

За використання силосу із 3-компо-
нентної сумішки для відгодівлі бугайців  
(пелюшка+овес+люпин, дослід 11) отрима-
но середньодобовий приріст 961 г, або на 70 г 
вищий проти контрольної групи (силос куку-
рудзяний). Тварини ІІ групи краще перетрав-
лювали протеїн, жир та клітковину корму і на 
12,7% більше відкладали азоту в тілі та краще 
його засвоювали як від прийнятого, так і від 
перетравленого. За показниками забійних 
якостей, виході м’яса та хімічному складі про-
дуктів забою міжгрупової різниці не вста-
новлено. Вища питома активність раціону 
за 137Cs на 105,4 Бк/добу в молодняку до-
слідної групи спричинила вище забруднення 
яловичини в тварин цієї групи на 9,6%, ніж 
у контрольній (41,2 і 37,6 Бк/кг), не переви-
щуючи встановлені нормативи. Забруднення 
найдовшого м’язу спини бугайців важкими 
металами (Pb, Cd, Cu, Zn) не перевищувало 
ГДК як І, так і в ІІ групах за більшого вмісту 
свинцю (на 45,7%) і кадмію (на 10,0%)  у 
м’ясі тварин контрольної групи, яким згодо-
вували кукурудзяний силос.

Заміна кукурудзяного силосу (І гру-
па) силосом із 4-компонентної сумішки (ІІ 
група, дослід 12) злаково-бобових культур 
(пелюшка+овес+вика+тритикале) у ра-
ціонах бугайців сприяла отриманню 1136 
г середньодобового приросту, або на 115 г 
більше від приростів контролю (1021 г). Тва-
рини дослідної групи (ІІ) краще використо-

вували азот корму, в їх тілі його відкладалося 
на 9,1% більше, ніж у аналогів І групи. Вони 
краще також використовували Са (на 27,0%) 
та Р (на 43,3%). Вірогідної міжгрупової різ-
ниці у виході туші (50,64-49,06%) і забійному 
виході (51,45 у І та 50,04% в ІІ) бугайців не 
встановлено (Р<0,95), хоча вони були дещо 
більшими у тварин контрольної групи. Ви-
користання силосу із сумішки сприяло дещо 
більшому накопиченню 137Cs в яловичині 
бугайців дослідної групи – 40,6 Бк/кг проти 
34,4 Бк/кг у контрольних аналогів. Коефіці-
єнти переходу свинцю, кадмію, міді та цин-
ку у найдовший м’яз спини і печінку тварин 
дослідної групи (ІІ) були вищими порівняно 
з показниками контролю по причині біль-
шого забруднення ними раціону. Акумуляція 
кадмію в яловичині від дослідних бугайців 
перевищувала ГДК в 1,5 раза, а показники 
контрольного молодняку – в 2,42 раза.

Відгодівля бугайців (дослід 13) на зелених 
кормах (вико-вівсяна сумішка – контрольна 
група, пелюшко-вівсяна сумішка – дослідна 
група) забезпечила високі середньодобові 
прирости живої маси, відповідно, 1092 г і 
1122 г (Р<0,95) без істотної міжгрупової різ-
ниці за показниками забою, виходу і калорій-
ності м’яса та його забруднення радіоцезієм  
(36,7 і 35,8 Бк/кг). Забруднення яловичини 
свинцем у І і ІІ групах перевищувало ГДК 
у 1,74-2,32 рази при меншій його концен-
трації (на 25,0%) у м’ясі тварин дослідної 
групи. При нормативному вмісті кадмію у 
найдовшому м’язі спини, його концентрація 
у печінці та шкірі бугайців перевищувала 
допустимі рівні в 5,2-4,6 раза. Вміст ртуті в 
яловичині також перевищував ГДК у 1,3-1,7 
раза, а концентрація міді була більшою за 
нормативні вимоги в контролі.

У таблиці 4 наведена прогнозована еконо-
мічна ефективність від використання місце-
вих високопротеїнових кормів у зоні радіоак-
тивного забруднення Житомирської області 
при балансуванні дефіцитних по перетрав-
ному протеїну раціонів для великої рогатої 
худоби. Отримані дані свідчать про високу 
ефективність кожного інноваційного заходу, 
навіть за незначного поголів’я в 5 районах, 
які зазнали радіоактивного забруднення. Ра-
зом з тим, дані заходи з успіхом можуть бути 
реалізовані в усіх регіонах зони Полісся. 

Таким чином, використання місцевих ви-
сокобілкових ярих зернобобових культур (пе-
люшка, вика, горох, люпин), нативних або 
екструдованих, та силосів із злаково-бобових 
сумішок, зеленої маси цих сумішок у кормо-
вих раціонах корів і відгодівельних бугайців 
для балансування їх за перетравним проте-
їном замість завізної макухи соняшникової 
(еквівалентно по перетравному протеїну) 
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забезпечувало задовільну молочність корів і 
високі прирости живої маси, і є економічно 
виправданим.

Високобілковими кормами (вика, горох, 
пелюшка – нативними або ж екструдова-
ними), вирощеними в зоні Полісся, можна 
замінити завізну макуху соняшникову і в ра-
ціонах відгодівельних свиней. З цією метою 
у ІІІ зоні радіоактивного забруднення було 
проведено відповідні досліди (табл. 5).

Балансування раціонів за протеїном сви-
ням контрольної (І) групи за рахунок макухи 
соняшникової, а ІІ, ІІІ і ІV (дослідним) – дерті 
гороху або пелюшки нативних і пелюшки 
екструдованої забезпечило за період відгодів-
лі середньодобові прирости, відповідно, 410, 
412, 385 і 478 г з перевагою на 64 г у тварин 
ІV групи, яким згодовували пелюшку екстру-
довану. Забійний вихід у молодняку свиней 
між групами істотно не відрізнявся і становив 
65,2-66,2% (дослід 14). Питома активність 
свинини за 137Cs в ІV групі виявилася най-
меншою – на 11,0% від І групи, 25,0 – ІІІ і на 
8,1% - від ІІ групи. Вміст Pb, Cd, Hg, Cu  і Zn у 
найдовшому м’язі спини знаходився в межах 
ГДК, за виключенням свинцю у ІV групі, який 
перевищував гранично допустиму концен-

трацію на 13,2%, що, мабуть, пов’язано із 
технічним устаткуванням екструдера.

При порівняльному вивченні ефектив-
ності балансування господарських раціонів 
свиням по протеїну за рахунок макухи со-
няшникової (І контрольна група) та екстру-
дованих – вики (ІІ  дослідна група), гороху 
(ІІІ дослідна) і пелюшки (ІV дослідна група) 
отримано, відповідно, середньодобові при-
рости живої маси – 310 г, 322, 385 і 437 г при 
затратах корму 7,61-6,32 кормових одиниць 
(дослід 15). Екструдовані корми забезпечили 
отримання кращих приростів, ніж макуха со-
няшникова. Вихід туші (на 2,3-3,8%) у свиней 
дослідних груп тенденційно переважав ана-
логічні показники контрольного молодняку.

Концентрація 137Cs у продуктах забою від 
усіх груп свиней не перевищувала допусти-
мих рівнів і становила у свинині 21,17-30,08 
Бк/кг, печінці – 25,43-30,67, у салі – 16,50-
21,58 Бк/кг.

Уміст важких металів (Pb, Hg, Cu  і Zn) у 
найдовшому м’язі спини, печінці і нирках 
піддослідних свиней відповідав вимогам ГДК, 
за винятком Cd, вміст якого перевищував 
нормативні вимоги, відповідно, по групах 
(І-ІV) – на 94,0%, 66,0, 6,0 та 80,0%.

Експериментально встановлено, що міс- 
цевими високопротеїновими зернобобови-
ми культурами (пелюшка – горох польовий, 
горох, вика, люпин безалкалоїдний – натив-
ні або ж екструдовані) можна заміняти, в 
еквівалентній кількості за протеїном, за-
візну дороговартісну макуху соняшникову 
в раціонах корів, бугайців і свиней на відго-
дівлі при виробництві молока, яловичини і 
свинини в зоні Полісся України, в тому числі 
на території, забрудненій радіонуклідами 
внаслідок аварії на ЧАЕС, отримуючи високу 
продуктивність. 

Сільськогосподарським підприємствам різ-
них форм власності, які виробляють молоко, 
яловичину і свинину в поліській зоні України, 
обов’язково визначати в лабораторіях кон-
центрацію важких металів (свинцю, кадмію, 
ртуті, міді, цинку) у кормах, а в зоні радіо-
активного забруднення ще й 137Cs. 

Отримані результати за вмістом важких 
металів порівнювати з вимогами ГДК (гра-
нично допустимої концентрації), виходячи з 
цього приймати рішення відносно екологічної 
придатності продукції тваринництва для її 
споживання.
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Інтенсивне поширення чорно-рябої худо-
би в Україні відбулось у результаті наступ-
них процесів: 1) завезення її та розширеного 
відтворення спочатку в західних областях, 
а потім у центральних і східних; 2) погли-
нального схрещування тварин білоголової 
української породи, яку розводили в зоні 
Полісся, і симентальської худоби, пошире-
ної в зоні Лісостепу, з бугаями чорно-рябої 
породи переважно голландського типу; 3) 
завезення чорно-рябої худоби (в основному 
з Голландії і Данії), а також з прибалтійських 
держав і Росії [1,2]. У результаті цих про-
цесів в 70-х роках було створено багаточи-
сельний масив голландизованої чорно-рябої 
худоби комбінованого молочно-м’ясного на-
прямку продуктивності. Наприкінці 70-х - на 
початку 80-х років розпочалась робота зі 
створення високопродуктивного молочного 
типу чорно-рябої породи з використанням 
голштинської породи, яка завершилась за-
твердженням у 1996 році нового селекцій-
ного досягнення - української чорно-рябої 
молочної породи [3,4,5].

Тобто, українська чорно-ряба молочна по-
рода є відкритою популяцією, становлення 
якої відбувалося із залученням кращого сві-
тового генофонду.

Мета досліджень. Дослідити екстер’єрно-
конституційні показники, молочну продук-
тивність та відтворну здатність корів-пер-
вісток різних порід та породних поєднань. 

Методика досліджень. Дослідження про-
ведені на 2100 коровах-первістках україн-
ської чорно-рябої молочної породи племза-
водів ПАФ „Єрчики”, ДПДГ „Рихальське” та 
колишнього ДПДГ „Грозинське” Житомир-
ської області за матеріалами племінного об-
ліку господарств і за результатами власних 
досліджень. 

Дослідження екстер’єру і конституції про-
водили на 2-3 місяцях лактації шляхом зважу-
вання тварин та взяттям основних промірів 
статей (висоти в холці, обхвату грудей, косої 
довжини тулуба) [6]. За промірами розрахо-
вували габаритні розміри та масо-метричний 
коефіцієнт за Вінничуком Д.Т. [7,8].

Оцінку молочної продуктивності корів 
здійснювали шляхом проведення щомісяч-
них контрольних доїнь з визначенням у до-
бових зразках молока вмісту жиру. Морфо-
функціональні властивості вим’я оцінювали 
на 2-3 місяцях лактації за методикою Лат-
війської сільськогосподарської академії [9]. 

Відтворну здатність корів досліджували за 
віком 1-го отелення, тривалістю сервіс-пері-

ДИНАМІКА ГЕНЕАЛОГІЧНОЇ  
СТРУКТУРИ У ВІДКРИТІЙ 
ПОПУЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-
РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
ПІВНІЧНО-ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ

Мета. Аналіз породної та генеалогічної структури української 
чорно-рябої молочної породи та вивчення основних господар-
сько-корисних ознак корів різних порід чорно-рябого кореня, 
породних поєднань та ліній, які були використані у провідних 
племінних господарствах північно-поліського регіону. Мето-
ди. Зоотехнічні – жива маса, лінійні проміри статей, молочна 
продуктивність, морфо-функціональні властивості вим’я, від-
творна здатність; біометричні – середні величини, їх похибки, 
показники вірогідності результатів досліджень, кореляційний 
аналіз. Результати. Вивчено основні господарсько-корисні 
ознаки корів різних порід чорно-рябого кореня, породних по-
єднань та ліній, які були використані у провідних племінних 
господарствах північно-поліського регіону. Висновки. У базо-
вих господарствах протягом останніх 15-20 років спостеріга-
ється поступовий перехід від місцевої голландизованої худоби 
до голштинізованої, що супроводжується підвищенням молоч-
ної продуктивності корів, зростанням їх масових габаритів 
та покращенням морфо-функціональних властивостей вим’я 
при одночасному погіршенні показників відтворної здатності.
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сухостою та за коефіцієнтом відтворної здат-
ності (КВЗ) за формулою:  КВЗ=365/МОП.

Результати досліджень. Формування 
стад у обстежених трьох господарствах від-
бувалось різними шляхами. Проте, спільним 
є те, що у кожному з них використовувались 
тварини іноземної селекції. Це є ознакою 
відкритих породних популяцій, якими на 
сьогодні є в Україні більшість молочних по-
рід великої рогатої худоби.

Поголів’я племзаводів представлено не 
лише чистопородними тваринами, але й 
отриманими в результаті поєднання двох і 
трьох порід чорно-рябого кореня (табл.1). 

Наведена послідовність порід і породних 
поєднань відображає зміни, що відбулись 
у породній популяції в цілому – від гол-
ландського типу худоби до голштинського. 
Максимальні відсотки в цілому по популяції 
складає голштинізована худоба німецької 
(34,8) та української (28,6) селекції.

Найбільшою різноманітністю породних 
поєднань характеризується ДПДГ «Грозин-
ське», яке було господарством перехідного 
типу: тут розводили голландську худобу, 
голштинізовані німецьку та датську, а також 
застосовували породні поєднання. Племза-
вод ДПДГ «Рихальське» у період становлення 
був репродуктором голштинізованої німець-
кої худоби, частка спадковості голландської 
та естонської порід тут невисока. Племзавод 
ПАФ «Єрчики» укомплектований, в основно-
му, голштинізованою худобою української 
селекції. Сьогодні у обох останніх племзаво-
дах на маточному поголів’ї використовують 
сперму лише голштинських бугаїв-плідни-
ків, тому частина тварин зазначених стад 
представлена чистопородними голштинами 
(11,6–20,7%).

Узагальнені екстер’єрно-конституційні 
показники корів-первісток різних порід  і  
породних поєднань по  господарствах на-
ведені у таблиці 2. 

1. Належність корів-первісток до порід та породних поєднань

Примітка. Г – голштинська, ГО – голландська, Д – датська, Н – німецька, Е – естонська, У – українська.

2. Екстер’єрно-конституційні показники корів-первісток різних порід та породних поєднань
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У цілому спостерігається чітка динаміка у 
сторону збільшення масових габаритів корів 
від голландського типу до голштинського. 
Так, якщо чистопородні голландські корови-
первістки мали живу масу 481,4 кг, висоту в 
холці - 123,3 см, косу довжину тулуба - 143,5 
см, масо-метричний коефіцієнт 103,0%, то 
у голштинських  ровесниць ці показники 
склали, відповідно, 517,2 кг, 133,8 см, 152,3 
см, 106,8%. За масовими габаритами голш-
тинізовані тварини німецької та української 
селекції дещо поступалися чистопородним 
голштинам.

Суттєві еволюційні зміни відбулися за 
головною ознакою тварин – молочною про-
дуктивністю (табл. 3).

Голландські корови-первістки, імпорто-
вані в ДПДГ „Грозинське”, дали за лактацію 
в середньому 4052 кг молока і 159,7 кг мо-
лочного жиру. Схрещування голландської 
худоби з голштинськими бугаями знизило 
надої корів-первісток, підвищивши несуттє-
во жирномолочність – з 3,94 до 3,97%. Під-
вищення молочної продуктивності відбулось 
у результаті використання голштинізованої 
датської і німецької худоби. Від корів-пер-
вісток датської породи отримано 4252 кг 
молока і 167,2 кг молочного жиру, німецької 
– відповідно, 4200 кг і 166,8 кг. Найнижчі 
надої мали трипородні помісі (німецька х 

голландська х голштинська і німецька х ес-
тонська х голштинська) – від 3593 до 3727 
кг молока за 305 днів лактації.

Найвищу молочну продуктивність, як 
і найбільші масові габарити, мали чисто-
породні голштини – надій за лактацію 
становив по двох господарствах 4931 кг, 
продукція молочного жиру – 188,4 кг. Про-
те, при майже однаковому вмісті жиру в 
молоці (3,82-3,86%), надій корів сильно 
відрізнявся у двох господарствах: в опти-
мальних умовах годівлі і утримання ПАФ 
„Єрчики” він склав 6176 кг, у гірших умо-
вах ДПДГ „Рихальське” – 4392 кг.  Тобто, 
реалізація високого потенціалу голштин-
ської спадковості залежить від створених 
тваринам умов.

Динаміка габаритів та функціональних 
особливостей вим’я аналогічна динаміці 
показників молочної продуктивності. Якщо 
обхват вим’я в голландських корів-первіс-
ток склав 110,6 см, його довжина - 33,4 см, 
ширина - 28,7 см, умовний об’єм - 12,4 л, до-
бовий надій - 17,9 кг, то зазначені показники 
у голштинських ровесниць склали, відповід-
но, 128,8 см, 41,2 см, 31,3 см, 17 л, 24,4 кг 
(Р<0,001-0,05). Потрібно відмітити, що не 
дуже поступалися голштинам за властивос-
тями вим’я голштинізовані корови-первіст-
ки української селекції ПАФ «Єрчики». Різни-

3. Молочна продуктивність корів-первісток різних порід та породних поєднань

4. Відтворна здатність корів-первісток різних порід та породних поєднань
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- 1,4 см, умовним об’ємом - 1,3 л, добовим 
надоєм - 4,1 кг, швидкістю молоковіддачі - 
0,05 кг/хв. і була високодостовірною для 4 
показників із 8 врахованих.

Поряд з підвищенням молочної продук-
тивності, використання голштинів у по-
ліському регіоні призвело до загального 
погіршення відтворної здатності тварин 
(табл. 4). 

Чистопородні голландські та голландизо-
вані корови-первістки (ГО, ГОхГ, НхГОхГ) 
характеризувались доброю відтворною здат-
ністю. Так, сервіс-період коливався в межах 
87,7-111,2 дня, міжотельний період – 372,7-
396,2 дня, коефіцієнт відтворної здатності  
– 0,95-1,01. Із використанням більш продук-
тивної голштинізованої худоби  (датської, 

німецької та української селекції) відтворна 
здатність погіршилась: тривалість сервіс-пе-
ріоду зросла до 116,0-148,9 дня, міжотельно-
го – до 401,0-433,9 дня, коефіцієнт відтвор-
ної здатності  знизився до 0,95-0,88.

Відтворна здатність голштинів в обох 
господарствах (ДПДГ «Рихальське» і ПАФ 
«Єрчики») була незадовільною: сервіс-період 
склав у середньому 195,3 дня, міжотельний 
період – 480,3 дня, КВЗ – 0,84. Проте, ця 
ознака дуже відрізнялась у названих госпо-
дарствах. Якщо сервіс-період голштинських 
корів-первісток у ПАФ «Єрчики» становив 
177,4 дня, а коефіцієнт відтворної здатності 
0,88, то у ДПДГ «Рихальське» 243 дні і 0,83 
відповідно. Тобто, в останньому господар-
стві тваринам не створено оптимальних 
умов годівлі та утримання.

 1. Проведений аналіз породоутворюваль-
них процесів у трьох провідних племінних 
господарствах північно-поліського регіону 
свідчить про те,  що цей процес у даному 
регіоні відбувався за схемою, характерною 
для західноєвропейських країн з розвинутим 
молочним скотарством.

2. У базових господарствах протягом 
останніх 15-20 років спостерігається посту-
повий перехід від місцевої голландизованої 

худоби до голштинізованої, що супроводжу-
ється підвищенням молочної продуктивнос-
ті корів, зростанням їх масових габаритів 
та покращенням морфо-функціональних 
властивостей вим’я при одночасному по-
гіршенні показників відтворної здатності.

 3. Не дивлячись на недоліки, процес голш-
тинізації виявився ефективним, що свідчить 
про доцільність його продовження за умов 
достатньої і повноцінної годівлі тварин.
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Численними дослідженнями, проведени-
ми вітчизняними і зарубіжними вченими 
та практиками, встановлено, що викорис-
тання природних сорбентів у тваринництві 
дає можливість підвищити продуктивність, 
тобто реалізувати генетичний потенціал 
тварин, збільшити виробництво продукції 
та її рентабельність без додаткових витрат 
кормів. Фізико-хімічна здатність глиноземів 
зв’язувати токсичні речовини внаслідок їх 
високої сорбційної здатності – є важливим 
фактором підвищення біологічної повноцін-
ності кормів при згодовуванні їх тваринам 
[1,2,3].

Сапоніт – це лужний алюмосилікат, що 
відноситься до групи бентонітових глин. Він 
має високі зв’язуючі, адсорбційні і катіоно-
обмінні властивості, за сумарною ємністю 
обмінних катіонів і хімічним складом міне-
рал є джерелом більшості макро- та мікро-
елементів для тварин. Сапоніт не містить 
токсичних домішок миш’яку, кадмію, талію, 
ртуті [4]. Найбільшими родовищами сапоні-
ту на Україні є Варварівське та Ташківське в 
Хмельницькій області, запаси яких склада-
ють до 40 млн. тонн.

Про позитивний вплив сапоніту на якість 
продукції свідчать дослідження  авторів [5], 
у яких встановлено зниження питомої ак-

тивності радіоцезію в молоці в 1,4 – 3,6 раза, 
а його вплив на величину добового надою і 
жирність молока був незначним. У той же 
час в дослідах М.Ф. Кулика зі співавторами 
[6] встановлено, що згодовування сапоніту 
бугайцям на відгодівлі в кількості 15 г на 1 
корм. од. (або 25-30 г на 100 кг живої маси) 
позитивно вплинуло на інтенсивність росту 
молодняку: середньодобовий приріст тварин 
за весь період досліду становив 812 г, що 
на 15,3% більше порівняно з контрольною 
групою. Згодовування сапоніту з розрахунку 
20 г на 1 корм. од. (40-50 г на 100 кг живої 
маси) не підвищувало середньодобовий при-
ріст тварин, можливо, за висновком авторів, 
через високу його дозу.

Мета досліджень. Дослідити продуктивні 
та забійні якості молодняку свиней при ви-
користанні в їх раціонах різних доз сапоніту.

Методика досліджень. Дослідження про-
ведено в умовах фізіологічного двору Ін-
ституту сільського господарства Полісся 
НААН (с. Грозине Коростенського району 
Житомирської області). Для проведення 
науково-виробничого досліду був відібра-
ний молодняк свиней великої білої породи, 
сформований в 4 групи по 7 голів у кожній  
за методом збалансованих груп згідно з ме-
тодичними положеннями Овсяннікова О.І. 

ПРОДУКТИВНІ ТА М’ЯСНІ  
ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ В РАЦІОНІ 
РІЗНИХ ДОЗ САПОНІТУ

Мета. Дослідити  ефективність використання різних доз при-
родного мінералу сапоніту в складі зерносумішей при вироб-
ництві свинини  в зоні Полісся України. Методи. Сформовано 
4 групи молодняку свиней: І група (контрольна) – зерносуміш 
№1 (без сапоніту); ІІ група (дослідна) – зерносуміш №2  (3% 
за масою сапоніту); ІІІ група (дослідна) – зерносуміш №3 (5% 
за масою сапоніту), IV група (дослідна) – зерносуміш №4 (7% 
за масою сапоніту). Живу масу молодняку свиней  визначали 
індивідуальним зважуванням до ранкової годівлі, оплату 
корму приростом живої маси – розрахунковим шляхом (за ви-
тратами кормів на одиницю продукції у тварин контрольної 
та дослідних груп), забійні якості -  за технологією, прийня-

тою на м’ясопереробних підприємствах. Результати. Згодовування молодняку свиней на відгодівлі 
природного мінералу сапоніту в кількості 3%, 5 та 7% від маси концентрованих кормів у раціоні 
по-різному впливало на інтенсивність їх росту та забійні якості.  Середньодобові прирости живої 
маси тварин коливалися в межах 328-379 г при витратах кормів на 1 кг приросту 6,89-7,93 корм. 
од., забійний вихід – 70,2-73,9%.  Висновки. Включення молодняку свиней на відгодівлі природного 
мінералу сапоніту в кількості 3% від маси концентрованих кормів у раціоні сприяло підвищенню, 
порівняно з контролем, інтенсивності їх росту на 8,3% при зниженні витрат кормів на одиницю при-
росту живої маси на 7,6%. Дози мінералу 5% та 7% за цими показниками виявилися неефективними, 
проте при їх використанні в складі раціону підвищується якість свинини. 

Ключові слова: свині, продуктивність, сапоніт, корми, раціон, забійний вихід.
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[7]. Тривалість зрівняльного і дослідного 
періодів становила, відповідно, 18 і 185 днів. 

Молодняк І (контрольної) групи протягом 
дослідного періоду отримував основний раці-
он, який складався із дерті ячмінної, пшенич-
ної та горохової, буряка кормового, крейди 
та кухонної солі. Свиням ІІ, ІІІ та ІV дослідних 
груп додатково до основного раціону зада-
вали, відповідно, 3%, 5 та 7% природного 
мінералу-сорбенту сапоніту залежно від маси 
концентрованих кормів.

Поживність середньодобового раціону для 
годівлі піддослідних тварин складала 2,61 
корм. од. з умістом 218 г перетравного протеїну, 
або 83,5 г на одну кормову одиницю (табл. 1).  
За всіма іншими поживними речовинами між 
групова різниця також відсутня. 

Результати досліджень. Характерною осо-
бливістю молодих тварин є їх здатність росту 
та збільшення живої маси. На збільшення 
маси тіла молодняку впливає повноцінність 
годівлі. Основними показниками, які харак-
теризують продуктивність та ріст молодих  
тварин, є прирости їх живої маси.

Результати проведених досліджень показа-
ли, що при однакових умовах годівлі та утри-
мання підсвинки мали різну живу масу  по за-
кінченню досліду (табл. 2).

Так, молодняк свиней ІІ (дослідної) групи за 
живою масою переважав аналогів із І (контр-
ольної) групи на 4,8 кг, або на 4,8%. Аналогічні 
відмінності встановлені по відношенню до тва-
рин ІІІ та ІV (дослідних) груп – різниця склала, 
відповідно, 9,0 кг (9,4%) та 7,1 кг (7,3%).

1. Середньодобове споживання кормів піддослідними тваринами, кг

2. Продуктивність свиней та витрати кормів на 1 кг приросту
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За дослідний період найвищий середньо-
добовий приріст живої маси  отримано у мо-
лодняку свиней ІІ  групи – 379 г. Порівняно  
з  аналогічним показником тварин  І  групи 
перевага склала 8,3% (Р<0,95), тоді як  у ана-
логів ІІІ та ІV (дослідних груп) інтенсивність 
росту виявилася меншою, відповідно, на 13,5  
та 12,1% (Р<0,95). Слід відмітити, що при-
рости живої маси підсвинків ІІІ та ІV  груп 
були також меншими на 6,3% та 4,9%, ніж у 
контролі (Р<0,95).

Згодовування молодняку свиней у складі 
кормового раціону природного мінералу са-
поніту впливало на витрати кормів на оди-
ницю продукції. Так, за весь період досліду 
тварини ІІ групи, які споживали 3% сапоніту 
від маси концкормів у раціоні,  на 1 кг при-
росту живої маси витрачали кормів на 7,6% 
менше, а молодняк ІІІ та ІV груп, відповідно, 
на 6,3% та 4,7% більше порівняно з аналогами 
контрольної групи.

Таким чином, найкращі показники про-
дуктивності молодняку свиней на відгодівлі 
та конверсії корму отримані при введенні 3% 
сапоніту від маси концентрованих кормів у 
раціоні, тоді як дози 5 і 7% за цими показни-
ками  виявилися неефективними.

Одним із критеріїв оцінки ефективності 
використання кормів при вирощуванні та 
відгодівлі свиней є результати їх м’ясної про-
дуктивності. Під час контрольного забою під-
дослідних свиней (по 3 голови з кожної гру-
пи) вивчали показники забійної якості. При 
цьому для забою були відібрані підсвинки з 
середньою для відповідної піддослідної групи 
живою масою. Жива маса  тварин І, ІІ, ІІІ та ІV 
груп перед забоєм склала, відповідно, 101,8 кг, 
104,6, 95,7 та 100,2 кг (табл. 3). 

Дослідження показали, що включення до 
складу раціонів годівлі молодняку свиней  
різних доз природного мінералу сапоніту 
суттєво не вплинуло на їх забійні якості. Не 
встановлено міжгрупової різниці за масою 
туші, внутрішнього жиру та забійною масою. 
Проте, спостерігається незначне зростання 
виходу внутрішнього жиру та забійного ви-
ходу в підсвинків ІІ (дослідної) групи, яким 

згодовували в складі раціону  мінімальну кіль-
кість сапоніту (3% за масою концкормів). Ці 
показники у них були більшими порівняно з 
аналогами І групи, відповідно, на  0,74 та 0,4% 
абсолютних.

Найбільший забійний вихід отримано у 
тварин ІІІ (дослідної) групи, які отримували 
5% сапоніту від маси концентрованих кормів 
у раціоні (73,9%). За цим показником вони 
переважали аналогів із інших груп на 1,5-3,7% 
абсолютних за невірогідної різниці.

За якісними показниками найдовшого 
м’язу спини та печінки відгодівельних сви-
ней встановлені деякі міжгрупові відмінності 
(табл. 4). Відомо, що уміст води в м’ясі надає 
йому відповідної ніжності та смакових якос-
тей. У м’ясі молодняку води більше, ніж у м’ясі 
дорослих тварин. Чим жирніше м’ясо, тим 
менше в ньому води і вища його калорійність.

У наших дослідженнях кількість  сухої ре-
човини в найдовшому м’язі спини тварин усіх 
чотирьох піддослідних груп суттєво не різни-
лася і коливалася в межах  27,02-28,03%. Уміст 
жиру в м’ясі молодняку ІІІ та ІV дослідних груп 
порівняно з контролем був більшим на 0,81-
1,68% абсолютних, а порівняно з ІІ дослід-
ною групою – на 0,95-1,82% абсолютних. За 
умістом протеїну в найдовшому м’язі спини 
кращими виявилися підсвинки контрольної 
(І) та ІІ (дослідної) груп. За цим показником 
вони переважали аналогів ІІІ та ІV груп, відпо-
відно, на 1,1-1,73% абсолютних та 0,25-0,88% 
абсолютних.

Міжгрупові відмінності отримані по умісту 
в печінці сухої речовини, протеїну, жиру та 
золи. За кількістю сухої речовини та протеїну 
тварини ІV групи переважали контрольних 
аналогів, відповідно, на 3,68% абсолютних 
(Р<0,05) та 3,38% абсолютних (Р>0,05). Най-
вищий уміст жиру та золи встановлено в пе-
чінці молодняку свиней ІІ  групи (відповідно, 
2,98% та 1,50%), тоді як в інших піддослідних 
групах ці показники становили, відповідно, 
2,20-2,77% та 1,35-1,45%.

Різний хімічний склад найдовшого м’язу 
спини та печінки молодняку свиней контр-
ольної та дослідних груп вплинув на калорій-

3. Забійні якості піддослідних свиней (n=3; M±m)
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ність продукції свинарства. Так, енергетична 
цінність 1 кг м’яса піддослідних тварин коли-
валася в межах 4,43-5,56 МДж, а печінки –   
4,85-5,67 МДж.  Ці показники у найдовшому 
м’язі спини були найвищими в підсвинків 
ІІІ (дослідної) групи  – порівняно з іншими 
піддослідними групами перевага склала 0,48-
1,23 МДж/кг  (9,3-27,8%).

Виходячи з отриманих результатів дослі-
джень, можна зробити висновок про те, що 
використання в раціонах при відгодівлі мо-
лодняку свиней сапоніту в   кількості 5-7% 
(за масою концкормів)  позитивно впливає 
на харчову цінність найдовшого м’язу спини 
та печінки, тоді як доза 3% дещо погіршує 
енергетичність м’яса.

4. Хімічний склад найдовшого м’язу спини та печінки піддослідних свиней,  
% в натуральній речовині

1. Включення молодняку свиней на відго-
дівлі природного мінералу сапоніту в кіль-
кості 3% від маси концентрованих кормів 
у раціоні сприяло підвищенню, порівняно з 
контролем, інтенсивності їх росту на 8,3% 
при зниженні витрат кормів на одиницю 
приросту живої маси на 7,6%. Дози 5% та 
7% за цими показниками виявилися неефек-
тивними. 

2. У підсвинків ІІ та ІІІ (дослідних)  груп, 
яким згодовували сапоніт у дозі 5 і 7% від 

маси концентрованих кормів у раціоні, по-
рівняно з І (контрольною) групою,  спостері-
гається незначне зростання виходу внутріш-
нього жиру (на 0,36-0,74% абсолютних) та 
забійного виходу (на 0,4-1,9% абсолютних).

3. Використання в раціонах при відгодівлі 
молодняку свиней сапоніту в   кількості 5-7% 
(за масою концкормів)  позитивно впливає 
на харчову цінність найдовшого м’язу спини 
та печінки, тоді як доза 3% дещо погіршує 
енергетичність м’яса.
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Постановка проблеми.  Розвиток підпри-
ємництва є предметом досліджень учених 
різних фахових напрямів, представниками 
певних наукових шкіл, ідеологами, політи-
ками. Але провідне місце серед них займає 
проблема підприємництва як комплексу осо-
бливих функцій, спрямованих на забезпечен-
ня розвитку і вдосконалення господарського 
механізму, постійне оновлення економіки 
господарюючих суб’єктів, створення інно-
ваційного поля діяльності. Саме цей напрям 
соціально-економічного розвитку стає пред-
метом дослідження не тільки науковців, а й 
тих, кого цікавить можливість практичного 
впровадження ідей, пов’язаних із різними 
аспектами підприємництва [2].

Підприємницька діяльність, як перспектив-
на сфера економічного розвитку, вивчалася 
багатьма вітчизняними та зарубіжними вче-
ними-економістами досить довгий період часу. 
Особливої уваги заслуговують наукові праці та-
ких дослідників, як: В.В. Зіновчука, П.Т. Саблу-
ка, М.Й. Маліка, П.М. Макаренка, В.Я. Месель-
Веселяка, Ю.О. Лупенка, В.Д. Халікова та ін. 
Однак, певні аспекти розвитку підприємництва 
в галузі АПК потребують свого подальшого до-
слідження та конкретизації. Зокрема, виникає 
потреба в обґрунтуванні шляхів підвищення 
ефективності підприємницької діяльності в 
сучасному динамічному середовищі.

Методика дослідження. Теоретико-мето-
дологічну основу досліджень становить сучас-

СИНЕРГЕТИЧНО-ГЕШТАЛЬТНИЙ 
ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
КООПЕРАТИВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ФОРМ АГРАРНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Мета. Розробка теоретичних засад щодо удосконален-
ня кооперативно-інтеграційного розвитку аграрного 
підприємництва в умовах євроінтеграції. Теоретико-
методологічну основу досліджень становить сучасна 
економічна теорія, комплекс інструментів та наукових 
підходів. Результати. Висвітлено роль підприємництва 
у формуванні конкурентного середовища, наведено 
складові сучасної парадигми синергетико-гештальтної 
системи кооперативно-інтеграційного розвитку аграр-
ного підприємництва. Розроблений синергетично-ге-
штальтний підхід до обґрунтування альтернативних 

форм побудови системи кооперативно-інтеграційних взаємовідносин на основі встанов-
лення відповідності між характером, тіснотою виробничо-економічних взаємозв'язків і 
організаційною моделлю їх оформлення сприятиме підвищенню ефективності взаємодії 
суб'єктів в рамках інтеграційного формування шляхом виявлення областей господарю-
вання, які в найбільшій мірі схильні до виникнення протиріч між учасниками та потре-
бують постійного контролю і координації спільних дій. Висновки. Майбутнє економіки 
за новою орієнтацією соціально-економічного синтелектичного мислення в розробці 
макроекономічних моделей, де за основу макросистем запропонована активізація інте-
лектуальної сфери  макроекономіки.
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на економічна теорія, комплекс інструментів 
та наукових підходів. Метою дослідження є 
розробка теоретичних засад щодо удоскона-
лення кооперативно-інтеграційного розвитку 
аграрного підприємництва в умовах євроін-
теграції. Об’єкт дослідження – процес функ-
ціонування інтеграційних форм аграрного 
підприємництва. Предметом дослідження 
є сукупність теоретико-методологічних та 
науково-прикладних підходів щодо удоско-
налення кооперативно-інтеграційного роз-
витку аграрного підприємництва в умовах 
євроінтеграції. 

Результати досліджень.  Роль підприєм-
ництва полягає у формуванні конкурентного 
середовища для успішного розвитку націо-
нальної економіки; в ініціюванні ефективних 
структурних змін у системі господарювання; 
у створенні умов для прийняття нетрадицій-
них рішень з метою ефективного викорис-
тання ресурсного потенціалу; у сприянні 
розвитку науково-технічного прогресу та 
забезпеченні антикризових механізмів гос-
подарювання.

 Розвиток підприємництва сприяє раціона-
лізації національної економіки, підвищенню 
конкурентоспроможності, звільненню від ба-
ласту невикористаних або недостатньо ви-
користаних ресурсів, найповнішій реалізації  
основного потенціалу суспільства – людини. 
Підприємництво не можна ідеалізувати – 
це складна, важка праця, яка не кожному 
під силу; до того ж за певних умов воно не 
виключає й експлуатацію, але разом з тим 
внесок підприємництва у прогрес цивілізації 
незаперечний.  

Підприємницька діяльність привертає 
увагу не лише економістів, але і філософів, 
соціологів, психологів і культурологів з точ-
ки зору природи підприємництва, ціннос-
тей, мотивів діяльності та моделей поведін-
ки підприємців.

Активізація аграрного сектора вітчизняної 
економіки спрямована на підвищення його 
ефективності та конкурентоспроможності 
в умовах розвитку інтелектуальної еконо-
міки та асоціації України з ЄС. Значення 
аграрного підприємництва посилюється та 
набуває нового змісту на рівні міжнародної 
конкуренції. Важливим напрямом розви-
тку аграрного підприємництва та зростання 
ефективності функціонування агропромисло-
вих формувань є забезпечення завершенос-
ті циклу виробництва та реалізації готової 
продукції. Особливо це проявляється у сфері 
агропромислового виробництва, від резуль-
татів якого в значній мірі залежить розвиток 
взаємопов’язаних галузей і добробут населен-
ня країни та активізація ефективних інтегра-
ційних процесів з країнами ЄС.

Існуючі організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності зумовлюють 
об’єктивну необхідність синергетичної струк-
туризації сучасного аграрного підприємни-
цтва, яка вбачається можливою в трьох на-
прямах. До першого слід віднести поширення 
та всебічний розвиток сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації, що забезпечить 
переваги великомасштабного агробізнесу по-
ряд із збереженням мотиваційних переваг 
приватного господарювання. До другого – 
нагальну потребу в докорінній трансформації 
економічних відносин у сільському госпо-
дарстві внаслідок залучення сільськогоспо-
дарських товаровиробників до вертикальних 
інтеграційних процесів. До третього – поси-
лення значення використання інтелектуаль-
ної власності в розвитку аграрного сектору 
економіки. 

Чинниками сприяння не лише стабіліза-
ції економіки, а й економічного зростання 
прийнято вважати вдосконалення органі-
зації й управління виробництвом, викорис-
тання досягнень НТП у відтворювальному 
процесі, зростання продуктивності праці 
тощо. Кожен із цих чинників так чи інакше 
пов’язаний з економічними інтересами. Від 
їх узгодження залежить розв’язання багатьох 
проблем індивідуального розвитку суб’єктів 
господарювання й регіональної конкурен-
тоспроможності, що спричинені деградаці-
єю ресурсного потенціалу, технологічною й 
економічною розбалансованістю. Водночас, 
як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, 
єдність інтересів забезпечується в межах ін-
тегрованих структур.

При визначенні доцільності створення тієї 
чи іншої інтегрованої структури, насамперед, 
слід враховувати: особливості  застосовува-
них технологій; показники фінансової стій-
кості учасників; ступінь взаємної значимості 
підприємств. 

Головним завданням інтеграційних про-
цесів у системі регіонального АПК є забез-
печення скоординованої діяльності різних 
господарсько-правових структур, які беруть 
участь в організаційно-технологічному циклі 
виробництва певних видів готової до спо-
живання продукції, спрямовуючи зусилля на 
економічну та соціальну зацікавленість кож-
ної з них в одержанні високого кінцевого ре-
зультату, в кращій організації та стабілізації 
сільськогосподарського ринку. Актуальним 
стає пошук нових інтегрованих форм між-
галузевої співпраці, які повинні відродити 
зруйновані виробничо-технологічні зв'язки, 
структурно перебудувати виробництво завдя-
ки координації діяльності всіх ланок ланцюга 
та залучення значних фінансових ресурсів, 
особливо нагальною ця проблема є для роз-
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витку сільських територій. При отриманні 
умов розвитку конкурентоспроможного 
і, водночас, соціально спрямованого агро-
промислового виробництва подальший роз-
виток інтеграційних процесів вбачається у 
формуванні великотоварних організаційно-
управлінських структур шляхом налагоджен-
ня прямих міжгосподарських зв’язків само-
стійних підприємств та міжгосподарського 
самоврядування переважно з використанням 
механізмів кооперації та кластерних форм 
регіонального співробітництва. 

Формування синергетико-гештальтної 
системи, підсистем, структурних елемен-
тів кооперативно-інтеграційного розвитку 
аграрного підприємництва в умовах активної 
взаємодії з євросередовищем з точки зору си-
нергетичної методології в контексті пізнання 
економічних і соціальних явищ є теперішня 
чи минула (уречевлена в новаціях) інтелек-
туальна праця, на відміну від механістичної 
теорії формування додаткової вартості за ра-
хунок додатково витраченого робочого часу 
(табл. 1) [3, 4]. І скільки б ми не вкладали до-
даткової праці на власній присадибній ділян-
ці у вирощування картоплі, використовуючи 
насіння і матеріал пізніх репродукцій, додат-
кового результату високої врожайності не 

отримаємо (хіба що додаткову засмаглість). 
А новий сорт, в якому акумульована праця 
селекціонера, при тих же затратах фізичної 
праці, окрім вищезгаданої засмаглості, при-
зведе до збільшеного результату. За даними 
Ю. М. Канигіна та В. І. Кушерця, у вироб-
ничих процесах «попереду» крокує інтелек-
туальна праця, коефіцієнт корисної дії якої 
може бути нескінченним [1]. А людина, як 
робоча сила, засіб виробництва, в кращих 
випадках досягає до 90% ККД. 

Головним інструментом синтелектич-
ного моделювання ми обрали гештальтну 
конструкцію, що побудована на нашій те-
оретичній уяві та поєднанні принципів ге-
штальтології: схожість, близькість, суміж-
ність, замкнутість, що формують головний 
інструмент цілісності – холізм (Х. Еренфельс, 
В. Кьолер, М. Вертгеймер та ін.). Гештальт-
підхід з’явився на стику культурних епох, що 
знаменують трансформацію багатьох облас-
тей знання. Визначення місця гештальтів у 
сучасній культурі та науці – одна з найсклад-
ніших і суперечливих проблем, пов’язаних з 
питанням про їх приналежність до якої-не-
будь з відомих сфер життєдіяльності людини. 

Цілісність сприйняття і його впорядкова-
ність досягається завдяки наступним принци-

1. Сучасна парадигма синергетико-гештальтної системи кооперативно-інтеграційного розви-
тку аграрного підприємництва
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пам: близькість (стимули розташовані поряд, 
мають тенденцію разом), схожість (стимули, 
схожі за розмірами, формою тощо, мають 
тенденцію сприйматись разом), замкнутість 
(відображає тенденцію завершувати фігуру 
так, щоб вона мала нову форму), суміжність 
(близькість стимулів в часі і просторі; суміж-
ність може обумовлювати сприйняття, коли 
одна подія викликає іншу). Нам належить 
ідея застосування деревної конструкції ге-
штальту, оскільки його стержнем (холізмом) 
може бути лише стовбур. На основі таких 
принципів сконструйовано стержневий ге-
штальт кооперативно-інтеграційного розви-
тку аграрного підприємництва (рис. 1).  

 При формуванні гештальту (образу, уяви) 
інтелектуальної макроекономіки за її осно-
ву і вершину взято інтелектуальний сектор 
(охорона здоров’я, освіта, наука, культура). 
В центральній частині – ринок, врівноваже-
ний товарним і фінансовим макросегмента-
ми, а умови функціонування, як стержень, –  
мультиплікатор рівноваги Дж. М. Кейнса, 

«локомотивом» якої є інститути держави, 
через залучення інвестицій в інноваційний 
розвиток, згідно з постулатами синергетики, 
переважно зовнішніх, як ознака посилення 
взаємодії із зовнішнім середовищем і, зокре-
ма, за визначеним вектором гуманістичним 
європейським світом. Зовнішніми ознаками 
системи, ми вважаємо, є такі: 1) заміщення 
праці знаннями; 2) заміна трудової діяль-
ності новим типом активності, заснованим 
на творчості; 3) перетворення суспільного 
виробництва на інноваційне; 4) плюралізм 
тенденції власності; 5) проз’юмерізм (сти-
рання відмінностей між вільним і робочим 
часом); 6) формування нового типу еконо-
мічної влади (не за відношенням до засобів 
виробництва, а за доступом до інформації); 
7) утвердження знання та інформації як 
стратегічних ресурсів, що не мають ознак 
вичерпності; 8) подолання обмеженості благ 
і поява нових дефіцитів – часу та інформації; 
9) оплата інтелектуальної праці за еквівален-
тами складної кваліфікованої праці.

Майбутнє економіки за новою орієнтаці-
єю соціально-економічного синтелектично-
го мислення в розробці макроекономічних 

моделей, де за основу макросистем запро-
понована активізація інтелектуальної сфери  
макроекономіки.

1.  Канигін Ю.М. Фізична економія: (Енергія істо-
ричного прогресу) / Ю.М. Канигін, В.І. Куше-
рець. – К.: Знання України, 2016. – 47 с.

2.  Романова Л.В. Управління підприємницькою 
діяльністю: Навчальний посібник / Л.В. Рома-
нова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 
240 с.

3.  Ходаківський Є. І. Психологія управління: під-
ручн. 5-те вид. перероб. та доп. [текст] Підруч-
ник. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, 
Т. П. Грабар. – К.: ЦУЛ, 2016. – 492 с.

4.  Ходаківський Є. І. Синергетика та гештальти ко-
операції: брошура / Є. І. Ходаківський. – Жито-
мир: ЖНАЕУ. – 2015. – 31 с.

1. Стержневий гештальт (образ) системи кооперативно-інтеграційного  
розвитку аграрного підприємництва
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Постановка проблеми. Особливості 
функціонування аграрної сфери та її бага-
тоукладний характер зумовлюють розробку 
нормативів витрат у виробничому менедж-
менті у вигляді системи для обґрунтування 
оперативного й перспективного плануван-
ня, для вибору ефективного варіанта ви-
конання технологічних операцій та робіт, 
формування мінімальних витрат і контр-
олю за їх використанням по основних сіль-
ськогосподарських культурах. Оптимізація 
технологічних регламентів та нормативних 
агротехнічних вимог дасть можливість за-
безпечити високу продуктивність насаджень 
та відповідну якість продукції. 

Розвиток галузі хмелярства характери-
зується зростаючою роллю її наукового 
забезпечення як вирішального чинника 
підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності. Хмелярство стає дедалі на-
укомісткішим, набуває ознак перетворен-
ня науки у безпосередню виробничу силу, 
збагачується науковими факторами вироб-
ництва. Відродження галузі потребує інтен-
сифікації розвитку аграрної науки та ство-
рення сприятливих умов для використання 
її досягнень у практичній діяльності.

Методика дослідження. Теоретичною та 
методологічною основою дослідження були 
наукові праці провідних вітчизняних вче-
них з проблем функціонування та розвитку 
галузі хмелярства. 

Метою дослідження є проведення порів-
няльного аналізу результатів господарю-
вання при різних технологіях вирощуван-
ня хмелю. Об’єктом дослідження є процес 
ефективного вирощування хмелю в Україні 
за різних технологічних операцій. 

Предметом економічних досліджень є су-
купність теоретичних, методичних та прак-
тичних аспектів функціонування та розвитку 
галузі хмелярства. В ході дослідження вико-
ристано комплекс методів (економіко-ста-
тистичний, аналізу та синтезу, монографіч-
ний та порівняння), що дозволило отримати 
науково обґрунтовані результати.

Результати досліджень. Інститутом 
сільського господарства Полісся була роз-
роблена ресурсозберігаюча технологія виро-
щування хмелю, яка базується на сучасних 
досягненнях вітчизняної науки та перед-
бачає, зокрема, застосування нових висо-
коврожайних сортів, нових удосконалених 
агротехнічних прийомів по догляду за рос-
линами, науково обґрунтованих норм вне-
сення добрив, комплексної системи захисту 
рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, 
сучасних засобів механізації тощо. Вона пе-
редбачає отримання 15 ц/га і більше шишок 
хмелю при затратах праці 1500 люд.-год. на 
1 гектар. Щороку лабораторією економіки 
ІСГП удосконалюються та обчислюються, 
згідно з ціновою кон’юнктурою поточного 
року, технологічні проекти та кошториси 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 
ХМЕЛЮ

Мета. Проведення порівняльної оцінки технологій виро-
щування, збирання та первинної обробки шишок хмелю 
(типових з оптимізованими ресурсозберігаючими техноло-
гіями). Методи. В процесі дослідження використано комп-
лекс методів (економіко-статистичний, аналізу та синтезу, 
монографічний та порівняння), що дозволило отримати на-
уково обґрунтовані результати.  Результати. В даній статті 
досліджено затратний механізм при вирощуванні хмелю за 
типовими та оптимізованими технологічними операціями. 
Оновлення обладнання та впровадження інноваційних хме-
лярських знарядь сприяє переходу хмелярських господарств 

на вищий техніко-технологічний рівень розвитку, що забезпечить проведення робіт на відповідному 
технологічному і регламентному рівнях, дасть можливість скоротити трудовитрати по догляду за 
молодими та продуктивними хмеленасадженнями, підвищить продуктивність праці та допоможе 
зменшити втрати врожаю на етапі збирання та переробки. Висновки. Встановлено, що оптимізація 
технологічних регламентів та нормативних агротехнічних вимог дасть можливість забезпечити ви-
соку продуктивність насаджень і відповідну якість хмелесировини. Узагальнення та систематизація 
технологічних проектів з розрахунками кошторисів витрат при вирощуванні хмелю спрямовані на 
підвищення ефективності технології виробництва конкурентоспроможного хмелю в зоні Полісся 
та Лісостепу України.

Ключові слова: галузь хмелярства, економічна ефективність, структура витрат, технологічні проекти
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насаджень, вирощування, збирання та пер-
винну обробку хмелю при різних площах 
живлення, переважному застосуванні ручної 
праці та механізованих робіт.

У технологічних проектах в послідовно-
му порядку відображаються та економічно 
обґрунтовуються: технологічні операції, 
строки їх виконання, агротехнічні вимоги 
до якості робіт, необхідна техніка для ви-
конання операцій та виконавці даного про-
цесу, тарифний розряд, норма виробітку, 
затрати праці, заробітна плата, витрати 
пального. Крім того передбачаються всі 
види робіт, починаючи з підготовки ґрунту 
та закладки хмільників і закінчуючи зби-
ранням врожаю, визначені фізичний обсяг 
кожного виду робіт, склад агрегатів та їх 
обслуговуючий персонал, норми виробітку 
і кількість нормозмін. Все це дає можли-
вість визначити потребу в ресурсах та про-

аналізувати ефективність функціонування 
хмелепідприємства на ринку [1; 2; 3; 4].

За характером дії усі фактори, що впли-
вають на рівень продуктивності праці, мож-
на об’єднати у три групи. До першої групи 
належать фактори, що сприяють збільшен-
ню виробництва продукції (нові сорти, вне-
сення підвищених норм добрив), до другої –  
скороченню затрат живої праці (нова тех-
ніка, технологія, удосконалена організа-
ція виробництва), до третьої – соціальні 
фактори, що спонукають працівників до 
ефективнішої праці (мотивація, ліквідація 
порушень трудової дисципліни). Виробнича 
діяльність в хмелярстві з великою кількіс-
тю ручних операцій, широке використання 
найманої праці потребують створення у 
господарстві ефективної, гнучкої систе-
ми мотивації праці за рахунок додаткової 
оплати за складність та напруженість, вчас-
ного виконання операцій тощо.

1. Порівняльна характеристика структури витрат на виробництво хмелю  
(ручні та механізовані роботи)

Примітка: Площа – 1 га, планова урожайність – 15 ц/га.
* - типові технологічні проекти на вирощування, збирання та первинну обробку шишок хмелю. 
** - оптимізовані ресурсозберігаючі технологічні проекти вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України.
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Диференційовані нормативи затрат пра-
ці та коштів у розрахованих технологічних 
картах є середніми для прийнятого рівня 
організації виробництва при ручних та ме-
ханізованих операціях, складу і структури 
технічних засобів, урожайності хмелю. Вони 
розраховані як для існуючої, найбільш роз-
повсюдженої технології виробництва, так і 
з застосуванням сидерації міжрядь з метою 
економії добрив. Застосування зазначених 
технологічних робіт, диференційованих нор-
мативів затрат праці й норм виробітку допо-
може спеціалістам господарств, які вирощу-
ють хміль, правильно планувати виробничі 
процеси, дозволить зменшити коливання в 
затратах праці та коштах на виробництво 
продукції хмелярства при однаковому рівні 
механізації.

Із скороченням робочого часу на вироб-
ництво одиниці продукції знижується (за 
інших однакових умов) її собівартість, отже, 
зростатиме дохідність хмелепідприємств, 
підвищуватиметься їх конкурентоспромож-
ність. Зі зростанням продуктивності праці 
посилюється процес вивільнення працівни-
ків, які можуть бути залучені підприємством 

для розвитку інших видів діяльності. Підви-
щення продуктивності праці у хмелярстві 
передбачає перехід на якісно новий рівень 
використання технологічних процесів, які 
розроблені на базі сучасних інноваційних 
підходів до виробництва та переробки хме-
лю, зокрема механізація та автоматизація 
більш трудомістких процесів виробництва 
при збереженні якості хмелю (зниження 
кількості пошкоджених шишок хмелю та 
відсутності домішок, які знижують якісні 
властивості хмелесировини).

Заміна багатьох ручних операцій механі-
зованим обробітком дозволяє не лише еко-
номити, але й вчасно розпочинати та завер-
шувати агротехнічні операції, особливо під 
час вегетаційного періоду, що значно впли-
ває на якість кінцевої продукції. В цілому 
витрати праці з переважним використанням 
механізованих робіт, у порівнянні з ручними 
роботами, є нижчими у 2,8 раза, грошові 
витрати при цьому зменшуються на 18,4 %, 
що у загальному підсумку сприяє економії 
30482,0 грн/га (табл. 1).

У загальній структурі собівартості вироб-
ництва продукції, при виконанні операцій пе-

2. Порівняльна характеристика структури витрат на підготовку ґрунту та закладання хмеле-
насаджень

Примітка: Площа – 1 га, планова урожайність – 15 ц/га.
* - типові технологічні проекти на вирощування, збирання та первинну обробку шишок хмелю. 
** - оптимізовані ресурсозберігаючі технологічні проекти вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України.
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реважно ручним способом, основними стат-
тями затрат є фонд оплати праці (25,0 %),  
засоби захисту (20,6 %) та добрива (13,2 %). 
При переважному застосуванні механізова-
них операцій питома вага за цими статтями 
складає: 12,6 %, 25,2 та 20,6 %, відповідно. 
Додатковими резервами зниження витрат 
є зменшення простоїв та витрат на ремонт 
техніки завдяки введенню в експлуатацію 
нової та ін.

Порівнюючи структуру витрат на підго-
товку ґрунту та закладання хмеленасаджень 
типових технологічних проектів на виро-
щування, збирання та первинну обробку 
шишок хмелю з оптимізованими ресурсоз-
берігаючими технологічними проектами 

вирощування хмелю в зоні Полісся та Лі-
состепу України, можна констатувати факт 
того, що витрати на пальне і заробітну плату 
в зоні Полісся зменшуються на 3495,8 грн, 
а в зоні Лісостепу – на 1706,6 грн (табл. 2).

При порівнянні структури витрат на 
роботи по догляду за молодими хмелена-
садженнями типових технологічних проек-
тів на вирощування, збирання та первинну 
обробку шишок хмелю з оптимізованими 
ресурсозберігаючими технологічними про-
ектами вирощування хмелю в зоні Полісся 
та Лісостепу України бачимо, що витрати 
на пальне і заробітну плату збільшуються 
на 2588,8 грн внаслідок значного зростання 
ціни на пальне (табл. 3).

3. Порівняльна характеристика структури витратна роботи  
по догляду за молодими хмеленасадженнями

4. Порівняльна характеристика структури витрат на роботи  
по догляду за маточними хмеленасадженнями

Примітка: Площа – 1 га, планова урожайність – 15 ц/га.
* - типові технологічні проекти на вирощування, збирання та первинну обробку шишок хмелю. 
** - оптимізовані ресурсозберігаючі технологічні проекти вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України.

Примітка: Площа – 1 га, планова урожайність – 15 ц/га.
* - типові технологічні проекти на вирощування, збирання та первинну обробку шишок хмелю. 
** - оптимізовані ресурсозберігаючі технологічні проекти вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу України.
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Аналіз структури витрат на роботи по 
догляду за маточними хмеленасадженнями 
типових технологічних проектів на вирощу-
вання, збирання та первинну обробку ши-
шок хмелю, порівняно з оптимізованими 
ресурсозберігаючими технологічними про-
ектами вирощування хмелю в зоні Полісся 
та Лісостепу України, свідчить про те, що 
витрати на пальне і заробітну плату змен-
шуються на 224,6 грн (табл. 4). 

Зменшення витрат на виробництво хмелю 
позитивно впливає на формування паритету 
цін, що є одним з найважливіших завдань у за-
безпеченні конкурентоспроможності вітчизня-
ної хмелепродукції. Ціна на хміль формується 

під впливом багатьох факторів, визначальни-
ми з яких є витрати на виробництво і пере-
робку хмелю; попит і пропозиція; наявність 
конкурентів на ринку; висока енергомісткість 
виробництва; дотримання всіх технологічних 
норм, які призводять до отримання чистосорт-
ної й високоякісної хмелепродукції, природно-
кліматичні умови тощо.

Основними шляхами підвищення ефектив-
ності виробництва хмелю на хмелепідпри-
ємствах є зростання урожайності за рахунок 
інтенсифікації галузі, що дає можливість 
знизити собівартість хмелепродукції, під-
вищити ціни реалізації та рентабельності її 
виробництва.

Необхідною умовою інноваційного роз-
витку галузі хмелярства є запровадження 
інноваційних ресурсозберігаючих техноло-
гій виробництва та переробки хмелю, зо-
крема, впровадження у виробництво висо-
копродуктивних, конкурентоспроможних 
сортів, комплексної механізації виробничих 
процесів на основі оптимізації технологіч-
них операцій вирощування, збору, післязби-
ральної обробки та переробки хмелю; про-

вайдинг системи управління якістю на всіх 
етапах виробництва хмелю та продуктів 
його переробки. Зменшення витрат на ви-
робництво хмелю позитивно впливатиме 
на формування паритету цін, що є одним з 
найважливіших завдань у забезпеченні кон-
курентоспроможності вітчизняної хмеле-
продукції та створенні продукції з більшим 
рівнем доданої вартості в процесі її марке-
тингового просування на ринках.

1. Нормативні технологічні проекти та кошториси 
витрат на вирощування хмелю в зоні Полісся та 
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Т.Ю. Приймачук та ін.]; Ін-т сільського госпо-
дарства Полісся. – Житомир: ІСГП, 2013. – 60 с.
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ти вирощування хмелю в зоні Полісся та Лісостепу 
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Постановка проблеми. Шишки хмелю ви-
користовують в пивоварній промисловості за-
вдяки вмісту в них гірких речовин, ефірної олії, 
поліфенолів. Гіркі речовини надають пиву спе-
цифічну гіркоту, покращують піноутворення, 
піностійкість та мікробіологічну його стійкість. 
Поліфенольні сполуки відіграють важливу роль 
в освітленні пивного сусла та формуванні смаку 
пива, сприяють його стабільності. Ефірна олія 
створює специфічний аромат пива та впливає 
в значній мірі на його смак [1, 2, 3].

Для пивоварних підприємств важливе 
значення набуло максимальне збереження 
важливих для пивоваріння біохімічних ком-
понентів. Відомо, що в період зберігання хме-

лю відбуваються окислювальні процеси під 
впливом кисню, а також біохімічні процеси 
в результаті активності ферментів і життєді-
яльності мікроорганізмів. У шишках хмелю 
зменшується вміст альфа-кислот, м'яких смол, 
накопичуються тверді смоли, зростають втра-
ти поліфенольних речовин, послаблюється і 
змінюється аромат ефірної олії [8]. Неспри-
ятливими факторами при зберіганні є висо-
ка температура, вологість, доступ повітря та 
освітлення [2].

Суттєво впливають на збереження гірких 
речовин в шишках хмелю умови, при яких 
проходять процеси сушіння і зберігання. При 
низьких температурах окислення специфіч-

ЗМІНА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ШИШОК 
ХМЕЛЮ АРОМАТИЧНОГО ТИПУ  
ПРИ ЗБЕРІГАННІ
Вступ. Під час зберігання в хмелю проходять окислювальні 
процеси під впливом кисню повітря, а також біохімічні про-
цеси в результаті активності ферментів і життєдіяльності 
мікроорганізмів. У шишках хмелю зменшується вміст альфа 
кислот, зростають втрати поліфенольних речовин, послаблю-
ється і змінюється аромат ефірної олії [4, 7]. Хміль пресований 
є основою для виготовлення всіх видів хмелепродуктів, тому 
від пресування, зберігання та визначення напрямків черго-
вості переробки залежить якість отриманих хмелепрепаратів 
та пива. Мета. Вивчення змін вмісту якісного складу шишок 
хмелю ароматичного типу внаслідок зберігання. Методи. 
Загальнонаукові: метод експерименту - використання різних 
строків та умов зберігання; діалектичний - спостереження за 
процесами змін якості; метод аналізу - вивчення результатів 
досліджень; спеціальні: лабораторні - проведення біохімічних 

досліджень шишок хмелю. Результати. За результатами досліджень в процесі зберігання у пресовано-
му хмелі відбуваються значні зміни  вмісту альфа-кислот, ефірної олії та поліфенолів. У сортах хмелю 
ароматичного типу втрати альфа-кислот за 3 і 6 місяців зберігання у приміщенні з нерегульованим 
температурним режимом проходять інтенсивно. Мінімальні втрати при зберіганні в холодильнику 
були у сорті Слов'янка та максимальні - у сорті Видибор та Оскар. У складських приміщеннях спосте-
рігаються дещо більші втрати ефірної олії, проте, як і у попередньому варіанті, сорт Слов'янка мав 
менші втрати в порівнянні з сортами Видибор та Оскар. Висновки. При зберіганні хмелю в приміщенні 
з регульованим температурним режимом втрати гірких речовин, поліфенолів та ефірної олії значно 
менші в порівнянні зі зберіганням в приміщенні з нерегульованим температурним режимом.

Ключові слова: хміль, гіркі речовини, ефірна олія, поліфеноли.
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них речовин сухого хмелю проходить порів-
няно повільно[10].

За даними М. І. Ляшенко [4] кількість альфа 
кислот протягом року зберігання у приміщенні 
з нерегульованим температурним режимом 
знижується на 36%. За іншими даними М. І. 
Ляшенко та ін. [5] протягом року втрачається 
45 – 50 % альфа-кислот. Згідно з даними Г. А. 
Єрмолаєвої [11] очевидно, що ароматичні сор-
ти хмелю мають низьку здатність до зберіган-
ня. За сприятливих умов зберігання у шишках 
хмелю не збільшується кількість твердих смол, 
а гіркота  зменшується незначно у порівнянні 
з свіжозібраним хмелем, хоча кількість альфа 
кислот знижується суттєво. Це пов’язано з тим, 
що у процесі окислення бета кислот утворю-
ються гулупони, які мають приємну гіркоту [4].

Визначити зміну складу комплексу гірких ре-
човин під час зберігання можна за їх індексом 
окислення, який ще називають індексом збері-
гання хмелю. У зеленому хмелі індекс окислен-
ня коливається в межах 0,22 – 0,3, а у процесі 
зберігання внаслідок окислення альфа- і бета-
кислот він значно зростає. Пивовари України 
використовують в технології виготовлення пива 
хміль з індексом окислення до 0,5 [12].

Перед пресуванням хмелю обов'язково 
контролюють вологість, яка повинна бути не 
вище 13%. При більш високій вологості в хмелі, 
що зберігається, можуть розвиватися мікроор-
ганізми [9]. Пресування не впливає на окислю-
вання речовин хмелю. Під час цього процесу не 
змінюється температура, вологість або склад 
середовища, в якому перебуває хміль [13]. Про-
те при певному тиску на шишки змінюється їх 
фізичний стан, руйнуються лупулінові залози, 
пелюстки де зосереджені гіркі речовини та 
ефірна олія [44]. Клуген О. Г. [9] стверджує, що 
пресування хмелю, навіть під тиском 5 МПа, 
супроводжується пошкодженням цілісності 
оболонок лупулінових зерен і викликає значні 
втрати загальної кількості ефірної олії.

Для кращого збереження спресованого 
хмелю є його ізоляція від навколишнього 
середовища. Для цього хміль слід пакувати 
у газовологонепроникні матеріали та герме-
тизувати [9] Богатирчук Л. М. [3] розробив 
теорію зберігання хмелю в охолоджених при-
міщеннях. Він довів, що втрати гірких речовин  
під час зберігання, були мінімальними, хміль 
потрібно зберігати при температурі повітря 
0…3 ºС. Якщо відбувається збільшення темпе-
ратури зберігання то відбувається прискорен-
ня окислювальних процесів і, навпаки, якщо 
температура знижується, то уповільнюються 
ферментативні реакції і мікробіологічні про-
цеси, що позитивно впливає на збереженість 
цінних компонентів хмелю [11].

Якщо додержуватися оптимальних умов збе-
рігання (температура 0...3°С), шишки хмелю 

в мішках можуть зберігатися не більше року. 
Підвищення температури повітря в сховищі до 
12°С значно скорочує строки зберігання хмелю. 
Коли треба зберігати хміль протягом тривалого 
часу, його закладають у металеві циліндри, які 
герметично закриваються. З таких циліндрів 
відкачують повітря і нагнітають у них вугле-
кислий газ [9].

Мета досліджень полягає у вивченні впливу 
строків зберігання на зміну біохімічного складу 
пресованого хмелю нових сортів хмелю арома-
тичної групи Слов'янка, Видибор, Оскар при 
різних температурних режимах.

Об'єкт та методика досліджень. Об'єктом 
досліджень є вивчення зміни біохімічного складу 
та якості пресованого хмелю внаслідок зберіган-
ня при різних температурних режимах. Спре-
сований хміль закладали на зберігання у холо-
дильник при температурі від 0..2ºС та вологості 
повітря в межах 60-62%. Тривалість зберігання 
пресованого хмелю була 3 та 6 місяців, при яких 
досліджували зміни хімічного складу та якості 
хмелю. Зразки хмелю закладали на зберіган-
ня згідно з вимогам стандарту: ДСТУ 4098.2 
– 2002 Хміль спресований ароматичний [6].

Зберігали спресований хміль у приміщені 
з нерегульованим температурним режимом. 
Заміри температури проводили ртутним тер-
мометром. Контролем ароматичних сортів був 
сорт Слов'янка.

Кожна серія дослідів була проведена у трьох 
повтореннях. Хімічні аналізи проводили за 
такими методиками [14, 15, 16]: м’які та твер-
ді смоли – методом кількісного визначення 
компонентів гірких речовин з однієї наважки 
(модифікований метод М. І. Ляшенко), альфа 
кислоти – кондуктометричним методом (мо-
дифікований метод М. І. Ляшенко) [4], во-
логість – гравіметричним методом, загальну 
кількість поліфенольних сполук – методом Фо-
ліна, проантоціанідінів – за методом Свейна і 
Хелліса (в модифікації  М. І. Ляшенко), індекс 
окислення гірких речовин хмелю – модифі-
кованим методом М. І. Ляшенко, ефірну олію 
– методом Гінзбурга [4].

Результати досліджень. За результатами 
досліджень, в процесі зберігання, у пресова-
ному хмелі, відбуваються значні зміни вмісту 
альфа кислот, ефірної олії та поліфенолів. У сор-
тах хмелю ароматичного типу втрати альфа-
кислот за 3 і 6 місяців зберігання у приміщенні 
з нерегульованим температурним режимом 
проходили інтенсивно. 

Відносні втрати альфа-кислот залежали від 
умов та тривалості зберігання хмелю різних 
сортів. Найбільших втрат зазнав хміль, який 
зберігався у складських приміщеннях з нере-
гульованим температурним режимом (рис.1). 
В холодильнику втрати альфа-кислот за період 
зберігання у 0,2 – 0,4 раза були менші від збе-

З
м

ін
а 

як
іс

но
го

 с
кл

ад
у 

ш
иш

о
к 

хм
ел

ю
 а

р
о

м
ат

ич
но

го
 т

ип
у 

пр
и 

зб
ер

іг
ан

ні



114 Випуск 9•2016

Рис.1. Динаміка змін вмісту альфа кислот в шишках хмелю ароматичного типу  
за різних умов зберігання (середнє за три роки)

Рис.2. Динаміка зміни вмісту ефірної олії в шишках хмелю сортів ароматичного типу  
за різних умов зберігання (середнє за три роки)

Рис.3. Динаміка зміни вмісту поліфенолів в шишках хмелю сортів ароматичного типу  
за різних умов зберігання (середнє за три роки)
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рігання в складах з нерегульованим темпера-
турним режимом.

У процесі зберігання відбувається значне 
зменшення вмісту ефірної олії, особливо при 
зберіганні в приміщеннях з нерегульованим 
температурним режимом.

Втрати ефірної олії за 6 місяців зберігання 
були значними. Мінімальні втрати при збе-
ріганні в холодильнику були у шишках сорту 
Слов'янка та максимальні - у сорті Видибор та 
Оскар. У складських приміщеннях спостеріга-
лись дещо більші втрати ефірної олії, проте, як 
і у попередньому варіанті, шишки хмелю сор-
ту Слов'янка мали менші втрати в порівнянні 
з сортами Видибор та Оскар (рис.2).

Аналізуючи рис.2, можна зробити висно-
вок, що для зменшення втрат ефірної олії 
хміль необхідно зберігати у приміщенні з ре-
гульованим температурним режимом.

На рис.3 спостерігаємо представлені по-
казники значних втрат поліфенолів при збе-
ріганні пресованого хмелю у приміщенні з 
нерегульованим температурним режимом. 
Ароматичні сорти значно гірше зберігалися 
в приміщеннях з нерегульованим темпера-
турним режимом, проте мінімальні втрати 
спостерігались у сорті Слов'янка та макси-
мальні у сорті Видибор. Значно менші  втрати 
спостерігались при зберіганні в холодильних 
камерах.

1. При зберіганні хмелю в приміщенні з регу-
льованим температурним режимом втрати 
гірких речовин значно менші в порівнянні зі збе-
ріганням в приміщенні з нерегульованим тем-
пературним режимом. У сортах ароматичної 
групи максимальних втрат зазнає сорт Видибор 
у складському приміщенні, та значно менших –  
у приміщенні за температури 0..+3˚С. Мінімаль-
них втрат зазнає сорт Оскар при різних умовах 
зберігання, як у складських приміщеннях, так і у 
приміщеннях за температури 0...+3°С.

2. Найменших втрат ефірної олії за-
знав сорт Слов'янка при зберіганні у при-
міщенні за температури 0..+3˚С. Зна-
чно більших втрат ефірної олії зазнали 

сорти Оскар та Видибор при зберіганні у 
приміщеннях з нерегульованим темпера-
турним режимом в порівнянні з сортом –  
контролем. Тому для зменшення втрат ефір-
ної олії хміль необхідно зберігати у примі-
щенні з регульованим температурним ре-
жимом.

3. Зберігання сортів хмелю ароматичного 
типу краще відбувається у приміщеннях за 
температури 0...+3°С, а у приміщеннях з нере-
гульованим температурним режимом спосте-
рігаємо значно гірше зберігання досліджуваних 
сортів. Сорти Слов'янка (контроль) та Оскар 
в різних умовах зберігання мали значно менші 
втрати в порівнянні з сортом Видибор.
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Постановка проблеми. Пріоритетним за-
вданням сучасного сільськогосподарського 
виробництва є збільшення та стабілізація 
валового виробництва зерна зернових куль-
тур. В  структурі посівних площ України ози-
ма пшениця займає перше місце. На якісні 
та кількісні показники врожаю озимої пше-
ниці впливає багато факторів, головними 
з яких є: біологічні та сортові особливості 
сільськогосподарської культури, метеоро-
логічні умови, вміст елементів живлення в 
ґрунті, агротехніка вирощування тощо.

Сучасне землеробство України перебуває 
на стадії переходу до більш енергоощадних 
технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур, що здебільшого ґрунтуються 
на широкому використанні безполицевих 
способів обробітку ґрунту. У зв’язку з цим 
актуальними є дослідження направлені на 
встановлення економічно і енергетично ви-
правданих технологій основного обробітку, 
які б забезпечували збереження та відтво-
рення родючості ґрунту і сприяли підви-
щенню урожайності сільськогосподарських 
культур.

Головною особливістю сучасних агро-
технологій повинна бути їх ґрунтозахисна 
спрямованість, яка впроваджується через 
застосування мінімалізації обробітку, як за 
способом так і глибиною в поєднанні зі зба-
лансованою системою удобрення сільсько-
господарських культур, де поряд з помірни-
ми нормами мінеральних добрив зростає 
питома вага повернення в ґрунт органічної 

речовини у вигляді нетоварної продукції, 
сидератів, гною тощо [1; 2; 4; 5]. 

Обробіток ґрунту завжди займав у земле-
робстві одну з провідних позицій, адже лише 
шляхом механічної дії на ґрунт робочих ор-
ганів сільськогосподарської техніки мож-
ливо створити оптимальні умови для росту 
і розвитку сільськогосподарських рослин, 
найбільш ефективне засвоювання добрив, 
регулювання меліоративними процесами 
та зниження негативних ерозійних впливів 
[3]. Чіткої теорії щодо найбільш ефективних 
способів обробітку ґрунту на даний час не 
існує, але виокремились два напрямки, тра-
диційний обробіток, що базується на основі 
оранки, та обробіток без обертання скиби.

Механічний обробіток сам по собі не до-
дає ґрунту якої-небудь речовини чи енергії, 
але значно впливає на зміну об’ємів твердої, 
рідкої та газоподібної фаз, а також різно-
сторонні процеси, в результаті чого приско-
рюються чи сповільнюються темпи синтезу 
і розкладу органічних речовин. Він відіграє 
провідну роль у створенні сприятливих 
агрофізичних умов родючості ґрунту і за-
лишається одним із важливіших способів 
боротьби з бур’янами, шкідниками та хво-
робами рослин.

Застосовуючи різні способи і глибину об-
робітку ґрунту, можна успішно регулювати 
інтенсивність мікробіологічного розкладан-
ня органічної речовини, процеси гумусоут-
ворення і надходження елементів живлення 
до рослин [9]. 

ҐРУНТОЗАХИСНІ ЕКОЛОГІЧНО 
БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИРОЩУВАННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Вступ. Озима пшениця – найважливіша зернова культура в 
Україні. Агротехніка вирощування є одним із головних фак-
торів, який впливає на якісні та кількісні показники врожаю 
пшениці озимої. Мета досліджень - вивчити вплив різних сис-
тем обробітку та удобрення на  урожайність пшениці озимої 
на ясно-сірих лісових ґрунтах в умовах Полісся України. Мето-
дика досліджень. Дослідження проводились у стаціонарному 
досліді протягом 2014-2016 років на території дослідного поля  
ЖНАЕУ, Черняхівський р-н, с. В. Горбаша. Схемою досліду перед-

бачалося вивчення впливу чотирьох варіантів основного обробітку ґрунту та чотирьох варіантів 
систем удобрення на продуктивність пшениці озимої. Результати досліджень. Найкращим основним 
обробітком ґрунту під озиму пшеницю було дискове розпушування на глибину 10-12 см в поєднанні 
з органо-мінеральною системою удобрення (гній 6,25 т/га + N50P48K55). Висновки: незважаючи на 
метеорологічні умови, забур’яненість посівів, ураженість рослин хворобами, шкодочинністю енто-
мофауни під час вегетації, спостерігаємо стабільність урожаю зерна озимої пшениці на рівні 3,9 т/
га, що, на нашу думку, зумовлено сталістю агротехнологій у досліді на протязі 3 ротацій сівозміни.

Ключові слова: Полісся, агротехнології, ґрунтозахисний обробіток, система удобрення, озима пше-
ниця.
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Встановлена позитивна роль безполице-
вого обробітку в накопиченні вологи. При 
поверхневому обробітку під озимі культури 
на межі щільного і пухкого шарів зупиня-
ється підйом ґрунтової вологи по капіля-
рах, скорочується випаровування і йде на-
копичення її в процесі підтоку із глибоких 
горизонтів, а також за рахунок конденсації 
парів повітря. 

Локалізація при цьому добрив у верх-
ньому (0-10 см) шарі ґрунту підвищує кое-
фіцієнт використання азоту з мінеральних 
добрив, наприклад пшеницею до 66,5 %, 
фосфору – до 17,5% і калію до 34,2 % при 
звичайній полицевій оранці та відповідно 
до 69,2, 21,3 і 41,2 %  при поверхневому 
розпушуванні ґрунту [3].  

Обробіток ґрунту без обертання скиби 
впливає на агрофізичні властивості, а через 
них і на біологічні процеси, що проходять 
у ґрунті [9]. Одне з провідних місць в цьо-
му належить ґрунтовій мікробіоті, яка бере 
участь у формуванні усіх цінних властивос-
тей ґрунту. Чим більше в ґрунті легкодоступ-
них органічних речовин, тим інтенсивніше 
протікає процес накопичення мікроорганіз-
мів. Тараріко О. Г. встановив, що коефіцієнт 
мінералізації при плоскорізному обробітку 
на 40% нижчий ніж на оранці [6]. 

Застосування плоскорізного обробітку 
сприяє покращанню балансу органічної ре-
човини, агрофізичних, біологічних і агрохі-
мічних властивостей ґрунту. Так біологічна 
активність і коефіцієнт накопичення гумусу 
в шарі ґрунту 0-15 см за безплужного обро-
бітку підвищується у 1,5 раза.

За даними А. Таскаєвої та ін., при оборо-
ті пласта, біля поверхні зберігається близь-
ко 10% поживних решток; при дискуванні 
– 30%, при чизелюванні – 60-70%, а при 
плоскорізному обробітку – 80%. Особливе 
значення це має для ґрунтів легкого грану-
лометричного складу, які характеризуються 
низькою забезпеченістю доступних для рос-
лин поживних елементів [7].  

Важливим заходом в підвищенні продук-
тивної функції агроекосистеми є поєднання 
обробітку ґрунту без обертання скиби з вне-
сенням органічних і мінеральних добрив.

Мета, завдання та методика дослі-
джень.Мета досліджень - вивчити вплив 
різних систем обробітку та удобрення при 
тривалому їх застосуванні на  урожайність 
пшениці озимої на ясно-сірих лісових ґрун-
тах в умовах Полісся України.

Дослідження проводились у стаціонар-
ному досліді протягом 2014-2015 років на 
території дослідного поля  ЖНАЕУ, Черняхів-
ський р-н, с. В. Горбаша у 8-пільній сівозмі-
ні, на ясно-сірому лісовому ґрунті.

Схемою досліду передбачалося вивчення 
чотирьох варіантів основного обробітку 
ґрунту:

1. Оранка на 18-20 см (контроль) – О. 
2. Обробіток плоскорізом КПГ-250 на гли-

бину 18-20 см – П. 
3. Обробіток важкою дисковою бороною 

БДТ-3 на глибину 10-12 см – Д. 
4. Різноглибинний обробіток (під озимі 

культури – дискування на глибину 10-12 см, 
під ярі – плоскорізне розпушування на 18-20 
см) – Р.

Та чотирьох варіантів систем удобрення:
1. Без добрив (контроль) 
2. Побічна продукція + N10 на тону (со-

лома 1,25 т/га + N 12,5 кг/га сівозмінної 
площі)

3. Органо-мінеральна (гній 6,25 т/га + 
N50P48K55)

4. Органо-мінеральна (гній 6,25 т/га + 
солома 1,25 т/га + N 12,5 кг/га + сидерат  
5,62 т/га + N31P32K36).

Площа посівної ділянки становить 196 м2, 
облікової 100 м2. Повторність триразова, 
розміщення ділянок систематичне.

Пшеницю озиму сорту Царівна вирощува-
ли після конюшини лучної (сіно) з нормою 
висіву 5,5 млн. схожих зерен на гектар.

При проведенні досліджень користува-
лись загальноприйнятими методиками і 
рекомендаціями [8].

Статистична обробка експериментально-
го матеріалу здійснювалась з використан-
ням програми МS Excel.

Результати досліджень
Спостереження свідчать про зростання  

продуктивності  озимої пшениці на  варі-
антах  досліду  порівняно  з   контролем 
(традиційний обробіток ґрунту  –  оранка 
+ варіант без добрив, табл. 1). 

Ефективність прийомів основного обро-
бітку  ґрунту  та  систем  удобрення  ви-
значали шляхом аналізу  результатів  уро-
жайності  за показниками головних ефектів 
(приросту). Як засвідчують результати до-
сліджень, різниця між ефектами, що при-
вносять до продуктивності, зміна прийомів 
основного обробітку ясно-сірого ґрунту у 
зоні Полісся не є суттєвим при вирощуванні 
пшениці озимої. Так, при урожайності ози-
мої пшениці на контролі (оранка) 2,9 т/га, 
безполицеві способи обробітку забезпечили 
приріст 0,01 – 0,14 т/га, що знаходиться в 
межах похибки досліду.

Істотний агрономічний ефект дає взаємо-
дія двох основних факторів технології виро-
щування культур: обробіток та удобрення. 
Внесення соломи і відповідної компенсуючої 
норми азоту (варіант удобрення 2) забез-
печило підвищення урожайності зерна пше-
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ниці озимої на фоні дискування 0,29 т/га 
(8,9%), різноглибинного обробітку 0,2 т/га 
(6,3%) за виключенням технології на базі 
плоскорізного розпушування, де  урожай-
ність пшениці була такою ж, як на контролі, 
і становила 2,97 т/га.

Внесення повної норми мінеральних 
добрив під пшеницю (N90P60К70) було 
ефективним на всіх варіантах. Зокрема тех-
нологія, де в якості основного обробітку ви-
конувалась оранка на 18-20 см, забезпечила 
приріст 0,7 т/га (19,4 %), плоскорізне рих-

лення – 0,37 т/га (11,2 %), дискування на 
глибину 10-12 см – 0,85 т/га (21,8%), різно-
глибинний обробіток – 0,75 т/га (19,8 %).  

Органо-мінеральна система з помірни-
ми нормами мінеральних добрив в сівоз-
міні (безпосередньо під культуру вносилось 
N45P45К45) сприяла підвищенню врожай-
ності культури за полицевого обробітку на 
14,4%, плоскорізного розпушування на 12,0 
%, дискування на 18,2 %, різноглибинного 
обробітку на 16,7% відносно варіанту без 
добрив. 

Таблиця 1. Урожайність озимої пшениці залежно від агротехнологій (2014-2016 рр.), т/га
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Проаналізувавши отримані нами дані, 
можна зробити такі висновки:

1. Заміна прийомів основного обробітку яс-
но-сірого лісового ґрунту, як чинник управління  
продуктивністю пшениці озимої, не дає  сут-
тєвого агрономічного ефекту. Істотний ефект 
дає взаємодія двох основних факторів техноло-
гії вирощування: обробіток та удобрення.

2. Агротехнології, які базувались на міні-
малізації обробітку ґрунту (обробіток важ-
кими дисками)  в поєднанні з органо-міне-
ральною системою удобрення та помірними 
нормами мінеральних добрив і компенсацією 
елементів живлення за рахунок гною, соломи 
і сидератів забезпечили найвищу продуктив-
ність озимої пшениці в умовах стаціонар-
ного досліду, а саме: у 2014 році – 3,82–3,91 

т/га, 2015 році – 3,73–3,91 т/га, 2016 році 
– 3,65 – 3,87 т/га.

3. В розрізі років, незважаючи на метео-
рологічні умови, забур’яненість посівів, ура-
женість рослин хворобами, шкодочинністю 
ентомофауни під час вегетації, спостеріга-
ємо стабільність урожаю зерна озимої пше-
ниці на рівні 3,9 т/га, що, на нашу думку, 
зумовлено сталістю агротехнологій у досліді 
протягом 3 ротацій польової сівозміни.

 Подальші дослідження будуть спрямовані 
на вивчення динаміки впливу довготривало-
го використання різних систем удобрення та 
обробітку на кількісні та якісні показники 
сільськогосподарських культур та з’ясування 
динаміки щодо змін агрохімічних та агро-
фізичних властивостей грунту.
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ІСГП

УДК 635-521:631-531
Ковалев В.Б., Ткачук В.П., Бучко К.Д.
Особенности формирования урожая льна маслич-
ного на Полесье // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 7-15
Вступ. В последние годы в связи с потеплением 
климата и уменьшением посевов льна-долгунца в 
Полесской зоне Украины в данном регионе начали 
выращивать лен масличный, который обеспечива-
ет высокие урожаи семян с высоким содержанием 
ненасыщенных жирных кислот. Однако, льносо-
лома льна масличного включает в 2 – 3 раза (10-
15%) льноволокна меньше, чем льносолома льна-
долгунца. В связи с этим изучение особенностей 
роста, развития и формирования урожая льном 
масличным на Полесье является актуальным. Цель 
исследований. Изучить особенности роста, раз-
вития и формирования урожая льном масличным 
по сравнению со льном-долгунцом в Центральном 
Полесье. Методики исследований. Проведены те-
оретические исследования, включающие анализ 
информационно-патентных фондов научных библи-
отек и сетей Интернет по проблеме выращивания 
льна масличного в Лесостепной и Полесской зонах; 
в 2014 – 2015 годах проведены полевые опыты на 
опытном поле ИСГП в с. Грозино Коростенского рай-
она Житомирской области по исследованию роста, 
развития и формирования урожая льном маслич-
ным сорта Эврика по сравнению с льном-долгун-
цом сорта Журавка на разных уровнях удобрения и 
применения биоактивного препарата Грейнактив, 
которым обрабатывали посевы. Результаты ис-
следований. По двухлетним результатам полевого 
опыта, из которых вегетационный период 2014 года 
был благоприятным для выращивания льна и 2015 
год – засушливый, лен масличный уступал льну-
долгунцу по высоте растений, общей и технической 
длине стеблей, урожаю льносоломы и содержанию в 
ней луба и другим показателям. Одновременно уро-
жай семян масличного льна сорта Эврика оказался 
в 3,3 – 4,0 раза выше урожая семян льна-долгунца 
сорта Журавка, что определило положительную эко-
номическую эффективность масличного льна. Вы-
воды. Климатические и почвенные при внесении 
необходимого количества питательных элементов, 
условия Центрального Полесья соответствуют био-
логическим особенностям льна масличного типа 
межеумка. Лен масличный сорта Эврика в условиях 
Центрального Полесья имеет нормальный рост, раз-
витие и процесс формирования урожая льносемян 
и льносоломы, что обеспечивает по результатам 
2014 – 2015 годов средний урожай семян 1,5 – 1,6 т 
/ га, льносоломы 2,0 – 2, 3 т / га и волокна 1,6 – 2,2 
ц на гектар. 
Ключевые слова: лен масличный, лен-долгунец, сорт 
Эврика, сорт Журавка, высота растений, количество 
семян, урожай семян, урожай льносоломы.

UDC 635-521:631-531
KovalevV.B, TkachukV.P, Buchko K. D
Peculiarities of oilseed flax harvest 
formation in Woodland region // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2016. — Issue 8. — P. 7-15 
Troduction. In last years, due to climate warming and 
the decrease of fiber flax crops in woodland region of 
Ukraine, the growing of oilseed flax which ensures the 
high harvest of seeds with high content of unsaturated 
oil acids started. However, oilseed flax straw contains 
2 – 3 times less flax fibers. So the research of oilseed 
flax growth, development and harvest formation 
peculiarities in woodland region is relevant. The aim 
of the research. To study the oilseed flax growth, 
development harvest formation peculiarities in 
comparison with fiber flax in central woodland region. 
Methods of the research. Theoretical researches 
including the analysis of information-patent funds of 
scientific libraries and internet on oilseed flax growing 
in forest steppe and woodland regions; field researches 
in 2014 – 2015 in woodland agricultural institute in 
the village Grozyne, Korosten district Zhytomyr region 
to compare Eureka oilseed flax sort and Zhuravka 
fiber flax sort on soils with different fertilization and 
Grainactive bioactive remedy application. The results 
of the research. According to two year research (in 
which 2014 vegetation period was more favourite 
to flax growing and 2015 year was dry) oilseed flax 
yielded in plants height, general and technical stem 
length, flax straw harvest and fiber content in it and 
other indices. But, at the same time, the harvest of 
Eureka sort oil seeds was 3.3 – 4.0 times higher than 
that of Zhuravka sort and thus determined the positive 
economic efficiency of oilseed flax. Conclusions. 
The central woodland climate and soil after applying 
necessary nutritional elements respond to intermediate 
oilseed flax peculiarities. Eureka sort oilseed flax in 
central woodland has normal growth, development and 
harvest of seeds and straw and gave on average 1.5 – 1.6 
tons of seeds, 2,0 – 2,3 tons of straw and 0,16 – 0,22 
tons of fiber  per hectare in 2014 – 2015. 
Key words: oilseed flax, linen flax, Eureka sort, Zhuravka 
sort, plant height, seed harvest, flax straw harvest.
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UDC 633.34:631.5(477.41/.42)
Didora V., Derebon I., Savrasih L.
Features soybeans on light gray soils Polesie // Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2016. — Issue 
8. — P. 16-19
Materials of studies to determine the effect of 
inoculation and top dressing fertilizer on soybean 
yield on light gray soils Polesie Ukraine. In favor the 
processes of formation of a soya depending on the 
inoculation, foliar feeding and fertilizer as a research 
object. The subject of research were Ustia soybean 
cultivar, inoculation and top dressing fertilizer complex 
in the chelate-based. The studies were conducted 
on the experimental field of Zhytomyr National 
Agroecological University with. Gorbash on light gray 
podzolized soils, viscous, water source rock, glacial 
deposits, the degree of domestication - average. The 
humus content in the arable layer of soil (for Tyurin) 
1,12-1,27%; luzhnogidrolizovanogo nitrogen (at 
Cornfield) 61,0-78,4 mg/kg; mobile phosphorus and 
exchangeable potassium (Kirsanov) 120-160 and 54-68 
mg/kg, respectively. The reaction of the soil solution - 
slightly acid pH 5.1-5.7; Hr-1,68-2,14 mg.-eq./100 g of 
soil. Revealing the features of formation of efficiency 
soybean varieties domestic breeding, depending on 
the elements of cultivation technology. The studies 
we have found that inoculation of seed preparation 
Optimayz on a background of mineral fertilizers in 
N60P60K60 dose and application of foliar feeding 
promotes Rhizobium-legume systems, biological 
fixation of atmospheric nitrogen and photosynthetic 
apparatus. The average yield of soybean grain for the 
years 2014-2016 amounted to 2.96 t/ha.
Keywords: soya, inoculation, fertilizers, pozakereneve 
recharge.

UDC 631.62.633[361+37+39]
Savchuk O.I., Hurelya V.V., Koshytska N.A., Dovbysh 
L.L., 
The formation peculiarities of productivity of herbage 
mixtures on the basis of hungarian sainfoin on sod soil 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — 
Issue 8. — P. 20-24
Introduction.The hungarian sainfoin  deserves 
attention along with the traditional long-term bean 
herbs which are grown up on the drained mineral soils. 
Therefore the purpose of our research is to study the 
agrophytocenosis productivity and quality on the basis of 
hungarian sainfoin on sod soil. Research conditions and 
methodology.The research was carried out on sod soil 
with humus content within 3,17%, рН – 6,4, and labile 
forms of phosphorus and potassium make up, respectively,  
140 and 96 mg / kg soil. The research studied hungarian 
sainfoin in single-crop sowing as well as legume and 
legume-grass herbage mixtures on the basis of  hungarian 
sainfoin.The findings of the investigation.The highest 
productivity and quality of a green forage was defined 
in two-component hungarian sainfoin mixtures with a 
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Дидора В.Г., Деребон И.Ю.,  Саврасых Л.Д.
Особенности  выращивания сои на светло-серых 
почвах Полесья // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 16-19
Введение. Залогом формирования высокого урожая 
сои является наличие в почве доступных для рас-
тений питательных веществ, особенно азота. Одна-
ко высокая стоимость минерализированного азота 
приводит к уменьшению использования азотных 
удобрений. Вследствие этого возникает необходи-
мость в альтернативном решении проблемы азотно-
го питания растений, основанной на экологически 
безопасных и экономически оправданных элементах 
технологии выращивания. Цель - выявление осо-
бенностей формирования продуктивности сорта 
сои Устье отечественной селекции в зависимости 
от элементов технологии выращивания. В качестве 
объекта исследований выступают процессы фор-
мирования продуктивности сои в зависимости от 
инокуляции, внекорневой подкормки и удобрения. 
Условия и методика исследований. Исследования 
проводились на опытном поле Житомирского наци-
онального агроэкологического университета с. Гор-
баша на светло-серых оподзоленных вязких почвах, 
материнская порода водо-ледниковые отложения, 
степень окультуривания - средняя. Содержание гу-
муса в пахотном слое почвы (по Тюрину) 1,12-1,27%; 
лужногидролизованного азота (по Корнфилду) 61,0-
78,4 мг/кг; подвижного фосфора и обменного калия 
(по Кирсанову) 120-160 и 54-68 мг/кг соответствен-
но. Реакция почвенного раствора - слабокислая рН-
5,1-5,7; Hr-1,68-2,14 мг.-экв. /100 г почвы. Результа-
ты исследований. Определено влияние инокуляции 
подкормки и удобрения на урожайность сои на свет-
ло-серых почвах Полесья Украины. Выявлены осо-
бенности формирования продуктивности сорта сои 
отечественной селекции в зависимости от элементов 
технологии выращивания. Выводы. В результате 
проведенных исследований нами установлено, что 
инокуляция семян препаратом Оптимайз на фоне 
внесения минеральных удобрений в дозе N60P60K60 
и применения внекорневой подкормки способствует 
развитию бобово-ризобиальной системы, фиксации 
биологического азота воздуха и фотосинтетического 
аппарата. Средняя урожайность зерна сои за 2014-
2016 годы составила  2,96 т/га.
Ключевые слова: соя, инокуляция, удобрения, вне-
корневая подкормка.

УДК 631.62.633. [361+37+39]
Савчук О.И., Гуреля В.В., Кошицкая Н.А., Довбыш Л.Л.
Особенности формирования производительности  
травосмесей на основании эспарцета песчаного на 
дерновой почве // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 20-24
Введение. Кроме традиционных многолетних бобо-
вых трав, выращиваемых на осушенных минераль-
ных почвах, заслуживает внимания эспарцет песча-
ный. Поэтому целью наших исследований является 
изучение производительности и качества агрофи-
тоценозов на основе эспарцета на дерновой почве. 
Условия и методика исследований. Исследования 
проводились на дерновой почве с содержанием гу-
муса - 3,17%, рН - 6,4, подвижных форм фосфора и 
калия, соответственно, - 140 и 96 мг/кг. Изучался 
эспарцет в чистом посеве и в составе бобовых и бобо-
во-злаковых травосмесей. Результаты исследований. 
Наивысшая производительность и качество зеленого 
корма была установлена в двухкомпонентных смесях 
эспарцета песчаного с люцерной синегибридной и с 
ежой сборной. Эспарцето-люцерновый ценоз обеспе-
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чил высокую производительность – на уровне 45,2-
51,0 т/га зеленой массы (что на 30-44% больше, чем 
в одновидовом посеве) с содержанием в корме 28,3-
30,7 кормовых единиц и 3,85-5,02 кг перевариваемо-
го протеина (в засушливый год - 36,0; 21,4 и 3,0 со-
ответственно). Среди бобово-злаковых травосмесей 
высокой урожайностью отмечена эспарцето-ежовая 

– 30,4-37,0 т/га (25,4 т/га – в засушливых условиях). 
Выводы. Установлено, что эспарцет песчаный на дер-
новой почве целесообразно выращивать в бинарных 
смесях с люцерной синегибридной и с ежой сборной, 
обеспечивающих стабильную производительность и 
качество корма. 
Ключевые слова: дерновая почва, эспарцет песчаный, 
травосмеси, экологическая стабильность, произво-
дительность, качество корма.
 
УДК 635.21:631.8 
Ковалев В. Б., Трембицкая О.И., Клименко Т.В., 
Полищук В.А. 
Особенности выращивания картофеля в условиях 
Полесья при использовании микроудобрений и 
биопрепаратов // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 25-28
Введение. Картофель является важной продоволь-
ственной культурой зоны Полесья, которая в тече-
ние вегетации требует значительного количества 
питательных веществ. Высокий прирост урожая 
картофеля во всех почвенно-климатических зонах 
Полесья обеспечивается внесением органических и 
минеральных удобрений. Но, при условии дефици-
та минеральных удобрений и резкого уменьшения 
объемов производства органических необходима 
оптимизация питания растений за счет других ис-
точников, что требует проведения дополнительных 
исследований. Поэтому, как альтернативные ис-
точники внесения питательных веществ в почву, на 
ряду с навозом, необходимо использовать солому, 
сидераты и внекорневое питание растений. Целью 
исследований было изучение на фоне внесения ор-
ганических и минеральных удобрений  эффектив-
ности микроудобрений и биопрепарата при выра-
щивании картофеля. Условия и методика исследо-
ваний. Исследования проводились на опытном поле 
Житомирского национального агроэкологического 
университета в 2014-2015 гг. Схема опыта включала 
6 вариантов удобрения картофеля, в сочетании с 4 
видами микроудобрений (Мочевин-К1, Мочевин-К2, 
Д-2, Гумат) и биопрепаратом Триходермин. Резуль-
таты исследований. По результатам исследова-
ний было отмечено положительное влияние всех 
препаратов на продуктивность картофеля, но эф-
фективность каждого из них была различной. При 
органической системе удобрения (навоз 50 т/га) 
лучшие показатели урожайности наблюдались при 
использовании Мочевин-К1, Мочевин-К2 - 37,8 т/га. 
Действие других препаратов было несколько ниже 
и урожайность варьировала в пределах 28,7-32,1 т/
га. При органо-минеральной системе (50:50) пока-
затели урожайности во всех вариантах применения 
препаратов были выше контроля. Наибольшую уро-
жайность получено при внесении Мочевин-К2 - 37,4 
т/га и Мочевин-К1 - 34,7 т/га. На других вариантах 
также получено высокую урожайность картофеля 

– 30,9-33,3 т/га. Выводы. Использование микроудо-
брений Мочевин-К1, Мочевин-К2, Д-2, Гумат и био-
препарата Триходермин на фоне различных систем 
удобрения засвидетельствовали достаточно высо-
кую их эффективность при выращивании картофеля.
Ключевые слова: картофель, система удобрений, 
микроудобрения, биопрепарат, урожайность.

lucerne and cocksfoot.and lucerne facies provided high 
efficiency - at the level of 45,2-51,0 t/hectare of green 
material (that is 30-44% more, than in one-specific 
crops) with forage composition containing 28,3-30,7 
fodder units and 3,85-5,02 kg of a protein (in droughty 
year –36,0; 21,4 and 3,0 respectively). Among legume-
grass herbage mixtures the highest productivity belongs 
to the hungarian sainfoin and cocksfoot one –30,4-37,0 
t/hectare (25,4 t/hectare –in droughty conditions).
Conclusion.It is expedient to cultivate hungarian 
sainfoin on sod soil in binary mixtures with a lucerne 
and cocksfoot, thus, providing the stable productivity 
and quality of a forage.
Key word: sod soil, hungarian sainfoin, herbage mixtures, 
ecological stability, productivity, quality of a forage.

UDC 635.21:631.8
Kovalev V.B., Trembitska O.I., Klimenko T.V., 
Polishchuk V.A. 
Special features of  cultivation of potato in the 
conditions of polissiaunder using rofertilazes and 
biological preparanion // Agricultural industry of Polis-
sya region. — 2016. — Issue 8. — P. 25-28
Introduction. Potatoes are an important food crop 
Polissia area, which during the growing season requires 
a significant amount of nutrients. The high growth of 
the potato crop in all soil-climatic zones of Polissia 
is provided by application of organic and mineral 
fertilizers. But, on the condition of  mineral fertilizers 
deficit and a sharp decrease in the volume of organic 
industry requires optimization of plant nutrition 
from other sources that require additional research. 
Therefore, as an alternative source of nutrients entering 
the soil, along with manure, necessary  use the straw, 
green manure and foliar plant nutrition. The aim 
of research was to investigateof  effektivity usethe 
organic, mineral fertilizers and microelementsand 
biological preparanion under growing of potato. 
Terms and methods of research. The studies were 
conducted on the experimental field of Zhytomyr 
National Agroecological University in 2014-2015. 
The experimental setup consisted of 6 variants of 
potato fertilizers, combined with the 4 kinds of micro 
fertilizers (Mochevin-K1, Mochevin-K2, D-2, Humat) 
and biological preparation of Trichoderma. The results 
of research. According to the research, it was noted a 
positive impact ofallpreparanions on a harvest ofpotato, 
but the effectiveness of each of them was different. 
When the organic system of fertilizer (manure 50 t/
ha) yields the best performance observed when using 
Mochevin-K1,Mochevin-K2 - 37.8 t/ha. The action of 
other preparates was slightly lower and yields varied 
from 28,7-32,1 t/ha. When organo-mineral system 
(50:50) yield performance in all applications, the 
preparations were mentioned control. The highest yield 
obtained with the introduction of Mochevin-K2 - 37.4 
t/ha and Mochevin-K1 - 34.7 t/ha. In othervariants  
also produced high yields of potatoes - 30,9-33,3 t/ha. 
Conclusions. The use of microelevents Mochevin-K1, 
Mochevin K-2, D-2, Humatand biological product of 
Trichoderma against various fertilizer systems witnessed 
a relatively high efficiency at their potato cultivation.
Keywords: potato, the system of fertilizers, micro-
elements, biological preparanion , harvest.
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UDC 631.153.3:631.582(477.41/.42)
Klimenko T.V., Radko V.G., Trembitska O.I., 
Polischuk V.O. 
The influence of systems fertilizing to the increase index 
of square leaves of potato // Agricultural industry of 
Polissya region. — 2016. — Issue 8. — P. 29-31
Introduction. In the first task in the growing of 
potato is increase it harvest and quality. But, decrease 
production manure in zone Polisya  and high price of 
minthfl fertilizes do not possible take recommended 
their norms. It is require starch alternative and more 
alternative sources of fertilizes. The terms and 
methods of experiments. The research conducted on 
the field of the Zhitomir national agroecolodgycaly 
university. The soil is light gray podzolic with poor 
quality of nutritious elements. This investigation was 
use generally acknowledged methods.  The results of 
investigations. The results of investigations presents 
installed the intensive increase the square leaves of 
plants was from the shoots period to flowers. The 
index of square leaves was 0,3-1,7 and 2,3-6,8 times, 
accordingly of periods. The fertilizations essential 
influenced the form of the square leaves. On the period 
of vegetation plants the most square leaves of plants 
was formed under joint applications the manure 37,5 
t/ga and mineral fertilizes N12,5P10K17,5, and at the 
period of flowers index was 6,8 times. It is more to 4,5 
times then of control and make it possible for essential 
increase productivity of potato.  Conclusion. The straw 
and ciderats, manure 37,5 t/ga + N12,5P10K17,5 
recommended application under growing of potato. It 
is increase the  square leaves of plants and ensure obtain 
getting the high harvest of potato.
Key words:  potato, fertilizing, index square of leaves, 
harvest.

UDC  633.31/37;635.65
Vyshnevska O.V., Chernuskyy V.V.
The performance of the selective material of berdshoot 
deer vetch // Agricultural industry of Polissya region. 

— 2016. — Issue 8. — P. 32-34
Introduction. The major technique while selecting 
perennial heterogenic leguminose grasses is selection.  
Therefore the comprehensive assessment of  the 
selection material is of great importance which gives 
the chance to avoid mistakes when conducting 
selection. Object and purpose. Complex assessment of 
the selection material analysis conducted on different 
eco-gradient backgrounds to identify compensatory 
component signs which provide productive stability 
manifestation of birdsfoot deer vetch as well as the 
analysis of compensatory signs impact upon the 
level of synergetic optimization of their complex sign 
(productivity). Research conditions and methodology. 
The assessment of thirteen selective variety samples of 
birdsfoot deer vetch was held within central Polissya 
region. The findings of the investigation. The cluster 
analysis at the interpopulation level confirmed the 
data of the correlation analysis indicating that during 
the birdsfoot deer vetch performance selection the 
genotypes have to combine high rates of signs "the 
stalk length" and "the mass of twigs" regardless of the 
ripeness group of the varieties. During the creation 
of high-yielding early ripe varieties the genotypes 

УДК 631.153.3:631.582(477.41/.42)
Клименко Т.В., Радько В.Г., Трембицкая О.И, По-
лищук В.О. 
Влияние системы удобрения на формирование ин-
декса площади листовой поверхности картофеля // 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2016. — 
Вип. 8. — С. 29-31
Введение. Первоочередной задачей в области кар-
тофелеводства является увеличение урожайности и 
улучшение качества урожая. Но, в последние годы 
резкое уменьшение производства навоза в хозяй-
ствах зоны Полесья и высокая стоимость минераль-
ных удобрений не дают возможности применить 
рекомендованные их нормы, что требует поиска 
альтернативных и более рациональных источни-
ков удобрения. Условия и методика исследова-
ний. Исследования проводили на опытном поле 
Житомирского национального агроэкологического 
университета. Почва ясно-серая оподзоленная супес-
чаная. Содержание питательных веществ и реакция 
почвенного раствора характерны для ясно-серых 
почв Полесья. В исследованиях использовали обще-
принятые методики. Результаты исследований. По 
результатам исследований установлено, что интен-
сивное нарастание площади листьев растений про-
исходило от всходов до цветения, соответственно, 
индекс поверхности листьев составлял 0,3–1,7 и 
2,3–6,8 единиц. Виды и нормы удобрений значи-
тельно влияли на формирование площади листьев. 
За период вегетации наибольшую площадь листья 
сформировали при совместном внесении навоза  
37,5 т/га  + N12,5P10K17,5  и в фазу цветения ин-
декс составлял 6,8, что в сравнении с контролем (без 
удобрений) больше на 4,5 единиц. То есть, увеличе-
ние ассимиляционного аппарата позволило значи-
тельно увеличить продуктивность картофеля. Вы-
воды. При выращивании картофеля на ясно-серой 
оподзоленной почве рекомендуется вносить такие 
виды и нормы удобрений: солому и сидераты, навоз 
37,5 т/га + N12,5P10K17,5, что увеличивает площадь 
ассимиляционного аппарата растений и обеспечива-
ет получение высокого урожая картофеля.
Ключевые слова: картофель, удобренне, индекс пло-
щади поверхности листьев, урожайность.

УДК. 633.31/37;635.65
Вишневская О.В., Чернуский В.В.
Оценка селекционного материала лядвенца рогатого 
на продуктивность // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 32-34
Введение. Основным методом в селекции много-
летних гетерогенных бобовых трав остается отбор. 
Поэтому всесторонняя оценка селекционного ма-
териала имеет большое значение, что позволяет 
избегать ошибок при ведении отбора. Цель и задачи. 
Комплексная оценка  анализа селекционного мате-
риала на различных эко-градиентных фонах для вы-
явления компенсаторных компонентных признаков, 
которые обеспечивают стабильность проявления 
комплексного признака – продуктивность растений 
лядвенца рогатого, проанализировали их (компенса-
торных) влияние на синергетическую оптимизацию 
комплексного признака (продуктивность). Условия 
и методика исследований. В условиях центрального 
Полесья проводилась оценка тринадцати селекцион-
ных сортообразцов лядвенца рогатого. Результаты 
исследований. Кластерным анализом на межпо-
пуляционных уровнях, подтверждено данные кор-
реляционного анализа о том, что при селекции на 
продуктивность растений лядвенца рогатого неза-
висимо от группы спелости сортов генотипы должны 
объединять в себе высокие показатели признаков 
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«длина стебля» и «масса стеблей». При создании вы-
сокоурожайных раннеспелых сортов генотипы долж-
ны объединять в себе высокие показатели признаков 
«длина стебля», «масса стеблей» и «облиственность». 
Выводы. На межпопуляционном уровне выделены 
компонентные признаки «масса стеблей» и «длина 
стебля», действие которых на формирование про-
дуктивности растений за счет компенсаторного ме-
ханизма сохраняется независимо от биотических 
факторов. Для создания высокопродуктивных ран-
неспелых сортов в систему взаимодействия данных 
признаков добавляется признак «облиственность» 
растений.
Ключевые слова: лядвенец рогатый, сортообразцы, 
хозяйственно-ценные признаки, статистический 
анализ.

УДК 633.26/.29
Савчук О.И., Гуреля В.В., Кошицкая Н.А., Блек А.Г. 
Эффективность выращивания амаранта в условиях
зоны Полесья // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 36-39
  Для решения кормового белка в животноводстве, 
особенно в условиях изменения климата, целесо-
образно вводить малораспространенные засухоу-
стойчивые культуры. Поэтому задачей исследований 
является изучение кормовой культуры амаранта 
(щирица), ее производительности и качества корма 
в условиях Полесья. Условия и методика иссле-
дований. Исследования проводились на дерново-
подзолистой почве с содержанием гумуса - 0,97-
1,36%, рНсол. - 4,2-5,6, подвижных форм фосфора 

- 107-194 и калия - 96-148 мг/кг. Изучалось влияние 
внекорневой подкормки стимуляторов роста, в том 
числе, совместно с минеральными удобрениями. 
Результаты исследований. Лучшие показатели 
урожайности зеленой массы амаранта получены в 
условиях засушливого года при применении пре-
паратов фитоцид и грейнактив на фоне N60Р60К60 
при одноукосном использовании травостоя, где про-
изводительность культуры составила 46,3 и 48,4 т/
га, при двухукосном, соответственно, - 73,6 и 74,6 
т/га зеленой массы. Установлено, что зеленый корм 
отличается высоким содержанием сырого протеина 
и зольностью - 14,3-17,3% при обеспеченности кор-
мовой единицы перевариваемым протеином - 176-
217 г. Вывод. Максимальную производительность 
амаранта – 74,6 т/га зеленой массы с высокими 
качественными показателями и высокий уровень 
рентабельности - 213% обеспечило применение в 
технологии выращивания внекорневой (листовой) 
подкормки препарата грейнактив на фоне мине-
рального удобрения по норме N60Р60К60 при двух-
укосном способе использования травостоя.
Ключевые слова: амарант, почва, система удобрения, 
стимуляторы роста, урожайность, качество корма, 
экономическая эффективность.

УДК 631.4 : 630*2 : 630*44 (477.41/.42)
Левченко В. Б., Шульга И. В., Залевский Р. А.
Влияние эдафических факторов на продуктивность 
лесов в условиях ГП «Малинское лесное хозяйство» 
Житомирской области // Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 40-43
Вступление. Рассматриваются факторы, которые 
влияют на рост и развитие лесных культур в услови-
ях ГП «Малинское лесное хозяйство» Житомирской 
области. Цель и задача. Проанализировать влияние 
эдафических факторов на продуктивность лесных 
культур Малинского лесхоза. Условия и методика 
исследований. Исследования проводились на тер-
ритории ГП «Малинское ЛХ», лесо-растительные 

have to be characterized by the optimized association 
of component signs "the stalk length", "mass of 
branches" and "foliage". Conclusion. The component 
signs "the mass of twigs" and "stalk length" are 
defined at the interpopulation level. Their influence 
on plants productivity formation at the expense of 
the compensatory mechanism remains irrespective of 
biotic factors. The sign "foliage" is added to system of 
interaction of these signs to create high-performance 
early ripe varieties.
Key words: birdsfoot deer vetch, variety samples, 
agronomic characters, statistical analysis.

UDC 633.26/.29
O.I. Savchuk, V.V. Hurelya, N.A. Koshytska, O.G. 
Black 
Efficiency of amaranth cultivation in the conditions  
Polissia zone // Agricultural industry of Polissya region. 

— 2016. — Issue 8. — P. 36-39
Introduction. It is expedient to enter rare drought-
resistant cultures for the solution of fodder protein in 
animal farming. Therefore, the aim of the research is 
studying fodder culture of amaranth, its productivity 
and quality of a forage in the conditions of Polissia. 
Research conditions and methodology. The research 
was conducted on the sod and podsolic soil with humus 
content within 0,97-1,36%, рНсол. – 4,2-5,6, mobile 
forms of phosphorus – 107-194 and potassium – 96-148 
mg/kg of the soil. The investigation was aimed to study 
the influence of growth factors top dressing, including 
along with the mineral fertilizers. The findings of the 
investigation. The best indicators of productivity of 
amaranth green material are received in the conditions 
of droughty year under the application of  phytocide and 
grainactive against N60Р60К60 with the  productivity of 
the culture was within 46,3 and 48,4 t/ha and, and that 
of 73,6 and 74,6 t /ha of green material. It is established 
that the green forage is noted by the high content of a 
crude protein and an ash-content – 14,3-17,3% with 
the provision of fodder unit with a digestible protein – 
176-217 g.  Conclusion. The application of top dressing 
cultivation technology of grainactive against mineral 
fertilizer behind norm of N60Р60К60 provided the 
maximum productivity of amaranth –74,6 t /ha of green 
material with high quality indicators and the highest 
level of profitability – 213%.
Key word: amaranth, soil, fertilizer system, growth 
factors, productivity, quality of a forage, economic 
efficiency.

UDC 631.4 : 630*2 : 630*44 (477.41/.42)
Levchenko V. B., Shulga I. V., Salevsky R. A.
Edaphic influence factors on productivity of forests in 
the conditions of SE "Malin forestry" Zhytomir region 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — 
Issue 8. — P. 40-43
Introduction. The factors that affect the growth and 
development of trees in SE "Malin Forestry» Zhytomyr 
region. Research conditions and methodology. The 
article studies the species varieties of forest insects in 
the centers of attack with determination of the tree 
stocking degree in Malin Forestry. The findings of 
the investigation. The studies were conducted on the 
territory of the State Enterprise Malin Forestry, the 
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forest-plant conditions which are most typical for the 
Ukrainian Polissya zone. The results of research. The 
influence of the level of groundwater in the productivity 
of the forests under Malin Forestry. It was found that 
the decrease in the level of groundwater in terms 
of Malin Forestry is the cause of shrinkage of forest 
plantations, as well as the development of pathogens. 
Conclusions. It was found that gley process adversely 
affects the culture of Scots pine, and in some cases can 
lead to their complete destruction. Phytopathogenic 
bacterium Erwinia carotovora subsp. Carotovora and 
Corynebacterium sepedonicum Spiekermann et Kotgoft. 
Related root penetration sponge and ordinary opёnka 
through the covering tissue in root hairs of forest crops.
Keywords: edatopy, productivity, forest crops, soil 
conditions, phytopathogens, root sponge, honey agaric 
ordinary.

UDC 633.521:631.531                                  
Venger O.V.
Selective flax number resistance to fusarium blight // 
Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — Is-
sue 8. — P. 44-46
Introduction. Chemical means of protection against 
Fusarium blight are not able to give full protection 
against this infection as the disease excitant is located 
in the soil. Therefore, the most reliable protective 
technique is growing the disease resistant varieties as 
well as their introduction into farming industry.  The 
aim of the research is to test the Selective flax numbers 
for Fusarium blight on the infection background. The 
findings of the investigation. The study allowed 
to select 3 viable flax variety numbers (respectively 
resistant to the disease with the plant infestation from 
5% to 10%) and 5 numbers of intermediate viability 
(30%-45%). The recommended and the most viable 
according to the set of economic traits  are the variety 
numbers 96-1221 (the infestation being 5,9%, under 
the disease degree 4,7%, 01-1418 (4,9/4,1%), 91-1260 
(5,9/5,2%). Conclusion. The selection of  enduring 
variety numbers for further growing provides high crop 
yields as well as decreases pesticidal impacts on the 
environment.
Key words: соvariety, fiber flax, Fusarium blight, 
infection background, resistance. 

UDC 631.5; 631.153.3; 631.452; 631. 445.2
Kochyk G.M.,  Melnychuk A.O.,  Kucher G.A.
Optimization of crop acreage at territorially regional 
level // Agricultural industry of Polissya region. — 
2016. — Issue 8. — P. 47-53
Introduction. To increase the productivity of agrarian 
production it is important to stick to the optimum 
evidence-based structure of crop acreage which 
provides the maximum quantity of agricultural 
production and a reconstruction of fertility of soils. 
The Aim. To establish the current trends of dynamic 
changes in the structure of crop acreage at territorially 
regional level and to prove the directions and ways of 
its optimization. Methodology.   Systemic analysis and 
synthesis, comparative method.  The findings of the 
investigation. In recent years the Zhytomyr region saw 
the essential changes in structure formation of crop 
acreage. Generally these changes are manifested, first 
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TSусловия которого являются наиболее типичными 
для зоны Полесья Украины. Результаты исследова-
ний. Проведено оценку влияния уровня залегания 
грунтовых вод на продуктивность лесов в условиях 
Малинского лесного хозяйства. Установлено, что 
снижение уровня грунтовых вод в условиях ГП «Ма-
линское ЛХ» является причиной усыхания лесных 
насаждений, а также развития болезнетворных ми-
кроорганизмов. Выводы. Установлено, что процесс 
оглеения пагубно влияет на культуры сосны обыкно-
венной, а в отдельных случаях может привести к их 
полной гибели. Фитопатогенные бактерии Ervinia 
carotovora subsp. Carotovora и Corynebacterium 
sepedonicum Spiekerman et Kotgoft сопутствуют про-
никновению корневой губки и опёнка обыкновен-
ного через покровные ткани в корневые волоски 
лесных культур.
Ключевые слова: эдатопы, продуктивность, лесные 
культуры, почвенные условия, фитопатогены, кор-
невая губка, опёнок обыкновенный.

УДК 633.521:631.531 
Венгер О.В.
Устойчивость селекционных номеров льна к  фуза-
риозному увяданию // Агропромислове виробницт-
во Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 44-46
Вступление. Химические средства защиты от фу-
зариозного увядания не в полной мере способны 
защитить лен от этой инфекции в связи с тем, что 
возбудитель болезни находится в почве. Поэтому 
надежным приемом защиты является выведение и 
внедрение в производство устойчивых относительно 
болезни сортов. Цель данной работы заключалась в 
проведении испытания устойчивости селекционных 
номеров льна на инфекционном фоне к фузариозно-
му увяданию. Результаты исследований. По резуль-
татам проведенных наблюдений и учетов отобрано 
3 перспективных сортономера льна относительно 
устойчивых к болезни, с пораженностью растений 
до 5 процентов, 3 – с пораженностью растений от 5 
до 10 процентов и 5 –среднепораженных (30-45%). 
Среди них рекомендовано для применения в селек-
ционной работе наиболее пригодные по комплексу 
хозяйственно-полезных признаков: номера 96-1221 
(пораженность составила 5,9% при степени раз-
вития болезни 4,7%, 01-1418 (4,9/4,1%), 91-1260 
(5,9/5,2%). Выводы. Отбор устойчивых сортоно-
меров для дальнейшей селекции и выращивания 
обеспечит стабильно высокие урожаи культуры, а 
также будет способствовать снижению пестицидной 
нагрузки на окружающую среду.
Ключевые слова: сорт, лен-долгунец, фузариозное 
увядание, инфекционный фон, устойчивость. 

УДК 631.5; 631.153.3; 631.452; 631. 445.2
Кочик Г.М., Мельничук А.О., Кучер Г.А. 
Оптимизация посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур на территориально региональном 
уровне // Агропромислове виробництво Полісся. — 
2016. — Вип. 8. — С. 47-53
Вступление.  Для повышения производительности 
сельскохозяйственного производства имеет важное 
значение поддержание научно обоснованной струк-
туры посевных площадей, которая обеспечивает 
получение максимального  количества сельскохо-
зяйственной  продукции, повышение плодородия 
почв. Цель. Установка современной тенденции ди-
намических изменений в структуре  посевных пло-
щадей на территориально региональном уровне и  
обоснование направлений и путей ее оптимизации. 
Методы. Системный анализ и синтез, сравнение. 
Результаты. За последние годы в Житомирской об-
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ласти проведены существенные изменения в фор-
мировании структуры  посевных площадей. Эти 
изменения выражаются прежде всего в повышении 
доли  посевов наиболее прибыльных промышлен-
ных культур (62,9-59,7%)  в  общей посевной пло-
щади и сокращении доли кормовых культур (13,8-
38,0%), озимой ржи, ячменя, зернобобовых, кар-
тофеля, льна. Специализация производства имеет  
четко выраженное растениеводческое направление. 
Поэтому сельскохозяйственное производство на-
правлено более на коммерческую  составляющую, 
чем на оптимизацию землепользования.  Этому 
способствуют  стабильные цены и  спрос на ком-
мерчески привлекательные экспортно ориентиро-
ванные культуры. Выше  изложенное показывает, 
что современная структура посевных площадей на 
региональном уровне не соответствует принципам 
рационального землепользования. Выводы. На 
землях, которые находятся в интенсивном исполь-
зовании, необходимо изменить структуру посевных 
площадей таким образом, чтобы  выращивание 
полевых культур в севооборотах обеспечивало за-
щиту почвы от эрозии и сопровождалось ростом 
плодородия почвы. С научной точки зрения необ-
ходимо уменьшить долю посевов ведущих культур, 
но при этом не снижать долю валового сбора этих 
культур, что возможно при условии повышения их 
производительности.
Ключевые слова: рациональное использование зе-
мельных ресурсов, конъюнктура рынка, структура по-
севных площадей, оптимизация, плодородие почвы.

УДК 631:633.791
Приймачук Т.Ю., Проценко А.В., Рудык Р.И., 
Штанько И.П.
Хмелеводство Украины: пути выхода из кризиса // 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2016. — 
Вип. 8. — С. 54-60
Введение. В условиях обострения конкуренции от-
расль хмелеводства, как и весь агропромышленный 
комплекс страны, особенно нуждается в системных 
трансформациях, конечной целью которых дол-
жен стать переход к высокотехнологическому и 
ресурсосберегающему производству хмеля с соот-
ветствующей результативностью и конкурентоспо-
собностью. Цель. Анализ современного состояния 
отечественной отрасли хмелеводства, определе-
ние проблем и перспектив дальнейшего развития. 
Методы. В исследовании использован комплекс 
методов (экономико-статистический, анализа и 
синтеза, монографический и сравнения). Резуль-
таты. В данной статье исследовано современное 
состояние отрасли хмелеводства в Украине, экспор-
тно-импортные операции на рынке хмеля. Опреде-
лено ежегодную потребность области в посадочном 
материале, удобрениях, средствах защиты и тех-
нике на период до 2020 года. Рассчитана потреб-
ность средств для выхода отрасли из состояния 
стагнации и осуществлен прогноз экономической 
эффективности отрасли хмелеводства до 2020 года. 
Реализация мероприятий, направленных на кон-
курентоспособное развитие отрасли хмелеводства 
позволит: увеличить к 2020 году производитель-
ные площади хмеля в 415,4 га; довести объемы 
его валового производства в 2020 году до 872,3 
т при урожайности 21 ц/га; обеспечить ежегод-
ный объем производства саженцев хмеля высоких 
репродукций на уровне 25-50 тыс. шт.; улучшить 
качественные показатели хмелепродукции; обеспе-
чить стабильность в работе сельскохозяйственных 
предприятий; сохранить имеющиеся, восстановить 
и создать новые производственные мощности для 

of all, in increase of crop acreage for the most profitable 
commercial crops (by 62,9-59,7%) in a total area under 
crops and decrease in part of forage crops (by13,8-
38,0%), winter rye , barley, leguminous, potatoes, flax. 
Specialization of production has accurately expressed 
crop direction. Therefore, agricultural production is 
more directed to the commercial component, than 
to the land use optimization. The stable prices and 
demand for commercially attractive is export-focused 
cultures promote this model.  The above mentioned 
indicates that the modern structure of crop acreage 
at the regional level does not answer the principles 
of rational environmental management. Conclusion.  
Agriculture lands need changing the structure of crop 
acreage during  to protect the soils from an erosion and  
increase their fertility of the soil. 
 From the scientific point of view it is necessary to 
reduce a share of crops of the leading commodity 
cultures, but at the same time not to reduce croppage 
of these cultures. In doing so the increase of their 
productivity is possible. 
Key word:  the rational use of land resources, market 
condition, the structure of crop acreage, optimization, 
fertility of the soil.
 

UDC 631.633.791
Prymaychuk T.Yu., Protsenko A.V., Rudyk R.I., 
Shtanko I.P.
Hop-growing of Ukraine: ways of recovery from the 
crisis // Agricultural industry of Polissya region. — 
2016. — Issue 8. — P. 54-60
Introduction. In the conditions of a competition 
aggravation the branch of hop-growing, as well as all 
agro-industrial complex of the country, needs systemic 
transformations which are to result in the transition to 
hi-tech and resource-saving production of hop with the 
corresponding productivity and competitiveness. 
 The Aim. The analysis of  the current state of domestic 
branch of hop-growing, the definition of problems and 
prospects of its further development. Methodology. 
The investigation was carried out with the help of the 
following methods (statistical and economic analysis 
and synthesis, monographic and comparative methods). 
The findings of the investigation. The article investigates 
the current state of branch of hop-growing in Ukraine, 
export-import transactions in the hop market. The 
results of the investigation allow to define the annual 
need of branch for planting material, fertilizers, means 
of protection and the equipment for the period till 2020. 
The paper calculates the need for the means  of branch 
recovering from a stagnation as well as forecasts the 
economic efficiency of  hop-growing branch of  till 2020. 
The realization of the actions aimed at the competitive 
development of hop-growing branch will allow: to 
increase till 2020 the productive hop areas to 415,4 
hectares; to bring volumes of its gross production in 
2020 to 872,3 t at productivity of 21 hundredweight/
ha; to provide annual output of hop saplings of high 
reproduction at the level of 25-50 thousand pieces; 
to improve the quality indicators of hop product; to 
provide the stability in the work of the agricultural 
enterprises; to keep the present as well as to renew and 
create new production capacities for hop production.
Conclusion. The introduction of scientifically based 
actions will allow to stabilize the situation within the 
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производства хмелепродукции. Выводы. Внедре-
ние научно обоснованных мероприятий позволит 
стабилизировать положение в отрасли, не допу-
стить дальнейшего сокращения площадей хмель-
ников, приостановить спад производства хмеля, 
сохранить от полного упадка специализированные 
хмелеводческие хозяйства. Это позволит повысить 
качество, сформировать соответствующие количе-
ственные партии чистосортной хмелепродукции, 
а в случае трудностей с реализацией обеспечить 
надлежащие условия ее хранения. Формирование 
хмелеводческого кластера будет способствовать 
оптимизации социально-экономических, органи-
зационных и технологических процессов, что по-
зволит повысить эффективность отечественной 
отрасли хмелеводства.
Ключевые слова: отрасль хмелеводства, эконо-
мическая эффективность, экспортно-импортные 
операции, пивной рынок, перспективный прогноз 
развития.

УДК: 633.791: 631.527: 57.085.23
Штанько И.П., Ковалёв В.Б., Кормильцев Б.Ф.
Результаты исследования генома сортов хмеля в 
условиях длительного культивирования in vitro // 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2016. — 
Вип. 8. — С. 61-65
Введение. Результаты исследований молекулярно-
генетического полиморфизма генома хмеля и раз-
работанные на их основе ДНК-маркеры успешно ис-
пользуются для хмеля при идентификации сортов, 
контроля подлинности и генетической чистоты со-
ртов, определения генетической стабильности, ге-
нетического картирования. Отдельного внимания 
заслуживают вопросы молекулярно-генетической 
изменчивости сортов хмеля при длительном их 
субкультивировании в культуре in vitro в условиях 
коллекций, что является важным для уточнения 
технологических подходов к сохранению сортовой 
чистоты генотипов. Цель и задачи. Определение 
стабильности генома сортов хмеля селекции ИСГП 
в условиях длительного периода многократного 
размножения и хранения в коллекции in vitro. Ма-
териалы и методы исследований. Материалами для 
исследования послужили растения сортов хмеля Ку-
мир, Альта, Заграва и Славянка (исходные растения 
коллекции генофонда in vivo, образцы коллекции in 
vitro). Выделение ДНК, мацерацию и другие техно-
логические процессы проводили по общепринятым 
биотехнологическим методикам. Определение ДНК 
проводили с помощью горизонтального электро-
фореза на агарозном геле в генном амплификато-
ре GeneAmp PCR9700. Визуализацию бендов ДНК 
получали с помощью системы документирования 
и анализа гелей GelVue UV Transilluminator (компа-
нии SAE-PLAS). Результаты. Применение панели с 
12 праймеров для ДНК-идентификации растений 
разного срока культивирования показало отсут-
ствие молекулярно-генетических изменений экс-
плантов хмеля. Установлено, что спектры ампли-
фицированной ДНК 4 сортов, которые культиви-
ровались in vitro в течение шести месяцев, одного 
и двух лет не отличаются от спектров ДНК сортов 
в начале микроклонального культивирования и 
исходных растений. Выводы. Исследования пока-
зывают стабильность ДНК сортов хмеля, которые 
культивируются in vitro и подтверждают возмож-
ность контроля молекулярно-генетической иденти-
фикации сортов на разных этапах развития. 
Ключевые слова: изменчивость, геном, ПЦР-анализ, 
культура in vitro.

branch, as well as to avoid further reduction of hop 
areas, to suspend hop decline in production, to keep 
from full decline specialized hop farms. It will give the 
chance to increase the quality, to create the relevant 
quantitative parties of selected hop products as well 
as to provide the appropriate conditions for its storage 
in case of difficulties with the product realization. 
The formation of a hop cluster will promote the 
optimization of social and economic, organizational and 
technological processes which will give the chance to 
increase the efficiency of domestic hop-growing branch. 
Key word: branch of hop-growing, economic efficiency, 
export-import transactions, beer market, perspective 
forecast of development.

UDC: 633.791: 631.527: 57.085.23
Shtanko I.P., Kovalev V.B., Kormiltsev B.F.
Results of the study of the genome of hop varieties 
under conditions of prolonged in vitro culture // Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2016. — Issue 
8. — P. 61-65
Introduction. The research results of molecular genetic 
polymorphism genome hops and developed on the basis 
of their DNA-markers have been used successfully for 
hops in the identification of varieties, authenticity control 
and genetic purity grades, determining the genetic 
stability, genetic mapping. Special attention should be 
paid to the molecular-genetic variability of hop varieties 
with prolonged subculture in an in vitro culture in a 
collection that is important to clarify the technological 
approaches for preserving the purity of the variety of 
genotypes. Goal and tasks. Determination of genome 
stability ISGP breeding hops under extended periods of 
repeated reproduction and storage in the collection in 
vitro. Materials and methods of research. Materials for 
the study is based on plant hops Кumir, Alta Zagrava and 
Slavyanka (the original gene pool of the plant collections 
in vivo, in vitro collection of samples). Isolation of 
DNA maceration and other processes carried out by 
conventional biotechnological techniques. Determination 
of the DNA was performed by horizontal agarose gel 
electrophoresis in gene thermocycler GeneAmp 
PCR9700. Visualization Bend DNA was prepared using 
a gel documentation and analysis systems GelVue UV 
Transilluminator (SAE-PLAS company). Results. The 
use of panels with 12 primers for DNA identification of 
different plants cultivation period showed no molecular 
genetic changes explants hops. It is found that the spectra 
of four kinds of amplified DNA that have been cultured in 
vitro for six months, one year and two do not differ from 
the DNA spectra early cultivars micropropagation and 
cultivation of plant source. Conclusions. Studies show 
the stability of DNA hop varieties, which are cultivated 
in vitro and support the ability to control the molecular 
genetic identification of varieties at different stages of 
development. 
Keywords: variability genome, PCR analysis, culture 
in vitro.
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УДК 633.791:631.874:631.95 
Стецюк А.П., Кириченко Л.П.
Агроэкологические критерии как основа стабиль-
ного функционирования агробиоценоза хмелена-
саждений // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2016. — Вип. 8. — С. 66-68
Введение. Хмель является многолетним растением, 
подземная часть которого функционирует в течение 
15-20 лет и более, а для промышленного выращива-
ния требует сооружения стационарных стоимостных 
специальных строительных конструкций (хмелеш-
палеры). Поэтому возникает необходимость беспо-
коиться не только о получении как можно высших 
урожаев соответствующего качества, но и о под-
держании надлежащего уровня показателей каче-
ства почвы под этими конструкциями, обеспечения 
устойчивого функционирования агробиоценоза хме-
ленасаждений. Цель исследований заключается в 
разработке основных агроэкологических критериев 
устойчивого функционирования агробиоценоза хме-
ленасаждений с целью предотвращения детериора-
ции в результате антропогенной нагрузки. Методы 
исследований - полевые опыты, лабораторные 
исследования, метеорологические исследования, 
статистические методы анализа. Результаты ис-
следований. Основываясь на результатах прове-
денных полевых и лабораторных исследований и 
анализа имеющейся базовой информации, были 
сформированы и обоснованы агроэкологические 
критерии устойчивого функционирования агробио-
ценоза хмеленасаждений, позволяющие поддержи-
вать плодородие почвы при сохранении стабильной 
продуктивности. Выводы. Эффективное функцио-
нирование агробиоценоза хмеленасаждений мож-
но обеспечить энергосберегающими регламентами 
применения удобрений, основанных на: сидерации 
междурядий (масличная редька) с внесением 20 т / 
га перегноя + N180Р160К220; двойной сидерации 
междурядий (масличная редька и люпин пооче-
редно) + N100Р60К120; задернении междурядий 
с внесением 20 т / га перегноя перед закладкой + 
N180Р160К220.
Ключевые слова: агроэкологические критерии, агро-
биоценоз, антропогенная нагрузка, сидераты, хмель.

УДК 631.811/57.085.2+633.791
Ковалев В. Б., Козлык Т.И., Ратошнюк Н.П.
Влияние концентрации питательных веществ в 
среде на регенерацию растений хмеля культуры 
in vitro // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2016. — Вип. 8. — С. 69-71 Введение. При вы-
ращивании посадочного материала хмеля путем 
микроклонального размножения большое значение 
имеют условия выращивания и элементы питания, 
которые содержатся в среде роста растений. Це-
лью исследований является углубленное изуче-
ние морфогенного потенциала различных сортов 
хмеля и разработка оптимальных, рациональных 
схем микроклонального размножения. Методы ис-
следований. Исследования по изучению влияния 
фитогормонов на регенерацию хмеля в культуре 
in vitro проводили по общепринятым методикам. 
Результаты исследований. По результатам иссле-
дований выращивания микросаженцев хмеля на 
питательных средах с различной концентрацией 
составляющих почти не влияло на количество об-
разованных корней. В исследованиях их количество 
было на уровне контроля (100% концентрации в 
среде) 3,4-3,5 шт., показатели длины корней имели 
такую же тенденцию и составляли - 2,7-2,8 см. Сни-

UDC: 633.791:631.874:631.95  
Stetsyuk O.P., Kyrychenko L.P.
Agroecological criteria as the basis for invariable 
functioning agrobiocenoses // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2016. — Issue 8. — P. 66-68
Introduction. Hops is a perennial, the underground 
part of which operate for 15-20 years or more, and 
growing demands for industrial buildings fixed 
cost of special building structures (hmeleshpalery). 
Therefore there is a need to worry not only about 
getting a suitable quality can be higher yields, but 
also about maintaining an adequate level of soil 
quality indicators under these structures, ensure the 
sustainability of agrobiocenosis hmelenasazhdeny. The 
purpose of research is to develop basic criteria for 
sustainable agro-ecological functioning agrobiocenosis 
hmelenasazhdeny to prevent deterioratsii result of 
anthropogenic load. Research Methods - field 
experiments, laboratory studies, meteorological 
research, statistical analysis methods. The results 
of research. Based on the results of the field and 
laboratory studies and analysis of the available 
background information, it was formed and reasonable 
agri-environment criteria for sustainable operation 
agrobiocenosis hmelenasazhdeny that maintain soil 
fertility, while maintaining a stable productivity. 
Conclusions. Effective functioning agrobiocenosis 
hmelenasazhdeny can ensure energy saving regulations 
for the application of fertilizers based on: green 
manuring between rows (oilseed radish) with the 
introduction of 20 t / ha of humus + N180R160K220; 
green manuring double row spacing (oilseed radish 
and lupine alternately) + N100R60K120; sod between 
the rows with the introduction of 20 t / ha of compost 
before laying + N180R160K220.
Keywords: agro-ecological criteria, agrobiocenosis, 
anthropogenic load, green manure, hops.

UDC 631.811/57.085.2+633.791
Kovalyov V.B.,  Kozlyk T.I.,  Ratoshnyuk N.P.  
The influence of nutrients  concentration in the 
environment on the regeneration of in vitro hop plants 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — 
Issue 8. — P. 69-71
Introduction. The conditions of cultivation along 
with fertilizer elements which contain in the plants 
environment are of great importance at the cultivation 
of hop planting material by microclonal propagation. 
The purpose of the research is the profound studying 
of morphogenic potential of different hop varieties 
as well as the development of optimum, rational 
schemes of microclonal propagation. Research 
methodology. The research on studying the influence 
of phytohormones on the hop regeneration of in vitro 
variety was carried out by conventional methods. 
The findings of the investigation. According to 
the results of the research, growing hop seedlings 
in nutrient mediums with different concentration of 
components did not influence much the number of 
rootings. Their quantity was at the level of control 
(100% of the concentration in the environment) 3,4-
3,5 pieces, the indicators of rooting length had the 
same tendency and represented –2,7-2,8 cm. Decrease 
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жение концентрации питательных веществ в среде 
не имело негативного влияния на высоту растений 
хмеля сорта Заграва. Данный показатель превы-
шал показатели контрольного варианта на 33-38%. 
Выводы. Исследование влияния концентрации 
питательных веществ в среде на регенерацию рас-
тений хмеля культуры in vitro подтвердили возмож-
ность применения питательной среды с меньшими 
концентрациями элементов. Однако, возникает 
потребность проверки полученных результатов при 
длительном культивировании регенерантов и влия-
ния на их рост и развитие снижения концентрации 
элементов питания.
Ключевые слова. Хмель, регенерант, приживае-
мость, корнеобразование, in vitro, концентрация.

УДК 663.423: 663:41:633.791
Проценко Л.В., Рудык Р.И.,  Михайлов Н.Г., Чер-
ненко Е.В.,  Гринюк  Т.П., Власенко А.С.
Технологическая  оценка гранул хмеля украинского 
и зарубежного производства // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 72-77
Введение. В Украине хмель, в основном, перера-
батывают в гранулы тип 90, который практически 
не отличается по биохимическим показателям от 
шишек хмеля. Цель исследования заключалась в 
определении комплексной технологической оценки 
качества гранул хмеля тип 90 украинского про-
изводства и установлении их конкурентоспособ-
ности на основе. Методы. Использованы совре-
менные физико-химические методы определения 
качественных показателей гранул хмеля, специ-
альные и общепринятые в хмелеводческой обла-
сти, в частности: высокоэффективную жидкостную 
хроматографию, газовую хроматографию, спек-
трофотометрию и математико-статистические с 
использованием дисперсионного и корреляционно-
регрессивного анализа для оценки достоверности 
полученных результатов исследований. Результа-
ты. Определено, что количественное содержание 
и качественный состав горьких веществ, эфирного 
масла, полифенольных соединений и ксантогумо-
ла в гранулах хмеля украинского производства 
стабильные и соответствуют паспортным данным 
сорта хмеля, из которого были изготовлены гра-
нулы. Доказано, что они по своим характеристи-
кам соответствуют мировым аналогам, а именно: 
гранулы хмеля сортов Клон 18 и Злато Полесья по 
биохимическим и технологическим показателям 
соответствуют характеристике гранул чешского 
сорта Жатецкий, гранулы, изготовленные из горь-
кого сорта Альта по биохимическим показателям 
соответствуют гранулам немецкого сорта Магнум, 
а гранулы таких сортов, как Славянка и Заграва 
по составу и качеству горьких веществ и эфирного 
масла значительно превышают мировые аналоги. 
Выводы. В результате проведенных исследований 
видно, что оптимальное сочетание ароматических 
и горьких веществ в шишках хмеля украинской 
селекции и высокая технологичность оборудования 
для грануляции обеспечивает гранулам отличные 
пивоваренные качества. На основе сравнительной 
биохимической характеристики гранул хмеля тип 
90, производимых в Украине и странах Европы, 
установлено соответствие качества украинских 
хмелепродуктов мировому уровню.
Ключевые слова: гранулы хмеля тип 90, технологи-
ческая оценка, качество, горькие вещества, сорта 
хмеля.

in concentration of nutrients in the environment did 
not influence the height of Zagrava hop plants. This 
indicator exceeded indicators of control option by 
33-38%. Conclusion. The studying of the influence 
of nutrients concentration in the environment upon 
the regeneration of in vitro hop plants confirmed the 
possibility of applying  a nutrient medium with smaller 
concentration of elements. However, there is a need for 
checking the results obtained at long-term cultivation 
of regenerants as well as influence of lower fertilizers 
concentration upon their growth and development.
Key words: Hop, regenerant, survival, root formation, 
in vitro, concentration. 

UDC 663.423: 663:41:633.791
Protsenko L.V., Rudyk R.I., Mykxailov M.G., 
Chernenko O.V., Hryniuk T.P., Vlasenko A.S.
Technological assessment of hop granules by the 
ukrainian and foreign producer // Agricultural indus-
try of Polissya region. — 2016. — Issue 8. — P. 72-77 
Introduction. The Ukrainian hop is generally 
processed into type 90 granules, which practically 
does not differ from according to biochemical indica-
tors from coned hop. The research aim consisted in 
the definition of the complex technological assessing  
type 90 granules quality by the Ukrainian and foreign 
production.  Methodology. The research involves 
the modern physical and chemical methods (both 
special and standard in hop production industry) 
to de-fine the quality indicators of hop granules, in 
particular: highly effective liquid chromatography, gas 
chromatography, a spectophotometery, mathematic 
and statistical methods along with the dispersive 
and correlation and regressive analysis to assess the 
validity of the obtained results. The findings of the 
investiga-tion. It is defined that the quantitative 
content and the qualitative composition of bitter 
substances, essential oil, polyphenolic substances, and 
xanthohumol in hop granules by Ukrainian production 
is stable and meets the passport of the hop va-riety 
that were used to produce granules. It is proved that 
they correspond to world analogs according to the 
characteristics, namely: Clones 18 granules meet the 
characteristics of of the Czech granules of Zhatetsky 
variety according to bio-chemical and technological 
indicators; the granules made from a bitter Alta 
varie-ty meet the characteristics of the German 
granules of Magnum variety according to biochemical 
and technological indicators; and the granules of 
Slavianka and Zagrava considerably exceed world 
analogs according to composition and quality of bitter 
substances and essential oil considerably exceed world 
analogs. Conclusion. The optimum combination of 
aromatic and bitter substances in Ukrainian hop cones 
along with high technological effectiveness of the 
equipment for granu-lation provides excellent brewing 
qualities. The investigation proves that the type 90 
hop granules made in Ukraine and in the European 
countries meet the world requirements according to 
biochemical and technological indicators
Key words: type 90 hop granules, technological 
assessment, quality, bitter substances, hop varieties.
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УДК 633.791.631.
Любченко В.В.
Инновационные особенности получения эфирного 
масла хмеля // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2016. — Вип. 8. — С. 78-80
Введение. Обще мировая тенденция повышения 
требований к показателям качества и безопасности, 
удешевление технологии получения эфирных масел, 
минимализации применения химически сложных 
экстрагентов являются актуальными вопросами при 
проведении селективной корректировки состава на 
уровне биологически активных веществ продукта. 
Целью исследований является создание нового спо-
соба получения эфирного масла хмеля путем очистки 
частично полимеризованного масла с учетом стабиль-
ности показателей качества и безопасности. Методика 
исследований. Научно-производственные исследова-
ния проводились по утвержденным общепринятыми 
методикам и требованиям, которые используются в 
международной практике. Результаты исследова-
ний. В статье приведен разработанный способ полу-
чения эфирного масла, который позволит не только 
производить регулировку количественного состава 
биологически активных веществ, физико-химических 
параметров эфирного масла хмеля, но и даст возмож-
ность использовать частично окисленное эфирное 
масло для доведения его показателей качества до чет-
ких нормативных требований. Исследована кинети-
ка получения масла хмеля методом технологической 
очистки, определены колебания органолептических, 
физико-химических показателей и содержания биоло-
гически активных веществ (терпеновых соединений) 
масла хмеля в разрезе их стабильности. Выводы. По 
результатам исследований  установлено, что ведение 
указанного процесса позволяет проводить техноло-
гическую очистку масла хмеля на уровне более 60%. 
Возможность дальнейшего использования масла под-
тверждена стабильностью показателей качества и 
составляет не менее 9 месяцев. Получен патент на изо-
бретение «Способ получения эфирного масла хмеля» 
№ 104177, от 10.01.2014р.
Ключевые слова: технологический процесс, эфирное 
масло, показатель, нормативный документ, пере-
работка, рациональные режимы.

УДК 633.791.937. 
Ильинский Ю.Н., Якубенко И.В., Степаненко А.Н.
Эффективность баковых смесей в технологии агро-
экологического регулирования численности сосущих 
фитофагов в хмелевом агроценозе // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 81-84
Вступление. Одними из наиболее вредоносных вре-
дителей на растениях хмеля являются сосущие фито-
фаги (Phоrodon humuli Sehr, Tetranycuhs urticae Koch), 
характеризующиеся необычайной скоростью размно-
жения, прожорливостью и способностью наносить 
значительный вред растениям хмеля, существенно 
снижая их производительность. Целью исследова-
ний является определение эффективности примене-
ния баковых смесей препаратов для контроля чис-
ленности сосущих фитофагов в насаждениях хмеля. 
Результаты исследований. Применение в период 
после заводки хмеля на поддержке смеси биологиче-
ского и химических препаратов с агрохимикатами 
способно на 95,2% (3 день) ограничить численность 
сосущих вредителей и существенно снизить степень 
повреждения растений. Фитосанитарные параметры 
применения модифицированной модели системы за-
щиты указывают на рост эффективности от ее приме-
нения. Использование в составе смеси стимулятора 
роста и карбамида на первых этапах развития рас-
тений оказывают положительное влияние на росто-

UDC 633.791.931.
Liybchenko V.V.
The innovative features of receiving hop essential oil // 
Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — Is-
sue 8. — P. 78-80
Introduction. The world tendency of increasing 
requirements to indicators of quality and safety, the 
reduction in technology cost of receiving essential oils, 
the minimizing application of chemical and difficult 
extragents are topical issues when carrying out selective 
correction at the level of biological active agents of the 
product. The purpose of researches is the creation of a 
new way of receiving essential hop oil by purification of 
partially polymerized oil taking into account the stability 
of indicators of quality and safety. Methodology. 
Research and production researches were conducted 
according to the approved standard techniques and 
requirements which used in the international practice.  
The findings of the investigation. The article describes 
the way of receiving essential oil which will allow both 
to control the regulation of quantitative composition 
of biological active agents, physical and chemical 
parameters of essential oil of hop, and will give the 
opportunity to use partially polymerized essential oil 
for bringing its indicators of quality to the standard 
requirements.  The investigation highlights the kinetics 
of receiving hop oil by the method of technological 
cleaning, the fluctuations of organoleptic, physical and 
chemical indicators and the content of biological active 
agents (terpenic connections) of hop oil in terms of 
their stability. Conclusion. The results of researche 
establish that the conducting of the mentioned process 
allows to carry out technological purification of hop oil 
at the level over 60%. The possibility of further use of 
the purified oil is confirmed with stability of indicators 
of quality and is up to 9 months. The patent for the 
invention "A way of receiving essential hop oil" has 
been obtained.
Key word: technological process, essential oil, indicator, 
statutory document, processing, rational conditions, 
modes

UDC 633.791.937. 
Iliynskyy Yu.M., Yakubenko I.V., Stepanenko O.M.
The efficiency of tank mixtures in agroecological 
technology of plant-feeders number regulation in hop 
agrocoenosis // Agricultural industry of Polissya region. 

— 2016. — Issue 8. — P. 81-84
Introduction. Plant-feeders are one of the most  
dangerous blasts on the hop plantation (Phоrodon humuli 
Sehr, Tetranycuhs urticae Koch),which are characterized 
by rapid reproduction, polyphagy as well as the ability to 
cause a significant damage to hop plants and considerably 
decreasing their productivity. The aim of the research 
is to define the effectiveness of the tank drugs mixtures 
application to control the number of  plant-feeders in 
hop-gardens. The findings of the investigation. The 
application of biological and chemical drugs with 
agrochemicals is able to lessen the number of  sucking 
blasts by 95,2% (the third day) as well as to considerably 
lower the degree of the plant damage. The phytosanitary 
qualities of  modified protection system point at the 
efficiency increase while applying it. The application of 
growth stimulants and carbamide in the mixture during 
the first perion of plant development has a positive effect 
on on the growing process and provide high business 
efficiency due to the increase of the yield by 13,8-15,8%. 
The application of the mixtures allowed to make a profit of  
21,000-24,000 UAH/ha, increasing the economic return 
by 10,0-15,0 times. The use of  biological insectoacaricide 
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вые процессы и обеспечивают высокую хозяйствен-
ную эффективность через повышение урожайности 
растений на 13,8-15,8%. При применении данных 
смесей получена прибыль 21,0-24,0 тыс.грн./га, с 
окупаемостью дополнительных затрат в 10,0-15,0 раз. 
Использование биологического инсектоакарицида 
Актофит и его баковых смесей с химическими пре-
паратами уменьшает затраты на средства защиты на 
1,60-2,54 тыс. грн./га. Выводы. Использование бако-
вых смесей химических,  биологических препаратов 
и агрохимикатов позволяет эффективно защитить 
растения хмеля и уменьшить пестицидную нагрузку 
на хмелевой агроценоз.
Ключевые слова: хмель, сосущие вредители, хими-
ческие и биологические препараты, агрохимикаты, 
баковые смеси, эффективность.

УДК: 633.791: 631.332
Борисюк И.И., Штанько И.П.
Модернизация рассадопосадочной машины для 
посадки хмеля  // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 85-86
Введение.  Объемы выращивания хмеля в Украине 
на сегодняшний день недостаточны для обеспечения 
пивоваренной промышленности. В основном это 
обусловлено низким уровнем механизации процес-
сов производства, устаревшими физически и мо-
рально имеющимися машинами и агрегатами, не-
своевременным сортообновлением отечественных 
хмельников и др. Для повышения рентабельности 
производства хмеля необходимо механизировать 
трудоемкие технологические процессы за счет вне-
дрения научных достижений в производство. Цель и 
задачи. Обосновать процесс работы, разработать и 
изготовить опытный образец посадочного аппарата 
для хмеля. Материалы и методы исследований. 
Материалами для исследования послужили базовая 
конструкция принятой на модернизацию посадоч-
ной машины МС-1М. Основные параметры экспери-
ментального образца посадочного аппарата приня-
ты, исходя из морфологического строения саженца 
хмеля и требований агротехнических характеристик 
процесса посадки. Результаты. Изготовлен экспери-
ментальный образец посадочного аппарата на базе 
машины МС–1М, для проведения дальнейших поле-
вых исследований. Выводы. Предложенный вариант 
модернизированной машины позволит уменьшить 
затраты на выращивание и обеспечит соблюдение 
всех агротехнических требований при посадке. 
Ключевые слова: хмель, машина, процесс, саженец, 
посадка. 

УДК 636.084/085:637
Савченко Ю.И., Савчук И.Н., Савченко М.Г., Дид-
ковский Н.П. 
Производство молока и мяса в зоне Полесья Украи-
ны при использовании местных високопротеиновых 
кормов // Агропромислове виробництво Полісся. — 
2016. — Вип. 8. — С. 87-94
Цель. Изучить эффективность использования разных 
высокобелковых кормов (пелюшки, вики, люпина, 
гороха, жмыха подсолнечного) и силосов из смесей 
злаково-бобовых культур (пелюшка + овес + вика, 
пелюшка + овес + люпин,  пелюшка + овес + вика 
+ тритикале) и зеленой массы из них (пелюшка+овес 
и вика+овес) при производстве животноводческой 
продукции в зоне Полесья (ІІІ зона радиоактивного 
загрязнения). Методы. Опыты на дойных коровах, 
бычках и свиньях на откорме проведены методом 
групп-периодов. Химический состав кормов, молока 
и мяса определяли по общепринятым методам ана-
лиза; убойные качества молодняка КРС и свиней – по 

Aktofit along with its tank drugs mixtures lessens the 
protection expenses by 1,600-2,540 UAH/ha. Conclusion. 
The use of suggested chemical and biological agents 
based on the new techniques of their implementation 
allows effective protection of hop sprouts and decrease of 
pesticide percentage in hop agrocenosis.
Key words: hop, sucking blasts, chemical and biological 
agents, agrochemicals, tank mixtures, efficiency.

UDC: 633.791: 631.332
Borysiuk I. I., Shtanko I. P.
Modernization of machines transplanter
for planting hops // Agricultural industry of Polissya 
region. — 2016. — Issue 8. — P. 85-86
Introduction. Volumes of hop growing in Ukraine to 
date are not sufficient to ensure the brewing industry. 
This is mainly due to the low level of mechanization 
of production processes obsolete physically and 
morally existing machines and units, failure to 
update local varieties of hop and others. To increase 
the profitability of hops necessary to mechanize 
labor-intensive processes through the introduction 
of scientific achievements into production. Goal and 
tasks. To prove the process works to develop and 
fabricate experimental model system for planting hops. 
Materials and methods of research. Materials for the 
study served as the basic design adopted to modernize 
planting machines MS - 1m. The main parameters of 
the experimental sample planting device taken on the 
basis of morphological structure and requirements hops 
seedling agronomic characteristics of the process of 
landing. Results. Made planting experimental model 
system based on MS–1M machines for further field 
research. Conclusions.  The proposed version of the 
upgraded machine will reduce the cost of cultivation 
and agronomic ensure compliance with all requirements 
for landing. 
Keywords: hop, machine, process, seedling, planting.

UDC 636.084/085:637
Savchenko Yu.I., Savchuk I.M., Savchenko M.H., 
Didkivskyy M.P.
The production of milk and meat in a Polissia  zone of 
Ukraine when using local high-protein forages // Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2016. — Issue 
8. — P. 87-94
The Aim. To investigate the efficiency of different 
high-protein forages (field pea, vetch, lupine, pea, 
sunmeal) and silages of grass-and-legume mixtures 
(field pea+oats+vetch, field pea+oats+lupine, field 
pea+oats+vetch+triticale) and green mass of them 
(field pea+oats and vetch+oats) while producing 
animal products in the Polissia (III zone of radiactive 
contamination). Methodology. The investigations 
of milk cows, bulls and swines during feeding were 
conducted by the method of group-periods. The 
chemical composition of forages, milk and meat 
was defined by standard techniques of analysis; the 
butchering qualities of young cattle and pigs - by the 
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технологии, принятой на мясоперерабатывающих 
предприятиях; концентрация тяжелых металлов – 
согласно ГОСТу 30178-96 на атомно-абсорбционном 
спектрометре «Квант – 2А»; удельная активность 
137Cs в кормах и продукции животноводства – на 
спектрометре СЕГ-0,5 и гамма-радиометре РУГ-91 
«Адани». Результаты. Использование местных зер-
нобобовых культур (пелюшка, вика яровая) вместо 
завезенного жмыха подсолнечного в рационах дой-
ных коров (эквивалентно по протеину) обеспечи-
вает аналогичный уровень удоев молока, снижает 
себестоимость рационов на 20,5% при загрязнении 
молока 137Cs и тяжелыми металлами практически 
на одном уровне. При балансировании рационов 
откормочных бычков и свиней по переваримому про-
теину зернобобовыми культурами (натуральными 
или экструдированными) обеспечивает одинаковые 
среднесуточные привесы живой массы, отрицательно 
не влияя на убойные и мясные качества животных и 
не превышая ДУ-2007 по  137Cs и ПДК по тяжелым 
металлам. Выводы. Использование местных висо-
кобелковых кормов яровых зернобобовых культур 
(пелюшки, вики, гороха, люпина) в натуральном или 
экструдированном виде в кормовых рационах коров, 
откормочных бычков и свиней, для балансирования 
их по протеину, вместо завезенного жмыха подсол-
нечного (эквивалентно по переваримому протеину), 
обеспечивало аналогичную молочность коров и высо-
кие привесы живой массы животных и качество мяса, 
произведенного в зоне радиоактивного загрязнения, 
и есть экономически оправданным.
Ключевые слова: коровы, бычки, свиньи, продуктив-
ность, пелюшка, люпин, вика, жмых, горох.

УДК 636.2:082.11.32
Пелехатый Н.С., Кивенко Е.Н., Кобылинская А.Н., 
Тимошенко З.А., Поддубная Л.М.
Динамика генеалогической структуры в открытой 
популяции украинской черно-пестрой молочной по-
роды северно-полесского региона // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 95-98
Цель. Анализ породной и генеалогической структуры 
украинской черно-пестрой молочной породы и из-
учение основных хозяйственно-полезных признаков 
коров разных пород черно-пестрого корня, породных 
сочетаний и линий, которые были использованы в 
ведущих племенных хозяйствах северно-полесского 
региона. Методы. Зоотехнические - живая масса, 
линейные промеры статей, молочная продуктивность, 
морфофункциональные свойства вымени, воспроиз-
водительная способность; биометрические - средние 
величины, их погрешности, показатели достовер-
ности результатов исследований, корреляционный 
анализ. Результаты. Изучены основные хозяйствен-
но-полезные признаки коров разных пород черно-пе-
строго корня, породных сочетаний и линий, которые 
были использованы в ведущих племенных хозяй-
ствах северо-полесского региона. Выводы. В базо-
вых хозяйствах на протяжении последних 15-20 лет 
наблюдается поступательный переход от местного 
голландизированного скота к голштинизированному, 
что сопровождается повышением молочной продук-
тивности коров, увеличением их массовых габаритов 
и улучшением морфо-функциональных особенностей 
вымени при одновременном ухудшении показателей 
воспроизводительной способности.
Ключевые слова: украинская черно-пестрая молочная 
порода, популяция, молочная продуктивность, гено-
тип, племенная ценность.

technology accepted at the meat-processing enterprises; 
concentration of heavy metals - according to GOST 
30178-96 with an atomic and absorbing spectrometer 

"Quantum - 2A"; the specific activity of 137Сs in forages 
and products – by a spectrometer of SEG-0,5 and the 
gamma radiometer RUG-91 Adana. The findings of the 
investigation. The use of local leguminous cultures (field 
pea, vetch) instead of imported sunmeal in diets of milk 
cows (it is equivalent according to protein) provides the 
similar level of milk yield, reduces prime cost of diets 
by 20,5% at milk  pollution at the identical level with 
137Сs and heavy metals. When balancing feeding diets 
of bull-calves and pigs according to proteopepsis with 
leguminous cultures (native or extruded) provides the 
identical average daily liveweight gain without having 
an adverse effect on butchering and meat qualities 
of animals, without exceeding DR-2007 according to 
137Сs and maximum allowable concentration according 
to heavy metals. Conclusion. The use of local high-
protein forages of summer leguminous cultures (field 
pea, vetch, peas, lupine) in native or extruded form 
in fodder diets of cows, bull-calves and pigs, for their 
balancing by protein instead of imported sunmeal (it 
is equivalent on protein), provided a similar milking 
capacity and high mass gain of the animals as well as the 
quality of  the meat produced in the zone of radioactive 
pollution, and proves economical justification.
Key words: cows, bull-calves, pigs, productivity, field  
pea, lupine, vetch, peas, sunmeal.

UDC 636.2:082.11.32
Pelekhatyy М.S., Кyvenko О.М., Кobylinska А.М., 
Тymoshenko Z.А., Piddubna L.M.
Genealogical structure dynamics in the open population 
of ukrainian black-speckled dairy breed of north polissia 
region // Agricultural industry of Polissya region. — 
2016. — Issue 8. — P. 95-98
The Aim. The analysis of pedigree and genealogical 
structure of the Ukrainian black-speckled dairy breed 
and studying the main economic traits of different 
breeds of a black-speckled root, pedigree combinations 
and lines which were used in the leading breeding farms 
of the North Polissia region. Methodology. Zootechnical 

- the live weight, linear measurements of genders, dairy 
productivity, morpho-functional properties of an udder, 
the reproduced ability; biomathematical - average 
sizes, their errors, indicators of reliability of results 
of researches, the correlation analysis. The findings 
of the investigation. The paper studies the main 
economic traits of cows of different breeds of a black-
speckled root, pedigree combinations and lines used 
in the leading breeding farms of the North Polissia 
region. Conclusion. In basic farms within the last 15-20 
years, the gradual transition from local Black-and-White 
Holland cattle to the Holstein is followed by the increase 
of dairy productivity of cows, growth of their mass 
dimensions and the improvement of morpho-functional 
properties of an udder at simultaneous deterioration in 
indicators of the reproductive ability.
Key word: Ukrainian black-speckled dairy breed, 
population, dairy productivity, genotype, breeding value
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УДК 636.4.084/087.7
Савчук И.Н., Савченко М.Г., Кобылинская А.Н., 
Тимошенко З.А.,  Гончарова К.В.
Продуктивные и мясные качества молодняка свиней 
при использовании в рационах разных доз сапонита 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2016. — 
Вип. 8. — С. 99-102
Цель. Изучить эффективность использования раз-
ных доз природного минерала сапонита в составе 
зерносмесей при производстве свинины в зоне По-
лесья Украины. Методы. Сформировано 4 группы 
молодняка свиней: І группа (контрольная) – зер-
носмесь №1 (без сапонита); ІІ группа (опытная) 

– зерносмесь №2 (3% по массе сапонита); ІІІ группа 
(опытная) – зерносмесь №3 (5% по массе сапонита); 
ІV группа (опытная) – зерносмесь №4 (7% по массе 
сапонита). Живую массу молодняка свиней опреде-
ляли индивидуальным взвешиванием до утреннего 
кормления, оплату корма привесом живой массы 

– расчетным путем (по затратам кормов на единицу 
продукции в животных контрольной и опытных 
групп), убойные качества – по технологии, при-
нятой на мясоперерабатывающих предприятиях. 
Результаты. Скармливание молодняку свиней на от-
корме природного минерала сапонита в количестве 
3%, 5 и 7% по массе концентрированных кормов в 
рационе по-разному влияло на интенсивность их 
роста и убойные качества.  Среднесуточные привесы 
живой массы животных были в пределах 328-379 г 
при затратах кормов на 1 кг привеса 6,89-7,93 корм. 
ед., убойный выход – 70,2-73,9%. Выводы. Введение 
молодняку свиней на откорме природного минерала 
сапонита в количестве 3% по массе   концентриро-
ванных кормов в рационе способствовало повы-
шению, сравнительно с контролем, интенсивности 
их роста на 8,3% при снижении затрат кормов на 
единицу привеса живой массы на 7,6%. Дозы ми-
нерала 5% и 7% по этим показателям оказались не-
эффективными, но при их  использовании в составе 
рациона повышается качество свинины.
Ключевые слова: свиньи, продуктивность, сапонит, 
корма, рацион, убойный выход.

УДК 338.431
Ходаковский Е.И., Ратошнюк Т.Н., Капитула Л.Л., 
Герасимчук М.В.
Синергетически-гештальтный подход к совершен-
ствованию кооперативно-интеграционных форм 
аграрного предпринимательства // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 103-106
Аннотация. Цель. Разработка теоретических основ 
по совершенствованию кооперативно-интеграци-
онного развития аграрного предпринимательства 
в условиях евроинтеграции. Теоретико-методологи-
ческую основу исследований составляет современ-
ная экономическая теория, комплекс инструментов 
и научных подходов. Результаты. Освещена роль 
предпринимательства в формировании конкурент-
ной среды, приведены составляющие современной 
парадигмы синергетически-гештальтной системы 
кооперативно-интеграционного развития аграрного 
предпринимательства. Разработанный синергети-
чески-гештальтный подход к обоснованию альтер-
нативных форм построения системы кооператив-
но-интеграционных отношений на основе установ-
ления соответствия между характером, теснотой 
производственно-экономических взаимосвязей и 
организационной моделью их оформления будет 
способствовать повышению эффективности взаимо-
действия субъектов в рамках интеграционного фор-
мирования путем выявления областей хозяйство-
вания, которые в наибольшей степени подвержены 

UDC 636.4.084/087.7
Savchuk I.M., Savchenko М.G., Kobylinska A.M., 
Timoshenko Z.А., Honcharova K.V.
 The productive and meat quality of young pigs when 
using different doses of saponite in their diets // Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2016. — Issue 
8. — P. 99-102
The Aim. To study the efficiency of different doses 
of natural mineral saponite in the grain mixture 
composition while porc producing in the Polissya region 
of Ukraine. Methodology. 4 groups of experimental 
bulls were formed: group I (control) – grain mixture 
# 1 (without saponite); group II (experimental ) – 
grain mixture # 2 (3% by saponite mass); group III 
(experimental) – grain mixture # 3 (5% by saponite 
mass); group III (experimental) – grain mixture # 4 
(7% by saponite mass). The body weight of young pigs 
was determined by individual weighing before the 
morning feeding, paying for feed by body weight gain 
was carnied out by calculation method (according to the 
cost of feed per unit of production in animal of control 
and research groups), the butchering quality – by means 
of the technology adopted in the meat processing 
enterprises. The findings of the investigation. Feeding 
the pigs with natural mineral saponite in the amount 
of 3%, 5%, and 7% of the whole concentrated feeding 
mass in the diet, had different effect on the intensity of 
young pigs growth and the butchering quality.  Average 
daily gain of animals live mass fluctuated within 328-
379 g at expenses of forages of 1 kg per a gain of 6,89-
7,93 fodder units, with the butchering outcome within 
70,2-73,9%.  Conclusion. The inclusion of the natural 
mineral of a saponite to the feeding diet of young pigs 
in the amount of 3% of the concentrated forages mass 
promoted increase (compared with the control group) 
the intensity of their growth by 8,3% at decrease in 
expenses of forages per unit of a gain of live weight by 
7,6%. The doses of a mineral of 5% and 7% according 
to these indicators were inefficient, however at their use 
in the diet increases the quality of pork. 
Key word: pigs, productivity, saponite, a stern, a diet, 
butchering outcome

UDC 338.431
Khodakivskyy Ye.I., Ratoshnyuk T.M., Kapitula L.L., 
Herasymchuk M.V.
The synergetic and gestalt approach to the improvement 
of cooperative and integration forms of agrarian 
business // Agricultural industry of Polissya region. — 
2016. — Issue 8. — P. 103-106
The Aim. The development of the theoretical principles 
concerning the im-provement of cooperative and 
integration development of agrarian business in the 
conditions of European integration. The theoretical 
and methodological basis of  the research is represented 
by the modern economic theory, a complex of tools 
and scientific approaches. The findings of the 
investigation. The research sttudies the en-terprise 
role in the formation of the competitive environment, 
the components of a modern paradigm of synergetic 
and gestalt system of cooperative and integration 
development of agrarian business. The synergetic and 
gestalt approach to justification of alternative forms 
of creating the system of cooperative and integration 
rela-tionship on the basis of compliance establishment 
between the character, the productive and economic 
interrelations and the organizational model of their 
implementation is to promote the efficiency of 
interaction between the subjects within integration 
formation by the identification of the business 
areas,which are characterized by the contradictions 
between the participants and need for a constant control 
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возникновению противоречий между участниками 
и требуют постоянного контроля и координации 
совместных действий. Выводы. Будущее экономики 
по новой ориентации социально-экономического 
синтелектического мышления в разработке макро-
экономических моделей, где за основу макросистем 
предложена активизация интеллектуальной сферы 
макроэкономики.
Ключевые слова: предпринимательство, развитие, 
интеграция, кооперация.

УДК 631.164.26:633.791 (477)
Проценко А.В., Приймачук Т.Ю., Герасимчук М.В.
Сравнительная оценка технологий выращивания 
хмеля // Агропромислове виробництво Полісся. — 
2016. — Вип. 8. — С. 107-111
Цель. Проведение сравнения технологий выращи-
вания, уборки и первичной обработки шишек хмеля 
(типичных с оптимизированными ресурсосберегаю-
щими технологиями). Методы. В ходе исследования 
использован комплекс методов (экономико-стати-
стический, анализа и синтеза, монографический 
и сравнения), что позволило получить научно обо-
снованные результаты. Результаты. В данной статье 
исследовано затратный механизм при выращивании 
хмеля по типичным и оптимизированным ресур-
сосберегающим технологиям. Обновление обору-
дования и внедрение инновационных хмелевод-
ческих орудий способствует переходу хмелеводче-
ских хозяйств на более технико-технологический 
уровень развития, обеспечит проведение работ на 
соответствующем технологическом и регламентном 
уровнях, позволит сократить трудозатраты по уходу 
за молодыми и продуктивными хмеленасаждения-
ми, повысит производительность труда и поможет 
уменьшить потери урожая на этапе сбора и пере-
работки. Выводы. Установлено, что оптимизация 
технологических регламентов и нормативных агро-
технических требований обеспечит высокую про-
изводительность насаждений и соответствующее 
качество хмелесырья. Обобщение и систематизация 
технологических проектов расчетам смет расходов 
при выращивании хмеля будут направлены на по-
вышение эффективности технологии производства 
хмеля в зонах Полесья и Лесостепи.
Ключевые слова: отрасль хмелеводства, экономиче-
ская эффективность, структура издержек, техноло-
гические проекты.

УДК 664.8.03:633.791 
Джус И.А., Зварийчук В.В.
Изменение качественного состава шишек хмеля 
ароматического типа во время хранения // Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2016. — Вип. 
8. — С. 112-115
Введение. Во время хранения в хмеле происходят  
окислительные процессы под влиянием кислорода в 
воздухе, а также биохимических процессов, обуслов-
ленных активностью ферментов и жизнедеятель-
ности микроорганизмов. В шишках хмеля уменьша-
ется содержание альфа кислот, возрастают потери 
полифенольных  веществ, слабеет и изменяется аро-
мат эфирного масла. Прессованный хмель является 
основой для производства всех видов хмелепрепара-
тов, поэтому от прессования, хранения и выявления 
направления очереди переработки зависит качество 
полученных хмелепрепаратов и пива. Цель. Изуче-
ние изменений содержания качественного состава 
шишек хмеля ароматического типа за счет разных 
режимов хранения. Методы. Экспериментальный 
метод – заключается в использовании различных 
сроков и условий хранения; диалектической – на-

and coordination. Conclusion. The future of economy 
depends on the new orientation of social and economic 
thinking within the development of macroeconomic 
models with the activation of the intellectual sphere of 
macroeconomics.
Key word: business, development, integration, 
cooperation.  

UDC 631.164.26:633.791 (477)
Protsenko A.V., Prymaychuk T.Yu., Herasymchuk M.V.
Comparative assessment of technologies cultivation of 
hop // Agricultural industry of Polissya region. — 2016. 

— Issue 8. — P. 107-111
Purpose. Carrying out comparison of technologies of 
cultivation, cleaning and preprocessing of cones of hop 
(typical with the technologies optimized re-source-
saving). Methods. During the research the complex 
of methods is used (economical and statistical, the 
analysis and synthesis, monographic and compar-
isons) that allowed to receive evidence-based results. 
Results. In this article it is investigated the expensive 
mechanism at cultivation of hop behind the typical 
and optimized resource-saving technologies. Updating 
of the equipment and in-troduction innovative the 
hmelevodcheskikh of tools promotes transition the 
hmelevodcheskikh of farms on more technical and 
technological level of devel-opment, will provide work 
on corresponding technological and procedural levels, 
will allow to reduce labor costs on leaving for young 
and productive hmele-nasadzhennyama, will increase 
labor productivity and will help to reduce yield losses 
at a stage of collecting and processing. Conclusions. 
It is established that optimization of production 
schedules and standard agrotechnical requirements 
will provide high performance of plantings and the 
corresponding quality of a hmelesyrye. Generalization 
and systematization of technological projects will be 
directed to calculations of estimates of expenses in case 
of cultivation of hop to increase of efficiency of the 
production technology of hop in zones of Polesia and 
the Forest-steppe.
Keywords: hop-growing industry, economic efficiency, 
cost structure, tech-nological projects.

UDC 664.8.03:633.791 
Dzhus I.A., Zvariychuk V.V. 
The change in the quality of hop cones of aromatic 
varieties during the storage // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2016. — Issue 8. — P. 112-115
Introduction. During the storage time hop undergoes 
oxidizing processes under the influence of air oxygen 
as well as biochemical processes due to the activity 
of  both enzymes and microorganisms. The amino 
acid content in hop cones decreases, the loss of 
polyphenolic substances grow, the essential oil aroma 
weakens and changes. The pressed hop is a basis for 
production of all types of hop products. Therefore, the 
quality of the received hop yeast and beer depends 
on pressing, storage, and the directions of processing 
sequence. The Aim. Studying the content changes in 
qualitative structure of hop cones of aromatic type as 
a result of storage. Methodology. General scientific: 
experimental method - the use of different harvesting 
terms and storage requirements, dialectical - monitoring 
the process of quality changes; method of analysis - 
the study of research results; special: laboratory - 
biochemical study of hop cones. The findings of 
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блюдение за процессами изменений качества; ме-
тод анализа – изучение результатов исследований; 
лабораторные – проведение биохимических иссле-
дований шишек хмеля. Результаты. По результатам 
исследования, в процессе хранения в пресованом 
хмеле происходят существенные изменения содер-
жания альфа кислот, эфирного масла и полифенолов. 
В сортах хмеля ароматического типа потери альфа 
кислот за 3 и 6 месяцев в помещении с нерегулиру-
емым температурным режимом происходят интен-
сивно. Минимальные потери при хранении в холо-
дильнике имел сорт Славянка, и максимальные –  
в сортах Видибор и Оскар. В складских помещениях 
наблюдаются немного большие потери эфирного 
масла, однако, как и в предыдущей версии, сорт Сла-
вянка имел меньшие потери, по сравнению с сорта-
ми Видибор и Оскар. Выводы. Во время хранения 
хмеля в помещении с регулируемым температурным 
режимом потери горьких веществ, полифенолов и 
эфирных масел значительно меньше по сравнению 
с хранением в помещениях с нерегулируемым тем-
пературным режимом.
Ключевые слова: хмель, горькие вещества, эфирное 
масло, полифенолы

УДК 631.67.58.51.95.485.528.4
Яковенко О. П.
Почвозащитные экологически безопасные техно-
логии выращивания озимой пшеницы в условиях 
Полесья Украины // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2016. — Вип. 8. — С. 116-119
Вступление. Озимая пшеница – важнейшая зерно-
вая культура в Украине. Агротехника выращивания 
является одним из главных факторов, который вли-
яет на качественные и количественные показате-
ли урожая озимой пшеницы. Цель исследований 

- изучить влияние различных систем обработки и 
удобрения на урожайность озимой пшеницы на 
светло-серых лесных почвах в условиях Полесья 
Украины. Методика исследований. Исследования 
проводились в стационарном опыте в течение 2014-
2016 годов на территории опытного поля ЖНАЭУ, 
Черняховский р-н, с. Б. Горбаша. Схемой опыта пред-
усматривалось изучение влияния четырех вариан-
тов основной обработки почвы и четырех вариантов 
систем удобрения на продуктивность озимой пшени-
цы. Результаты исследований. Лучшим основным 
способом обработки почвы под озимую пшеницу 
было дисковое рыхление на глубину 10-12 см в со-
четании с органо-минеральной системой удобрения 
(навоз 6,25 т/га + N50P48K55). Выводы: несмотря 
на метеорологические условия, засоренность посе-
вов, пораженность растений болезнями, вредонос-
ность энтомофауны во время вегетации, наблюдаем 
стабильность урожая зерна озимой пшеницы на 
уровне 3,9 т/га, что по нашему мнению обусловлено 
устойчивостью агротехнологий в опыте в течение 3 
ротаций севооборота.
Ключевые слова: Полесье, агротехнологии, почво-
защитная обработка, система удобрения, озимая 
пшеница.

the investigation. During the storage time pressed 
hop undergoes the content change in amino acid, 
polyphenols and essential oil. The loss of amino acids 
considerably increases during 3- and 6-month indoor 
storage under uncontrollable temperature requirements. 
The minimum loss upon refrigerator storage was 
observed in Slovianka Variety, but the maximum 
one took place in the varieties of Vydybor and Oscar. 
The indoor storage is characterized by bigger loss of  
essential oil, however Slovianka variety proved to have 
advantage in comparison with those of Vydybor and 
Oscar. Conclusion. During the indoor storage under 
controllable temperature requirements, the loss of bitter 
substances, amino acid, polyphenols, and essential oil 
is smaller in comparison with the indoor storage under 
uncontrollable temperature requirements.
Key words: hop, bitter substances, essential oil, 
polyphenols

UDC 631.67.58.51.95.485.528.4
Yakovenko O.
Soil protected ecologically safe technologies of growing 
of winter wheat in the conditions of Polissya of Ukraine 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2016. — 
Issue 8. — P. 116-119
Introduction. A winter wheat is major cereals in Ukraine. 
An agrotechnics of growing is one of main factors which 
influences on the high-quality and quantitative indexes 
of harvest of winter wheat. The Purpose of researches 
is to learn the influence of the different systems of 
till and fertilizer on the productivity of winter wheat 
on clear grey forest soils in the conditions of Polissya 
of Ukraine. Methodology of researches. Researches 
were conducted in stationary experience during 2014-
2016 on territory of the experimental field of ZHNAEU, 
Chernyakhivskiy region, settlement V. Gorbasha. The 
chart of experience was foresee the study of influence 
of four variants of basic till of soil and four variants of 
the systems of fertilizer on the productivity of wheat 
winter-annual. Results of researches. The best basic 
till of soil under a winter wheat there was the disk 
loosening on a depth 10-12 sm in combination of 
organo-mineral the system of fertilizer (pus of 6,25 
t/ga + N50p48k55). Conclusions: regardless of the 
meteorological conditions crop weediness, infestation 
of plant diseases harmfulness entomofauna during the 
growing season, seeing stability grains winter wheat 
crop at 3.9 t/ha, which to our opinion is due to the 
constancy of agricultural technologies in the experiment 
for 3 rotations crop rotation.
Keywords: Polissya, agrotekhnologies, soilprotected till, 
system of fertilizer, the winter wheat.
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кафедри ґрунтознавства і землеробства Жи-
томирського національного агроекологічного 
університету, тел. 067-895-12-41. 
E-mail: Dov.L.L@bk.ru. 
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ІВНауковий інтерес — використання осушуваних 
земель.

ЗАЛЕВСЬКИЙ Роман Антонович, 
кандидат сільськогосподарських наук, Жи-
томирський агротехнічний коледж, вулиця 
Покровська (Щорса) 96, м. Житомир, 10031, 
тел.: 0962521019.
Науковий інтерес — екологія довкілля.

ЗВАРІЙЧУК Вадим Васильович,
аспірант Інституту сільського господарства 
Полісся НААН. 
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131.

ІЛЬЇНСЬКИЙ Юрій Миколайович, 
кандидат с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, 10007, м. Житомир,  Шосе Ки-
ївське, 131. e-mail: ilinskyy@ukr.net 
Науковий інтерес — захист рослин.

КАПІТУЛА Людмила Леонідівна,  
кандидат економічних наук, старший науко-
вий співробітник, вчений секретар Інституту 
сільського господарства Полісся НААН. 10007, 
м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел.: (0412) 42-92-31 (прийм.).
Науковий інтерес — економічні аспекти розви-
тку регіонального АПК, інтеграційні процеси, 
психологія управління.

КИВЕНКО Олена Миколаївна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу тваринни-
цтва, Інститут сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел. 0682186909.
Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

КЛИМЕНКО Тетяна Вікторівна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри ґрунтознавства та землеробства, Жи-
томирський національний агроекологічний 
університет,
e-mail: tatiana.radko@bk.ru.

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, професор, 
головний науковий співробітник відділу селек-
ції та інноваційних технологій хмелю Інститу-
ту сільського господарства Полісся НААН.
10007, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131,  
тел. 0972663317.

Науковий інтерес — хмелярство, льонарство, 
вирощування та переробка продукції рослин-
ництва.

КОРМІЛЬЦЕВ Борис Федорович, 
кандидат біологічних наук, Інститут сільсько-
го господарства Полісся НААН. 10007, м. Жи-
томир, вул. Київське шосе, 131, тел. (0412) 47-
62-31; факс 47-61-13; E-mail isgpo_zt@ukr.net. 
Науковий інтерес — генетика, селекція, біо-
технологія хмелю.

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.

КОШИЦЬКА Ніна Анатоліївна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу землероб-
ства і меліорації Інституту сільського господар-
ства Полісся НААН, тел. 098-599-20-92. 
E-mail: koshitska@rambler.ru. 
Науковий інтерес — кормовиробництво.

КУЧЕР Галина Андріївна, 
науковий співробітник відділу землеробства і 
меліорації Інституту сільського господарства 
Полісся НААН, Тел.: моб. 063-673-15-73
Науковий інтерес — землеробство.

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, 

МЕЛЬНИЧУК Андрій Олексійович, 
кандидат с.-г. наук, заст. директора   із науко-
вої роботи Інституту сільського господарства 
Полісся НААН,  E-mai: isgpo_zt@ukr.net, 
Тел.: моб. 067-114-23-37 
Науковий інтерес — землеробство.
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МИХАЙЛОВ Микола Георгійович, 
к.т.н.,директор ТОВ «Хопштайнер Україна», 
hopsteiner.ua@gmail.com  
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.

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.
Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

ПОЛІЩУК Віра Олексіївна,
аспірант, Житомирський національний агро-
екологічний університет, 
e-mail: polischyk_vera@ukr.net.

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
Науковий інтерес —інтеграційні процеси в агро-
промисловому комплексі регіону Полісся, пер-
спективи розвитку органічного ринку в Україні, 
перспективи розвитку хмелярства 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 Інституту 
сільського господарства Полісся НААН.
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131
тел: (0412) 42-92-31 (прийм.), е-mail: 
lyamuss@mail.ru 
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, хмелепро-
дуктів та пива, переробка.

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.
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ІВ   РАТОШНЮК Наталія Павлівна, 
науковий співробітник лабораторії селекції, 
біотехнології та мікроклонального розмно-
ження хмелю Інституту сільського госпо-
дарства Полісся НААН, 10007, м. Житомир,  
вул. Київське шосе, 131. Тел. 42-92-31.
Науковий інтерес — рослинництво, біотехно-
логія хмелю.
   
РАТОШНЮК Тетяна Миколаївна,  
кандидат економічних наук, старший науко-
вий співробітник відділу наукових досліджень 
з питань інтелектуальної власності, маркетин-
гу інновацій та економічного аналізу Інституту 
сільського господарства Полісся НААН. 10007,  
м. Житомир, Київське шосе, 131 
тел.: (0412) 42-92-31 (прийм.);  
e-mail: viktor.ratoshnyuk@ukr.net
Науковий інтерес — економічні аспекти розви-
тку регіонального АПК, інтеграційні процеси, 
кооперація, земельні відносини. 
            
РУДИК Руслан Іванович, 
к.с.-г.н., старший науковий співробітник, ди-
ректор Інституту сільського господарства По-
лісся НААН України, 10007, м. Житомир, Київ-
ське шосе, 131, тел: 42-92-31 (роб.), 
е-mail:  isgpo_zt@ukr.net
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.

САВРАСИХ Лариса Дмитрівна, 
аспірант, Житомирський національний агроеко-
логічний університет, e-mail: derebon66@ukr.net.

САВЧЕНКО Майя Григорівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник; провідний на-
уковий співробітник відділу тваринництва,  
Інститут сільського господарства Полісся-
НААН, м. Житомир, Київське шосе, 131, тел. 
(0412) 42-92-31. 
Науковий інтерес — технологія кормів, годівля 
тварин і отримання екологічно безпечної про-
дукції тваринництва.

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.
Науковий інтерес — технологія кормів, годівля 
тварин і отримання екологічно безпечної про-
дукції тваринництва.

САВЧУК Іван Миколайович, 
доктор сільськогосподарських наук, старший 
науковий співробітник, заступник директора, 
завідувач відділу тваринництва, Інститут сіль-
ського господарства Полісся НААН, 
м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел. (0412) 42-96-24, 
e-mail: isavchuk.zt@ukr.net
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ІВНауковий інтерес —  технологія кормів, годів-
ля тварин і отримання екологічно безпечної 
продукції тваринництва.

САВЧУК Ольга Іванівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу землероб-
ства і меліорації Інституту сільського господар-
ства Полісся НААН, тел. 0969002722. 
E-mail: grunt17@ yandex.ua
Науковий інтерес — кормовиробництво.

СТЕПАНЕНКО Олена Миколаївна, 
молодший науковий співробітник Інституту 
сільського господарства Полісся НААН, 10007, 
м. Житомир,  Київське шосе, 131. 
Науковий інтерес: захист рослин.

ТКАЧУК Валентина Павлівна, 
кандидат с.-г. наук, с.н.с, завідувач відділу рос-
линництва, первинного та елітного насінни-
цтва Інституту сільського господарства Полісся 
НААН, val.pav@ukr.net
Науковий інтерес — рослинництво.

ТИМОШЕНКО Зоя Анатоліївна, 
науковий співробітник відділу тваринництва,   
Інститут сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 
тел. 0965965318.
Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

ТРЕМБІЦЬКА Оксана Іванівна, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший викладач кафедри ґрунтознавства та 
землеробства  Житомирського національ-
ного агроекологічного університету, e-mail: 
trembitskaya_oksana@mail.ru, 0673941274.

ХОДАКІВСЬКИЙ Євгеній Іванович, 
доктор економічних наук, професор, заслу-
жений діяч науки і техніки України, академік 
УАЕН, старший науковий співробітник відділу 
наукових досліджень з питань інтелектуальної 
власності, маркетингу інновацій та економіч-
ного аналізу Інституту сільського господарс-
тва Полісся НААН. 10007, м. Житомир, Київ-
ське шосе, 131, тел.: (0412) 42-92-31 (прийм.); 
Науковий інтерес — психологія управління, си-
нергетика, синтелектика, кооперація, інтегра-
ційні процеси в агропромисловому комплексі. 

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.

ЧЕРНУСЬКИЙ Вадим Вікторович, 
кандидат с.-г. наук, с.н.с., провідний науковий 
співробітник відділу рослинництва, первинно-
го та елітного насінництва ІСГП НААН, E-mail: 
oksanavish@rambler.ru.
Науковий інтерес — селекція.

ШТАНЬКО Ігор Павлович, 
кандидат сільськогосподарських наук, стар-
ший науковий співробітник, – завідувач відділу 
селекції та інноваційних технологій хмелю Ін-
ституту сільського господарства Полісся НААН
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.
Науковий інтерес — вивчення генофонду рос-
лин, генетика, селекція, біотехнологія хмелю.  

ШУЛЬГА Ігор Володимирович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Житомирського національного агроекологіч-
ного університету, вулиця Старий Бульвар, 7, 
м. Житомир, 10008, т: 0983179865;
Науковий інтерес — екологія природокорис-
тування.

ЯКОВЕНКО Ольга Павлівна, 
аспірантка кафедри «землеробства та грунтоз-
навства» Житомирського національного агро-
екологічного університету.  Адреса ЖНАЕУ, 
10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, 
тел.: 097-791-20-42, e-mail: yakovenko_op@ukr.net
Науковий інтерес — вивчення тривалого впли-
ву систем обробітку та удобрення на зміну по-
казників родючості ясно-сірого грунту.

ЯКУБЕНКО Ігор Володимирович, 
науковий співробітник Інституту сільського 
господарства Полісся НААН, 
1007, м. Житомир, Київське шосе, 131. 
Науковий інтерес — захист рослин.
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В збірнику висвітлюються результати фун-
даментальних та прикладних досліджень з пи - 
тань економіки, формування ринку та земель-
них відносин в системі АПК Полісся, земле-
робства, рослинництва, хмелярства, тварин - 
ництва, кормовиробництва, механізації, аг- 
ро екології, 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 нау - 
ковими або практичними завданнями; ана-
ліз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які посилається автор; виділення неви-
рішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулю-
вання цілей публікації (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням одержаних наукових 
результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших пошуків у даному 
напрямку.

Згідно з положеннями наказу Міністер-
ства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни № 1111 від 17.10.2012 р. щодо “Порядку 
формування Переліку наукових фахових ви-
дань України” (пункти 2.09 та 2.12) наукові 
статті до друку приймаються українською 
(російською) мовою та повністю дублюють-
ся АНГЛІЙСЬКОЮ на Інтернет-сайті видан-
ня. Англійський варіант статті приймається 
лише за умови її фахового перекладу. У разі 
надсилання анг лійського варіанта перекладу 
за допомогою Інтернет-перекладачів (напр. 
Google), матеріали будуть відхилені. Редак-
ція не відповідає за достовірність перекладу 
англійською мовою тексту статті та транслі-
терації списку літератури.

До редакції подаються (в одному примір-
нику) підписані авторами статті обсягом до 
8 стор., для молодих вчених — до 6 стор. та 
матеріали на електронному носії у форматі 
редактора WORD-2003. Текстові файли пода-
ються на папері формату А4, 14 кеглем з інтер-
валом 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: лі- 
ве — 25 мм, нижнє, верхнє та праве — 15 мм.

Структура статті: на першій сторінці слід 
вказати: рядок 1 — індекс УДК — вирівнюван-
ня по лівому краю, 2 — ініціали та прізвища 
авторів (напівжирним шрифтом), наукові сту-
пені авторів (світлим шрифтом) — вирівню-
вання по правому краю, 3 — назву установи 
(організації, закладу) світлим курсивом, 4 — 

назва статті великими напівжирними літера-
ми (вирівнювання по центру), рядок 5 — ано-
тація (реферат) українською мовою, набрана 
світлим 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 
та ключові слова.

Анотації українською, російською та ан-
глійською мовами мають бути: інформативни-
ми (не містити загальних слів); змістовними 
(відображати основний зміст статті та резуль-
тати досліджень); структурованими (за логі-
кою опису результатів у статті); компактними 
(обсягом 8 рядків).

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 роз-
друку.

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 виносить-
ся в підпис до рисунків. Фотографії подавати 
на білому глянцевому папері. Формули ма-
ють бути набрані у формульному редакторі 
Equation Math Туре з довжиною рядка, який 
не перевищує 72 мм.

Бібліографію оформлювати відповідно до 
вимог ДСТУ в порядку посилань у тексті. У по - 
силаннях на авторські свідоцтва та патенти 
необхідно вказати їхній клас і повну дату опуб - 
лікування.

На окремій сторінці слід зазначити відо-
мості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по 
батькові; науковий ступінь і вчене звання; 
посаду, місце роботи, службову адресу, кон-
тактний телефон, електронну адресу; основ ні 
наукові інтереси автора (авторів) — все це 
українською, російською та англійською мо-
вами.

До рукопису додати експертний висновок 
установленої форми, внутрішню та зовнішню 
рецензії.

Автори відповідають за точність наведених 
у статті даних, цитат, статистичних матеріалів 
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.


