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Інституту сільського господарства Полісся 
Національної академії наук України (ІСГП 
НААН) виповнилося 80 років із дня його за-
снування. 

Історичне започаткування інституту від-
носиться до 1936 р., коли наказом Раднар-
кому СРСР було створено Коростенське до-
слідне поле Інституту землеробства. У 1956 
р. наказом МСГ УРСР № 240 від 21 травня 
Коростенське дослідне поле було реоргані-
зовано в Житомирську державну обласну 
сільськогосподарську дослідну станцію. У 
1976 р.  в с. Грозино Коростенського райо-
ну, згідно з наказом Міністерства сільського 
господарства УРСР № 379 від 19 листопада 
1976 р., було засновано Науково-дослідний 
інститут Нечорноземної зони УРСР на базі 
Житомирської державної обласної дослідної 
станції, Поліського відділення Українського 
науково-дослідного інституту механізації і 
електрифікації сільського господарства та 
Чорторийського дослідного поля Інституту 
землеробства. Наказом № 100 від 14 квітня 
1992 р. Української академії аграрних наук 
Науково-дослідний інститут Нечорноземної 
зони УРСР перейменовано в Інститут сіль-
ського господарства Полісся. 

У 1996 р. наказом Української академії 
аграрних наук № 34 від 12.05.1996 р. Інсти-
тут сільського господарства Полісся переве-
дено в м. Житомир на базу Інституту хме-

лярства УААН, який наказом УААН № 36 від 
12.05.1996 р. було ліквідовано, а науково-тех-
нічний персонал, майно та землю передано 
Інституту сільського господарства Полісся  
як правонаступнику. Цим самим наказом на 
базі Інституту сільського господарства По-
лісся в с. Грозино створено Дослідну станцію 
відродження земель радіаційної зони, яку По-
становою Президії УААН № 10 від 21 липня 
2005 р. ліквідовано, а науково-технічний пер-
сонал, майно та землю передано Інституту 
сільського господарства Полісся. 

За часи становлення Інституту створено 
міцну науково-технічну базу. У період з 1960 
по 2010 рр. побудовано, укомплектовано 
приладами і обладнанням та освоєно на базі 
Грозинське 9 науково-лабораторних корпу-
сів: триповерховий корпус (центральний); 
селекційний лабораторний корпус; лабора-
торний корпус з оцінки якості льонопродук-
ції; двоповерховий тепличний; лізіметрична 
станція з підземним павільйоном; комплекс 
по мікроклональному розмноженню карто-
плі; двоповерховий корпус із майстернями по 
механізації (в минулому Поліське відділення 
УНДІМЕСГ); фізіологічний двір для проведен-
ня дослідів з тваринництва; лабораторія по 
визначенню якості кормів (чехословацький 
проект); створено 3 тракторні бригади для 
обслуговування наукових відділів, які укомп-
лектовані технікою; побудовано 2 автономні 

Висвітлено історію становлення Інституту сільського гос-
подарства Полісся, створення його наукової бази, напрями 
науково-дослідної роботи та результативність роботи 
колективу.

УДК 635-521:631-531

Р. І. Рудик,
кандидат 
сільськогосподарських наук, 
директор інституту

Ю. І. Савченко, 
академік НААН, радник 
дирекції

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

ІСГП Інституту сільського 
господарства Полісся - 80
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котельні для опалення центрального корпу-
су (на газу) та лізіметричної станції (нічне 
електричне). 

Велику роботу проведено в період 1977–
1996 рр. по зміцненню матеріально-технічної 
бази центрального дослідного господарства 
Грозинське (площа сільськогосподарських 
угідь 12312 га), зокрема:

 • проведено меліорацію земель на площі 
близько 6 тис. га; 

• створено 1200 га культурних пасовищ, у 
тому числі більше 600 га із крапельним під-
ґрунтовим зрошуванням;

 • створено та освоєно селекційний центр 
чорно-рябої худоби з оцінки бугаїв-плідни-
ків за якістю нащадків, для чого побудовано: 
комплекс “Елевер” на 400 бугаїв-плідників із 
спермобанком, комплекс на 1200 корів-пер-
вісток, дочок оцінюваних бугаїв; комплекс на 
3000 голів по вирощуванню дочок і на 1000 
голів — їх синів. Загальна потужність селек-
центру становила понад 8 тис. гол., у т. ч. 
2000 корів і 400 бугаїв плідників. Реконстру-
йовано комплекс на 800 гол. (у т.ч. 400 корів) 
із прив’язного на безприв’язне утримання. 
Крім того, в господарстві функціонував плем-
завод на 400 корів зі шлейфом;

• газифіковано 8 населених пунктів, які 
входили до складу дослідного господарства, 
заасфальтовано дороги;

• у всіх населених пунктах побудовано 
фельдшерсько-акушерські пункти;

• побудовано житлові будинки — більш 
як 530 квартир;

• побудовано склади і “токове господар-
ство”, обладнано зерноочисною і сушильною 
технікою у трьох відділеннях і  окремо для 
наукових відділів.

Після приєднання до Інституту сільського 
господарства Полісся Інституту хмелярства з 
8-поверховим науково-лабораторним корпу-
сом та дослідним господарством “Хмелярство” 
(15 га хмільників) центральну базу Інституту 
було переведено у Житомир (1996 р.).

Історичне започаткування Інституту хме-
лярства відноситься до 1946 року, коли була 
створена Українська науково-дослідна стан-
ція хмелярства (УНДСХ), яку очолив С. О. 
Гладишко. З 1968 року до 1974 директором 
цієї станції працював І. М. Ярошенко. У 1974 
році дослідна станція хмелярства була ре-
організована у науково-дослідний та проек-
тно-технологічний дослідний інститут хме-
лярства, першим директором якого до 1983 
року  працював І. П. Куровський -  кандидат 
економічних наук, старший науковий спів-

робітник. З 1983 по 1996 рік очолював цей 
інститут А. О. Годований, кандидат сільсько-
господарських наук, а заступником директо-
ра з наукової роботи був М. Г. Ковтун.

Протягом 1997–2010 рр. велику увагу 
було приділено розширенню та зміцненню 
цієї бази:

• побудовано автономну котельню для 
опалення тепличного комплексу та лабора-
торного 8–поверхового корпусу;

• спроектовано і здійснено реконструкцію 
та капітальний ремонт (з газовим обігрівом 
теплиць) біотехнологічного розсадницького 
комплексу — 1000 м2 закритого ґрунту;

• реконструйовано науково-біотехнологіч-
ну лабораторію (від 5 до 100 тис. саджанців) 
мікроклонального розмноження хмелю та 
проведено реконструкцію двох теплиць для 
адаптації садивного матеріалу; 

• спроектовано і побудовано систему до-
рощування розсадників вирощування са-
джанців хмелю з крапельним зрошуванням 
(2,2 га);

• створено лабораторію ДНК-ідентифікації 
сортів хмелю;

• модернізовано новим сучасним облад-
нанням лабораторію біотехнології  відділу 
хмелю та атестовано лабораторію із оцінки 
якості хмелю та продуктів його переробки 
відділу біохімії хмелю та пива;

• побудовано житло для співробітників 
Інституту — 30 квартир.

По базі Чорторийське дослідне поле (107 
га землі), колишня дослідна станція Інституту 
землеробства:

• створено тракторну бригаду для обслуго-
вування дослідів, яку укомплектовано необ-
хідною технікою;

• проведено ремонт лабораторного корпу-
су, складських приміщень;

• встановлено автономне газове опалення 
лабораторного корпусу.

Після створення Науково-дослідного інсти-
туту Нечорноземної зони України (1976 р.) на 
посаду директора було призначено кандида-
та сільськогосподарських наук Солов’я Івана 
Федоровича, який і очолював його до 1982 р. 
Його заступниками з наукової роботи в цей 
період були кандидати сільськогосподарських 
наук А. Ф. Смаглій, Д. М. Пономарчук, Ю.І. 
Савченко, кандидат технічних наук А. Д. Гарь-
кавий, по загальних питаннях — В. В. Гулий.

Із 1982 р. і до 2012 року впродовж 30 ро-
ків Інститут сільського господарства Поліс-
ся очолював доктор сільськогосподарських 
наук, професор, академік НААН, Заслужений 
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працівник сільського господарства України 
Савченко Юрій Іванович.

Із січня 2012 року на посаду директора Ін-
ституту сільського господарства Полісся було 
призначено Рудика Руслана Івановича, кан-
дидата сільськогосподарських наук, старшого 
наукового співробітника, який очолює його 
і сьогодні. Його заступниками працюють – 
доктор сільськогосподарських наук Савчук 
І. М. і Мельничук А. О. – кандидат сільсько-
господарських наук.

Заступниками директорів інституту з на-
укової роботи в різні періоди працювали 
доктори сільськогосподарських наук Смаглій 
А. Ф., Пелехатий М. С., Ковальов В. Б., Савчук  
І.М. та кандидати сільськогосподарських наук 
Прочаєв В. П., Ковтун Г. М., Ратошнюк І. Ю.; 
заступником по техніці безпеки і загальних 
питаннях до 2010 р. працював В. В. Гулий.

До 1992 р. Інститут мав 6 дослідних госпо-
дарств: “Грозинське” — директори В. І. Скура-
товський, І. Ю. Ратошнюк, В. О. Гераймович; 
“Нова Перемога” — директори С. М. Трохим-
чук, С. П. Розгон, Г. Г. Савченко, О. І. Якимець; 
“Рихальське” — директори Д. М. Микитюк,  
Л. В. Забела; “Чорнорудка” — директор Є. М. 
Атаманюк; “Світанок” — директор М. В. Скри-
паченко; “Сингаївське” — директор М. Ф. Швед.

У березні 1987 р. на базі Науково-дослід-
ного інституту Нечорноземної зони України 
і його дослідних господарств було створено 
Житомирське науково-виробниче об’єднання 
“Еліта”. Генеральним директором було при-
значено директора інституту Ю. І. Савченка. 
Об’єднання функціонувало до 1992 р., після 
чого було реформоване, частину дослідних 
господарств було підпорядковано Міністер-
ству сільського господарства. 

Впродовж останніх десяти років відбува-
лося скорочення дослідних господарств НДУ 
та їх передача у підпорядкування Міністер-
ству агропромислового розвитку з наступ-
ним розпаюванням або ж переведенням їх 
у державні підприємства Міністерства. Так 
було передано та розпайовано ДП ДГ “Чорно-
рудка”, та дослідні господарства “Грозинське” 
й “Рихальське”. 

Незважаючи на негаразди, пов’язані з пе-
ребудовою і реформуванням аграрного сек-
тору, нам вдалося зберегти два дослідних 
господарства –  “Нова Перемога” (має 600 
корів зі шлейфом і 80 основних свиноматок 
зі шлейфом, директор Якимець Олександр 
Іванович) та ДП ДГ “Рихальське” з племза-
водом на 400 корів зі шлейфом (директор 
Забела Леонід Володимирович).

Нині Інститут розміщений на трьох базах 
– в Житомирі, Коростені і Любарі (Чорто-
рийське дослідне поле). Має два дослідні гос-
подарства: “Нова Перемога” у Любарському 
районі, та з 2016 року повернули ДП ДГ „Ри-
хальське”. ДП ДГ „Рихальське” з 2010 по 2016 
рік було підпорядковане Інституту сільського 
господарства Західного Полісся (Рівненська 
область).

Інститут бере участь у виконанні 16-19 на-
уково-технічних програм НААН, є головною 
установою з виконання науково-технічної 
програми “Хміль”.  

У відповідності з напрямками науково-ви-
робничої діяльності в Інституті до 2010 року 
функціонувало 10 наукових відділів і 14 ла-
бораторій, працювало 248 чол., у тому числі 
113 наукових співробітників, з них 7 докторів 
і 35 кандидатів наук. Сьогодні в інституті, у 
зв’язку з обмеженням фінансування та ско-
роченням науково-технічного персоналу, за-
лишилося 109 чоловік, із них 4 доктори і 21 
кандидат наук (7 наукових відділів).

Для проведення дослідів з первинного на-
сінництва Інститут на трьох базах має 547 
га землі. Дослідження проводяться в 6 ста-
ціонарних та багаточисельних тимчасових 
дослідах.

Створена сучасна наукова база дає мож-
ливість проводити дослідження на високому 
методичному рівні. Інститутом відповідно 
до укладених угод з головними установами 
— координаторами НТП НААН, проводяться 
фундаментальні дослідження та прикладні 
розробки у напрямах аграрної науки: зем-
леробство, рослинництво, тваринництво, 
механізація, економіка. 

В останнє 20-річчя колектив Інституту 
спрямовував свою науково-дослідну діяль-
ність на розробку теоретичних основ підви-
щення родючості ґрунтів регіону і комплек-
су заходів з ефективного їх використання; 
виведення нових високоврожайних сортів 
зернових культур, льону, хмелю, картоплі, 
люпину, багаторічних трав, придатних для 
вирощування на богарних і осушених землях 
Поліської зони, імунних до хвороб та стій-
ких до вилягання; удосконалення системи 
насінництва та виробництво насіння висо-
ких репродукцій; розробку і впровадження 
ресурсозберігаючих технологій виробництва 
рослинницької і тваринницької продукції, які 
забезпечують відтворення родючості ґрун-
ту; підвищення врожайності сільськогоспо-
дарських культур та продуктивності тварин;  
інтенсифікацію виробництва, підвищення 
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продуктивності праці; виведення нових по-
рід, типів і ліній молочної і м’ясної худоби та 
свиней для зони Полісся і Лісостепу; розробку 
і впровадження науково обґрунтованих сис-
тем кормовиробництва для господарств зони 
з різним рівнем концентрації і спеціалізації 
тваринництва; розробку систем ведення сіль-
ськогосподарського виробництва в зоні раді-
оактивного забруднення земель, контроль за 
радіоактивною ситуацією, проведення моні-
торингу накопичення радіонуклідів у ґрун-
ті, кормах, розробку рекомендацій, впрова-
дження і пропаганду заходів щодо зниження 
надходження радіонуклідів у рослинницьку 
і тваринницьку продукцію; розробку пропо-
зицій і проектів з наукової організації праці, 
удосконалення управління сільськогосподар-
ським виробництвом в господарствах різних 
форм власності, концентрації та спеціалізації 
сільськогосподарського виробництва зони 
Полісся; науково обґрунтоване ведення на-
сінництва сільськогосподарських культур, 
розсадництва хмелю та забезпечення на-
сінням і посадковим матеріалом дослідних 
і базових господарств, координацію роботи 
насінгоспів з метою проведення сортоонов-
лення та сортозаміни в господарствах Жито-
мирської області; надання науково-методич-
ної, інформаційної і практичної допомоги 
агровиробничим формуванням регіону в при-
скореному впровадженні завершених роз-
робок; навчання та підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських кадрів різного рівня; 
надання інформаційних послуг міністер-
ствам, галузевим відомствам, об’єднанням та 
виробникам сільськогосподарської продукції 
щодо впровадження завершених апробова-
них наукових розробок.

Наприкінці 2016 року виповнилося 80 ро-
ків з дня заснування Інституту. Чого ж вдало-
ся досягти колективам Інституту, директорам 
і спеціалістам дослідних господарств за цей 
час? Назвемо лише окремі з досягнень:

• забезпечено щорічне виконання науко-
вих програм Інституту та планів впроваджен-
ня досягнень науки у виробництво;

• виконано плани щодо забезпечення гос-
подарств Житомирщини насінням сільсько-
господарських культур високих репродукцій, 
а хмелегосподарств — садивним матеріалом 
хмелю;

• інститут є автором близько 60 сортів 
сільськогосподарських культур (жита озимо-
го, картоплі, люпину, льону, хмелю, нових 
кормових культур, трав). Лише за 2005–2010 
рр. Інститутом виведено 18 сортів сільсько-

господарських культур, розроблено 11 стан-
дартів, до Держреєстру занесено 42 сорти;

• захищено співробітниками Інституту 12 
докторських і більше 80 кандидатських ди 
сертацій;

• розроблено екологічно безпечні та енер-
гозберігаючі технології вирощування пшени-
ці та жита озимого, ячменю, вівса, пелюшки 
(гороху польового), гречки, проса. Такі тех-
нології дають змогу одержувати в господар-
ствах Лісостепової зони урожайність зерно-
вих культур по 40-50 ц/га, в т. ч. пшениці – 50 
ц/га і більше, ячменю – 35-40, а в поліських 
господарствах – пшениці озимої 35-40 ц, 
жита озимого – 30-35 ц, вівса – 25-30 ц/га.

• розроблено енергозберігаючі техноло-
гії обробітку ґрунту під сільськогосподарські 
культури, які дають змогу підвищити про-
дуктивність праці в 1,5-2 рази, зменшити 
витрати паливно-мастильних матеріалів на 
15–17% без зниження продуктивності сіль-
ськогосподарських культур;

• розроблено технології, що забезпечують 
зниження накопичення радіонуклідів (Sr-90 
i Cs-137) у рослинницькій продукції і в кор-
мових культурах у 1,5–3 рази;

• у зв’язку з реформуванням аграрного 
сектору та попиту на ринку Інститут розро-
бив для сільськогосподарських підприємств 
різних форм власності області і зони Полісся 
структуру посівних площ та сівозміни з ура-
хуванням їх спеціалізації;

• вивчено і рекомендовано виробництву 
Житомирщини використання місцевих вап-
някових матеріалів Білокоровицького родо-
вища (окупність однієї гривні витрат з ураху-
ванням післядії становить 3-4 грн);

• інститутом розроблено методичні під-
ходи та рекомендації з раціонального ви-
користання заболочених і перезволожених 
земель, площа яких в Житомирській області 
становить 1007,4 тис. га;

• розроблено ґрунтозахисну контурно-
екологічну систему ведення землеробства в 
зоні Полісся;

• у зв’язку зі скороченням поголів’я ве-
ликої рогатої худоби, інститутом вивчено і 
розроблено для виробництва альтернативну 
систему удобрення культур сівозміни, яка 
ґрунтується на застосуванні побічної про-
дукції, сидератів;

• в інституті розроблено і рекомендовано 
виробництву підходи до економічно виправда-
ного використання добрива, встановлені спів-
відношення між органічними і мінеральними 
добривами при різних ґрунтових відмінах;
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• освоєно та виведено на проектні параме-
три селекційний центр з оцінки бугаїв (п’ять 
комплексів і племінний завод). В результаті 
багаторічної селекційно-племінної і цілеспря-
мованої роботи створено новий поліський 
тип української чорно-рябої молочної породи 
корів з продуктивністю 4,5-5 тис. кг молока і 
вмістом жиру в ньому 3,7-3,8%;

• розроблено і вдосконалено технології ви-
робництва продуктів тваринництва: молока, 
яловичини, свинини. Виробництву запропо-
новано систему ведення тваринництва в зоні 
радіоактивного забруднення, яка забезпечує 
зниження концентрації цезію-137 у молоці в 
1,4-3,6 раза, в яловичині – на 12,4-21,2% і в 
свинині – на 18,8-28,7%; 

• рекомендовано технології годівлі вели-
кої рогатої худоби за раціонами, які дають 
змогу оптимізувати вміст нітратів і нітритів, 
радіонуклідів, важких металів у тваринниць-
кій продукції;

• розроблено модульні бізнес-плани ство-
рення високопродуктивних м’ясних стад 
абердин-ангуської породи на 25, 50, 100 і 400 
м’ясних корів для господарств різних форм 
власності; розроблено бізнес-плани створен-
ня високопродуктивного молочного стада на 
400 корів чорно-рябої породи, свиней – на 50 
основних свиноматок;

• рекомендовано виробництву розроблені 
прийоми створення культурних пасовищ для 
м’ясної худоби, які забезпечують її зеленим 
кормом з квітня по листопад;

• розроблено і впроваджено індустріально-
потокову технологію збирання, реалізації та 
переробки льоносировини, що дає змогу під-
вищити продуктивність праці в 9 разів проти 
технології, за якої всі операції виконували 
вручну, а в порівнянні з існуючою механізо-
ваною технологією збирання льонотрести в 
снопи – у 2,5 раза; 

• інститутом виведено і занесено до Держ-
реєстру 25 високопродуктивних сортів хмелю 
(урожайність 25-28 ц/га), 90% насаджень 
займають сорти Інституту; розроблено нові 
та удосконалено існуючі технології вирощу-
вання садивного матеріалу хмелю (за остан-
ні 5 років вироблено 517 тис. саджанців, у 
т. ч. 220 тис. методом in vitro); у 2016 р. уро-
жайність хмелю по Україні було доведено до 
16,0-20 ц/га, а в деяких господарствах (ТОВ 
„Карпівці-хміль” та ДП ДГ „Пасічна” урожай-
ність хмелю сорту Заграва було доведено до 
31 ц/га; розроблено систему захисту хмелю 
від шкідників та хвороб; 

• з метою механізації трудомістких про-
цесів у хмелярстві та льонарстві в Інституті 
створено та удосконалено більше 25 промис-
лових зразків сільськогосподарських машин, 
механізмів, обладнання;

• вперше розроблено і виготовлено хме-
лезбиральний комбайн КХ-300, який за про-
дуктивністю і якістю роботи не поступається 
європейським аналогам, а за ціною дешев-
ший майже в два рази;

• для визначення пивоварних якостей сор-
тів хмелю та хмелевих препаратів функціонує 
єдина в Україні міні-пивоварня; 

• розроблено 12 технологічних проектів 
на вирощування хмелю, які забезпечують (за 
умов дотримання вимог) збільшення урожаю 
хмелю на 30–50% і використовуються у 15 
хмелегосподарствах України;

• виконано технічний проект з розробки і 
прогнозування моделей міграції ксенобіоти-
ків і радіонуклідів в агроекосистемах та сіль-
ських селітебних територіях (на замовлення 
Житомирської обласної ради);

• щороку всі райони Житомирщини забез-
печуються рекомендаціями Інституту по пері-
одах проведення сільськогосподарських робіт;

• вчені Інституту спільно з Головним 
управлінням агропромислового розвитку 
Житомирської облдержадміністрації розро-
били і здійснювали науковий супровід десяти 
обласних галузевих програм розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва, зокрема: 
“Програма родючості ґрунтів”, “Селекція і 
насінництво сільськогосподарських культур”, 
“Зерно Житомирщини”, “Програма розвитку 
льонарства Житомирщини на 2007-2010 рр.”, 
“Галузева програма розвитку хмелярства в 
Україні на 2007–2010 роки”, “Ріпак Жито-
мирщини 2007-2010”, “Кормовиробництво 
в Житомирській області на 2007-2010 роки”, 
“Система ведення сільськогосподарського 
виробництва в зоні радіоактивного забруд-
нення земель”, “Тваринництво молочного і 
м’ясного напрямків у Житомирській області”, 
“Комплексна програма розвитку сільськогос-
подарського  виробництва Житомирської об-
ласті до 2015 року”; 

• на основі фундаментальних розробок і 
експериментального матеріалу сформовано 
цілий ряд концепцій для використання як у 
селекційній, так і в технологічній практиці. 
Розроблено наступні концепції: створення 
оптимальних моделей нових сортів пелюшки 
різних напрямків господарського викорис-
тання, нових сортів жита озимого, люпину 
вузьколистого, підбору біосировини, веден-
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ня землеробства в зоні Полісся та методи 
управління родючістю дерново-підзолистих 
грунтів; теорії використання генетично-ста-
тистичних методів в селекції люпину вузько-
листого, створення продуктивних та стабіль-
них генетичних джерел середели посівної; 
теорія гармонізації надходження біомаси в 
період вегетації різних культур для удоско-
налення зональної моделі пасовищного кон-
веєру; виділено генетичні джерела лядвен-
цю рогатого, які доцільно використовувати 
в селекції.

• виведено нові сорти люпину вузьколис-
того Переможець, Грозинський 9, Новий сорт 
пелюшки Вектор, картоплі Білявка;

• удосконалено ряд технологій в умовах 
Полісся: по вирощуванню середели посівної; 
пелюшки на зелений корм та зернофураж; 
вирощування багаторічних травосумішок, за 
створення та використання кормових угідь; 
з вирощування кормових бобів на засадах 
альтернативного землеробства, модель тех-
нології вирощування люпину вузьколистого 
на зерно; нові бінарні агроценози за участю 
люпину вузьколистого на корм, вирощування 
люпину вузьколистого за альтернативною 
системою удобрення;

• удосконалено ряд систем удобрення для 
грунтів зони Полісся: альтернативна система 
удобрення в коротко ротаційних сівозмінах, 
біологічна система удобрення у різноротацій-
них сівозмінах, кормових культур пасовищ-
ного конвеєра, ягідних культур на радіоак-
тивно забруднених грунтах. 

Розроблені і видані „Типові ресурсозбе-
рігаючі технологічні проекти та кошториси 
витрат на вирощування хмелю в зоні Полісся 
та Лісостепу України”. 

Експериментально обґрунтовано і вида-
но ряд рекомендацій зі способів зниження 
переходу 137 Сs і важких металів у продукцію 
тваринництва в зоні радіоактивного забруд-
нення. 

Науково-виробничими дослідженнями 
було обґрунтовано особливості вирощування 
качок на місцевих кормах за різних способів 
їх утримання з метою удосконалення спосо-
бів виробництва екологічно безпечного качи-
ного м’яса на територіях з різною щільністю 
радіоактивного забруднення грунтів. Видані 
рекомендації виробництву.

Експериментально обґрунтовано радіое-
кологічну доцільність використання типових 
раціонів з включенням різних силосів для 
відгодівлі бугайців в ІІІ зоні радіоактивного 
забруднення (до 5 Кі/км2) з метою отриман-

ня екологічно безпечної яловичини за кон-
центрації в ній 137 Сs і важких металів (Pb, Cd, 
Cu, Zn). Видані рекомендації виробництву. 

Видано ряд науково-методичних рекомен-
дацій: з раціонального використання добрив 
на дерново-підзолистих грунтах; оптимізації 
землекористування на осушуваних землях 
Полісся; з отримання нормативно-чистої 
сільськогосподарської продукції в умовах 
радіаційного забруднення  сільськогоспо-
дарських угідь Полісся у віддалений період; 
щодо реформування високопродуктивних 
систем землекористування (на прикладі 
Житомирської області), зокрема з викорис-
тання пелюшки та льону олійного і льону-
довгунцю; по застосуванню агротехнічних 
заходів контролю шкодочинності бур’янів у 
посівах сільськогосподарських культур; щодо 
ґрунтозахисних способів обробітку грунту та 
системи удобрення у сівозміні з використан-
ням побічної продукції та сидератів. 

Проведено ряд досліджень з вивчення мо-
делей і способів, а саме: формування опти-
мізованого агроландшафту на радіоактивно 
забруднених землях зони Полісся; вирощу-
вання картоплі за органічного виробництва; 
оптимізація землекористування з урахуван-
ням грунтового покриву господарства; опти-
мізація структури посівних площ на осушува-
них грунтах Полісся.

Розроблені заходи: зі зниження забруднен-
ня дренажних вод та збереження родючості 
осушуваних мінеральних грунтів Полісся; 
по використанню інтродукованих культур 
у кормовиробництві для зниження міграції 
радіонуклідів; по ефективності вирощуван-
ня ріпаку озимого за різних попередників в 
умовах зони Полісся.

Впродовж багатьох років Інститут тісно 
співпрацює з підприємствами пивоварної 
галузі України, бере участь у роботі Спеці-
алізованої галузевої дегустаційної комісії з 
оцінки якості пива, безалкогольних, слабо-
алкогольних напоїв, мінеральних і питних 
вод, сиропів та концентратів, за що відзна-
чений Почесним Кубком та Дипломом „За 
значний вклад в розвиток пивоварної галузі 
України”.  

Підготовлені і видані масовим тиражем 
монографії: 

- Виробництво тваринницької продукції 
в зоні техногенного навантаження, 2014. – 
371 с.;

- Використання зернобобових на корм при 
виробництві молока і м’яса в зоні Полісся 
України, 2014. -206 с.
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- Норми, орієнтовані раціони та практичні 
поради з годівлі великої рогатої худоби (за 
ред. І. І. Ібатуліна, В. І. Костенка), 2013. – 
515 с. 

Видано для виробничників-хмелярів: 
“Банк даних  біохімічних показників укра-
їнських сортів хмелю звичайного [Humulus 
Lupulus L.]”, 2015 та Атлас українських сортів 
хмелю, де висвітлені морфологічні, іденти-
фікаційні ознаки,  біохімічні показники та 
смакоароматичні властивості українських 
сортів хмелю;

- Науково-практичні рекомендації “Опти-
мізовані ресурсозберігаючі технологічні про-
екти вирощування хмелю в зоні Полісся та 
Лісостепу України”.

Отримано патент на Спосіб виготовлення 
нативного хмелевого препарату ароматич-
ного та тонко-ароматичного хмелю з низь-
ким вмістом гірких речовин для хлібопечен-
ня (№65938) та Спосіб виробництва пива 
(№103286).

Під керівництвом і за безпосередньої учас-
ті вчених інституту розроблено і видано ма-
совим тиражем “Наукові основи ведення АПВ 
в зоні Полісся і Західному регіоні  України” 
(К., Аграрна наука. 2010. — 946 с.), розіслано 
у всі регіони.

Щороку інститутом у сільськогосподарське 
виробництво передається для впровадження 
30–35 завершених наукових розробок. Роз-
рахункова економічна ефективність від їх за-
провадження, згідно з актами впровадження, 
становить 12–15 млн. грн. 

З 1998 р. при Інституті створено Центр 
наукового забезпечення АПВ Житомирської 
обл., де Інститут є головною науковою уста-
новою, а його директор — керівник Центру. 
Наукові співробітники Центру разом із спеці-
алістами області та регіонів забезпечували і 
надалі забезпечуватимуть науковий супровід 
новорозроблених програм розвитку АПК, до 
2020-2025 рр. продовжать розробки націо-
нальних стандартів ДСТУ на сільськогоспо-
дарську продукцію. 

Також будуть розширені роботи за контр-
актами по розробці та науковому супроводу 
бізнес-проектів, модулів і програм селекцій-
но-племінної роботи для створення молоч-
них і м’ясних стад великої рогатої худоби і 
свиней; по впровадженню прогресивних тех-
нологій виробництва сільськогосподарської 
продукції; по розробці програм ведення АПВ 
у зоні радіоактивного забруднення для отри-
мання екологічно безпечної продукції; по 
впровадженню сортів сільськогосподарських 

культур Інституту; розширюватимуть рекла-
му наукової продукції Інституту через сайт 
Інституту, виставки, семінари; надаватимуть 
науково-практичну допомогу сільськогоспо-
дарським підприємствам усіх форм власності. 

З 1992 р. Інститут здійснює функції секре-
таріату ТК 36 “Хміль та продукти його пере-
робки”, розробляє стандарти, технічні умови 
та іншу нормативну документацію для галу-
зі хмелярства. В Інституті вперше в Україні 
створено зональний науковий селекційний 
Центр хмелю.

Колегіальним дорадчим органом управ-
ління науковою діяльністю Інституту є Вчена 
рада, сформована з провідних учених Інсти-
туту. Очолює  її директор інституту. Вченою 
радою здійснюється контроль науково-ме-
тодичного рівня за виконанням тематики 
наукових досліджень. 

Дирекція Інституту особливу увагу приді-
ляє підготовці молодих спеціалістів-науков-
ців. До 2017 року при Інституті функціону-
вала  аспірантура зі спеціальності 05.18.03. 
– первинна обробка та зберігання продуктів 
рослинництва. Керівництво аспірантами 
здійснювали 3 доктори і 4 кандидати наук, 
завершили аспірантську підготовку в аспі-
рантурі Інституту 30 осіб.

За останні роки 45 науковців Інституту 
пройшли підготовку в аспірантурах інших 
установ, захищено 18 дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук і 
2 дисертаційні роботи на здобуття наукового 
ступеня доктора наук. 

До послуг наукових співробітників і аспі-
рантів дві бібліотеки — центральна в Жито-
мирі та її філія на базі Грозино. Нині загаль-
ний фонд налічує 25 тис. од. вітчизняної і 
зарубіжної літератури.

З 1979 р. Інститут видає міжвідомчий на-
уково-тематичний збірник “Хмелярство”, а 
з 2008 – фаховий збірник наукових праць 
“Агропромислове виробництво Полісся”. 

В розпорядженні наукових співробіт-
ників Інтернет, до якого підключено 18 
комп’ютерів, функціонує сайт Інституту 
(http://isgp.org.ua).

При інституті створена і працює Рада 
молодих вчених (РМВ), яка є об’єднанням 
молодих учених (які є штатними працівни-
ками) та аспірантів, створена для активіза-
ції їхнього професійного росту, вирішення 
актуальних наукових проблем і пріоритет-
них наукових завдань, вираження інтересів 
і сприяння захисту законних прав молодих 
учених. До 2010 р. РМВ очолювала кандидат 
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економічних наук Т. Ю. Приймачук, нині нею 
керує кандидат с.-г. наук В. П. Ткачук. До її 
складу входить 27 осіб, з яких 7 чол. – кан-
дидати наук, 9 – навчаються в аспірантурі та 
11 чол. закінчили її.

Молоді вчені Інституту беруть актив-
ну участь у конференціях, симпозіумах, в 
оформленні та проведенні виставок, семіна-
рів, круглих столів, у зустрічах з іноземними 
колегами.

Другий рік поспіль РМВ Інституту спри-
яє розвитку міжнародного співробітництва 
студентів, аспірантів, молодих учених. Рада 
молодих вчених спільно з Житомирським 
національним агроекологічним універси-
тетом, Литовським сільськогосподарським 
університетом (Каунас, Литва) та Клайпед-
ським університетом (Клайпеда, Литва) 

організовує та проводить Міжнародні на-
уково-практичні конференції “Устойчивое 
развитие регионов в условиях глобализа-
ции”. За матеріалами роботи конференції 
видається міжнародний збірник наукових 
праць. Крім того, РМВ на базі Інституту 
проводить свої конференції: “Наукові здо-
бутки молоді — вирішенню проблем АПК”, 
публікуються тези проведених конференцій. 
Адміністрація Інституту та керівники науко-
вих підрозділів всебічно сприяють діяльності 
РМВ, підготовці молодих учених.

Маючи таку унікальну науково-технічну 
базу, висококваліфікований науковий пер-
сонал, Інститут здатний вирішувати будь-які 
науково-технічні проблеми, надавати науко-
ве забезпечення агропромисловому комплек-
су зони Полісся.

пракТиЧнІ пІдХоди до подальШого  
ЕФЕкТивного  викориСТання  

оСуШуваниХ ЗЕМЕль в ЗонІ полІССя 
Розробник – Інститут сільського господарств Полісся НААН.

 Автори – Кочик Г.М., Мельничук А.О., Кучер Г.А.
Приорітетним напрямком ефективного ви-

користання осушуваних земель є оптимізація 
структури посівних площ з включенням в сівоз-
міни комерційно привабливих технічних культур.

Науковцями інституту сільського господар-
ства Полісся НААН запропоновано спосіб опти-
мізації структури посівних площ на осушуваних 
землях Полісся. Перевага цього способу полягає 
в тому, що за такого способу передбачається ви-
користання у ріллі осушуваних ґрунтів різного 
ступеня оглеєння під посів комерційно прива-
бливих культур, на яких раніше рекомендува-
лось розгортати сівозміни з багаторічних трав 
довготривалого використання, і які передбачали 
традиційну для зони Полісся спеціалізацію ви-
робництва за тваринницько-льонарським на-
прямком з основами кормовиробництва. 

Запропонований спосіб оптимізації структури 
посівних площ спрямований на інтенсивний роз-
виток агробізнесу, передбачає рослинницький 
напрямок спеціалізації, регіональну специфіку 
адаптовану до ринкових умов, інтенсивне вико-
ристання ґрунтового покриву з використанням у 
ріллі осушуваних ґрунтів: дернових, лучних гле-
юватих, глейових відміни дерново-підзолистих 
ґрунтів (330 тис. га), у яких фізична стиглість 
досягається в першій декаді травня; присутність 
у структурі посівних площ с.-г. культур, у яких мі-
німум біологічних температур повітря на початку 
їх росту становить 8-100С. Встановлена можли-

вість на таких ґрунтах висівати пізні ярі культури: 
кукурудзу на зерно (ФАО не вище 250); сою (за 
умови обов’язкового проведення вапнування), 
гречку, просо, соняшник (за умови виконання 
терміну повернення культури на попереднє місце 
вирощування). 

На ґрунтах різного ступеню оглеєння, які 
мають схильність до перезволоження рекомен-
дується розгортати чотири і п’ятипільні або 
семипільні сівозміни зі спектром наступних 
культур: кукурудза, соя, гречка, просо, озимі, 
ярі зернові, зернобобові) з дотриманням нор-
мативів оптимального їх співвідношення і наси-
ченням зернобобовими 70%, технічними 30%, 
в т. ч. соняшником не більше 12,5%. 

Розробка забезпечує економічний розви-
ток рослинницької галузі, стабілізує обсяги 
виробництва валової продукції (отримання 
урожайності зерна кукурудзи на рівні 6,0-
8,0 т/га, насіння соняшнику - 2,2-2,7 т/га; 
сої – 2,0-2,2 т/га), підвищує продуктивність 
осушуваних земель на 25-30%.

Додаткову інформацію можна отримати, 
звернувшись за адресою:

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН, 

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

 Кочик Г.М.
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Теорія „машинного зору” широко засто-
совується в галузях робототехніки, інформа-
ційних технологій, медичної цитології тощо 
[1–4]. Зокрема в галузі рослинництва методи 
і моделі математичної класифікації об’єктів 
за ознаками на основі імунокомп’ютингу зна-
ходять своє застосування при вирішенні про-
блеми боротьби з рослинами-бур’янами [5].

В наукових дослідженнях у даній сфері та-
кож широко застосовуються методи візуалізації 
на основі цифрових зображень. Це пояснюєть-
ся як можливістю об’єктивно документувати 
різноманітні явища та процеси, що надає фо-
тотехніка, так і наявністю ряду суттєвих пере-

ваг цифрових технологій над оком людини. 
Методологія кількісної цифрової фотографії 
є підґрунтям для розробки методів автомати-
зованих фотографічних вимірювань на основі 
можливостей цифрової фотографії у поєднанні 
зі спеціалізованим програмним забезпеченням 
для їх обробки [6–7].

В значно менших обсягах дана прогре-
сивна технологія використовується у селек-
ційних дослідженнях. Хоча паспортизація 
селекційних зразків у вигляді інформацій-
но–цифрових моделей параметрів цінних гос-
подарських ознак є перспективним напрямом 
в технології сучасної селекції, а електронні 
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ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ ДОБОРУ В СИСТЕМІ 
СЕЛЕКЦІЇ ШЛЯХОМ АФІННОГО 
ВІДОБРАЖЕННЯ МАТРИЦЬ 
ЦИФРОВОЇ ФОТОГРАФІЇ НА 
АНАЛІТИЧНУ ПЛОЩИНУ

Вступ. в наукових дослідженнях широко застосовуються методи візуалізації на основі цифрових 
зображень. Методологія кількісної цифрової фотографії є підґрунтям для розробки методів автома-
тизованих фотографічних вимірювань на основі можливостей цифрової фотографії у поєднанні зі 
спеціалізованим програмним забезпеченням для їх обробки. Мета досліджень. адаптація методології 
застосування принципів аналізу цифрових фото в системі селекції для отримання великих цифрових 
моделей селекційних зразків. Методи. Матричне оцифровування реальних фізичних об’єктів (рос-
лин). алгебраїчно-статистичний метод матричного аналізу. Результати досліджень. За результатами 
аналізу гістограм еталонних (з точним визначенням параметрів господарських ознак шляхом інстру-
ментального обрахунку даних) і експериментальних зразків, отримані порівняльні дані у вигляді 
відсотків на спектрального прояву кольору, який відповідає фізичному кольору конкретного органу 
рослини. Зразки, які становлять певний селекційний інтерес, проаналізовані в системі детальної 
сегментації зображень. отримані електронно-цифрові журнали з записами параметрів ознак (довжи-
на, ширина, площа тощо), виділених за кольором. на базі параметричних баз даних створені великі 
цифрові моделі цінних селекційних зразків у вигляді графічно візуалізованих аналітичних площин або 
алгебраїчних множин. За результатами багаторічних досліджень, починаючи з 2009 року сформована 
статистикотека фенопараметричних ступенів розвитку компонентних ознак урожайності відповідно 
до умов вегетаційного періоду. Висновки. розроблено принципи і методологію формування великої 
інформаційної моделі параметричного різноманіття зразків селекційних розсадників. Формування фа-
зово параметричного портрета системи дозволяє, шляхом виявлення басейнів тяжіння оптимізованих 
взаємозв’язків компонентних ознак, побудувати велику цифрову модель емерджентних синергетичних 
атракторів на траєкторіях онтогенетичного розвитку сумації врожаю, що є надзвичайно актуальним 
в умовах зміни клімату планети.

ключові слова: електронно-цифрова матриця, параметричні компонентні ознаки, гістограма, сег-
ментація, алгебраїчно-статистичний фазово-параметричний портрет.

УДК 633.14:631.53/532

Чернуський В. В.,
кандидат 
сільськогосподарських наук 

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

ІСГП



16 Випуск 10•2017

матриці цифрової фотографії у вигляді по-
піксельних градієнтних відтінків кольорів є 
аналогами математичних множин кластерів 
морфометричних органів рослин.

Зокрема [8–10] запропоновані методи ав-
томатичного визначення кількісних характе-
ристик опушення листків. На думку авторів, 
в основі технологій високопродуктивного 
фенотипування рослин лежать методи оциф-
ровування морфологічних ознак. Розробка 
швидких і відносно точних методів авто-
матичного визначення фенотипових ознак 
необхідна для проведення експериментів з 
дослідження взаємозв'язку генотипу та фе-
нотипу, заснованих на аналізі тисяч рослин.

На базі даних методологічних рішень та 
методичних підходів багатьох інших авторів 
нами розроблена інноваційна модифікована 
система аналізу цифрових фотографій у ви-
гляді математичних матриць з диверсифікаці-
єю їх відповідно до правил матричного аналі-
зу у формалізовані статистичні візуалізовані 
графіки. Дані графіки у вигляді послідовних 
параметричних характеристик окремих 
компонентних ознак, а також їх системних 
взаємозв’язків надають змогу досліджува-
ти темпорально-онтогенетичний розвиток 
селекційних зразків у вигляді поліномів, 
кватерніонів, фракталів, зважених графів, 
нейромережевих карт Кохонена тощо, і зрів-
нювати їх між собою математично коректно. 
Таким чином, дана формалізована система 
дозволяє більш інформативно-верифіковано, 
значно продуктивніше і достовірніше (за су-
часними принципами доповненої реальності) 
проводити порівняльну характеристику се-
лекційних зразків, ніж в системі оковимірної 
аналогової оцінки. Адаптація методології за-
стосування принципів аналізу цифрових фото 
в системі селекції для отримання великих 
цифрових моделей селекційних зразків є ме-
тою даних досліджень.

Методика досліджень. Аналіз і обробку 
матричної інформації цифрових фотографій 
проводили відповідно до запропонованих ме-
тодик [2, 4, 11–14]. Експериментальні дані по 
визначенню параметричних даних рослин в 
селекційних розсадниках різного ієрархічно-
го рівня отримані на культурах: житі озимо-
му, люпині вузьколистому, пелюшці, карто-
плі впродовж 2011-2016 років. На першому 
етапі проводиться порівняльна характерис-
тика аналізу гістограм цифрових зображень 
еталона (з відомими параметричними ха-
рактеристиками господарських ознак) і екс-
периментального зразка. Кожному кольору 

відповідного органу рослини відповідає свій 
цифровий спектр на гістограмі, наприклад, в 
системі RGB, оцифрована різниця в спектрах 
свідчить про різницю в параметричних по-
казниках ознак еталону і зразка. Зразки, які 
становлять інтерес за параметрами ознак, 
надходять на другий етап аналізу. 

Сегментація –  одне з найголовніших 
завдань аналізу зображення, метою якого 
є отримання інформації, що містить зо-
браження. Ії важливість зумовлена тим, 
що це фактично один із перших етапів 
попередньої обробки зображення, який 
спотворює зображення. Тому його резуль-
тати мають вирішальне значення для всіх 
наступних етапів. Отримання кількісних 
характеристик зображених об'єктів, фор-
мування їхніх ознак, а також класифікація 
значною мірою залежать від сегментації 
зображення. Сегментацією називаються 
розбиття зображення на області, які не 
перетинаються між собою, але ця сукуп-
ність покриває всю площу зображення. Ці 
області є однорідними за деякою ознакою, 
одночасно вирізняючись між собою за ін-
шими. У більшості випадків задача сег-
ментації зображення не має однозначного 
розв'язку, тому універсального методу не 
існує. При виборі методу сегментації пови-
нен братись до уваги вид зображення, та-
ким чином, щоб закладена у методі модель 
найбільш точно відповідала зображеному 
об'єкту дослідження [12].

Ми в своїх дослідженнях також викорис-
товували методику вимірювання фракталь-
ної розмірності, яка здійснюється за допо-
могою квадро-дерев (quadtrees). Ця техніка 
являє собою регулярне квантування об'єкта 
за допомогою організації внутрішньої коор-
динати розміру. Геометричний образ фрак-
тального об'єкта заключається в квадрат. 
Далі квадрат розбивається на чотири рів-
новеликі частини. Відкидаються ті, які не 
містять частин об'єкта. Частини, що зали-
шилися, в свою чергу, розбиваються на чо-
тири частини, з яких відкидаються порожні. 
З рештою описана процедура повторюється. 
В результаті утворюється покриття фрактала 
квадратами меншого розміру у все більш 
зростаючому числі, тобто відтворюється 
процес обчислення розмірності Хаусдорфа 
– Безиковича [13–14].

Композитно-об'єднана інтегральна оцінка 
параметричних ознак сукупності зразків про-
ведена відповідно до методологічних прин-
ципів [15].
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результати досліджень. За результатами 
аналізу гістограм еталонних (з точним ви-
значенням параметрів господарських ознак 
шляхом інструментального обрахунку да-
них) і експериментльних зразків, отримані 
порівняльні дані у вигляді відсотків по спек-
тральному прояву кольору, який відповідає 
фізичному кольору конкретного органу рос-
лини. За співвідношенням відсотків вста-
новлюється коєфіціент, на який множиться 
реальний параметричний показник ознаки 
еталону, отримана похідна характеризує 
параметри експериментального зразка. За 
даною методикою проаналізовані тисячі 
зразків з високим ступенем достовірності 
отриманих експериментальних даних. За 
своєю швидкодією і продуктивністю даний 

метод значно переважає можливості баль-
ної оковимірної оцінки селекційних зразків 
(рис. 1).

Зразки, які становлять певний селекційний 
інтерес, в подальшому аналізуються в системі 
детальної сегментації зображень. Отримують-
ся електронно-цифрові журнали з записами 
параметрів ознак (довжина, ширина, площа 
тощо), виділених за кольором. На базі пара-
метричних баз даних створені великі цифрові 
моделі цінних селекційних зразків у вигляді 
графічно візуалізованих аналітичних площин 
або алгебраїчних множин (рис. 2).

Дані аналітичні моделі в подальшому 
можна математично коректно порівнювати, 
об’єднувати у велику гіперматричну модель, 
топологічно транспонувати тощо (рис. 3).

Рис. 1 Система аналізу кольорового спектру ознаки за гістограмою зображення

Рис. 2 Система аналізу кольорового спектру ознаки за сегментацією зображення
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Рис. 3 Параметричні стани рослин у вигляді статистично-математичних множин верифікова-
них для аналітичної обробки, 2011–2017 рр.

Значну перспективу становить система 
аналізу цифрових фото шляхом фракталізації 
зображень. Отримані матриці надають змогу 
обробляти отриману інформацію в системі 
нейромереж. На даному етапі ми аналізуємо 

дані про ступінь фрактальної заповненості 
певної площини (як гомоморфного афінного 
відображення реального об'єкта) біомасою, 
окремими органами рослини тощо у вигляді 
показника фрактальної розмірності D (рис. 4).
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За результатами багаторічних досліджень, 
починаючи з 2009 року, сформована статисти-
котека фенопараметричних ступенів розвитку 
компонентних ознак урожайності відповідно 
до умов вегетаційного періоду. Формування 
системного портрета тензорно градієнтної 
напруженості параметричного поля ознак за 
рівняннями Ван дер Поля, Лотки-Вольтери, Ло-
ренца надає змогу побудови прогностичних 

трендів урожаю. Таким чином, формування 
фазово параметричного портрета системи до-
зволяє, шляхом виявлення басейнів тяжіння 
оптимізованих взаємозв’язків компонентних 
ознак, побудувати велику цифрову модель 
емерджентних синергетичних атракторів на 
траєкторіях онтогенетичного розвитку сумації 
врожаю, що є надзвичайно актуальним в умо-
вах зміни клімату планети (рис. 5).

Рис. 4 Система аналізу кольорового спектру ознаки за фракталізацією зображення

Рис. 5 Статистикотека фенопараметричних ступеней розвитку компонентних ознак урожай-
ності селекційних номерів у конкурсному сортовипробуванні відповідно до умов вегетаційно-
го періоду та система нелінійного аналізу їх фазово–параметричних портретів, 2011–2015 рр.
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ВИСНОВКИ
Розроблено принципи і методологію форму-

вання великої інформаційної моделі параме-
тричного різноманіття зразків селекційних 
розсадників. Параметричні стани рослин на 
різних етапах онтогенезу в різних умовах веге-
тації зберігаються у вигляді в т. ч. цифрових 
фотографій. Аналіз даних цифрових масивів 
за правилами сегментації зображень або по-
рівняння гістограм об’єктів і еталонів (з відо-
мими параметрами ознак) дозволяє сформу-
вати математично коректні статистичні 
матриці. В подальшому дані матриці можна 
адитивно додавати, мультиплікативно пере-
множувати або транспонувати. Таким чином 
формується велика цифрова модель зразків і 
сортів у системі взаємозв’язків компонентних 
ознак при формуванні комплексної.

На даному етапі сформована статистико-
тека фенопараметричних ступенів розвитку 
компонентних ознак урожайності відповідно 
до умов вегетаційного періоду. Формування 
системного портрета тензорно градієнтної 
напруженості параметричного поля ознак за 
рівняннями Ван дер Поля, Лотки-Вольтери, 
Лоренца надає змогу побудови прогностичних 
трендів урожаю. Таким чином, формування 
фазово параметричного портрета системи 
дозволяє, шляхом виявлення басейнів тяжіння 
оптимізованих взаємозв’язків компонентних 
ознак, побудувати велику цифрову модель 
емерджентних синергетичних атракторів 
на траєкторіях онтогенетичного розвитку 
сумації врожаю, що є надзвичайно актуальним 
в умовах зміни клімату планети.
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постановка проблеми. Основним завдан-
ням сільськогосподарського виробництва є  
пошук нових підходів і рекомендацій, що га-
рантують екологічну безпеку його функціону-
вання [1, 2]. За даними літературних джерел 
і аналізу існуючої ситуації,  в останні роки 
у північних поліських районах поліпшення 
радіологічної ситуації майже не відбувається, 
що підтверджується даними забруднення 137Сs 
молока та м’яса. Пов’язано це з припиненням 
проведення агромеліоративних, агротехніч-
них і технологічних заходів, спрямованих 
на зниження надходження і накопичення 
радіонуклідів у рослини, що негативно по-
значається на якості сільськогосподарської 
продукції. Тому контроль за рівнем забруд-
нення радіонуклідами сільськогосподарської 
продукції повинен здійснюватись постійно. З 
метою зменшення  накопичення радіонуклідів 
у  сільськогосподарській продукції важливим 
є  пошук шляхів, які  запобігають міграції їх  
ланцюгом “рослина-тварина-людина” [3]. 

 Основним шляхом, що обмежує забруднення 
тваринницької продукції, є виробництво кормів 
з низьким вмістом радіонуклідів.  Поряд з цим, 
на  забрудненій радіонуклідами території,  го-
строю є проблема нестачі протеїну в кормах для 
сільськогосподарських тварин. Тому важливим 
питанням є розробка технологій вирощуван-
ня бобових кормових культур, які дають змогу 
отримувати нормативно чисті корми [3, 4]. 

 Відомо, що радіонукліди не впливають на 
величину урожаю травостою і вміст пожив-
них речовин в ньому, проте від  їх активної  
міграції залежить екологічна чистота корму 
[5]. Тому  наукову і практичну актуальність 
становлять дослідження, які  направлені на 
зниження концентрацїї радіонуклідів у  рос-
линах кормових  бобових культур,  що  виро-
щуються в зоні радіоактивного забруднення. 

У регіоні Полісся конюшина лучна (Trifolium 
pratensel) є традиційною кормовою бобовою 
культурою, травостій якої найчастіше викорис-
товується на сіно. Посіви її в структурі посівних 
площ займають провідне місце (25 %). На дру-
гому році користування 25-30 % конюшини 
лучної випадає з травостою, що обумовлюється 
її біологічними особливостями і кліматичними 
умовами поліського регіону. Вільні екологічні 
ніші в її посівах заростають сегетальною рос-
линністю. Бур’яни при скошуванні травостою 
разом з культурними рослинами потрапляють 
в сіно і є джерелом радіологічного забруднення. 
У науковій літературі та рекомендаціях про-
відних установ існує різноманітна інформація 
щодо нагромадження радіонуклідів бобовими 
кормовими культурами, в якій повідомляється, 
що вони мають здатність накопичувати вищу 
кількість радіонуклідів порівняно з злаковими 
культурами [4, 5, 6]. 

 Сегетальна рослинність є повноправним, 
невід’ємним, ценотичним компонентом будь 

ВПЛИВ СЕГЕТАЛЬНОЇ 
РОСЛИННОСТІ НА ФОРМУВАННЯ 
РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ   
СІНА КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ

Вступ. важливим є пошук шляхів, що запобігають міграції ра-
діонуклідів ланцюгом “рослина-тварина-людина”, які дадуть 
змогу зменшити накопичення їх у сільськогосподарській про-
дукції. Мета. дослідити на радіаційно забрудненій території 
поліського регіону особливості видової специфіки акумуляції 
радіонуклідів бур’янами в агроценозі конюшини лучної, та 
встановити ступінь їх загрози у формуванні травостою. Мето-
ди. Системного аналізу і синтезу, порівняння. Результати. ви-
кладено особливості накопичення радіонуклідів сегетальною 
рослинністю залежно від її видового складу та встановлений 
ступінь її радіоактивної небезпеки. в однорідних ґрунтово-клі-
матичних умовах і за однакової щільності забруднення грунту 
накопичення радіонуклідів фітомасою різних видів бур’янів 
змінюється в достатньо широкому діапазоні, що обумовлено 
їх фізіологічно-біохімічними особливостями, тобто генетич-
ними й еволюційними відмінностями, специфічною здатністю 
зв’язувати радіонукліди. Висновки. З метою удосконалення 

технологій виробництва нормативно безпечних кормів для тваринництва, які забезпечать отримання 
сіна конюшини лучної з низькою активністю радіонуклідів, придатного для використання на корм 
тваринам, необхідно поліпшувати склад травостою завдяки знищенню осередків найнебезпечніших ви-
дів, які мають здатність акумулювати підвищені рівні радіонуклідів (деревій звичайний і редька дика). 

ключові слова: дерново-підзолистий супіщаний грунт,  агроценоз конюшини лучної,  різні види бур’янів,  
радіонукліди, радіоактивна  небезпека.
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якого агроценозу, має власну структуру та еко-
лого-ценотичну стратегію розвитку і виступає 
як складна відкрита система [7]. Слід зазна-
чити, що бур’янове угруповання складається 
з різноманітних видів, які формують фітоцено-
тичне середовище і контролюють режим від-
носин в агрофітоценозі [8]. Зумовлюється це 
в першу чергу грунтово-кліматичними умова-
ми і біологією культури. Тому для отримання 
екологічно безпечного сіна конюшини лучної, 
необхідно враховувати накопичення радіону-
клідів різними видами бур’янів, які можуть 
потрапляти до нього разом з культурними 
рослинами. Однак, інформації та детальних 
досліджень з вивчення особливостей акумуля-
ції 137Сs сегетальною рослинністю в науковій 
літературі практично не зустрічається. 

 Практична значимість проблеми обумо-
вила основне завдання досліджень. Суть його 
полягала у вивченні на радіаційно забрудне-
ній території поліського регіону особливостей 
видової специфіки акумуляції радіонуклідів 
бур’янами, які найчастіше зустрічаються в 
агроценозі конюшини лучної, та встановити 
ступінь їх загрози в формуванні травостою, 
з метою створення технологій виробництва 
нормативно безпечної продукції для тварин-
ництва. Така інформація поповнить банк да-
них по радіологічних дослідженнях і дасть 
змогу приймати оперативно виважені рішен-
ня щодо вирощування бобових багаторічних 
трав на забрудненій радіонуклідами території.

Методика досліджень. Експериментальні 
дослідження проводились на радіоактивно за-
брудненій території в умовах Коростенського 
району Житомирської області на дослідному 
полі Інституту сільського господарства По-
лісся. Грунт під дослідом дерново-середньо-
підзолистий супіщаний, бідний на гумус 
(1,19-1,22%), з низьким вмістом увібраних 
основ (1,6-2,0 мг. екв/100 г ґрунту) та кислою 
реакцією ґрунтового розчину (рНКСІ 4,5-5,0). 
Питома активність 137Сs в орному шарі ґрунту 
становила - 410 Бк/кг, 40К - 506 Бк/ кг. 

Конюшина лучна, сіно якої використовуєть-
ся на корм тваринам, вирощувалась як підпо-
кривна культура на один укіс в 9-пільній зерно-
просапній сівозміні на фоні загальноприйнятої 
дози фосфорно-калійних добрив – Р60К60. 

 В агрофітоценозі конюшини лучної спочатку 
вивчався флористичний склад бур’янів, у резуль-
таті якого були визначені види, які є найбільш 
шкодочинними для даної культури і найчастіше 
зустрічаються в її посівах. 

 Відбір ґрунту і рослинних зразків різних 
видів бур’янів для радіологічного аналізу про-

водився згідно з загальноприйнятою методи-
кою. Питому активність 137Сs та 40К визначали 
у повітряно-сухих зразках ґрунту і рослин ме-
тодом гама-спектрометрії на приладі СЕГ-05. 
Відносна похибка вимірювання показників 
у зразках не перевищувала 15%. Коефіцієнт 
накопичення (КН) радіонуклідів рослинами 
розраховували як відношення питомої актив-
ності їх сухої речовини до його вмісту з одини-
ці ґрунту: КН = (Бк/кг повітряно-сухої маси 
рослин) / (Бк/кг повітряно-сухого ґрунту). 
Коефіцієнт переходу (КП) з ґрунту в рослини 
визначали як відношення активності радіо-
нуклідів з одиниці маси рослин до щільності 
забруднення ґрунту: КП = (Бк/кг повітряно-
сухої маси рослин) / (кБк/м2 щільності за-
бруднення ґрунту).

результати досліджень. Продуктивність 
конюшини лучної в середньому станови-
ла 77,5 ц/га сухої речовини з одного укосу. 
Ценотична участь бур’янів у агроценозі ко-
нюшини лучної другого року використання 
оцінювалась у відсотках проектного покриття 
і становила 25-30%. Встановлено, що у дано-
му агроценозі зустрічається 29 різних видів 
бур’янів, типових для даного регіону. На пері-
од цвітіння конюшини бур’яновий компонент 
формує фітомасу вагою 990 г/м2. Серед ви-
дового угруповання виявилося, що 18 видів 
бур’янів є найпоширенішими компонентами 
агроценозу. Тому, саме у сухій масі цих видів 
визначалась питома активність радіонуклідів.

 Відомо, що інтенсивність накопичення 
радіонуклідів будь якими рослинами тісно 
пов’язана з щільністю забруднення ґрунту і 
його фізико-хімічними і агрохімічними влас-
тивостями. Слід зазначити, що дерново-підзо-
листий супіщаний, на якому вирощувалась ко-
нюшина лучна, має низьку ємкість поглинання, 
відповідно низьку здатність зв’язувати радіону-
кліди, сприяє високій їх міграції і акумуляції 
в рослинах. У зв’язку з цим на забрудненому 
радіонуклідами легкому за гранулометричним 
складом супіщаному ґрунті підзолистого типу 
виникає ризик отримати сіно багаторічних 
трав з перевищенням допустимих рівнів.

За даними радіологічних спостережень, при 
щільності забруднення грунту 137Сs 60 кБк/м2 у 
сухій масі різних видів бур’янів питома актив-
ність цього радіонукліда варіювала в межах 
27,3-136,0 Бк/кг з коефіцієнтами накопичення 
0,07-0,33 і коефіцієнтом переходу з ґрунту в 
рослини 0,45-2,24 (табл. 1). Винос 137Сs різни-
ми видами бур’янів становить 6,7-33,2 % за рік 
від середнього показника питомої активності 
орного шару ґрунту (410 Бк/кг).
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 На рисунку 1 представлені показники пи-
томої активності 137Сs у фітомасі різних ви-
дів бур’янів, які розміщені в ранжовий ряд 
за ступенем збільшення накопичення в них 
радіонуклідів. Дослідження показали, що за 
однорідних умов вирощування конюшини луч-
ної й однакової щільності забруднення 137Сs 
ґрунту різні види бур’янів, що зустрічаються 
в її посівах, акумулюють неоднакову кількість 
радіонукліду, що є важливим при оцінюванні 
радіаційної ситуації. Залежно від виду бур’янів 
накопичення рослинами 137Сs за однакових 
умов різниться майже в 5 разів. Це дає змогу 
вважати, що радіоактивне забруднення різних 
видів бур’янів визначається генетичними та 
еволюційними їх відмінностями, внаслідок 
різної в них інтенсивності потоків радіону-
клідів. Тому нами зроблена спроба умовно 
поділити види бур’янів, що найчастіше зу-
стрічаються у фітоценозі конюшини лучної, 
за ступенем радіаційної небезпеки на 3 групи.

І. Види бур’янів, які характеризуються най-
меншим рівнем накопичення 137Сs до (50 Бк/
кг). До цієї групи належить 4 види бур’янів: бе-
різка польова (Convolvulus arvensis L.), метлюг 
звичайний (Apera spica – venti), просо куряче 
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.), пирій по-
взучий (Agropyrum repens). Питома активність 
137Сs в цих видах бур’янів варіювала в межах 
27,3-47,6 Бк/кг з коефіцієнтами накопичення 
радіонукліда 0,07-0,12. Коефіцієнти переходу 
137Сs з ґрунту в зазначені види бур’янів стано-

вили 0,45-0,78 і були вони в 6,4-6,7 раза вищі, 
ніж коефіцієнти накопичення.

ІІ. Види бур’янів, які характеризуються се-
реднім рівнем накопичення 137Сs (50-100 Бк/
кг). Ця група бур’янів виявилася найчисленні-
шою, включає 12 видів: подорожник великий 
(Plantago major L.), волошка синя (Centaurea 
cyanus L.), лобода біла (Chenopodium album 
L.), осот городній (Sonchus oleraceus L.), фіал-
ка польова (Viola arvensis Murr.), подорожник 
вузьколистий (Plantago lanceolato), ромашка 
непахуча (Matricaria perforata Merat.), галінсо-
га дрібноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.), 
злинка канадська (Erigeron Canadensis L.), 
гірчак шорсткий (Polygonum scabrum), осот 
рожевий (Cirsium arvense (L.) Scop.), грицики 
звичайні (Capsela bursa pastoris (L.) Medic.) з 
діапазоном активності в них 137Сs 50,3-97,2 
Бк/кг, коефіцієнтами накопичення 0,12-0,24. 
Коефіцієнти переходу 137Сs з ґрунту в зазна-
чені види бур’янів становили 0,83-1,60, що в 
6,6-7,1 раза більше порівняно з коефіцієнтами 
накопичення.

ІІІ. Види бур’янів, які характеризуються 
підвищеним рівнем накопичення 137Сs (біль-
ше 100 Бк/кг). До цієї групи належать два 
види бур’янів: деревій звичайний (Achillea 
millefolium L.) і редька дика (Raphanus 
rafanistrum) з діапазоном активності в них 
137Сs 106-136 Бк/кг, коефіцієнтами накопи-
чення 0,26-0,33. В зазначених видах бур’янів 
коефіцієнти переходу 137Сs з ґрунту в рослини 
були найвищі порівняно з зазначеними вище 

 Рис. 1 Питома активність137Сs у фітомасі різних видів бур’янів
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1. Коефіцієнти переходу та накопичення 137Сs і 40К в суху масу різних видів бур’янів на дерно-
во-підзолистому супіщаному ґрунті

видами і становили 1,74-2,24 м2. Коефіцієн-
ти переходу 137Сs в рослини зазначених ви-
дів перевищували коефіцієнти накопичення 
в 6,7-6,8 раза. 

Слід відмітити, що найменшим рівнем за-
бруднення 137Сs характеризуються представ-
ники родини тонконогових і березкових, а 
найвищим - капустяні. Відносно помірну кіль-
кість цього радіонукліду накопичують види з 
таких родин, як фіалкові, лободові, подорож-
никові, гречкові й айстрові.

Спостереження за активністю природно-
го радіонукліда 40К в повітряно-сухій масі 
бур’янів показали, що активність цього 
радіоактивного елемента змінювалася за-
лежно від видового складу бур’янів з вели-
кою амплітудою коливань - 110-2180 Бк/
кг і переважала активність 137Сs в 4-16 ра-
зів. Варіювання зазначеного радіонукліда 
становило 44,4 % при середньому значенні 
1176,1 Бк/кг. Найменшим коефіцієнтом пе-
реходу 40К в біомасу рослин характеризува-
лися подорожник вузьколистий (Plantago 
lanceolato), ромашка непахуча (Matricaria 
perforata Merat.) і галінсога дрібноквітко-
ва (Galinsoga parvif lora Cav.) - 1,47-2,0, а 
найвищим - злинка канадська (Erigeron 
Canadensis L.) - 29,1. 

Отримана інформація про інтенсивність 
надходження радіонуклідів з грунту в росли-
ни різних видів бур’янів та їх накопичення ви-
значає можливість їх присутності в травостої. 
Найнебезпечнішими виявилися види бур’янів, 
що належать до 3-ї умовної групи, оскільки 
вони акумулюють 137Сs більше 100 Бк/кг. Це 
вказує на те, що наявність у травостої коню-
шини лучної видів бур’янів, які відносяться 
до такої групи, зокрема деревію звичайного 
(Achillea millefolium) і редьки дикої (Raphanus 
rafanistrum) може спричиняти значне підви-
щення забруднення радіонуклідами сіна, що 
використовується на корм тваринам. З метою 
зниження негативного впливу бур’янів на агро-
ценоз конюшини лучної необхідно планувати 
заходи, спрямовані на знищення в першу чергу 
найнебезпечніших перерахованих вище видів. 

Відомо, що сіно конюшини лучної стає 
придатним для використання без обмежень, 
коли активність 137Сs в ньому не перевищує 
200 Бк/кг. В умовах досліду сіно конюшини 
лучної накопичувало 137Сs в середньому 168 
Бк/кг з коефіцієнтом переходу в культурні 
рослини 0,41. Тобто сіно конюшини лучної, 
по забрудненню даним радіонуклідом, від-
повідає нормам ДР-97. Вивчення активності 
137Сs у сухій масі різних видів бур’янів по-
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Зважаючи на результати досліджень мож-
на константувати, що в однорідних ґрунтово-
кліматичних умовах і за однакової щільності 
забруднення грунту накопичення радіонуклідів 
фітомасою різних видів бур’янів змінюється в до-
статньо широкому діапазоні, що обумовлено їх 
фізіологічно-біохімічними особливостями, тобто 
генетичними та еволюційними відмінностями, 
специфічною здатністю зв’язувати радіонукліди. 

 В поліському регіоні на дерново-підзолисто-
му супіщаному ґрунті з середньою щільністю 
забруднення 60 кБк/м2 проблеми наднорма-
тивного забруднення сіна конюшини радіону-
клідами не існує. Конюшину лучну можна ви-

рощувати в сівозміні, як підпокривну культуру 
без обмежень, незважаючи на присутність 
бур’янів у травостої, й отримувати сіно з до-
пустимою активністю радіонуклідів.

З метою удосконалення технологій вироб-
ництва нормативно безпечних кормів для 
тваринництва, які забезпечать отримання 
сіна конюшини лучної з низьким накопиченням 
радіонуклідів, придатного для використання 
на корм тваринам, необхідно поліпшувати 
склад травостою завдяки знищенню осередків 
найнебезпечніших видів бур'янів, які мають 
здатність акумулювати підвищені рівні ра-
діонуклідів (деревій звичайний і редька дика).

казало, що вони накопичують радіонуклідів 
менше (27,3-136 Бк/кг) допустимого рівня. 
Тому їх присутність в травостої конюшини 

лучної не впливає на одержання сіна з допус-
тимим вмістом радіонуклідів і не спричиняє 
небезпеки для тварин. 
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На думку екс-міністра аграрної політики і 
продовольства України Тараса Кутового: “Бо-
бові – це направлення, в якому є значні пере-
ваги по створенню доданої вартості. Багато 
зроблено для того, щоб Україна мала міцний 
експортний потенціал і ми в лідерах. Коли ми 
говоримо про світову потребу в протеїні, то з 
обмеженим фінансуванням ми можемо вийти 
на суттєвий результат. Експортний потенціал 
України, особливо в контексті бобових, ви-
користано тільки на 10%”. Тому дослідження, 
які направлені на удосконалення технологіч-
них процесів вирощування бобових культур, 
не втрачають своєї актуальності.

Останнім часом все більшу увагу фахівців 
привертають заходи, спрямовані на розробку 
прийомів комплексного застосування мікро-
організмів різних груп та листкового піджив-
лення рідкими мінеральними добривами, які 
позитивно впливають на фізіологічні процеси 
в рослинах, їх продуктивність. Це вимагає 
всебічної оцінки та вивчення взаємодії рос-
лин та нових видів добрив, що може значно 
підвищити ефективність вирощування куль-
тури [1, 2 ,3, 4].

Пелюшка відрізняється більшим еколо-
гічним оптимумом по відношенню до агро-
екологічних умов вирощування. Проте, ця 
культура нова і недостатньо вивчена, як при 

вирощуванні на зелений корм, так і на насін-
ня. Не вивчено вплив комплексних обробок, 
як фактор, що дозволяє впливати на про-
дуктивність та якість корму. У зв’язку з цим 
метою наших досліджень було встановлення 
впливу обробки насіння біо- та нанопрепара-
тами в комплексі з позакореневим піджив-
ленням рідкими мінеральними добривами 
на формування врожайності зеленої маси 
пелюшки в умовах центрального Полісся.

Мета і завдання. Мета досліджень поля-
гала в удосконаленні існуючих технологій 
вирощування нових сортів пелюшки власної 
селекції за рахунок нових видів біо-, нано-
препаратів та рідких мінеральних добрив в 
умовах Полісся України. Оптимізація енер-
гетичних витрат, зниження техногенного 
навантаження на ґрунт при вирощуванні 
пелюшки на зелений корм, отримання еко-
логічно чистої продукції.

Матеріал і методика: Дослідження про-
водились в трифакторному досліді протягом 
2013-2015 рр. на дослідному полі Інституту 
сільського господарства Полісся НААН. Ґрунт 
дослідної ділянки дерново-підзолистий супі-
щаний, який містить 1,15% гумусу; 6,5 мг/
кг фосфору; 8,1 мг/кг калію; 1,4 кальцію на 
100 г. ґрунту; рНсол - 4,5.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 
ПЕЛЮШКО-ВІВСЯНИХ СУМІШЕЙ НА 
ЗЕЛЕНИЙ КОРМ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

Вступ. останнім часом все більшу увагу фахівців привертають 
заходи, спрямовані на застосування нових систем удобрення, 
які позитивно впливають на фізіологічні процеси в рослинах, 
їх продуктивність. Мета і завдання. Мета досліджень поляга-
ла в удосконаленні існуючих технологій вирощування нових 
сортів пелюшки власної селекції за рахунок нових видів біо-, 
нанопрепаратів та рідких мінеральних добрив. Матеріал та 

методика досліджень. в умовах центрального полісся проводилось удосконалення технологій ви-
рощування сумішок пелюшки з вівсом на зелений корм. Результати досліджень. встановлено, що 
обробка насіння забезпечує високу врожайність сухої маси рослин пелюшко-вівсяної сумішки 4,0 і 
4,3 т/га; позакореневе підживлення рослин рідкими мінеральними добривами дозволяє отримати 
врожай сухої маси на рівні 4,0-4,4 і 4,3-4,8 т/га; комплексне поєднання в технології обробки насіння з 
позакореневим підживленням забезпечує формування врожаю сухої маси на рівні 4,0-5,5 т/га і 4,2-5,0 
т/га; застосування передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення комплексом з рід-
ких мінеральних добрив та нанопрепрату забезпечує врожай сухої маси 4,0-5,0 і 4,3-5,6 т/га залежно 
від фази збирання. удосконалені системи удобрення забезпечили ріст продуктивності на 10-43% та 
знизили собівартість зеленого корму на 11-24%. Висновки. розроблено та рекомендовано нові удо-
сконалені технології вирощування пелюшко-вівсяної сумішки з використанням біо-, нанопрепаратів 
та рідких мінеральних добрив.

ключові слова: пелюшко-вівсяна сумішка, біопрепарати, рідкі мінеральні добрива, позакореневе 
підживлення, кормова продуктивність, кормова цінність
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Схема досліду представлена в таблиці 2. Роз-
міщення ділянок послідовне. Площа ділянки: 
загальна – 25 м2, облікова – 20 м2. Повторність 
досліду 4-кратна. Добрива внесені загальним 
фоном Р60К90 під передпосівну культивацію. 
Використання на зелений корм. В досліді ви-
сівалась суміш: пелюшка 1,2 млн. сх. н. (сорт 
Зв'ягельська) + овес 2,3 млн. сх.  н (сорт Чер-
нігівський-28).

В дослідах для обробки насіння використо-
вували наступні препарати: Азотофіт норма 
використання 200 мл/т (біоактиватор, діючою 
речовиною якого є бактерія Azotopobacter 
chroococcum; продукує біологічно активні 
речовини, гормони росту та макро- і мікро-
елементи, необхідні для розвитку рослин; має 
фунгіцидні властивості, пригнічує ріст фітопа-
тогенної мікрофлори); Фітоцид 1 л/т, (діючою 
основою якого є живі клітини і спори природ-
них бактерій Bacilluss subtillis); нанопрепарат 
Сизам 1,4 кг/т (комплекс солей макро- і мікро-
елементів, які стимулюють роботу грибів-ендо-
фітів у прикореневій зоні або безпосередньо в 
самій рослині). Для позакореневого піджив-
лення посівів використано наступні препарати: 
рідкі мінеральні добрива – Росток-бобові (N – 
80 г/л, MgO, SO3, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo) норма 
внесення 2 л/га; Росток-плодоношення (P2O5-
100, К2О-200 г/л, SO3, Mo) 2 л/га; Росток-ма-
кро (N – 60, Р2О5 – 120, K2О-60 г/л, MgO, SO3, 
Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo.) – норма внесення 2 л/га; 
нанопрепарат Сизам 1,52 кг/га. Всі живильні 
складові повністю розчинні у воді.

Позакореневе підживлення рослин пелюш-
ки проводили в дві активні фази росту рос-
лин: перше – у фазі гілкування; друге – у фазі 
бутонізації-початку цвітіння.

Методика проведення досліджень прово-
диться згідно з “Методики проведення дослі-
дів з кормовиробництва”, 1994 [6] за такими 
показниками:

- польова схожість насіння (Пс, %) за фор-
мулами:

Пс= С/Нс  100, або Пс=С/НЛс10000,
де С- кількість сходів на ділянці; Нс - кіль-

кість висіяного схожого насіння у бобових без 
обліку твердих насінин; Н - кількість всього 
висіяного насіння; Лс – лабораторна схожість 
насіння (у бобових без обліку твердих на-
сінин), %;

- висоту травостою визначали – вимірю-
ванням висоти рослин в період обліку вро-
жаю (на кожній ділянці двох несуміжних по-
вторень проводили 10-20 вимірювань);

- урожай надземної біомаси визначали 
укісним;

- фенологічні спостереження проводили 
для визначення часу настання та тривалос-
ті основних фаз росту та розвитку рослин і 
впливу агротехнічних і екологічних факторів 
на проходження цих процесів відмічали: на 
вівсі - посів, сходи, кущення, викидання во-
лоті, молочна стиглість, технічна стиглість; 
на пелюшці - посів, сходи, гілкування, буто-
нізація, цвітіння, утворення бобів, зелена, 
воскова і повна стиглість;

- відбір рослинних зразків - проводили в 
період обліку врожаю (зразки відбирали на 
двох несуміжних повтореннях з усіх варіантів 
досліду);

- вміст абсолютно сухої речовини в рос-
линах визначали з кожного варіанту досліду 
шляхом висушування двох наважок по 100г 
до постійної маси при температурі 1050С. 

де М – маса порожнього бюкса, г; М1 – 
маса бюкса з наважкою до висушування, г; 
М2 – маса бюкса з наважкою після висушу-
вання, г.

Визначення хімічних показників якості 
зеленого корму проводили в сертифікованій 
агрохімічній лабораторії Інституту сільсько-
го господарства Полісся НААН (свідоцтво 
про атестацію № 092/13 від 02.09.2013 р.). 
Хімічні аналізи виконували за наступними 
методами: азот – методом К'єльдаля; жир – 
методом Рушковського Ф. В., сира кліткови-
на   Генеберга і Штомана; сира зола сухого 
озолення; фосфор за Кірсановим – колори-
метричним; калій (фотометричний метод); 
уміст безазотових екстрактивних речовин 
(БЕР) визначали розрахунковим методом. 
Розрахунок поживності кормів у кормових 
одиницях проводили за показниками про-
дуктивної дії в них [7].

Агротехніка вирощування пелюшки – за-
гальноприйнята для зони Полісся.

результати досліджень. Погодні умови в 
роки проведення досліджень 2014-2015 рр. 
характеризувалися довготривалими посуш-
ливими періодами. В порівнянні до середньо-
багаторічних показників встановлена менша 
кількість опадів на 13-97 %. Поряд з тим тем-
пература була вища за середньобагаторічні 
дані в середньому на 0,2%. Відповідно по-
казники ГТК були нижчі одиниці   0,02-0,87 
(за винятком травня місяця 2014 р. – 2,52, 
2015 р. – 1,41).

Аналіз показників густоти сходів пелюш-
ки показав, що польова схожість насіння в 
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середньому за два роки була на рівні 85,6-
88,9 %, вівса – 66,8-75,4 % (табл. 1). Обробка 
насіння бобового компоненту забезпечила 
підвищення густоти стояння рослин пелюш-
ки відносно контролю на 1,7-4,0 шт./м2 або 
2-4% , вівса – 3,6-13,0 шт./м2 або 2-13 %. Най-
вища польова схожість насіння пелюшки 88,9 
% та вівса 75,4 % встановлена на варіанті з 
обробкою насіння біопрепаратом Фітоцид, 
що на 2-5 і 7-13 % вища за інші варіанти об-
робки та на 4-13 % до контролю.

Висота рослин залежно від фаз розвитку 
та факторів впливу в середньому за два роки 
була в межах: пелюшки 62-90 см, вівса 77-
91 см. Проведені дослідження показали, що 
обробка насіння різними препаратами по-
зитивно впливала на ріст та розвиток рослин 
пелюшко-вівсяної сумішки. В середньому за 
роки досліджень встановлено, що обробка 
насіння пелюшки біо- та нанопрепаратом 
сприяла росту рослин у висоту: у фазі цві-
тіння до 7 % та утворення бобів до 6 %. Про-
ведення тільки позакореневого підживлення 
рослин рідкими мінеральними добривами, 
які містять в складі азот, збільшило висоту 
стеблостою залежно від фаз розвитку на 6 
та 3 %, які містять фосфор та калій – на 9 
та 8; які містять азот, фосфор та калій – на 
11 та 12 %. Проведення обробки насіння та 
підживлення рослин рідкими мінеральними 
добривами сприяло росту рослин у висоту у 
фазі цвітіння на 8-10 % (N), 11-12 (РК), 12-
14 % (NРК), у фазі утворення бобів на 7-10, 
10-13, 10-14 % порівняно з контрольним ва-
ріантом. При застосуванні обробки насіння і 
позакореневого підживлення рослин рідкими 
мінеральними добривами в комплексі з на-
нопрепаратом Сизам відмічено збільшення 
висоти до контролю у фазі цвітіння на 5-18, 
у фазі утворення бобів на 8-19 %.

Порівнюючи сумісне використання біо-
інокулянтів і підживлення рослин рідкими 
мінеральними добривами в комплексі з на-
нопрепаратом Сизам, до варіантів лише з об-

робкою насіння біоінокулянтів та підживлен-
ня рослин рідкими мінеральними добривами 
висота пелюшки підвищилась на 1,7-7,1 см 
(2-11 %) та 2,3-6,7 см (3-9 %) залежно від 
фаз розвитку.

За результатами проведених досліджень 
встановлено, що продуктивність рослин за-
лежала від погодних умов вегетації та дослі-
джуваних факторів.

Встановлено, що застосування передпо-
сівної обробки насіння пелюшко-вівсяної су-
мішки біо- та нанопрепаратами (Азотофіт, 
Фітоцид і Сизам) забезпечило збільшення 
кормової продуктивності до 14%. Найкра-
щим препаратом для інокуляції насіння рос-
лин пелюшки в умовах Полісся виявився біо-
препарат Азотофіт, де сформовано врожай у 
фазі цвітіння 20,1 зеленої та 4,0 т/га сухої 
маси, у фазі утворення бобів – 19,3 та 4,3 т/
га, що вище на 10-14 % до контрольного ва-
ріанту та на 3-14 % за інші варіанти досліду 
з обробкою насіння (табл. 2, 3).

Підвищення врожайності сільськогоспо-
дарських культур є найважливішою задачею 
агровиробника. Вирішити її можливо тільки 
при зваженому підході до агротехніки виро-
щування, у якій живлення рослин відіграє 
найважливіше місце. Позакореневе піджив-
лення – один із шляхів, який дає можливість 
підвищити врожайність культур.

Проведення позакореневого підживлення 
рослин рідкими мінеральними добривами, 
які містять у складі азот, забезпечило збіль-
шення врожайності сухої маси пелюшко-ві-
всяної сумішки залежно від фаз розвитку 
на 14 і 10 %; які містять фосфор та калій 
– на 17 і 23 %; які містять азот, фосфор та 
калій – на 26 і 13 % до контрольного варі-
анту (табл. 2.). Найбільшу продуктивність 
рослин пелюшко-вівсяної сумішки забезпе-
чив варіант з позакореневим підживленням 
рослин рідкими мінеральними добривами, 
які містять у складі азот, фосфор та калій, 
де врожай становив у фазі цвітіння 21,4 зе-
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леної та 4,4 т/га сухої маси, що вище на 26 
% за контрольний варіант та на 7-10 % за 
інші варіанти підживлення. У фазі утворення 
бобів за кормовою продуктивністю кращим 
був варіант з позакореневим підживленням 
фосфорно-калійним рідким мінеральним до-
бривом, де врожай становить 20,6 зеленої 
та 4,8 т/га сухої маси, що вище на 23 % за 
контрольний варіант та на 9-12 % за інші 
варіанти досліду.

Комплексне поєднання передпосівної об-
робки насіння біоінокулянтами (Азотофіт, 
Фітоцид і Сизам) та позакореневим піджив-
ленням рослин рідкими мінеральними добри-
вами забезпечило підвищення врожайності 
рослин пелюшко-вівсяної сумішки по сухій 
масі при збиранні у фазі цвітіння на 20-29 % 
(N), 37-43 (РК), 26-36 % (NРК), у фазі утво-
рення бобів відповідно на 18-28, 28-41, 3-28 
% порівняно до контрольного варіанту. За 
такою системою удобрення, незалежно від 
фази збирання, кращим показав себе варіант, 
де проводили передпосівну обробку насін-
ня біопрепаратом Азотофіт та позакореневе 
підживлення рослин рідкими мінеральними 
добривами PK в дві активні фази розвитку 
рослин пелюшки. Врожайність на даному 
варіанті становила 23,7 і 22,9 т/га зеленої 
та 5,0 і 5,5 т/га сухої маси, що на 43 і 41 % 
більше порівняно до контрольного варіанту 
та на 4-22 і 4-38 % за інші варіанти з систе-
мами удобрення.

Передпосівна обробка насіння пелюшко-
вівсяної сумішки препаратами (Азотофіт, 
Фітоцид і Сизам) та комплексним піджив-
ленням рослин рідкими мінеральними до-
бривами з нанопрепаратом Сизам забезпе-
чило підвищення врожайності сухої маси при 
збиранні у фазі цвітіння на 23-43 % (N), 24-40 
(РК), 33-43 % (NРК), у фазі утворення бобів 
відповідно на 21-33, 23-33, 33-44 % порівняно 
до контрольного варіанту.

Порівнюючи застосування біопрепаратів 
разом із підживленням рослин комплексом 
з рідкими мінеральними добривами та на-
нопрепаратом Сизам, до варіантів з передпо-
сівною обробкою насіння біопрепаратами та 
підживлення рослин рідкими мінеральними 
добривами продуктивність пелюшко-вівсяної 
сумішки підвищилась по сухій масі на 0,1-0,7 
т/га (3-18 %) та 0,3-1,2 т/га (5-29 %) залежно 
від фаз розвитку.

Показники поживної цінності свідчать 
про те, що збір кормових одиниць та пере-
травного протеїну в урожаї пелюшко-вівся-
ної сумішки збільшувався при застосуванні 

біопрепаратів, рідких мінеральних добрив 
та нанопрепаратів (табл. 4). Так, обробка 
насіння біопрепаратами при збиранні на 
зелений корм у фазі цвітіння та утворення 
бобів сприяла збільшенню збору кормових 
одиниць на 2 та 7-8 % (3,05 та 3,42-3,46 т/га) 
порівнянно до контролю. Проведення позако-
реневого підживлення сприяло збільшенню 
збору кормових одиниць в зеленому кормі у 
фазі цвітіння та утворення бобів на 9-19 та 
8-22 % (3,24 та 3,55-3,89 т/га). Комплексне 
поєднання двох факторів – на 9-41 та 8-41 % 
(3,24-4,20 та 3,46-4,49 т/га).

 Застосування у комплексі передпосівної 
обробки насіння біопрепаратами та поза-
кореневого підживлення рідкими мінераль-
ними добривами з нанопрепаратом Сизам 
збір кормових одиниць в зеленому кормі у 
фазах цвітіння та утворення бобів збільшився 
порівняно до контролю на 6-45 та 12-51 % 
(3,15-4,33 та 3,58-4,82 т/га).

При вивченні впливу біопрепаратів та по-
закореневого підживлення в період вегетації 
на вміст важких металів в рослинах пелюш-
ко-вівсяної сумішки було встановлено, що 
вміст міді (3,18-5,26 мг/кг), цинку (9,15-
16,15), кадмію (0,02-0,06 мг/кг) у зелених 
кормах не перевищував гранично допусти-
мих рівнів.

Економічна оцінка технологій вирощу-
вання пелюшко-вівсяної сумішки на зеле-
ний корм дозволила оцінити за собівартістю 
зеленого корму і виділити для виробництва 
найкращі. Так, використання біопрепарату 
Азотофіт для передпосівної обробки насіння 
забезпечило виробництво зеленого корму 
найнижчої собівартості у фазу цвітіння  237, 
у фазу утворення бобів  245 грн/т з умовно 
чистим прибутком на рівні 269 та 680 грн/га. 
При застосуванні позакореневого підживлен-
ня рослин рідкими мінеральними добривами 
собівартість зеленого корму, незалежно від 
фази збирання, становила 224-251 грн/т з 
умовно чистим прибутком 111-997 грн/га. 
При комплексному поєднанні передпосівної 
обробки насіння біопрепаратами та поза-
кореневим підживленням рослин рідкими 
мінеральними добривами у дві активні фази 
розвитку рослин (гілкування та бутонізація-
початок цвітіння пелюшки) найнижчу собі-
вартість зеленого корму 212 та 224 грн./т 
встановлено на варіантах з обробкою насіння 
Сизам та підживленням рослин рідким міне-
ральним добривом, яке містить в складі азот  
Росток-бобові (умовно чистий прибуток – 878 
та 1213 грн/га).
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Таким чином, аналіз урожайних та еконо-
мічних даних показує, що в технологіях ви-
рощування тільки з обробкою насіння слід 
застосовувати біопрепарат Азотофіт, що 
забезпечує високу врожайність сухої маси рос-
лин пелюшко-вівсяної сумішки 4,0 і 4,3 т/
га незалежно від фази збирання, що вище за 
базову технологію на 10 і 14 %; та знижує со-

бівартість 1т пелюшко-вівсяної сумішки на 
11 і 12 %, яка становить 236,6 і 244,8 грн/т 
з рентабельністю виробництва 5,7 і 14,4 %.

В технологіях із застосуванням тільки по-
закореневого підживлення рослин при збиранні 
на зелену масу в фазі цвітіння необхідно ви-
користовувати рідкі мінеральні добрива, до 
складу яких входить азот, фосфор та калій 

При застосуванні обробки насіння пелюш-
ко-вівсяної сумішки біопрепаратами (Азото-
фіт, Фітоцид і Сизам) з підживленням в комп-
лексі рідкими мінеральними добривами і 
нанопрепаратом Сизам низьку собівартість 
зеленого корму 250 грн/т у фазі цвітіння отри-
мано на варіантах з обробкою насіння біопре-
паратами Азотофіт і Фітоцид та підживленням 
рослин рідким мінеральним добривом, яке 

містить в складі фосфор і калій (Росток-пло-
доношення) в комплексі з нанопрепаратом 
Сизам (умовно чистий прибуток – 9 грн/га). 
У фазі утворення бобів найменшу собівартість 
зеленого корму 261 грн/т забезпечив варіант 
з обробкою насіння біопрепаратом Азотофіт 
та підживленням рослин рідким мінеральним 
добривом, яке містить в складі азот (Росток-
бобові) в комплексі з нанопрепаратом Сизам.

4. Вплив інокуляції насіння та позакореневого підживлення в період вегетації на якість корму 
рослин пелюшко-вівсяної сумішки, в середньому за 2014-2015 р.
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(Росток-макро), а в фазі утворення бобів – 
фосфор та калій (Росток-плодоношення), це 
дозволяє отримати врожай сухої маси на рівні 
4,0-4,4 та 4,3-4,8 т/га. Приріст урожаю до 
базової технології становить 14,0-26,0 % і 
10-23 %. Застосування позакореневого піджив-
лення дозволяє знизити собівартість зеленого 
корму на 17 %, яка становить 231,6 грн/т з 
рентабельністю виробництва 20,9 %.

В технологіях при комплексному прове-
денні робіт слід проводити обробку насіння 
біопрепаратом Азотофіт та позакореневе 
підживлення рослин рідкими мінеральними 
добривами Росток-плодоношення (PK), що 
дозволяє отримувати врожай сухої маси на 
рівні 4,0-5,5 т/га і 4,2-5,0 т/га, залежно від 

фази збирання. Приріст урожаю до базової 
технології становить 3-41 % і 20-43 %. Це 
дозволяє знизити собівартість корму на 23 
і 24 %, яка становила 205,5 і 211,8 грн/т з 
рентабельністю 21,6 і 32,2 % та конкурен-
тоздатністю моделі технології 1,01 і 1,03.

В технологіях з використанням нанопрепа-
рату слід проводити передпосівну обробку на-
сіння нанопрепаратом Сизам та позакорене-
ве підживлення рослин рідкими мінеральними 
добривами Росток-макро (NPK) з нанопрепа-
ратом Сизам, що дозволяє отримати врожай 
сухої маси в фазі цвітіння та утворення бобів 
на рівні 4,0-5,0 і 4,3-5,6 т/га, знизити со-
бівартість корму на 24 %, яка становить 
276,4 грн/т з рентабельністю 1,3 %.
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вступ. Овес — це культура, яка добре росте 
на легких збіднених ґрунтах, є невибагливою до 
попередників, та є однією з основних культур під 
яку здійснюють підсів багаторічних трав, викорис-
товується, як універсальна культура для харчуван-
ня людей, годівлі тварин, птиці, крім того вона є 
однією з найбільш поживних хлібних злаків, зо-
крема має високий вміст білку. Зерно вівса має 
високі енергетичні і поживні властивості, що дає 
змогу використовувати його в якості дієтичного та 
дитячого харчування. В тваринництві 1 кілограм 
вівса прирівнюють до однієї кормової одиниці,  це 
і є еталоном для встановлення поживності кормів. 

На формування продуктивності вівса в аг-
роценозі діють ряд факторів, які можуть бути 
як регульовані, так і не регульовані. З регульо-
ваних факторів одне з провідних місць займає 
система удобрення, яка в сучасних умовах по-
винна базуватися на принципі оптимально-мі-
німальної збалансованості. Тобто, з одного боку, 
відповідати біологічним потребам рослини з 
іншого — корелюватись з ґрунтовими показ-
никами. Нестача мікроелементів для рослин 
може компенсуватися за рахунок застосування 
мікродобрив, які не тільки сприятимуть підви-
щенню врожайності, а й поліпшенню якісних 
показників [2, 7, 11]. Тому нами на базі науко-
во-дослідного стаціонару в короткоротаційній 
сівозміні був закладений дослід по вивченню 
впливу різних систем удобрення в поєднанні з 
мікродобривами та біопрепаратом.

постановка проблеми. З хлібних злаків овес 
є одним із найбільш поширених у світі, в зв’язку 

з тим, що його зерно характеризується висо-
кими кормовими та харчовими якостями [8; 
9]. Однак однією з причин низької врожайності 
даної культури є відсутність системного підходу 
щодо технологічних аспектів його вирощування 
з урахуванням біологічних особливостей куль-
тури.

Багато дослідників вважають, що овес, по-
рівняно з іншими зерновими культурами, не 
досить вибагливий до поживного режиму ґрунту 
[8]. Інші [1, 3; 6], навпаки, стверджують, що 
овес, завдяки розвинутій кореневій системі та 
її високій поглинаючій здатності, добре реагує 
на внесення добрив, особливо за умов посухи, 
що останнім часом негативно впливає на якісні 
і кількісні показники зернових культур.

Науковцями [5, 12] було встановлено, що 
маса зерна з волоті (колосу) істотно змінюється 
залежно від режиму живлення, густоти стояння 
рослин, умов року та особливостей сорту.

Овес, окрім продовольчої цінності, ліку-
вальних властивостей також має важливе 
агробіологічне та агротехнічне значення. 
Він є найбільш холодостійкою ярою ранньою 
культурою [7], що дозволяє проводити сівбу 
в ранні строки та максимально продуктивно 
використати весняну ґрунтову вологу [7, 10, 
11], та відіграє роль фітосанітару поля.

Мета досліджень. Проаналізувати вплив 
різних систем удобрення і позакореневих під-
живлень препаратами органічного походження 
на продуктивність вівса з підсівом конюшини 
на ясно-сірому лісовому ґрунті зони Полісся, 

ВПЛИВ БІОЛОГІЗАЦІЇ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ФОРМУВАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВСА

Вступ. овес є поширеною культурою в україні, однак урожайні 
та якісні показники його є досить низькими. особливо гостро 
це відчувається за умов нестачі мікроелементів, які можуть ком-
пенсуватися за рахунок застосування мікродобрив, що не лише 
сприятиме підвищенню врожайності, а й поліпшенню його якіс-
них показників. Метою досліджень була розробка та вивчення 
елементів біологізації землеробства та забезпечення сталості сіль-
ськогосподарського виробництва за умов поступового підвищення 
продуктивності агробіоценозу. Умови та методика досліджень. 
дослідження проводились на дослідному полі Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету впродовж двох років 

(2014-2015 рр.) в п’ятипільній короткоротаційній сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах, що характеризу-
ються низькою забезпеченістю основними елементами живлення та гумусу. Схемою досліду передбачалося 
вивчення 6 варіантів удобрення в поєднанні з чотирма видами мікродобрив та одним біопрепаратом. Ре-
зультати досліджень. позитивний вплив на формування урожаю вівса при вирощуванні даної культури має 
застосування мікродобрив, що залежить від сукупної дії різних факторів, а саме: температури, зволоження, 
які відіграють одну з провідних ролей в процесах росту, розвитку та формуванні урожайності культури. най-
вищі показники урожайності за два роки досліджень були зафіксовані за умов органо-мінеральної (75:25) 
та мінеральної (N50P40K70) систем удобрення. Висновки. в розрізі препаратів найвища урожайність була 
отримана при використанні Триходерміну, Мочевину к-2 та гумату, найвищі показники яких протягом 
років досліджень були зафіксовані в межах 4,24 т/га, 4,16 т/га та 4,20 т/га відповідно.

ключові слова: : овес, урожайність, сівозміна, система удобрення, біопрепарат, мікродобрива, си-
дерати.

УДК 631.8:631.559:633.14 

В. О. Поліщук, 
аспірантка  

С. В. Журавель,
кандидат 
сільськогосподарських наук  

Житомирський національний 
агроекологічний університет

РО
С
Л
И
Н
Н
И
Ц
ТВ

О



Випуск 10•2017 35

спрямованої на біологізацію землеробства та 
забезпечення сталості сільськогосподарського 
виробництва за умов поступового підвищення 
продуктивності агробіоценозу.

Методика досліджень. Дослідження про-
водяться в п’ятипільній короткоротаційній 
сівозміні на ясно-сірих лісових ґрунтах, сфор-
мованих на лесовидних породах, які підстелені 
водно-льодовиковими відкладами з глибини 
1,0 –1,5 м, що характеризуються низькою за-
безпеченістю гумусу, слабо-кислою реакцією 
ґрунтового розчину та низькою забезпеченіс-
тю основними елементами живлення.

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

Повторність досліду триразова. Площа посів-
ної 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. 

Обліки і спостереження виконували у відпо-
відності з загальноприйнятими методиками [4].

Нами були використані такі препарати: 
Мочевин-К1, який сприяє розвитку кореневої 
системи, біомаси рослин та покращує їх імунну 
систему; Мочевин-К2 сприяє зменшенню по-
треби рослин у волозі, при цьому підвищує стій-
кість до засухи, сприяє утворенню додаткових 
пагонів, прискорює дозрівання; Д-2 – впливає 
на кількісні та якісні показники; Гумат – сприяє 
розвитку кореневої системи, збільшенню вро-

жайності, підвищує стійкість рослин до засухи, 
заморозків, хімічних опіків, сприяє прискорен-
ню дозрівання; Триходермін – застосовується 
для захисту рослин від широкого спектру гриб-
кових і бактеріальних захворювань.

результати досліджень. Розглядаючи систему 
удобрення біологічний контроль (рис.1.), слід від-
мітити, що найвищі показники врожайності вівса 
з підсівом конюшини за 2014 рік спостерігалися 
при використанні мікродобрив Мочевин-К2, Гума-
ту й біопрепарату Триходерміну, які, відповідно, 
становили 3,82 т/га, 3,52 т/га, 3,67 т/га. Знижен-
ня врожайності спостерігалося при використанні 
Мочевин-К1 – 2,57 т/га при порівнянні з контр-
олем, який є абсолютним, і саме з показником 
цього контролю ми порівнюємо інші контролі. 
Показники двох інших препаратів є майже одна-
ковими і коливаються в межах 3,23 т/га. 

При органічній системі (гній 50 т/га) та-
кож найвищі показники врожайності були при 
використанні Гумату, Мочевин-К2 та Трихо-
дерміну які відповідно становили 3,69 т/га, 
3,45 т/га, 3,36 т/га. Знову гірше проявив себе 
препарат Мочевин-К1 разом з Д-2, їхні показ-
ники є практично однаковими і знаходяться в 
межах 2,94 – 2,99 т/га.

Аналізуючи органо-мінеральну систему – (50 
: 50 ), слід відмітити, що найвищі показники вро-
жайності були при використанні біопрепарату 
Триходермін – 4,05 т/га та мікродобрив Д-2 – 3,93 
т/га, Гумат – 3,53 т/га, показники інших препа-

Рис. 1. Урожайність вівса з підсівом конюшини за 2014 рік
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ратів були практично рівнозначними контролю і 
коливалися у межах 2,72 – 2,96 т/га. При органо-
мінеральній системі (75:25) використання майже 
всіх препаратів, окрім Мочевин-К2, позитивно 
вплинуло на формування урожайності вівса, їхні 
показники урожайності були практично одна-
ковими та коливалися в межах 4,1 – 3,93 т/га. 

Характеризуючи органічну систему (сиде-
рати – 12 т/га), слід відмітити, що використан-
ня всіх препаратів позитивно вплинуло на про-
дуктивність вівса, але найвища урожайність 
спостерігалася при використанні Мочевин-К2 
та Д-2 і коливалася в межах 4,16 – 4,14 т/га.

При мінеральній системі (N50P40K70) спосте-
рігалася позитивна тенденція щодо зростання 
врожайності за умов використання усіх препа-
ратів при порівнянні з контролями та найвищі 
показники врожайності були відмічені при за-
стосуванні Триходерміну та Гумату – 4,24 і 4,2 
т/га відповідно. Ці показники є найвищими за 
весь період 2014 року.

Порівнюючи контролі за різних систем удо-
брення з абсолютним контролем, слід відміти-
ти, що всі контролі є вищими за абсолютний 
контроль; так, найвищі показники врожай-
ності спостерігалися за органо-мінеральної 
(75:25)– 3,23 т/га та органічної (гній 50 т/
га) – 2,85 т/га систем удобрення. При інших 
системах удобрення показники контролів є 

практично рівнозначними і коливаються в 
межах 2,6 – 2,72 т/га.

Аналізуючи результати, отримані за 2015 рік 
(рис. 2), слід відмітити, що при біологічному 
контролі, спостерігається зростання врожай-
ності вівса при використанні всіх препаратів у 
порівнянні з абсолютним контролем, та все ж 
таки найвищі показники врожайності були при 
використанні Триходерміну – 3,61 т/га.

Розглядаючи органічну систему (гній 50 т/га), 
бачимо, що відбувається зростання продук-
тивності вівса, так найкращі показники урожай-
ності спостерігалися при використанні Гумату, 
Мочевин-К2, Триходерміну, які коливалися в 
межах 3,0 – 3,34 т/га. Дія двох інших препаратів 
була нижчою і варіювала в межах 2,72 -2,67 т/га.

При органо-мінеральній системі – (50:50) 
також показники всіх препаратів є вищими 
за контролі та найвищими є показники таких 
препаратів, як: Гумат – 3,95 т/га, Триходермін 
– 3,82 т/га, Д-2 – 3,78 т/га. Дія двох інших пре-
паратів коливається в діапазоні 2,73 -2,83 т/га. 

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-К1 – 4,12 т/га, Гу-
мат – 4,05 т/га, Д-2 – 3,8 т/га. 

Рис. 2. Урожайність вівса з підсівом конюшини за 2015 рік
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Отже, порівнюючи дані за два роки досліджень, 
слід відмітити, що найкращий приріст врожай-
ності спостерігався за 2014 рік, в порівнянні з 2015 
це в першу чергу пов’язано з температурними ре-
жимами, які склалися впродовж цього року. 

В загальному можна зробити висновок, що 
найвищі показники урожайності за два роки до-

сліджень по системах удобрення були за умов орга-
но-мінеральної (75:25) та мінеральної (N50P40K70) 
систем удобрення. По препаратах найвищою уро-
жайність була при використанні Триходерміна 
урожайність якого коливалася від 3,0 до 4,24 т/
га, Мочевину К-2 від 2,89 до 4,16 т/га та Гумату 

— від 3,27 до 4,20 т/га впродовж років досліджень.

При органічній системі (сидерати – 12 
т/га) спостерігаються досить високі по-
казники урожайності з усіх препаратів, але 
найбільш високими вони є у Мочевин-К2 
– 4,09 т/га, Д-2 – 4,06 т/га та Триходермі-
ну – 3,75 т/га.

Аналізуючи мінеральну систему (N50P40K70), 
слід відмітити, що найвищими показниками 
урожайності вівса за 2015 рік є показники при 
використанні Триходерміну, Гумату та Д-2, 
які є практично рівнозначними та варіюють в 
межах 4,19 – 3,91 т/га. До зниження врожай-
ності призвело використання Мочевин-К1 при 
порівнянні з контролем, але при порівнянні з 
абсолютним контролем цей показник є досить 
високим і становить 2,75 т/га.

Порівнюючи контролі за різних систем удо-
брення з абсолютним контролем слід відміти-
ти, що всі контролі є вищими за абсолютний 
контроль, так найвищі показники врожай-
ності спостерігалися за мінеральної системи 
удобрення – 3,05 т/га. При інших системах 
удобрення показники контролів є практично 
рівнозначними і коливаються в межах 2,54 
– 2,7 т/га.

Аналізуючи систему удобрення – біоло-
гічний контроль в розрізі 2 років досліджень 
(2014-2015 рр.), слід відмітити, що всі препа-
рати показали досить високі показники уро-
жайності, окрім Мочевин К-1.

При органічній системі спостерігається та-
кож зростання врожайності з усіх препаратів, 
дещо нижчими є показники мікродобрив Мо-
чевин К-1 та Д-2. 

Порівнюючи органо-мінеральну систему 
(50:50) за 2 роки досліджень, слід відмітити, 
що Мочевин К-1 і Мочевин К-2 мають най-
нижчу врожайність у порівнянні з іншими 
препаратами.

За органо-мінеральної системи (75:25) по-
казники врожайності з усіх препаратів були 
досить високими і коливалися в межах від 3,16 
т/га до 4,12 т/га.

Розглядаючи органічну (сидерати 12 т/га) 
та мінеральну системи удобрення, слід від-
мітити, що продуктивність вівса є досить ви-
сокою з усіх препаратів. За 2015 рік врожай-
ність вівса при використанні мікродобрива 
Мочевин-К1 є значно нижчою при порівнянні 
з 2014 роком за обох систем удобрення.
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постановка проблеми. В останні роки в 
Україні основні масиви насаджень картоплі роз-
міщені на присадибних ділянках приватних гос-
подарств, що призводить до різкого збільшення 
чисельності хвороб різного патологічного похо-
дження. Незначний розмір земельних ділянок, 
неякісний садивний матеріал, відсутність сівоз-
мін призводить до накопичення і поширення 
таких збудників хвороб, як Alternaria Solani та 
Phytophthorainfestans (Mont.) De Вагу, які без за-
стосування засобів захисту можуть знижувати 
урожайність до 60 % і більше [1]. 

Більшість факторів, що впливають на ура-
ження картоплі, свідчать про комплексний 
характер прояву хвороб, а це, в свою чергу, 
потребує системного захисту рослин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
рішальним значенням у захисті картоплі від 
хвороб є створення високорезистентних сортів. 
Але використання стійких сортів не дає змоги 
повністю захистити насадження картоплі від ін-
фекції, що вимагає додаткових засобів захисту 
рослин. Здебільшого стійкість сортів картоплі 
до Alternariaта Phytophthora з часом втрачається, 
що призводить до значних втрат врожаю. Наразі 
одним із найбільш ефективних заходів у захисті 
рослин від захворювань залишається застосу-
вання фунгіцидів. У боротьбі з альтернаріозом 
та фітофторозом перспективним є використання 
препаратів контактної та комбінованої дії [2].

Зейрук С. Н. та інші вітчизняні вчені у своїх 
працях [7] відмічають, що захист бадилля по-
трібно починати від моменту появи захворю-
вань (ураженість бадилля 3–5%), що значно 
зменшуватиме втрати урожаю. 

У багатьох країнах Європи середнє число 
обробок насаджень картоплі сягає 8–10 за се-
зон. Тому ряд вчених дійшли висновку, що 
боротьба з ранньою та пізньою плямистостя-
ми листків повинна бути інтегрована в єдину 
схему. Велику роль у цьому напрямі відіграє 
ступінь стійкості сортів картоплі до фітопато-
генів. Значну увагу треба надавати сортам які 
характеризуються відносно високим ступенем 
польової стійкості (на рівні 7–8 балів), оскіль-
ки їх вирощування дозволить знизити затрати 
на застосування засобів захисту та підвищити 
врожайність бульб [3].

Численні дослідження свідчать, що стимуля-
тори росту та біопрепарати суттєво впливають 
на поширення і розвиток плямистостей листя 
картоплі [5]. Як стверджують автори В. П Боро-
ва та Г. С. Іванова [4], обробка біопрепаратами 
не тільки підвищувала стійкість проти хвороб, а 
й дозволяла отримувати більш ранні сходи кар-
топлі (на 5–7 днів) та урожайність до 570 ц/га.

Мета досліджень. Вивчити ефективність 
регуляторів росту, хімічних і біологічних пре-
паратів на різних за стійкістю сортах картоплі 

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАРІОЗУ 
ТА ФІТОФТОРОЗУ КАРТОПЛІ В 
ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ЗАЛЕЖНО 
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН

Вступ. основні масиви насаджень картоплі нині в укра-
їні розміщені на присадибних ділянках приватних гос-
подарств, що призводить до різкого збільшення чисель-
ності хвороб різного патологічного походження. Мета 
дослідження полягала у вивченні ефективності регулято-
рів росту, хімічних і біологічних препаратів у польових 
умовах на різних за стійкістю сортах картоплі проти 
альтернаріозу та фітофторозу. Умови та методика до-
сліджень передбачали проведення експериментів у 2013 

– 2015 рр. в умовах дослідного поля ЖнаЕу у с. в. горбаша. Методики досліджень загальноприйняті, 
технологія вирощування картоплі – загальноприйнята для зони полісся. Результати. визначено, 
що застосування регуляторів росту на сортах, різних за стійкістю до хвороб, знижує розвиток па-
тогенівальтернаріозу на 8,3–47,0%, фітофторозу – 3,0–55,7%; хімічних препаратів – на 6,5-23,0% 
альтернаріозу та 1,5-25,3% фітофторозу; біопрепаратів – на 7,7-35,1% альтернаріозу та 3,5-33,5% 
фітофторозу. Висновки. на основі проведених досліджень виявлено, що найбільш ефективними 
були хімічні препарати акробат Мц, антракол 70 wP, з біологічних препаратів – Фітоспорин-М., а 
з регуляторів росту – гумісол.

Ключові слова: альтернаріоз, фітофтороз, картопля, сорт, регулятори росту, фунгіциди, біологічні пре-
парати.
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проти альтернаріозу та фітофторозу в польо-
вих умовах.

Методика дослідження. Польові досліджен-
ня проводили у 2013-2015 роках в умовах дослід-
ного поля ЖНАЕУ розташованого у с. В. Горбаша 
Черняхівського району Житомирської області.

Ефективність препаратів вивчали на різних 
за стійкістю до хвороб сортах: Бонус (віднос-
ностійкий), Ведрузка (середньостійкий), Гла-
зурна (сприйнятливий). 

Перед садінням бульби обробляли регу-
ляторами росту (Потейтін, в.р., Гумісол, р., 
Біолан, в.с.р.). В період вегетації насадження 
обприскували хімічними препаратами Кон-
сенто 450 SС, к.с., Акробат МЦ в.г., Антра-
кол 70 WP, з.п. та біологічними препаратами 
Псевдобактерін-2, в.р., Трихофіт, р. і Фітоспо-
рин – М, п. згідно з рекомендованими норма-
ми їх застосування.

Ділянки на полі розташовували методом 
рендомізації за методикою Б. А. Доспехова 
[6] у чотирикратній повторності. Першу фун-
гіцидну обробку рослин проводили за появи 
початкових симптомів хвороб, другу - на 14 
добу після першої. 

Обліки проводились за фазами розвитку 
рослин: сходи, бутонізація, цвітіння за загаль-
ноприйнятими методиками.

Технологія вирощування картоплі — за-
гальноприйнята для зони Полісся.

результати дослідження. У результаті про-
ведених досліджень був виявлений характер 
впливу препаратів різного походження на роз-
виток альтернаріозу та фітофторозу картоплі. 
Зазвичай, збудники цих хвороб сумісно пара-
зитують на рослинах картоплі, особливо на 
сортах з низькою стійкістю. 

Дослідження показали, що альтернаріоз 
почав проявлятись раніше за фітофтороз, що 
викликано біологічними властивостями пато-
генів і кліматичними умовами. Тому, у фазу 
сходів ураження Alternariasolani було більшим, 
ніж Phytophthorainfestans. Так, у контрольному 
варіанті (обробіток водою) розвиток хвороби 
на сорті Бонус, який є відносно стійким, скла-
дав 3,5% (табл. 1).

Під час бутонізації цей показник збільшу-
вався до 5,7%, а під час цвітіння до 9,5%. У 
сприйнятливого сорту Глазурна показники, 
відповідно, складали 18,1%, 35,5% та 50,0% .

1. Розвиток альтернаріозу на різних за стійкістю сортах картоплі в польових умовах від засто-
сування регуляторів росту, хімічних та біологічних препаратів, % (середнє за 2013–2015 рр.).

Р
о

зв
ит

о
к 

ал
ьт

ер
на

р
іо

зу
 т

а 
ф

іт
о

ф
то

р
о

зу
 к

ар
то

пл
і в

 п
ол

ьо
ви

х 
ум

о
ва

х 
за

ле
ж

но
 в

ід
 з

ас
то

су
ва

нн
я 

пр
еп

ар
ат

ів
 з

ах
ис

ту
 р

о
сл

ин



40 Випуск 10•2017

При використанні регуляторів росту показ-
ники ураження рослин істотно не змінилися 
у порівнянні з контролем. Розвиток хвороби 
складав 2,7–47,0% залежно від фази прове-
дення обліку та випробовуваного препарату.

Щодо фунгіцидів хімічного походження, то їх 
застосування суттєво знизило розвиток альтер-
наріозу. Так, під час цвітіння показник ураження 
рослин сприйнятливого сорту Глазурна знизився 
майже на 60,0% і складав 21,5–23,0% залежно 
від застосовуваного препарату. Загалом, ефектив-
ність фунгіцидів найкраще проявилася на нестій-
кому сорті, де різниця за показниками розвитку в 
контролі та дослідному варіанті була найбільшою.

Серед біопрепаратів найбільш ефективним 
у захисті рослин картоплі від альтернаріозу ви-
явився Фітоспорин-М. Ураження захворюванням 
стійкого сорту Бонус, залежно від періоду прове-
дення обліків, складало 2,9-7,9%, середньостійко-
го сорту Ведруска – 8,7-22,1%, а сприйнятливого 
сорту Глазурна – 12,7-34,0%. Слід зазначити, що 

всі препарати біологічного походження, що ви-
вчалися мали, практично, однакову дію на роз-
виток патогена, на що вказує найменша істотна 
різниця результатів досліджень.

Тобто, найбільший вплив на розвиток аль-
тернаріозу відмічений при застосуванні хіміч-
них препаратів у порівнянні з біологічними і, 
особливо, з регуляторами росту.

При проведенні обліків у фазу сходів карто-
плі не було виявлено масового прояву фітоф-
торозу на рослинах, незалежно від стійкості 
сорту та застосовуваного препарату. Розвиток 
захворювання в середньому складав 0,3-10,3%  
у контрольному варіанту (обробіток водою) та 
0,3-7,5% у варіантах із застосуванням виучува-
них засобів захисту рослин (табл. 2).

Під час бутонізації у контрольному варі-
анті ураження фітофторозом дещо зросло у 
порівнянні з фазою розвитку сходів, особливо 
у сприйнятливого до захворювання сорту Гла-
зурна, і складало 15,3%. 

2. Розвиток фітофторозу нарізних за стійкістю сортах картоплі в польових умовах від засто-
сування регуляторів росту, хімічних та біологічних препаратів, % (середнє за 2013–2015 рр.).
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При вивченні впливу регуляторів росту, хіміч-
них та біологічних препаратів захисту рослин 
для сприйнятливого за стійкістю сорту кар-
топлі Глазурна на ураження альтернаріозом і 
фітофторозом  встановлено, що найбільш ефек-
тивними були фунгіциди хімічного походження, 
зокрема Антракол, Консенто 450 SС та Акробат 
МЦ. У фазу цвітіння рослин розвиток альтер-
наріозу від застосування фунгіцидів зменшився з 
50% (у контрольному варіанті з обробітком во-
дою) до 40,3-47,0%, а фітофторозу з 75% до 25,0-
25,3% відповідно.  Серед біопрепаратів кращу дію 
проявив Фітоспорин-М, де розвиток альтернарі-

озу зменшився з 50% (у контрольному варіанті 
з обробітком водою) до 32,0%, фітофторозу з 
75% до 38,0% відповідно. При застосуванні регу-
ляторів росту найкращим був Гумісол. Розвиток 
альтернаріозу зменшився з 50% (у контрольному 
варіанті з обробітком водою) до 34,0%, фітоф-
торозу з 75% до 30,7% відповідно. 

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будуть спрямовані на де-
тальне вивчення особливостей розвитку збуд-
ника AlternariaSolani та Phytophthorainfestans 
(Mont.) De Вагу у лабораторних умовах на 
різних за стійкістю сортах картоплі.
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При використанні препаратів була відмічена 
тенденція щодо зниження розвитку фітофторозу. 
Найбільш ефективними у цьому відношенні ви-
явилась група хімічних препаратів. При їх застосу-
ванні ураження захворюванням зменшилось май-
же на 50,0% порівняно з контролем (7,0–7,5%).

Найбільш інтенсивно фітофтороз картоплі 
проявлявся у фазу цвітіння і досягав макси-
мального розвитку. У контрольному варіанті 
розвиток хвороби був найбільшим. 

Використання регуляторів росту, хімічних та 
біофунгіцидів дозволило суттєво зменшити рі-
вень захворюваності. Найменшу ефективність 
у захисті рослин проти фітофторозу виявили 
регулятори росту. Їх вплив на збудника є не 
прямим, а опосередкованим. Вплив регуляторів 
росту на рослини полягає у покращенні їх росту 
та розвитку і підвищенні імунітету до хвороб. У 
варіантах, де бульби перед садінням обробляли 
регуляторами росту, розвиток фітофторозу під 
час цвітіння складав 41,5% (обробіток Гумісо-
лом) та 55,7% (обробіток Потейтіном). 

Застосування фунгіцидів хімічного походжен-
ня дозволило суттєво зменшити розвиток фітоф-
торозу. Препарати Консенто 450 SС, Акробат 
МЦ та Антракол відрізняються за діючою речо-
виною та механізмом дії на збудника. Перший 
препарат є трансламінарно-системним, другий 

– системним і третій – контактним. Всі фунгі-
циди були досить ефективними щодо зниження 
розвитку хвороби на різних за стійкістю сортах 
картоплі. Показник ураження у сприйнятливого 
до фітофторозу сорту Глазурна під час цвітіння 
знизився від 75,0% до 24,5% від застосування 
Акробат МЦ. При внесенні Консенто 450 SС та 
Антраколу розвиток хвороби для даного сорту 
картоплі становив 25,3% та 25,0% відповідно.

Щодо використання біологічних препаратів, 
то їх ефективність була дещо нижчою, ніж у фун-
гіцидів хімічного походження. Розвиток хвороби 
складав 30,7–33,5%. Принцип дії біологічних пре-
паратів ґрунтується на характері взаємовідносин 
між збудником фітофторозу та бактеріями, які є 
діючою речовиною вище вказаних засобів захисту. 

Розвиток фітофторозу у фазу сходів прак-
тично не відрізнявся від контролю і становив 
2,9-3,0% у відносно стійкого сорту Бонус, у се-
редньостійкого Ведруска – 8,5-8,9%, у сприйнят-
ливого Глазурна – 12,5-13,0%. Під час бутоніза-
ції та цвітіння, коли гриб Phytophthorainfestans 
завдає найбільшої шкоди рослинам картоплі, 
застосування біопрепаратів дає можливість іс-
тотно призупинити розвиток хвороби. У наших 
дослідженнях найбільш ефективним був Фітос-
порин – М, п. де ураження рослин знизилось до 
34,7% (сорт Глазурна) у порівнянні з контролем.
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пос тановка проблеми.  Коноплі 
посівні(Cannabis sativa L.) - культура багато-
стороннього використання. На початку мину-
лого століття в Україні насіння конопель були 
фактично основним джерелом харчового рос-
линного масла [1]. Макуха, що залишається 
при виготовленні олії з насіння, є висококон-
центрованим кормом для сільськогосподар-
ських тварин. Він містить до 10% жиру і до 
30% білка [2]. Пізніше конопляну олію було 
витіснено з раціону більш дешевою соняш-
никовою. У XXI столітті інтерес до конопляної 
олії зріс, завдяки їх жирнокислотному складу, 
що включає поліненасичені гамма ліноленову 
і стеаридонову кислоти. Інтерес до конопля-
ної олії як до продукту коноплярства зумовив 
необхідність розробки нових агротехнічних 
прийомів обробітку, що підвищують врожай-
ність насіння. Коноплі в Україні вирощують 
на двостороннє використання. Культура над-
звичайно вимоглива до умов вирощування. 
При врожаї волокна 1 т/га коноплі виносять 
з ґрунту по 160 кг азоту і калію, 35 кг фосфору 
[3, 4]. Отримання високих врожаїв можли-
ве лише при достатній забезпеченості рос-
лин поживними елементами. Недолік будь-

якого з основних елементів живлення знижує 
врожайність культури. Особливо сильно на 
продуктивність конопель впливає азот. За-
стосування тільки азотного добрива підвищує 
врожайність рослин, але зменшує їх розміри 
і міцність волокна. Застосування тільки фос-
форного мінерального добрива, посилюючи 
міцність волокна, зменшує його накопичення 
в стеблах, знижує врожай насіння, його біл-
ковість та олійність. Застосування азотних 
і фосфорних добрив без калійних скорочує 
приріст сухої речовини, а значить, знижує 
врожаї насіння і волокна[5]. Застосування 
повної комбінації NPK забезпечує підвищен-
ня врожайності насіння на 4-61% і соломи на 
23-26% порівняно з непідживленими посіва-
ми. Внесення високих доз мінеральних добрив 
(N120P120K120) не впливає на густоту стояння 
рослин, але подовжує тривалість фаз бутоніза-
ції і цвітіння на 4-6 діб [6, 7]. Тому важливим 
лишається питання вивчення і застосування 
оптимальних доз мінерального живлення в 
певному регіоні вирощування конопель по-
сівних за оптимальних норм висіву.

Метою досліджень було визначення опти-
мальної норми висіву та внесення доз міне-
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О ВПЛИВ ДОБРИВ І НОРМ ВИСІВУ 
НАСІННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
РОСЛИН КОНОПЕЛЬ СОРТУ ГЛЯНА

Мета. визначити оптимальні норми висіву та внесення доз мі-
нерального живлення для формування високих і якісних вро-
жаїв конопель посівних в умовах північного Сходу україни.  
Методи. використано експериментально-польовий, лаборатор-
но-аналітичний методи, результати обробляли загальноприй-
нятими методиками у землеробстві, рослинництві та статистиці.  
Результати. вивчено реакцію рослин конопель посівних сорту гляна 
на умови вегетації в посівах. встановлені оптимальні норми висіву на-
сіння рослин для умов  північного Сходу україни, якими є 2,5 кг/га або 

125,0 тис. схожих насінин на 1 га. визначено реакцію рослин конопель на різні рівні мінерального добрива, 
на підвищених дозах вони проявляли найвищий у дослідах рівень біологічної продуктивності. Так, на варіанті 
з дозами N105P75K75 + N15P15K15 забезпечило урожайність соломи на рівні 159,07 % до контрольного варіанту 
з нормою висіву 2,5 кг/га, 142,77 % - з нормою висіву 5 кг/га і 140,90 % - з нормою висіву 10 кг/га; насіння 
- 175,47 %, 163,80 % і 149,80 % відповідно. З трьох років досліджень найсприятливішим для вирощування 
рослин конопель був 2011 р., в якому найвища врожайність  соломи конопель посівних була на ділянках по-
сівів з використанням максимальної дози мінеральних добрив  із нормою висіву насіння  2,5 кг/га - 123,8 ц/га 
(прибавка 151% до контролю); найнижча врожайність соломи була на контрольному варіанті з нормою висіву 
насіння  10 кг/га і становила 76,6 ц/га. Частка впливу факторів, які досліджували, на прибавку врожайності 
конопель посівних становила: добрив - 29 %, норми висіву – 21 %, погоди – 18 % та інших – 32 %. висновки. 
рослини конопель посівних сорту гляна тонко реагують на умови вегетації в посівах, у першу чергу це прояв-
ляється у  зміні рівня їх біологічної продуктивності. встановлено, що оптимальними нормами висіву насіння 
конопель посівних сорту гляна є 2,5 кг/га. рослини на посівах варіанту 5 (з внесенням мінерального живлення 
в дозі N105P75K75 + N15P15K15) проявляли найвищий у дослідах рівень біологічної продуктивності. урожайність 
соломи становила 159,07 % до контрольного варіанту з нормою висіву 2,5 кг/га, 142,77 % - з нормою висіву 5 
кг/га і 140,90 % - з нормою висіву 10 кг/га; насіння - 175,47 %,  163,80 % і 149,80 % відповідно.

Ключові слова: мінеральне живлення, метеоумови, якість соломи, прибавка до контролю
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арального живлення для формування високих 
і якісних врожаїв конопель посівних в умовах 
Північного Сходу України.

Матеріали та методи досліджень. Польові 
дослідження проводили протягом 2009-2011 
рр.в умовах експериментальної бази Дослідної 
станції луб’яних культур ІСГПС НААН, що роз-
ташована на околиці м. Глухів Сумської області. 

Попередник - озимі зернові. Восени про-
водили лущення стерні та наступну оранку на 
глибину 28-30 см, весною - закриття вологи 
шляхом боронування, передпосівну культи-
вацію у складі трактора Т-150 і культивато-
ра КПС-4,2 на глибину 6-8 см. Після сівби 
здійснювали коткування. Сівбу проводили в 
останню декаду квітня за допомогою сівалки 
СОН-4,2. Ширина міжрядь – 45 см, глибина 
загортання насіння - 5-6 см. Догляд за посі-
вами полягав у проведенні трьох міжрядних 
обробок.

У двофакторних дослідах вивчали:
Фактор А – норми висіву: за широкорядно-

го способу сівби – 2,5; 5,0 і 10,0 кілограм на 
гектар, відповідно, 125,0; 250,0; 500,0 тис. 
схожих насінин на 1 га.

 Фактор В – добрива (5 рівнів живлен-
ня): 1) контроль (N15P15K15); 2) N30P15K15 
+ N15P15K15; 3) N45P30K30 + N15P15K15;  
4) N75P45K45 + N15P15K15; 5) N105P75K75 + 
N15P15K15. Об’єктом досліджень були рослини 
конопель посівних сорту Гляна. 

Результати дослідів опрацьовували статис-
тично за допомогою програми Exel та з мате-
матичним опрацюванням отриманих даних 
за допомогою професійного пакету програм 
для статистичного аналізу Statistica 8,0[8, 9]. 

результати досліджень та їх обговорення.
Роки проведення досліджень різнились за погод-
ними умовами, що дозволило провести більш 
об’єктивну оцінку факторам, які досліджували, 
відносно впливу на них погодних умов.

Кількість опадів за вегетаційний період 
склала у 2009 році 165,9 мм, в 2010 - 347,4 
мм, в 2011 - 470,9 мм. 

Сума активних температур у 2009 році 
склала 2752,30С, в 2010 -2303,30С, в 2011 – 3 
4290С. За гідротермічним коефіцієнтом Се-
лянинова 2009 і 2010 роки відносяться до за-
сушливих (ГТК-1,02), 2011 р. – до помірного 
зволоження (ГТК-1,13).

Протруювання насіння - обов'язковий тех-
нологічний прийом при вирощуванні культу-
ри. За заспореного насіння збудниками фуза-
ріозу, антракнозу та сірої гнилі застосовують 
фунгіцидні протруйники, на наших дослідах 
за роками досліджень – Раксил та Вітавакс 

200 ФФ. Протруйники насіння конопель 
впливають не лише на зниження ураження 
хворобами, а й на ріст і розвиток рослин, 
морфологічну будову стебел.

Результати досліджень з вивчення впли-
ву норм висіву і різних доз внесення міне-
ральних добрив на процеси росту і розвитку 
рослин однодомних конопель сорту Гляна 
показали, що збільшення дози внесення мі-
неральних добрив позитивно впливало на 
рослини культури і підвищувало рівень уро-
жайності як соломи, так і насіння на всіх по-
сівах варіантів досліджень.

Проте із зменшенням норм висіву насіння 
і відповідно зниженням показників оптичної 
щільності і густоти стояння у посівах рос-
лин конопель посівних рівень врожайності 
соломи зменшувався від 10 до 2,5 кг/га, а 
збереження врожаю було найвище у варіанті 
з нормою висіву насіння 2,5 кг/га у порів-
нянні з посівами на інших варіантах дослідів 
(норма висіву насіння 5 і 10 кг/га) (табл. 1). 

Що стосується посівів конопель посівних 
на ділянках контрольного варіанту, де міне-
ральні добрива вносили лише в рядки (NPK 
по 15 кг/га діючої речовини), то рівень уро-
жайності насіння був найнижчим в серед-
ньому за роками досліджень (13,63 ц/га) за 
норми висіву насіння 10 кг/га. Найвищим він 
був на цьому варіанті лише у 2009 р. - 11,7 
ц/га у порівнянні з 7,9 ц/га за норми висіву 
2,5 кг/га.

У 2010 р. найвищу врожайність насіння 
- 16,7 ц/га отримали за норми внесення мі-
нерального живлення N105P75K75 + N15P15K15 
на варіанті норми висіву 2,5 кг/га, що склало 
прибавку до контрольного варіанту 4,8 ц/га 
або 140,3 %.

Найсприятливішим роком з продуктивності 
насіння конопель був 2011 р. Найвища врожай-
ність насіння в цьому році була зафіксована на 
рівні 48,3 ц/га за норми висіву 5 кг/га на варі-
анті з внесення добрив N105P75K75 + N15P15K15. 
Прибавка до контрольного варіанту становила 
15,8 ц/га або 145 %.

Урожайність посівів конопель залежала 
від густоти стеблостою рослин культури, які 
збереглися до початку проведення збиран-
ня урожаю, яке, в свою чергу, залежало від 
норм висіву насіння та умов мінерального 
живлення рослин у процесі їх вегетації. Кіль-
кість рослин культури, які випали в процесі 
вегетації, збільшувалась з підвищенням норм 
висіву насіння на ділянках.

Кращі результати за показниками урожаю 
соломи конопель посівних в середньому за 
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О 1. Урожайність конопель посівних залежно від норми висіву й удобрення, середнє за 2009-
2011 рр.

трьома роками досліджень отримали за ви-
користання максимальної дози мінеральних 
добрив - N105P75K75 + N15P15K15 із нормою 
висіву насіння 2,5 кг/га (82,50 ц/га), з при-
бавкою до посівів ділянок контролю – 28,77 
ц/га, або 159% (табл. 1). 

Погодні умови сильно впливали на показ-
ники продуктивності соломи конопель посів-
них. Складні метеоумови 2009 року, особливо 
на початку вегетації рослин конопель, коли 
у квітні місяці не випало жодного міліметру 
опадів, а температура повітря в цей час була 
на 0,90С вища за середній багаторічний по-
казник, що призвело до висушування верх-
нього шару ґрунту під дослідами, негативно 
вплинули на початковий розвиток рослин. У 
результаті біологічний потенціал рослин сорту 
Гляна не був реалізований в повній мірі, що 
й призвело до зниження врожайності соло-
ми. Максимальний рівень сформованого вро-
жаю в цей рік становив 66,6 ц/га на варіанті 
з внесенням мінеральних добрив N105P75K75 + 
N15P15K15 з нормою висіву 10 кг/га, що дало 
прибавку до контрольного варіанту 18,9 ц/
га, або 139,6 %. В описаному році, незалежно 

від норми висіву саме такий фон живлення 
був найефективнішим для врожаю соломи.

У 2010 р. погодні умови липня місяця, 
коли сума ефективних температур вище 50С 
складала 1592,30С, що на 4380С вище за нор-
му і на 3240С вище відповідного показника 
минулого року, теж призвели до зниження 
врожайності соломи. Як результат, найвищий 
показник її врожайності становив 63,6 ц/
га на варіанті з внесенням найвищого фону 
мінеральних добрив - N105P75K75 + N15P15K15 
з нормою висіву 2,5 кг/га, що дало прибавку 
до контрольного варіанту 15,3 ц/га, або 131,7 
%. Найнижчу врожайність соломи було отри-
мано на контрольному варіанті (N15P15K15) 
з нормою висіву 5 кг/га – 29,7 ц/га. Такий 
показник виявився найменшим за всі роки 
досліджень.

Найсприятливішим роком з вирощування 
рослин конопель на солому був 2011 р. Кращі 
результати урожайності соломи конопель по-
сівних отримали на ділянках посівів з вико-
ристанням максимальної дози мінеральних 
добрив і з нормою висіву насіння 2,5 кг/га 
- 123,8 ц/га, порівняно до показників уро-



Випуск 10•2017 45

жайності на ділянках контролю склав 151%. 
Найнижча врожайність соломи в цей рік 
вегетації сорту Гляна була на контрольному 
варіанті з нормою висіву насіння 10 кг/га і 
становила 76,6 ц/га.

Отже, частка впливу факторів, які дослі-
джували, на прибавку врожайності конопель 
посівних становила: добрив - 29 %, норми 
висіву– 21 %, погоди – 18 % й інших – 32 % 
(рис. 1).
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Рослини конопель посівних сорту Гляна 
тонко реагують на умови вегетації в по-
сівах, у першу чергу це проявляється у зміні 
рівня їх біологічної продуктивності. Вста-
новлено, що оптимальними нормами висіву 
насіння конопель посівних сорту Гляна є 2,5 
кг/га або 125,0 тис. схожих насінин на 1 га. 
Рослини на посівах варіанту 5 (з внесенням 

мінерального живлення в дозі N105P75K75 + 
N15P15K15) проявляли найвищий у дослідах 
рівень біологічної продуктивності. Урожай-
ність соломи становила 159,07 % до конт-
рольного варіанту з нормою висіву 2,5 кг/га, 
142,77 % - з нормою висіву 5 кг/га і 140,90 % 
- з нормою висіву 10 кг/га; насіння - 175,47 %, 
163,80 % і 149,80 % відповідно.
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Рис. 1. Частки впливу факторів на прибавку врожайності конопель посівних сорту Гляна
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постановка проблеми. Виробнича ді-
яльність людини є надзвичайно могутнім 
фактором формування властивостей ґрун-
тів [1,2]. Мета земельної реформи полягає у 
формуванні повноцінного власника на землі, 
який би не лише одержував високий врожай, 
а й піклувався про родючість ґрунту [3,4]. 
Однак сьогодні землекористувачі на власний 
розсуд використовують наявний земельний 
фонд, намагаються отримати швидкі прибут-
ки за рахунок природної родючості ґрунтів, 
не переймаючись можливими негативними 
наслідками невдалого господарювання [5]. У 
процесі реалізації земельної реформи не було 
передбачено ефективного правозабезпечення 
охорони ґрунтів в умовах приватної власності 
на землю й орендних відносин. Тому сьогодні 
держава не в повній мірі виконує притаман-

ні їй функції контролю за використанням і 
охороною земель, особливо в екологічному 
аспекті [6,7]. 

результати досліджень. Структурні змі-
ни, які відбулися у сільськогосподарському 
виробництві зони Полісся внаслідок рефор-
мування галузі та загострення економічної 
кризи останніх років, стало причиною виник-
нення цілої низки проблем: погіршення тех-
нічного стану осушуваних систем і порушен-
ня їх цілісності при використанні дрібними 
товаровиробниками, безупинне скорочення 
тваринницької галузі, постійний дефіцит обі-
гових коштів у переважній більшості това-
ровиробників та високі ставки банківських 
кредитів. З однієї сторони це призводить до 
спаду сільськогосподарського виробництва, 
з іншої – відмічено появу нових інвестицій-

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ 
АГРОЛАНДШАФТАМИ ЗОНИ 
ПОЛІССЯ  В УМОВАХ ДЕГРАДАЦІЇ 
ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ 
ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 
ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Вступ. нині актуальним є пошук ефективних шляхів охоро-
ни, збереження та раціонального використання земельного 
фонду зони полісся, які полягають в удосконаленні методів 
управління агроландшафтами та досягненні цілей екологічно 
збалансованого землекористування. Мета досліджень. визна-
чити основні шляхи подолання деградації земель у зоні полісся 
та досягнення цілей екологічно збалансованого землекорис-
тування. Результати. в даній статті висвітлено структурні 

зміни, які відбулися в сільськогосподарському виробництві зони полісся та особливості його ведення 
за сучасних умов господарювання. наведено модель формування адаптивно-ландшафтної системи 
землеробства. вказані основні шляхи подолання деградаційних процесів, що інтенсивно розвива-
ються в сучасних поліських ландшафтах, які дають змогу підвищити їх стійкість та досягнути цілей 
збалансованого землекористування. Висновки. оптимізація землекористування в зоні полісся пови-
нна базуватися на засадах адаптивно-ландшафтної системи землеробства. Стійкість оптимізованого 
агроландшафту забезпечується екологічно-адаптовною організацією землекористування, зокрема: 
агроекологічним групуванням земель; екологічним нормативом розорювання сільськогосподарських 
угідь; еколого-граничними площами посіву для кожної культури; просторовим розміщенням сівозмін 
у відповідності до агроекологічних меж. відтворення родючості ґрунтового покриву зони полісся по-
трібно забезпечувати комплексом заходів.

ключові слова:зона Полісся, стійкий агроландшафт, збалансоване землекористування, деградація і ро-
дючість ґрунту.
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няних компаній, які орендують по сотні тисяч 

гектарів земель сільськогосподарського при-
значення. Новостворені господарства, у біль-
шості випадків, не враховують властиве для 
гумідної зони велике різноманіття ґрунтових 
відмін за агрохімічними та агрофізичними 
показниками. Сьогодні більшість сільськогос-
подарських підприємств не спроможні засто-
совувати добрива в рекомендованих нормах 
згідно з технологіями вирощування с.- г. куль-
тур, тому формування врожаю переважно 
відбувається за рахунок природної родючості 
грунту. Поряд з цим обсяги проведення робіт 
з підвищення родючості ґрунтів, їх охорони 
скорочено до мінімуму, як наслідок спосте-
рігається погіршення їх якісного стану. У 
результаті стрімко стали наростати процеси 
дегуміфікації ґрунту, зниження їх родючості, 
розвитку ерозії. Сьогодні існує реальна загро-
за виснаження ґрунтового покриву. У зв’язку 
з цим відбулось порушення засад ефективно-
го землекористування через зміни контурів, 
параметрів і масштабів земельних, майнових 
комплексів виробничо-господарських струк-
тур та екологічної дестабілізації. Тому акту-
альним завданням сьогодення повинно стати 
поступове відновлення порушених екосистем 
до рівня, що буде гарантувати їх стабільність 
в майбутньому.

Сільське господарство зони Полісся харак-
теризується нестабільністю виробництва. 
Системні дослідження показали, що останнім 
часом підприємства визначають виробничий 
напрям із врахуванням лише економічного 
ефекту, незважаючи на особливості природ-
но-кліматичних зон та регіонів господарю-
вання. Ринок, політика держави та поведінка 
інвесторів зумовлюють стихійний розвиток 
окремих галузей та занепад інших. Основний 
напрям інвестування – галузь рослинництва. 
У зв’язку з цим вагомі позиції у структурі то-
варної продукції почали займати такі нетра-
диційні культури, як кукурудза на зерно, соя, 
соняшник, ріпак, які вирощують переважно 
на експорт. Галузеві пропорції і землекорис-
тування високотоварних підприємств не є 
збалансованими та потребують розробки 
організованого механізму оптимізації. 

В процесі змін клімату в зоні Полісся 
з’явився додатковий ресурсний потенціал 
- потепління, який за історичного періоду 
знаходився в мінімумі, що не дозволяло ре-
алізовувати умови достатнього зволоження. 
Актуальним у цьому відношенні є раціо-
нальне і ефективне використання додатково 
теплового ресурсу. Тому сучасні вимоги до 

розвитку аграрного виробництва на землях 
гумідної зони потребують удосконалення іс-
нуючих систем землекористування, запрова-
дження інноваційних технологій відновлення 
енергетичного потенціалу ґрунтів, а також 
ресурсо- та енергозберігаючих технологій ви-
рощування різних культур, які б забезпечили 
не тільки отримання високого врожаю але й 
якісну продукцію.

Ключовим принципом законодавства біль-
шості розвинутих країн є недопустимість дії 
на грунт, яка призводить до погіршення його 
якості, до деградації, забруднення і руйну-
вання. 

Основні шляхи подолання деградації земель 
та досягнення цілей екологічно збалансовано-
го землекористування полягають в наступ-
ному: нині як для науковців, так і широкого 
кола виробничників є актуальним пошук 
практичних і ефективних шляхів охорони, 
збереження та раціонального використання 
земельного фонду зони Полісся, які поляга-
ють в удосконаленні методів управління агро-
ландшафтами та досягнення цілей екологічно 
збалансованого землекористування. Науко-
вими установами постійно ведеться пошук 
шляхів стабілізації та підвищення стійкості 
агроландшафтів і, в першу чергу, відновлення 
родючості ґрунту. 

Для запобігання деградаційним процесам, 
які інтенсивно розвиваються в сучасних по-
ліських агроландшафтах, рекомендується пе-
рехід із зональних систем землекористування 
до екологічно адаптованого використання 
земель сільськогосподарського призначення. 
В умовах Полісся рекомендується запрова-
джувати елементи адаптивно ландшафтного 
землеробства, які передбачають раціональне 
використання агроландшафту з максималь-
ним врахуванням генетичних властивостей 
ґрунтів (агрегатний склад, гідрологічний 
режим, наявність оглеєння, фізико-хіміч-
ний стан, протиерозійна і протидефляційна 
стійкість) та здатні забезпечити сприятливе 
екологічне середовище для біологічно одно-
типних сільськогосподарських культур. Тому 
оптимізація території землекористування по-
винна здійснюватись на основі агроеколо-
гічного групування земель. Агроекологічне 
групування земель передбачає принцип від-
повідності властивостей ґрунтового покриву 
до вимог рослинних угруповань (польових, 
лучних, пасовищних). На основі цього прин-
ципу все розмаїття ґрунтів сільськогосподар-
ських угідь Житомирської області об’єднано в 
10 агроекологічних груп за придатністю їх до 
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того чи іншого використання. Агроекологіч-
ні групи дають можливість привести площу 
ріллі до екологічного нормативу, яким є ко-
ефіцієнт розораності, а також визначитись зі 
структурою посіву та системою сівозмін. Ско-
рочення площі ріллі дає можливість концен-
трувати наявні матеріальні, технічні, людські 
ресурси на ґрунтах, здатних забезпечити їх 
ефективне використання завдяки одержан-
ню більш високої продуктивності культур. 
Сучасна раціональна структура землекорис-
тування здебільшого визначається розміром 
площ під кормовими культурами. Екологічно 
збалансованими вважаються аграрні земле-
користування, в яких частка сіножатей, па-
совищ та лісових насаджень становить від 
30 до 50%. Ідеальною є ситуація, коли на 1 
га ріллі припадає 1,6 га природних кормових 
угідь та 3,5 га лісу.

Важливим чинником підвищення ефек-
тивності та забезпечення стабільності зем-
леробства в сучасних умовах залишаються 
науково обґрунтовані сівозміни, які направ-
лені на відновлення й збереження родючості 
ґрунту. Сівозміни – це адаптивно-динаміч-
на єдність сільськогосподарських культур з 
ґрунтами. Існує наукове і виробниче пере-
конання, що основним способом припинення 
й запобігання розвитку негативних процесів 
та кризових явищ у землеробстві є науково 
обґрунтоване розміщення культур у сівозмі-
нах. Тому в сучасному землеробстві з погли-
бленням процесів спеціалізації роль сівозмін 
зростає. Системи сівозмін розробляються в 
розрізі агроекологічних груп, які віднесено 
до складу орних земель, а просторове роз-
міщення сівозмін передбачає співпадіння їх 
меж з границями відповідних агроекогруп. 
При розробці різноротаційних сівозмін для 
Полісся враховуються особливості ґрунтових 
відмін та їх механічний склад. При наявності 
ерозійно-небезпечних земель, потрібно за-
проваджувати ґрунтозахисні сівозміни. За 
умов повного освоєння зональних науково 
обґрунтованих сівозмін у комплексі з іншими 
технологічними заходами можна підвищи-
ти продуктивність земель на 40-50%, забез-
печивши при цьому відтворення родючості 
ґрунтів і охорону навколишнього середови-
ща.

Оптимізація посівних площ є важливим за-
собом підвищення використання земельних 
ресурсів. Визначення оптимальної структури 
посівних площ перетворюється на особливо 
важливе завдання, оскільки із можливих ва-
ріантів розвитку рільництва треба вибрати 

найефективніші, аби підвищити екологічну, 
економічну й соціальну значимість прийня-
тих рішень щодо розвитку і пошуку шляхів та 
резервів підвищення ефективності сільсько-
господарського виробництва. Науково-об-
грунтована структура посівної площі розро-
бляється виходячи з граничної площі культур, 
господарських потреб щодо кожної культури 
і дотримання правил побудови сівозміни.

Оптимізація структури посівних площ до-
сягається максимальним насиченням сівоз-
мін окремими культурами згідно з спеціалі-
зацією господарства, 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, що дає можливість най-
більш продуктивно використовувати ріллю.

Вдосконалення структури посівних площ 
проводиться двома шляхами:

• перший включає заміну менш врожай-
них культур і сортів більш врожайними. З 
наукової точки зору потрібно не збільшува-
ти частку провідних енергетичних культур, 
а підвищувати їх урожаї і валові збори на 
основі впровадження новітніх технологій ви-
рощування, не змінюючи при цьому системи 
ведення господарства, що має забезпечити 
високий рівень ефективності виробництва 
при оптимальному рівні посівних площ;

• другий пов’язаний з перебудовою сис-
теми ведення господарства, а саме, погли-
блення міжгосподарської і внутрішньогос-
подарської 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.

Основний підхід до організації землекорис-
тування на забрудненій радіонуклідами тери-
торії полягає в тому, що при землевпорядку-
ванні таких угідь на першому місці має бути 
відповідність якості землі до здатності куль-
тури формувати на ній безпечну продукцію. 
Сьогодні постає актуальне питання щодо від-
новлення продукційних функцій радіоактивно 
забруднених земель та повернення їх у безпеч-
не сільськогосподарське використання. У цій 
ситуації важливими заходами з реабілітації 
цих земель є застосування комплексу проти-
радіаційних заходів (реструктуризації земле-
користування, спеціальних способів обробіт-
ку ґрунту, внесення підвищених доз хімічних 
меліорантів, фосфорно-калійних мінеральних 
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добрив та інших радіопротекторів), що опти-
мізує продуктивні функції ґрунтового покриву, 
в т. ч. фізико хімічні параметри, вміст гумусу 
та бездефіцитний баланс біогенних елементів 
і дозволить зменшити рухливість радіонуклі-
дів, підвищить продуктивність та якість уро-
жаю сільськогосподарських культур. Зміщення 
реакції ґрунтового розчину в бік нейтральної 
може зменшити кореневе надходження 137Cr 
і 90Sr в урожай сільськогосподарських культур 
до 4 разів.

Відтворення родючості ґрунтового по-
криву зони Полісся потрібно забезпечувати 
комплексом заходів.

- Важливим є забезпечити оптимізацію 
структури сільськогосподарських угідь. Еко-
логічно-оптимізована структура сільськогос-
подарських угідь з врахуванням площ, забруд-
нених радіонуклідами, повинна відповідати 
такому співвідношенню: рілля 37%, сіножаті 
45%, пасовища 17%. Скорочення площі ріллі 
дає можливість концентрувати наявні матері-
альні і технічні ресурси на ґрунтах, які здатні 
забезпечити високу окупність, завдяки одер-
жанню високої продуктивності культур. 

- Передумовою підвищення вмісту гумусу 
в ґрунтовому покриві як орних земель, так 
і сільськогосподарських угідь є екологічно 
обґрунтована організація території угідь, 
особливо найбільш цінної складової – ріллі, 
через впровадження та освоєння різнорота-
ційних сівозмін. Сівозміни потрібно плану-
вати таким чином, щоб поля кожної з них 
знаходились в одній грунтово-екологічній 
або технологічній групах земель і були рів-
новеликими. 

- Дотриманням науково обґрунтованих 
рівнів повернення в ґрунт елементів жив-
лення з добривами. У зоні Полісся у першому 
мінімумі перебуває азот. Фосфор без азоту та 
калію діє дуже слабо. Роль калійних добрив 
зростає у поєднанні з азотними та фосфор-
ними у сівозмінах, насичених технічними 
культурами. Насичення сівозміни зерновими 
культурами підвищує потребу в азоті. 

- Застосуванням 9-10 т/га сівозмінної пло-
щі підстилкового гною або компостів на його 
основі. За удобрювальною цінністю внесення 
1 т/га гною еквівалентне 5-6 кг д. р. азоту, 2 
кг фосфору і 5 кг калію. Щоб отримати в да-
ному регіоні відповідну кількість органічних 
добрив, слід мати від 60 до 100 голів ВРХ на 
100 га ріллі.

- Застосуванням 100-140 кг/га д. р. на гек-
тар сівозмінної площі мінеральних добрив. 
Для підвищення вмісту рухомих форм фосфо-

ру на 1 мг на 100 г грунту потрібне додаткове 
внесення на типових ґрунтах Полісся 200-220 
кг/га д. р. фосфорних добрив, для підвищен-
ня вмісту обмінного калію на 1 мг на 100 г 
грунту необхідно внести 80-100 кг/га д. р. 
калійних добрив.

- Застосуванням інших видів добрив (еле-
ментів біологізації) – побічної продукції, си-
дератів, які повинні відігравати допоміжну 
роль, поєднанням сидерації з загортанням в 
грунт соломи та високої стерні, підвищенням 
частки у структурі посівних площ бобових 
багаторічних трав (кожний гектар посіву лю-
пину нагромаджує 20-25 т органічної маси 
та 60-90 кг біологічного азоту). Зелене до-
бриво еквівалентне 30-40 т гною, хоча від-
значається на 15-20% нижчою післядією на 
4-й рік порівняно з гноєм. За використання 
в сівозміні соломи і сидерату надходження 
гумусу зростає на 0,7-1,4 ц на 1 га сівозмінної 
площі, тоді як за рахунок гною - на 5,7-6,0 ц. 

- Дотриманням в системі удобрення спів-
відношення органічних і мінеральних до-
брив. Оптимальною системою удобрення 
культур у сівозміні є така, коли на 1 т під-
стилкового гною вноситься 7-12 кг мінераль-
них добрив.

- Проведенням періодичного вапнування 
(використанням для агрохімічної меліорації 
місцевих вапнякових матеріалів, запрова-
дженням елементів фітомеліорації, розміщу-
ючи культури в агроландшафті згідно з їхніми 
вимогами до рН). 

- Запровадженням ощадливих ґрунтоза-
хисних технологій обробітку ґрунту на основі 
безполицевих знарядь. Зменшення глибини 
та інтенсивності обробітку ґрунту покращує 
його водно-фізичні властивості, сприяє на-
копиченню органічної речовини у верхній 
частині орного шару. Під впливом обробіт-
ку змінюється інтенсивність процесів пере-
носу в профілі ґрунту органічної маси, що 
надходить в орний шар у вигляді рослинних 
решток. При постійному застосуванні безпо-
лицевих способів основного обробітку вміст 
гумусу підвищується на 10-15%, у порівнянні 
з оранкою. 

- Застосуванням на ерозійно небезпечних 
полях за необхідності ґрунтозахисних техно-
логій вирощування культур.

- В зоні Полісся відтворення родючості 
грунту неможливе без розвитку тваринниць-
кої галузі. 

Процеси дегуміфікації ґрунту в зерно-про-
сапних сівозмінах призупиняються за умови 
надходження в грунт не менше 10 ц/га гуму-

М
ех

ан
із

м
и 

уп
ра

вл
ін

ня
 а

гр
ол

ан
дш

аф
та

м
и 

зо
ни

 П
ол

іс
ся

 в
 у

м
ов

ах
 д

ег
ра

да
ці

ї г
ру

нт
ов

ог
о 

по
кр

ив
у 

та
 д

ос
яг

не
нн

я 
ці

ле
й 

ек
ол

ог
іч

но
 з

б
ал

ан
со

ва
но

го
 з

ем
ле

ко
ри

ст
ув

ан
ня



50 Випуск 10•2017

сотворної речовини. Такі умови створюються 
при внесенні, як мінімум, 10 т гною на 1 га 
сівозмінної площі, або за цілковитого викорис-
тання побічної продукції та післяжнивних по-
сівів у якості добрив з обов’язковим внесенням 
помірних норм мінеральних (N > 60, PK > 30 
кг для кожного елементу). Конюшина була і 
залишається провідною кормовою і азотофіксу-
ючою культурою на Поліссі. В зерно-просапних 
сівозмінах за відсутності в їх структурі коню-
шини обов'язковим є внесення гною.

Важливу роль у відтворенні родючості 
грунту відіграють сівозміни зі значним відсо-
тком багаторічних трав у структурі посівних 
площ - 35-40%, зокрема бобових (конюшини, 
люцерни, лядвенцю рогатого), що зменшує 
залежність рослинництва від промислових 
форм добрив, зокрема: азотних - до 50%; фос-
форних - 20%; калійних - 25%. 

 Важливим інноваційним нововведенням 
в системі підвищення ефективності земле-
користування в зоні Полісся є використання 
„Древлянської“ системи землеробства, яка 
полягає у створенні структури посівних площ 
з насиченням до 66% озимими зерновими та 
до 50% однорічними бобовими культурами.

Використання земель, незалежно від на-
прямку спеціалізації виробництва та форми 
власності, повинно базуватись на результатах 
агрохімічного обстеження ґрунту. Економічні 
та екологічні чинники, критерії, господар-
ська діяльність повинні бути направлені на 
дотримання чітких пунктів по відношенню 
до використання грунту, покращення його 
фізичних та хімічних властивостей. 

Стратегія сталого еколого-економічного 
землекористування полягає у формуванні 
землекористувань на екологічних засадах, а 
саме у встановленні пріоритетів екологічних 
інтересів суспільства у землекористуванні 
над суто економічними інтересами. Сутність 
цієї стратегії полягає у формуванні високо-
продуктивних і стійких агроландшафтів, 
забезпеченні розширеного відтворення ро-
дючості ґрунтів шляхом реалізації системи 
ґрунтозахисних, природоохоронних заходів, 
визначенні напрямів адаптації сільськогоспо-
дарського виробництва до природних умов, 
створенні механізму адміністративної й еко-
номічної відповідальності землекористувачів 
за порушення ними екологічних вимог. 

Полісся — це особливий регіон, де про-
цеси ґрунтоутворення проходили в дуже 
складних умовах, тому тут спостерігається 
висока строкатість ґрунтового покриву з різ-
ним ступенем родючості. Висока строкатість 

ґрунтового покриву, як за агрохімічними, так 
за агрофізичними показниками потребує за-
стосування різних видів меліорацій: хімічної, 
гідротехнічної, культуртехнічної, теплової, 
фітомеліорації та запровадження організа-
ційних заходів, які істотно підвищують його 
якісні показники.

Використання земель при будь яких аг-
роекономічних умовах та формах власності, 
повинно базуватись на результатах агрохі-
мічного обстеження грунту, які дають змогу 
відстежувати динаміку змін показників ста-
ну ґрунтів. Господарська діяльність повинна 
бути направлена на покращення фізичних і 
хімічних властивостей грунту.

Сучасні агроландшафти конкретних регіо-
нів повинні раціонально використовуватись 
без порушення екологічної стійкості. Стій-
кість оптимізованого агроландшафту забез-
печується екологічно-адаптовною організа-
цією землекористування, зокрема: 

• агроекологічним групуванням земель; 
екологічним нормативом розорювання сіль-
ськогосподарських угідь; 

• екологограничними площами посіву для 
кожної культури; 

• просторовим розміщенням сівозмін у 
відповідності до меж агроекологічних груп.

Оптимізація землекористування в зоні По-
лісся повинна базуватися на засадах адап-
тивно-ландшафтної системи землеробства, 
яка має екологічні складові збалансованого 
розвитку і формується на трьох рівнях: ланд-
шафтно-регіональному; ландшафтно-локаль-
ному; грунтово-екосистемному.

На першому рівні приводиться у відповід-
ність до екологічних умов співвідношення 
природних і сільськогосподарських угідь. На 
другому – передбачається оптимізація структу-
ри агроландшафту та створення моделі еколо-
гічно безпечного землеробства. Третій рівень 
стосується відтворення родючості ґрунтового 
покриву різними шляхами. На рисунку пред-
ставлена модель формування адаптивно-ланд-
шафтної системи землеробства.

Питання оптимізації структури земельних 
угідь, що постають перед сільськогосподар-
ським виробництвом, займає одне з голо-
вних місць. Для його вирішення потрібно в 
першу чергу враховувати основні принципи 
організації території землекористування. Го-
ловним принципом слід вважати дотримання 
відповідності структури угідь, структури по-
сівної площі та системи сівозмін властивос-
тям ґрунтового покриву і його екологічному 
стану. 
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Основні причини деградації ґрунтів - це 
дефіцит органічних і мінеральних добрив, 
зменшення обсягів хімічної меліорації, недо-
статня захищеність ґрунтів агролісомеліора-
тивними заходами, але головне – недостатня 
зацікавленість землекористувачів у збере-
женні та відтворенні ґрунтової родючості. 

Питання охорони та відтворення родю-
чості ґрунтів повинні стати проблемою на-
ціональної безпеки держави і центральною 
ланкою державної політики, оскільки стан 
ґрунтів визначає характер життєдіяльності 
людей, вирішальним чином впливає на до-
вкілля. Якщо не вжити невідкладних, дієвих 
заходів, процеси виснаження ґрунтів можуть 
стати перепоною формування сталих і конку-
рентоспроможних агроекосистем. За сучасно-
го ведення аграрного виробництва і сформо-
ваних систем землекористування неможливо 
досягти навіть простого відтворення родю-
чості ґрунтів без істотного удосконалення 
механізму контролю за їх використанням з 
боку держави, а також запровадження ефек-
тивних, переважно економічних механізмів 
підтримки грунтоохоронних заходів. Першим 
позитивним кроком була прийнята постано-
ва КМУ від 11 лютого 2010 р. № 164, якою 
передбачається удосконалення контролю за 
дотриманням структури посівних площ та 
сівозмін, однак це частково розв’язує питання 

збереження родючості ґрунтів. Існуючими 
законодавчими актами щодо охорони ґрунтів 
в основному передбачено застосування санк-
цій за недотримання еколого-безпечного ви-
користання ґрунтів. Проте світова практика 
стосовно цього свідчить, що більш ефектив-
ним є механізм економічного стимулювання.

• В Україні, за умов переважно орендних 
відносин, питання законодавчого урегу-
лювання відтворення родючості і охорони 
ґрунтів, консервації малопродуктивних і де-
градованих земель залишається законодавчо 
не врегульованим, що особливо велике зна-
чення має за короткотермінової оренди.

• В умовах орендних відносин, вільно-
го продажу земель сільськогосподарського 
призначення важливим є удосконалення 
механізму економічного стимулювання за-
ходів відтворення родючості ґрунтів шляхом 
створення Державного фонду економічного 
стимулювання землевласників і землекорис-
тувачів за впровадження грунтоохоронних 
заходів. Джерелом поповнення такого фонду 
можуть бути штрафні санкції за недотриман-
ня проектів землеустрою, структури посівних 
площ та сівозмін, а також від’ємного балансу 
гумусу і основних біогенних елементів.

• Потрібно доповнити існуючі нормативні 
документи необхідними нормативно-право-
вими нормами щодо обов’язкового контролю 

Рис. Модель формування адаптивно-ландшафтної системи землеробства.
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якісного стану ґрунтів у разі зміни власника 
або землекористувача.

• Сертифікація ґрунтів у системі контролю 
харчової продукції для отримання безпечної 
продукції.

• Обов’язковим є використання матеріалів 
паспортизації (агрохімічні картограми, паспорти 
полів або земельних ділянок в процесі орендних 
відносин, які слугують основою для розробки 
планів застосування добрив, розрахунків їх доз.

• Проведення повторного суцільного ґрун-
тового обстеження. За статтею 36 Закону 
України “Про земельний устрій” та статтею 
54 Закону України “Про охорону земель” ви-
значено необхідність періодичного (кожні 
20 років) здійснення суцільного дослідження 
ґрунтового покриву країни. На жаль, за остан-

ні 35 років таких обстежень не проводилось, 
хоча ґрунтовий покрив зазнав значних змін.

• Прийняття закону “Про посилення дер-
жавного контролю за використанням земель 
с.- г. призначення”.

• Посилення державного контролю за збе-
реженням ґрунтів та їх родючості, організація 
моніторингу ґрунтів з урахуванням європей-
ського досвіду. 

• Удосконалення законодавчого забезпе-
чення охорони ґрунтів (прийняття Закону 
України, який має визначити правові, еконо-
мічні, екологічні та організаційні основи ви-
користання та збереження ґрунтів, охорони і 
відтворення їх родючості).

• Прийняття Національної (загальнодер-
жавної) програми охорони ґрунтів.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Для запобігання деградаційним процесам, 
які інтенсивно розвиваються в сучасних по-
ліських агроландшафтах, рекомендується пе-
рехід із зональних систем землекористування 
до екологічно адаптованого використання зе-
мель сільськогосподарського призначення. В 
умовах Полісся рекомендується запроваджува-
ти елементи адаптивно ландшафтного зем-
леробства, які передбачають раціональне ви-
користання агроландшафту з максимальним 
врахуванням генетичних властивостей ґрун-

тів та які здатні забезпечити сприятливе 
екологічне середовище для біологічно однотип-
них сільськогосподарських культур. Стійкість 
оптимізованого агроландшафту забезпечу-
ється екологічно-адаптовною організацією 
землекористування, зокрема: агроекологічним 
групуванням земель; екологічним нормативом 
розорювання сільськогосподарських угідь; еко-
логограничними площами посіву для кожної 
культури; просторовим розміщенням сівозмін 
у відповідності до агроекологічних меж.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАБРУДНЕННЯ 
ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
ЗА ВИРОЩУВАННЯ БОБОВИХ 
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Мета. Метою досліджень було показати ефективність зниження 
забруднення грунтів важкими металами в умовах інтенсивного 
землеробства, за включення у сівозміну бобових багаторічних 
трав. Методи визначали валові та рухомі форми важких мета-
лів у грунті за загальноприйнятими методиками. Результати. 
встановлено залежність у грунті валового та рухомого вмісту 
важких металів від вирощуваних культур у сівозміні. Висновки. 
дослідження виявили перевищення показників гранично допус-
тимих концентрацій валовими формами свинцю, міді та цинку в 
грунті на досліджуваних територіях правобережного лісостепу 
в 1,8 – 4,4 раза. в той же час концентрація рухомих форм важких 
металів була значно нижчою за показники гранично допусти-
мих концентрацій. вирощування бобових багаторічних трав 

зумовлює зниження концентрації валових форм свинцю, міді і цинку до 17%, кадмію – до 31 %. рухомих 
форм – відповідно до 40 %, 100, 32 % та 220 %. Серед бобових багаторічних трав найкраще детоксикує 
грунт від валових і рухомих форм важких металів посів еспарцету піщаного.

ключові слова: важкі метали, концентрація, забруднення, багаторічні бобові трави.
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постановка проблеми. Одним із важ-
ливих соціальних завдань держави є забез-
печення населення безпечними та високоя-
кісними продуктами харчування. Потужним 
джерелом продуктів харчування є рослин-
ницька продовольча сировина. Поряд зі збіль-
шенням виробництва продовольчої сировини 
помітно підвищуються і вимоги до її якості.

Відомо, що якість продовольчої рослинної 
сировини залежить від цілого ряду факторів, 
серед яких стан сільськогосподарських угідь 
займає одне з провідних місць. Аналізуючи 
сучасний стан сільськогосподарських угідь, 
необхідно відмітити, що він перебуває в умовах 
інтенсивного техногенного пресингу. Особливо 
таке явище притаманне умовам інтенсивного 
землеробства, де хімізація сільськогосподар-
ського виробництва набуває максимального 
рівня. Кожного року в грунти з мінеральними 
добривами та пестицидами потрапляє ціла низ-
ка шкідливих речовин, серед яких пріоритетне 
місце належить важким металам [1]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дані елементи здатні до високого накопичення 
в грунті і перебування в необмінній формі. Над-
ходячи у грунт, важкі метали утворюють зв’язки 
різної міцності з грунтовими компонентами. 
При цьому вони вступають у фізико-хімічні вза-
ємодії з грунтово-вбирним комплексом і погли-
наються грунтовими організмами [2].

Накопичення у ґрунті важких металів 
веде до зниження рН, руйнує ґрунтово-по-
глинальний комплекс. В дослідженнях на 
дерново-підзолистих ґрунтах встановлено, 
що забруднення важкими металами су-

проводжувалось суттєвими змінами біоти: 
зменшенням загальної кількості бактерій, їх 
спороутворенням, різким зменшенням ак-
тиноміцетів і збільшенням кількості грибів, 
зменшенням кількості ґрунтових комах і до-
щових черв'яків [3].

Токсичність важких металів обернено про-
порційна значенню рН ґрунтових розчинів. У 
разі збільшення кислотності ґрунту елементи 
важких металів із нерозчинних солей пере-
ходять в іонну форму і стають доступними 
для поглинання їх рослинами. Тому важли-
вим показником забруднення ґрунтів є їхня 
кислотність [4].

Відомо, що важкі метали в ґрунті можуть 
знаходитися в різноманітних по розчинності 
та рухомості формах, а саме: нерозчинні, які 
входять до складу ґрунтових мінералів; об-
мінні, які перебувають у динамічній рівновазі 
з іонами даного металу в ґрунтовому розчині; 
рухомі та розчинні форми. Між ними існує не 
тільки тісний взаємозв’язок, а й можливе пе-
ретворення одних форм в інші. Рухомі форми 
металів можуть нагромаджуватися в ґрунті 
до великих концентрацій, які зумовлюють 
їх токсичність як для ґрунтової біоти, так і 
для рослин [5].

постановка завдання. Виходячи з цьо-
го виникає потреба у негайному зниженні 
інтенсивності забруднення грунтів даними 
токсикантами. Ця необхідність викликана 
важливим соціальним і екологічним факто-
ром створити безпечні умови для існування 
населення та збереження природних ресурсів 
нащадкам [6].
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Метою досліджень було показати ефек-
тивність зниження забруднення грунтів важ-
кими металами в умовах інтенсивного зем-
леробства, за включення у сівозміну бобових 
багаторічних трав. 

Дослідження за визначеною метою про-
водилися на дослідних ділянках Дослідного 
господарства „Агрономічне” Вінницького на-
ціонального аграрного університету, на сірих 
лісових грунтах. Відбір проб грунту проводили 
на ділянках вирощування шести видів бобових 
багаторічних трав: люцерна посівна, конюши-
на лучна, еспарцет піщаний, буркун білий, ляд-
венець рогатий і козлятник східний. Контроль-
ним варіантом був грунт на якому вирощували 
декілька років різні злакові культури, зокрема 
в останній рік – кукурудзу на силос.

Лабораторні дослідження проводили у На-
уково-вимірювальній агрохімічній лаборато-
рії кафедри екології та охорони навколишньо-
го середовища Вінницького національного 
аграрного університету. Визначали валові та 
рухомі форми вмісту у грунті таких важких 
металів: свинцю, кадмію, міді й цинку.

виклад основного матеріалу. Валовий 
вміст важких металів у грунті використову-
ється для загальної характеристики стану 
грунтів та визначає потенційну небезпеку 
важких металів. Лабораторний аналіз грунту 
виявив залежність валового вмісту важких 
металів від вирощуваних культур у сівозміні 
(табл. 1.).

Валовий вміст свинцю у грунті дослідних 
ділянок усіх варіантів становив 11,52 – 13,90 
мг/кг та був у 2,3–1,9 раза більшим ГДК (6,0 
мг/кг). Найвища концентрація свинцю була 
характерна для варіанту кукурудзи на силос, 
що на 1,5–17,1 % більше, ніж на варіантах 
бобових багаторічних трав. Серед бобових 
багаторічних трав найменша концентрація 
свинцю була на варіанті люцерни посівної, 

а найбільша – на варіанті конюшини лучної 
– 13,69 мг/кг.

Спостереження за концентрацією валових 
форм кадмію у грунті виявили перевищення 
гранично допустимої концентрації (0,7 мг/кг) 
на 1,4 % на варіанті кукурудзи на силос з вміс-
том 0,710 мг/кг. На решті варіантах концен-
трація кадмію була нижчою ГДК на 31,4 – 7,9 % 
та становила 0,480 – 0,645 мг/кг. Найменшою 
вона була на варіанті еспарцету піщаного, а 
найвищою – на варіанті конюшини лучної.

Концентрація міді у всіх варіантах станови-
ла 10,75 – 13,04 мг/кг та була у 3,6–4,4 раза-
вищою за гранично допустиму концентрацію 
міді у грунті (3,0 мг/кг). Найбільше переви-
щення ГДК було характерне для варіанту куку-
рудзи на силос. Найменша концентрація міді 
була на варіанті еспарцету піщаного – на 18,0 
% менше, ніж на варіанті кукурудзи на силос. 
Найвища концентрація міді серед бобових ба-
гаторічних трав була на варіанті конюшини 
лучної – 12,46 мг/кг та була на 4,5 % менша, 
ніж на варіанті кукурудзи на силос.

Вміст валових форм цинку у грунті досліджу-
ваних варіантів становив 40,47 – 48,72 мг/кг та 
був у 1,8–2,1 раза вищий за показник ГДК (23,0 
мг/кг). Найвища концентрація цинку була на 
варіанті кукурудзи на силос, що на 16,9–3,1 % 
більше, ніж на варіантах бобових багаторічних 
трав. Серед них найнижча концентрація цинку 
була характерна для варіанту еспарцету піщано-
го, а найбільша – люцерни посівної.

Рухомі форми важких металів у грунті 
безпосередньо впливають на рівень їх ток-
сичності, оскільки вони здатні включатися у 
трофічні ланцюги та мігрувати.

Концентрація рухомих форм свинцю у всіх 
досліджуваних варіантах була у 3,4–5,4 раза мен-
шою за величину граничнодопустимої концен-
трації (6,0 мг/кг). Найвищою була концентрація 
свинцю у грунтовому зразку, де вирощували ку-

Таблиця 1. Концентрація валових форм важких металів у грунті, мг/кг
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курудзу на силос і люцерну посівну – 1,75–1,76 
мг/кг, а найменшою – на ділянці еспарцету пі-
щаного – 1,11 мг/кг, що на 40 % менше, ніж на 
варіанті кукурудзи на силос (табл. 2.).

Концентрація рухомих форм кадмію на до-
слідних ділянках становила 0,098 – 0,216 мг/
кг, що у 7,1–3,2 раза менше ГДК (0,7 мг/кг). 
Найвищою була концентрація кадмію на ді-
лянці люцерни посівної, що у 2,2 рази більше, 
ніж на ділянці еспарцету піщаного з найниж-
чим вмістом кадмію у грунті. Менша на 39,1 
– 10.0% концентрація рухомих форм кадмію у 
грунті, ніж на варіанті кукурудзи на силос спо-
стерігалася на ділянках еспарцету піщаного, 
козлятнику східного і буркуну білого. 

Вміст рухомих форм міді на дослідних ді-
лянках грунту був у 8,8–17,9 раза менший за 
показник ГДК (3,0 мг/кг). Найменша концен-
трація рухомих сполук міді серед варіантів 

бобових багаторічних трав була характерна 
для ділянки еспарцету піщаного – 0,168 мг/
кг, а найбільша – на варіанті люцерни по-
сівної – 0,245 мг/кг. Концентрація міді на 
ділянці кукурудзи на силос була більшою, ніж 
на варіантах бобових багаторічних трав у 
1,3–2,0 раза і становила 0,340 мг/кг.

Концентрація рухомих форм цинку на до-
слідних варіантах бобових багаторічних трав 
становила 0,64–1,05 мг/кг при показнику гра-
нично допустимої концентрації цинку 23,0 мг/
кг. Найнижча концентрація була характерна 
для варіанту еспарцету піщаного і лядвенцю 
рогатого, а найвища – для люцерни посівної. 
Вміст рухомих форм цинку на ділянці кукуру-
дзи на силос становив 0,94 мг/кг та був вищим 
на 32,0–8,5%. ніж на варіантах усіх бобових 
багаторічних трав, окрім люцерни посівної, 
де концентрація цинку була вищою на 10,5 %.

Таблиця 2. Концентрація рухомих форм важких металів у грунті, мг/кг

ВИСНОВКИ
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В результаті проведених досліджень ви-
явлено перевищення ГДК у грунті валових 
форм свинцю, міді та цинку в 1,8–4,4 рази. 
Водночас концентрація рухомих форм важ-
ких металів була нижчою за показники ГДК 
відповідно у 3,4–5,4, 8,8–17,9 та 22,0–36,0 
рази. Вирощування бобових багаторічних 

трав сприяло зниженню концентрації вало-
вих форм свинцю, міді і цинку до 17 %, кадмію 

– до 31 %, рухомих форм – відповідно до 40 %, 
100, 32 % та у 2,2 раза. Серед бобових багато-
річних трав найкраще детоксикує грунт від 
валових і рухомих форм важких металів посів 
еспарцету піщаного.
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ВПЛИВ РІВНІВ ГРУНТОВИХ ВОД НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ 
ТРАВ ТА ЕКОНОМІЧНУ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

Вступ. на сьогодні, в зв’язку зі зміною клімату, актуальним є 
вивчення різновидового складу травосумішок, які є стійкими 
до екстремальних умов вирощування й встановлення опти-
мального вологозабезпечення на меліоративних системах 
двобічного регулювання водного режиму. Мета. вивчення 
закономірностей впливу життєво необхідних чинників на 
продуктивність бобово-злакових травосумішок і створенні 
високоефективних технологій їх вирощування, які б забезпе-
чили високі та сталі врожаї високопоживних і дешевих кормів 
у ґрунтово-кліматичних умовах центральної частини полісся. 
Методи. лізиметричний, системного аналізу і синтезу, по-
рівняння. результати. вперше в умовах центральної частини 
полісся на мінеральних ґрунтах у лізиметричному досліді ви-

вчені закономірності впливу вологозабезпечення на продуктивність травосумішок та якість корму. 
виявлені найпродуктивніші травосумішки, які відзначаються посухостійкістю, високою поживною 
цінністю та встановлений оптимальний рівень ґрунтових вод. визначена економічна ефективність 
вирощування трав. Серед виучуваних травосумішок найефективнішою виявилася бобово-злакова 
— лядвенцю зі стоколосом, яка по продуктивності перевершила інші на 4,0-81,9 %. рівень ґрун-
тових вод 65 см від поверхні ґрунту був економічно ефективнішим, ніж 65-110 см, на 25,0 і 53,8%.  
Висновки. Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у сумішках тимофіївки з пирієм 
і стоколосом та лядвенцю зі стоколосом відповідала зоотехнічній нормі, а в решті травосумішок 
переважала її на 12,7-20,0%. За рентабельністю виробництва продукції (%) співвідношення між 
травосумішками (в середньому по рівнях ґрунтових вод) утворює такий ряд – конюшина з тимофіїв-
кою: конюшина з пирієм і стоколосом : лядвенець з тимофіївкою: лядвенець з пирієм: лядвенець зі 
стоколосом = 1,00 (149) : 1,15 : 1,15 : 0,70 : 1,28; а – між рівнями ґрунтових вод, см (у середньому по 
травосумішках) – 65 : (65-110) : 110 = 1,00 (184) : 0,85 : 0,71.

ключові слова: травосумішка, лізиметр, рівень ґрунтових вод, продуктивність, кормова одиниця, 
перетравний протеїн, прибуток, рентабельність, собівартість..
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постановка проблеми. Зона Полісся за 
своїми природно-кліматичними умовами най-
більш сприятлива для молочного та м’ясного 
скотарства, свинарства, птахівництва, роз-
виток яких неможливий без створення ви-
сокоякісної кормової бази, для зміцнення 
якої велике значення мають бобово-злакові 
травосумішки. Вони використовуються не 
лише на зелений корм, а й для виготовлення 
сіна, сінажу, трав’яних гранул і борошна. Їх 
продуктивність і якість корму залежить від 
технології вирощування та погодних умов під 
час вегетації, де в останні роки почастішало 
чергування перезволоження (у весняний пе-
ріод) і короткотривалих посух у літні місяці. 
Останні мають тенденцію до частого повто-
рення з тривалістю бездощового періоду 12-
15 днів і довше, що створює стресові ситуації 
для росту і розвитку сільськогосподарських 
культур. Тому актуальним є вивчення різно-
видового складу травосумішок, які стійкі до 
екстремальних умов вирощування й вста-
новлення оптимального вологозабезпечення 
(норми осушення) на меліоративних системах 
двобічного регулювання водно-повітряного 
режиму. При цьому акцентується увага на 
якості корму та його собівартості.

Напрямок досліджень є частиною науко-
во-дослідної роботи відділу землеробства та 
меліорації Інституту сільського господарства 
Полісся Національної академії аграрних наук 
і виконані згідно із завданням 04.04.02.02П 
“Розробити технології формування високо-
продуктивних кормових угідь на осушуваних 
ґрунтах Полісся” науково-технічної програми 
“Сталий розвиток меліорації земель та водо-
користування” (номер державної реєстрації 
– 0111U002843).

Мета досліджень полягала у вивченні за-
кономірностей впливу життєво необхідних 
чинників на продуктивність бобово-злакових 
травосумішок і створенні високоефективних 
технологій їх вирощування, які б забезпечили 
високі та сталі врожаї високопоживних і де-
шевих кормів у ґрунтово-кліматичних умовах 
центральної частини Полісся.

Наукова новизна одержаних результатів по-
лягає в тому, що вперше в умовах центральної 
частини Полісся на мінеральних ґрунтах у лі-
зиметричному досліді вивчені закономірності 
впливу на продуктивність травосумішок комп-
лексу чинників. Виявлені найпродуктивніші 
травосумішки, які відзначаються високою 
поживною цінністю, та встановлений опти-
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економічна ефективність вирощування трав.
Практичне значення одержаних результа-

тів полягає в тому, що на їх основі створена 
високоефективна, ресурсозберігаюча техно-
логія вирощування бобово-злакових травосу-
мішок, яка забезпечує їх високу врожайність, 
рівень рентабельності, тому заслуговує на 
широке впровадження у виробництво.

Створення оптимальної вологості та аерації 
ґрунту на осушуваних землях згідно з вимо-
гами рослин досягається регулюванням рів-
нів ґрунтових вод (РГВ). РГВ, що забезпечує 
найсприятливіший водно-повітряний режим 
ґрунту в період вегетації сільськогосподарських 
культур і називається нормою осушення. Вона 
зростає від найменшого свого значення перед 
сівбою культур до найбільшого - в кінці веге-
тації. Питанню вивчення норм осушення або 
оптимальних РГВ для різних сільськогосподар-
ських культур завжди приділялася велика ува-
га. Норма осушення повинна бути такою, щоб 
коренева система вирощуваної культури могла 
розвинутися на свою нормальну глибину [9].

Норма осушення визначається, насампе-
ред, біологічними властивостями вирощу-
ваних культур, складом сільськогосподар-
ських культур у сівозміні, потребою рослин 
у водно-повітряному режимі ґрунту в окремі 
періоди росту та розвитку [10].

Значний інтерес для дослідження мають 
оптимальні значення норм осушення, сприят-
ливіші для аерації, біологічної активності, струк-
турно-гідрофізичного стану осушених ґрунтів. 
Слід мати на увазі, що узагальнення (усеред-
нення) без диференціювання за вмістом гумусу, 
структурним станом і гранулометричним скла-
дом ґрунтів вимагає уточнення відповідно до на-
званих чинників. Особливо велике значення має 
гранулометричний склад: у піщаних і супіщаних 
ґрунтах капілярне підняття води зменшується 
до 0,5-0,7 м і, відповідно, меншими мають бути 
оптимальні норми осушення [6].

Оптимальні РГВ сприяють збереженню ор-
ганічної речовини, ефективному використан-
ню родючості ґрунту, економній витраті води 
та поживних речовин на утворення одиниці 
продукції. Практика показала, що оптималь-
ний інтервал зміни РГВ протягом вегетації 
перебуває в межах 0,5-1,2 м від поверхні 
ґрунту. Поступовим зниженням РГВ, почина-
ючи з посівного періоду до рекомендованого 
на період збирання врожаю, створюються 
сприятливіші умови для розвитку кореневої 
системи та водночас збільшення активного 
шару ґрунту, який постачає рослинам пожив-

ні речовини та кисень. У посушливі періоди 
норми осушення зменшують приблизно на 5 
см, а у вологі - збільшують на 10 см [7].

Ефективне використання вологи на осуше-
них землях означає оперативне її відведення 
з інтенсивністю, що дорівнює інтенсивності 
перезволоження земель і акумуляції води в 
межах меліоративної системи з наступним 
розподілом її між полями з найменшими 
втратами. Протягом всього періоду вегетації 
запаси вологи в кореневмісному шарі ґрунту 
повинні бути оптимальними [4].

Перевагою осушувально-зволожувальних 
систем є не тільки створення оптимального 
водно-повітряного режиму, але і можливість 
акумулювати велику кількість поживних 
елементів, що виносяться інфільтраційними 
водами. Використання дренажних вод для до-
даткового зволоження повертає в середньо-
му на 1 га сільськогосподарських угідь 300-
600 м3 води, 20-70 кг азоту, 15-20 – калію, 
50-150 кг кальцію, що сприяє підвищенню 
врожаю сільськогосподарських культур [8].

Внаслідок регульованого водного режи-
му ефективність мінеральних добрив на 
осушуваних мінеральних ґрунтах в 1,5-2,0 
рази вища, ніж на не осушуваних землях. За 
рахунок тільки науково обґрунтованих доз 
мінеральних добрив приріст урожаю сіна 
багаторічних трав становив 70-80 ц/га [1].

Покращення вологозабезпечення завдяки ре-
гулюванню рівня ґрунтових вод підвищує ефек-
тивність азотних добрив. Прирости врожаю на 1 
кг внесеного азоту при доброму вологозабезпе-
ченні були в 2-3 рази вищі, ніж при недостатньо-
му. Сумарний приріст урожаю від оптимальних 
норм азотного удобрення та рівня ґрунтових вод 
для трав склав 230 ц/га зеленої маси [2,3,5].

З вище наведеного виходить, що регулю-
вання водно-повітряного режиму на пере-
зволожених ґрунтах на основі осушувально-
зволожувальних меліорацій і застосування 
комплексу необхідних агротехнічних заходів 
при вирощуванні нових видів трав значно 
сприяє підвищенню продуктивності земле-
робства й одержанню високих і сталих уро-
жаїв, але це питання недостатньо вивчене на 
дерново-підзолистих ґрунтах Полісся.

Методика досліджень. Дослідження для 
встановлення оптимального вологозабезпе-
чення для багаторічних трав були проведені 
на балансово-лізиметричній станції Інституту 
сільського господарства Полісся НААН. Робота 
лізиметрів заснована на принципі встанов-
лення заданого рівня ґрунтових вод від по-
верхні ґрунту та підтримання його за рахунок 
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відведення та подачі води на підзволоження 
за допомогою водорегулюючого пристрою. 
Згідно з програмою досліджень у лізиметрах-
випаровувачах за допомогою підтримання 
постійних рівнів ґрунтових вод 65 та 110 см 
та плаваючого – 65-110 см (з періодичним 
встановленням верхньої межі рівня ґрунто-
вих вод у міру його опускання до нижньої 
межі) створюються різні умови зволоження 
кореневмісного шару ґрунту та вивчається їх 
вплив на водовикористання і продуктивність 
травосумішок.

Грунт у лізиметрах – дерново-середньопі-
дзолистий супіщаний на моренному суглин-
ку. Глибина орного шару – 20-22 см. Грунт ха-
рактеризується низькою родючістю за всіма 
показниками, за винятком вмісту рухомого 
фосфору (табл. 1). Має слабокислу реакцію 
ґрунтового розчину, високу гідролітичну 
кислотність, дуже низький вміст кальцію та 
вбирних основ. 

У дослідах у сумішках вирощували такі 
багаторічні трави:

- конюшина лучна (Trifolium prаtense L.) 
сорту Левада;

- лядвенець рогатий (Lotus corniculatus L.) 
– Динамо;

- пирій сизий (середній) (Agropirum 
glaucum R.et Sch., Elitrigia intermedia 

 Host.) - Хорс;
- стоколос безостий (Bromus inermis Leyss.) 

– Вишгородський;
- тимофіївка лучна (Phleum prаtense L.) – 

Сарненська 233 
Норми висіву трав: конюшини – 16 кг/га, 

лядвенця – 7, пирію – 12, стоколосу – 12, ти-
мофіївки – 6 кг/га.

Трави підсіяні під овес посівний (Avena 
sativa L.) Чернігівський 83 з викою посівною 
(ярою) (Vicia sativa L.) Білоцерківською 10.

Трави вирощували на фоні N40Р60К90.
результати досліджень. Дослідження про-

водили протягом 2011-2014 років. Погода в се-
редньому за квітень-вересень у всі ці роки ха-
рактеризувалася присутністю посушливих умов 
різної тривалості впродовж вегетації трав (кві-
тень-червень 2011 року вона була посушливою, 
2012 – вологою, 2013, 2014 – слабо посушливою, 
червень вересень 2014 – надто посушливою).

За весь період досліджень травосумішки фор-
мували різну врожайність і мали істотну від-
мінність по збору кормових одиниць (табл. 2). 

У середньому по рівнях ґрунтових вод за 
зменшенням збору кормових одиниць траво-
сумішки утворюють такі ряди: тимофіївка з 
пирієм і стоколосом > лядвенець зі стоколо-
сом > лядвенець з тимофіївкою > конюшина 
з тимофіївкою > лядвенець з пирієм в тому 
числі: 2012 року – тимофіївка з пирієм і стоко-
лосом = лядвенець зі стоколосом > лядвенець 
з тимофіївкою > конюшина з тимофіївкою > 
лядвенець з пирієм; у 2013 і 2014 роках – зако-
номірності такі ж, як і за два попередніх роки.

Збір кормових одиниць з травосумішками 
другого і третього року використання, по-
рівняно з першим, був меншим на 24,0% (на 
1,50 т/га) і на 58 % (на 3,65 т/га). 

За збором кормових одиниць (у середньо-
му по сумішках) рівень ґрунтових вод 65 см 
переважив рівні 65-110 і 110 см 2012 року 
– на 17,5 і 32,9 % (збір к. о. за першого РГВ – 
7,19 т/га); 2013 – на 18,2 і 27,4 % (збір к. о. за 
першого РГВ – 5,40 т/га); 2014 – на 9 і 17 % 
(збір к. о. за першого РГВ 2,84 – т/га).

Збір перетравного протеїну з травосумішка-
ми (в середньому по досліду) 2012 – першого 
року використання склав 0,765 т/га, 2013 і 2014 
– він був на 26,3% і 48 % меншим (табл. 3). 

За зменшенням збору протеїну (в серед-
ньому по рівнях ґрунтових вод) травосуміш-

1. Агрохімічна характеристика ґрунту
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ки можна розташувати так: в середньому 
за роки - тимофіївка з пирієм і стоколосом 
= лядвенець з тимофіївкою > лядвенець зі 
стоколосом = конюшина з тимофіївкою > 
лядвенець з пирієм; за 2012 рік – конюшина 
з тимофіївкою = тимофіївка з пирієм і сто-
колосом = лядвенець з тимофіївкою = ляд-
венець зі стоколосом > лядвенець з пирієм; 
за 2013 – тимофіївка з пирієм і стоколосом 
> лядвенець з тимофіївкою = лядвенець зі 
стоколосом > конюшина з тимофіївкою > 
лядвенець з пирієм; за 2014 - тимофіївка з 
пирієм і стоколосом > лядвенець з тимофіїв-
кою> конюшина з тимофіївкою = лядвенець 
зі стоколосом> лядвенець з пирієм.

За збором перетравного протеїну (в се-
редньому по сумішках) рівень ґрунтових вод 

65 см перевершив рівні 65-110 і 110 см 2012 
року – на 23,0 і 40,3 %; 2013 – на 16,6 і 26,3 
%, в 2014 – на 15,2 і 41,4 %, тобто 2012 року 
дія рівнів ґрунтових вод була значно дужчою. 
Вплив рівнів ґрунтових вод на збір перетрав-
ного протеїну за 2012 рік був більшим, ніж 
– на збір кормових одиниць.

Забезпеченість кормової одиниці пере-
травним протеїном (у середньому по рівнях 
ґрунтових вод) у 2012 році варіювала від 111 
до 135 г/к. о. (на 21,6% більше), у 2013 – 
вона була, практично, такою ж.

За умовно чистим прибутком (грнм/га) 
співвідношення між травосумішками (в се-
редньому по рівнях ґрунтових вод) виглядає 
так – конюшина з тимофіївкою : тимофіївка 
з пирієм і стоколосом : лядвенець з тимофіїв-

2. Вплив травосумішок і рівнів ґрунтових вод на збір (т/га) кормових одиниць
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Травосумішка

Рівень ґрунтових вод, см

НІР 05:

тр/РГВ65 65-110 110

в

серед-
ньому

2012 – 1-ий рік використання

Конюшина+тимофіївка 1,05 0,731 0,601 0,794

Тимофіївка+пирій+стоколос 0,895 0,740 0,691 0,775

Лядвенець+тимофіївка 0,903 0,781 0,724 0,803

Лядвенець+пирій 0,815 0,664 0,494 0,654

Лядвенець+стоколос 0,882 0,777 0,728 0,796

В середньому 0,909 0,739 0,648 0,765 0,030/0,023

2013 – 2-ий рік використання

Конюшина+тимофіївка 0,576 0,487 0,560

Тимофіївка+пирій+стоколос 0,761 0,656 0,576 0,664

Лядвенець+тимофіївка 0,679 0,571 0,551 0,600

Лядвенець+пирій 0,476 0,393 0,380 0,417

Лядвенець+стоколос 0,660 0,547 0,537 0,581

В середньому 0,639 0,548 0,506 0,564 0,022/0,017

2014 – 3-ій рік використання

Конюшина+тимофіївка 0,485 0,392 0,351 0,400

Тимофіївка+пирій+стоколос 0,544 0,527 0,444 0,505

Лядвенець+тимофіївка 0,526 0,360 0,383 0,423

Лядвенець+пирій 0,303 0,274 0,258 0,278

Лядвенець+стоколос 0,446 0,447 0,195 0,363

В середньому 0,461 0,400 0,326 0,396

В середньому за 2012 - 2014 роки

Конюшина+тимофіївка 0,717 0,566 0,480 0,580

Тимофіївка+пирій+стоколос 0,733 0,641 0,570 0,648

Лядвенець+тимофіївка 0,703 0,571 0,553 0,609

Лядвенець+пирій 0,531 0,444 0,377 0,451

0,617

Лядвенець+стоколос 0,663 0,590 0,487 0,580

В середньому 0,669 0,562 0,493 0,575 0,018/0,014

Травосумішка
Рівень ґрунтових вод, см В серед-

ньому
НІР05:
тр/РГВ65 65-110 110

Умовно чистий прибуток, грн./га

Конюшина + тимофіївка 7598 6036 4594 6076

Тимофіївка+пирій+стоколос 9328 7235 6471 7678

Лядвенець+тимофіївка 8262 6909 6269 7147

Лядвенець+пирій 6345 4793 1909 4349

Лядвенець+стоколос 9114 7695 7157 7988

В середньому 8129 6534 5280 6648 256/199

Рентабельність виробництва продукції, %
Конюшина + тимофіївка 177 149 120 149

Тимофіївка+пирій+стоколос 198 165 151 171

Лядвенець+тимофіївка 189 167 156 171

Лядвенець+пирій 146 118 52 105

Лядвенець+стоколос 210 186 177 191

В середньому 184 157 131 157 6,0/4,7

Собівартість кормових одиниць, грн./т
Конюшина + тимофіївка 629 701 794 708

Тимофіївка+пирій+стоколос 586 659 696 647

Лядвенець+тимофіївка 604 654 686 647

Лядвенець+пирій 710 800 988 833

Лядвенець+стоколос 563 610 630 601

В середньому 618 685 758 687 26,4/20,6

Собівартість перетравного протеїну, грн./т
Конюшина + тимофіївка 4081 5540 6379 5333

Тимофіївка+пирій+стоколос 5273 5928 6217 5806

Лядвенець+тимофіївка 4842 5297 5562 5234

Лядвенець+пирій 5340 6105 7439 6295

Лядвенець+стоколос 4921 5323 5578 5274

В середньому 4891 5639 6235 5588 215/168

За рентабельністю виробництва продукції (%) співвідношення між

травосумішками (в середньому по рівнях ґрунтових вод) утворює такий ряд –

конюшина з тимофіївкою : конюшина з пирієм і стоколосом : лядвенець з

3. Вплив травосумішок і рівнів ґрунтових вод на збір (т/га) перетравного протеїну

кою : лядвенець з пирієм : лядвенець зі стоко-
лосом = 1,00 (6076) : 1,26 : 1,18 : 0,72 : 1,31; 
а – між рівнями ґрунтових вод, см (у серед-
ньому по травосумішках) – 65 : (65-110) : 110 
= 1,00 (8129) : 0,80 : 0,65 (табл. 4).

За рентабельністю виробництва продукції 
(%) співвідношення між травосумішками (в 
середньому по рівнях ґрунтових вод) утво-
рює такий ряд – конюшина з тимофіївкою 
: конюшина з пирієм і стоколосом : лядве-
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ня4. Економічна ефективність вирощування травосумішок на зелену масу залежно від рівнів 

ґрунтових вод

 Рис. Рентабельність вирощування травосумішок при різному вологозабезпеченні, %
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нець з тимофіївкою : лядвенець з пирієм : 
лядвенець зі стоколосом = 1,00 (149) : 1,15 : 
1,15 : 0,70 : 1,28; а – між рівнями ґрунтових 
вод, см (у середньому по травосумішках) – 
65 : (65-110) : 110 = 1,00 (184) : 0,85 : 0,71. 

Собівартість кормових одиниць у середньо-
му по досліду становить 687 грн./т. За знижен-
ням її травосумішки (в середньому по рівнях 
ґрунтових вод) можна розташувати так: ляд-
венець з пирієм > конюшина з тимофіївкою > 
тимофіївка з пирієм і стоколосом = лядвенець 
з тимофіївкою > лядвенець зі стоколосом, а 

рівні ґрунтових вод, см (у середньому по тра-
восумішках) – 110 > (65-110) > 65.

Собівартість перетравного протеїну в се-
редньому по досліду становить 5588 грн/т. 
За зниженням її травосумішки (в середньо-
му по рівнях ґрунтових вод) утворюють 
такий ряд: лядвенець з пирієм > тимофі-
ївка з пирієм і стоколосом > конюшина з 
тимофіївкою = лядвенець з тимофіївкою = 
лядвенець зі стоколосом, а рівні ґрунтових 
вод, см (у середньому по травосумішках) 
– 110 > (65-110) > 65.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

У досить складних погодних умовах (прояв 
посухи різної тривалості й низької вологості 
повітря) виявлені закономірності у формуванні 
якості корму залежно від видового складу тра-
восумішок. За зменшенням збору кормових оди-
ниць (в середньому по РГВ) сумішки утворюють 
такий ряд: тимофіївка з пирієм і стоколосом > 
лядвенець зі стоколосом > лядвенець з тимофі-
ївкою > конюшина з тимофіївкою > лядвенець 
з пирієм. За збором кормових одиниць (у серед-
ньому по сумішках) рівень ґрунтових вод 65 см 
переважив рівні 65-110 і 110 см в 2012 році – на 
17,5 і 32,9 % (збір за РГВ 65 см – 7,19 т/га); 2013 
– на 18,2 і 27,4 (збір за РГВ 65 см – 5,40 т/га).

 Збір перетравного протеїну з травосуміш-
ками (в середньому по досліду) 2012 – першого 
року використання склав 7,65 ц/га, 2013 – він 
був на 26,3% меншим. За зменшенням збору 
протеїну (в середньому по роках РГВ) сумішки 
можна розташувати так: тимофіївка з пи-
рієм і стоколосом = лядвенець з тимофіївкою 
> лядвенець зі стоколосом = конюшина з ти-
мофіївкою > лядвенець з пирієм. За збором пере-
травного протеїну (в середньому по сумішках) 
рівень ґрунтових вод 65 см перевершив рівні 65-

110 і 110 см 2012 року на 23,0 і 40,3%; 2013 – на 
16,6 і 26,3%, тобто в перший рік використання 
трав дія рівнів ґрунтових вод була значно дуж-
чою. Вплив РГВ на збір протеїну за 2012 рік був 
більшим, ніж – на збір кормових одиниць.

 За зниженням забезпеченості кормової оди-
ниці перетравним протеїном сумішки (в серед-
ньому по РГВ і роках) утворюють такий ряд: 
лядвенець з пирієм > конюшина з тимофіївкою 
> лядвенець з тимофіївкою > тимофіївка з пи-
рієм і стоколосом = лядвенець зі стоколосом. За 
цим показником (у середньому по травосуміш-
ках) рівень ґрунтових вод 65 см був кращим (на 
5,0%) за два інші, які були рівноцінними, лише в 
перший рік використання трав. Забезпеченість 
кормової одиниці перетравним протеїном у су-
мішках тимофіївки з пирієм і стоколосом і ляд-
венцю зі стоколосом відповідала зоотехнічній 
нормі, а в решті травосумішок переважала її 
на 12,7-20,0%.

 Серед п’яти найефективнішою виявилася 
сумішка лядвенцю зі стоколосом, яка перевер-
шила інші – на 4,0-81,9 %. Рівень ґрунтових 
вод 65 см від поверхні ґрунту був економічно 
ефективнішим, ніж – 65-110 см, на 25,0 і 53,8%.
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У світі налічується більше сотні сортів хме-
лю. Країнами-лідерами із виробництва хмелю 
є Німеччина, США, Чехія, Китай та Польща 
[1]. Ці країни прагнуть скоротити площі під 
сортами, що мають високий вміст α-кислот, 
натомість збільшують площі ароматичних 
сортів. В умовах глобалізації ринку хмелю та 
пива, після вступу України до СОТ конкурен-
ція між виробниками хмелю загострюється, 
що потребує перебудови галузі таким чином, 
щоб її продукція відповідала високим вимо-
гам ринку.

 В Україні вирощуванням хмелю займаєть-
ся 16 господарств, хмільники яких розміщені 
у чотирьох областях нашої країни. Найбільш 
розповсюджені сорти вітчизняної селекції за 
врожайністю та якісними показниками не 
поступаються кращим світовим аналогам, а 
за деякими навіть перевищують їх і є конку-
рентоспроможними на міжнародному ринку 
[2-5]. Особливістю вітчизняних ароматич-
них сортів є фарнезеновий тип ефірної олії та 

дещо вищий коефіцієнт ароматичності (β/α), 
що складає більше 1, ніж у зарубіжних сор-
тах. Склад гірких речовин та співвідношення 
їх окремих компонентів для кожного сорту є 
постійним, що використовується для сортової 
ідентифікації [6-9]. Найбільшим попитом се-
ред пивоварів користуються ароматичні сор-
ти: Слов´янка, Клон-18, Національний, Злато 
Полісся, Заграва, які займають більше 80% 
хмеленасаджень України. Незначна частина 
площ зайнята під сортами Староволинський, 
Гайдамацький, Тріумф, та гіркими – Промінь, 
Альта. 

Сучасні економічні, ринкові умови та нові 
наукові дані про функціональні фізіологічні 
властивості певних компонентів хмелю обу-
мовлюють пошук шляхів його використання 
не лише як сировини для пивоваріння, а й 
для фармакології, медичної, харчової, пар-
фумерної промисловості тощо. Тому наші до-
слідження були спрямовані на встановлення 
сортів хмелю із визначеним складом гірких 

ІСГП

ОЦІНКА ХМЕЛЮ ВІТЧИЗНЯНИХ 
СОРТІВ УРОЖАЮ 2016 РОКУ

Вступ. визначення якості шишок хмелю здійснюється за 
комплексом біохімічних та господарсько цінних показни-
ків, що зумовлюють доцільність вирощування культури.  
Мета досліджень полягала у визначенні комплексної біо-
хімічної оцінки вітчизняних сортів хмелю урожаю 2016 р., а 
також накопичення даних для доповнення банку біохімічних 
показників сортів хмелю. Методи. використано сучасні фі-
зико-хімічні методи визначення якісних показників хмелю, 
спеціальні та загальноприйняті в хмелярській галузі та матема-
тико-статистичні з використанням дисперсійного і кореляцій-
но-регресивного аналізу для оцінки достовірності отриманих 
результатів досліджень. Результати. внаслідок проведених 
досліджень встановлено, що сорти хмелю вітчизняної селекції 
суттєво різняться як за кількістю, так і за складом гірких речо-
вин та ефірної олії. вміст α-кислот в шишках хмелю залежить 
від сорту, погодних умов, технології вирощування та комплексу 
агротехнічних заходів. Середні показники вмісту α -кислот в 

2016 р. у сортах ароматичного типу змінювались від 2,7% у шишках сорту клон-18 до 5,5% у сорту 
Заграва. Серед гіркого типу – від 6,1% у сорті промінь до 10,6% сорту ксанта. Висновки. на основі 
біохімічних досліджень встановлено, що якісний склад гірких речовин, ефірної олії та ксантогумолу 
у вітчизняних сортах стабільний та відповідає паспортним характеристикам даних сортів хмелю.
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речовин, зокрема α- й β-кислот, ефірної олії, 
ксантогумолу та співвідношення компонентів 
у складі цих груп речовин для використання 
їх у пивоварінні та інших галузях народного 
господарства.

Мета дослідження полягала у визначенні 
комплексної оцінки вітчизняних сортів хме-
лю урожаю 2016 року за технологічними та 
біохімічними показниками, а також накопи-
ченні даних для доповнення банку біохіміч-
них показників якості досліджуваних сортів.

Матеріал та методика досліджень. Ви-
значались показники якості у зразках хмелю 
вітчизняних сортів від виробничих партій 
урожаю 2016 року. Дослідження проводились 
в атестованій лабораторії відділу біохімії хме-
лю та пива Інституту сільського господарства 
Полісся НААН України. 

В роботі використовувались лабораторні: 
сучасні фізико-хімічні методи визначення 
якісних показників хмелю, спеціальні та за-
гальноприйняті в хмелярській галузі згідно з 
ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання 
проб та методи випробування, математико-
статистичні з використанням дисперсійно-
го і кореляційно-регресивного аналізу для 
оцінки достовірності отриманих результатів 
досліджень. Відбір зразків та органолептичні 
показники шишок, кількість α-кислот – кон-
дуктометричний показник гіркоти, визна-
чали згідно з чинним стандартом [10-11]. 
Вміст та склад α- і β-кислот, ксантогумолу 
– методом високоефективної рідинної хро-
матографії. Для кількісного визначення ком-
понентів гірких речовин використовували 
міжнародний еталон-стандарт ІСЕ-3 [9,11]. 
Кількість ефірної олії – за методом Гінзбур-
га [9]. Якісний склад ефірної олії визначали 
методом капілярної газової хроматографії. 
Математичну обробку результатів досліджень 
проводили за допомогою комп'ютерної про-
грами Microsoft Excel. 

результати досліджень. Досліджували 
хміль ароматичних та гірких сортів вітчиз-
няної селекції урожаю 2016 р., виробленого 
хмелепідприємствами чотирьох областей 
України та сортів Ксанта і Руслан, вироще-
ного на дослідному полі Інституту. 

Випробування зразків від партій хме-
лю українських сортів проводились згід-
но з вимогами чинного стандарту у ТОВ 
„Вертокиївка-хміль”, ТОВ „Карпівці-хміль”, 
ПП „Івановичі-хміль”, що входять до холдин-
гу ТОВ „Хопштайнер Україна” та інших хме-
лярських господарствах: ФГ „Еліта- хміль”, 
ПП „Зарічне”, ПАФ „Дружба”, ТОВ „Украгро-

техтрейд”, СФГ „Мирне”, ФГ „Корощинське” 
Житомирської, ПАФ „Галицька”, СТзОВ „Си-
динівка”, ПА „Щедрий урожай” Львівської, 
ПСП „Щедра нива” Рівненської та у ДПДГ 
„Пасічна” Хмельницької областей. Результати 
показників якості шишок хмелю вітчизня-
них сортів урожаю 2016 року представлені 
в табл. 1. 

Одним з основних органолептичних по-
казників якості є колір шишок хмелю. Слід 
відмітити, що майже увесь хміль урожаю 
2016 року мав забарвлення від зеленого до 
світло жовто-зеленого кольору. Зелений ко-
лір свідчить про дотримання технології ви-
рощування, про те, що рослини отримували 
достатню кількість азоту, хміль був добре 
захищений від шкідників і хвороб, зібраний 
в оптимальні строки та висушений з дотри-
манням технології. В деяких господарствах 
зустрічався хміль, шишки якого мали почер-
вонілі кінчики пелюсток, але такого хмелю 
було не більше 3% від вирощеного урожаю. 

Відмічено, що масова частка вологи у пар-
тіях хмелю коливалась в межах 9,0-11,0%. 
Аромат хмелю в ароматичних сортах був 
ніжний хмельовий, а у гірких – хмельовий. 
Лупулінові зерна шишок хмелю у фазі повної 
технічної стиглості мали золотисто-жовтий 
колір, були блискучими та липкими. 

Спостерігалося незначне ушкодження 
шкідниками 0,93 – 2,73 %. Масова частка на-
сіння була в межах норми та не перевищува-
ла 1,1 %. Масова частка хмельових домішок 
знаходилась у межах від 0,80 % до 2,75 %, 
що відповідає вимогам чинного стандарту. 

Із комплексу сполук хмелю найбільш цін-
ними для виробництва пива є гіркі речовини 
та ефірна олія. Найважливішим компонентом 
гірких речовин є α-кислоти, що визначають 
товарну цінність хмелю. Середні показники 
вмісту α-кислот в 2016 р. у сортах вітчизняної 
селекції ароматичного типу змінювались від 
2,7% у шишках сорту Клон-18 до 5,5% у сорті 
Заграва. Гіркого типу – від 6,1% у шишках 
сорту Промінь до 10,6% – Ксанта. Показ-
ник вмісту α-кислот певного сорту значно 
різниться в шишках хмелю, вирощеного в 
окремих господарствах. Так, найвищий вміст 
α-кислот у сортах хмелю ароматичного типу 
було визначено у сорті Заграва – 7,15 %, зі-
браного у ДПДГ „Пасічна”. Необхідно відмі-
тити, що аномально високі літні темпера-
тури 2016 р. та недостатня кількість опадів 
у період синтезу гірких речовин призвели 
до значно меншого їх накопичення, про що 
свідчить нижчий показник вмісту α-кислот 
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Сорти тонкоароматичного типу хмелю

Клон-18 2,7 2,40 1,1 1,40

Слов’янка 3,8 2,28 0,8 0,94

Злато Полісся 3,1 2,00 0,9 1,20

Національний 4,2 2,20 0,7 1,16

Сорти ароматичного типу хмелю

Заграва 5,5 2,19 0,8 1,21

Староволинський 5,3 2,15 0,7 0,95

Гайдамацький 4,7 2,75 0,8 1,25

Тріумф 5,4 1,40 0,7 2,73

Сорти гіркого типу

Альта 8,6 1,33 0,7 1,71

Промінь 6,1 1,23 0,7 1,21

Руслан 8,8 0,80 0,8 0,93

Ксанта 10,6 1,02 0,6 1,00

Ньюпорт 8,8 1,30 0,6 1,51

НІР05 0,21 0,04 0,02 0,03

майже у всіх сортах. В господарствах, де спо-
стерігалась достатня кількість опадів, вміст 
α-кислот був у межах норми для даного сорту. 

 У досліджуваних сортах хмелю визначе-
но кількісний вміст та якісний склад гірких 
речовин та ксантогумолу. Результати дослі-
джень свідчать про значну відмінність між 
показниками сортів ароматичного і гіркого 
типів як за кількістю, так і за складом гірких 
речовин. Результати наведено в табл. 2. 

У середньостиглих сортах хмелю вміст 
α-кислот був на 5-30 % нижчим порівняно з 
середнім вмістом даної сполуки за попередні 
п’ять років. Лише в шишках хмелю пізньости-
глих сортів Гайдамацький та Ксанта, в яких 
синтез гірких речовин приходиться на другу 
та третю декаду вересня, коли спостерігались 
атмосферні опади та зниження температур, 
даної сполуки було визначено значно більше. 
Отже, одним із факторів впливу накопичення 

α-кислот є погодні умови в період формуван-
ня і дозрівання шишок.

 Сорти тонкоароматичного та ароматичного 
типів мали співвідношення β/α значно більше 
1. Характерне співвідношення β/α мали шиш-
ки ароматичних сортів: Слов’янка, Заграва, 
Гайдамацький, Староволинський, Тріумф та 
гіркого – Альта. Тобто, в шишках даних сортів 
в умовах 2016 р. не накопичилась характерна 
для них кількість як α- кислот, так і β-кислот.

Шишки ароматичних сортів Клон-18, 
Злато Полісся, Національний мали у своє-
му складі характерну та стабільну для даних 
сортів, кількість β-кислот від 4,1% до 5,8%, 
синтез яких відбувся значно раніше за більш 
сприятливих погодних умов. Але, як і у решти 
сортів спостерігався нижчий вміст α-кислот, 
накопиченню яких не сприяла засушлива 
та спекотна погода другої половини серпня. 
Тому хміль даних сортів в умовах досліджень 
2016 року мав значно вище співвідношення 
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α/β. Поряд з низьким вмістом α-кислот, як в 
ароматичних, так і в гірких сортах, крім сор-
ту Ксанта, відмічено нижчий вміст ксантогу-
молу, що підтверджує результати попередніх 
досліджень про тісний зв’язок між накопи-
ченням даної сполуки та α-кислотами.

Досліджуючи хміль пізньостиглого сорту 
Ксанта, нами відмічено, що період синтезу 
β-кислот в шишках даного сорту співпадає з 
періодом синтезу α- кислот середньостиглих 
сортів і приходиться на засушливу та спе-
котну третю декаду серпня, що спричинило 
значно менше їх накопичення. Збільшення 
атмосферних опадів у вересні та зниження 
температур сприяло подальшому накопи-
ченню α-кислот до характерних для даного 
сорту показників, чим і пояснюється нижчий 
коефіцієнт ароматичності.

Вміст когумулону в складі α-кислот для всіх 
сортів був стабільним та відповідав паспортним 
даним. Найнижчий показник було визначено в 
шишках хмелю ароматичних сортів Слов’янка 
і Заграва  20,3% та 21,6% відповідно та гіркого 
Альта – 21,2%. Найбільше когумулону в складі 
α-кислот мав хміль сорту Руслан – 29,6 %.

Нами також було визначено вміст та склад 
найбільш важливих компонентів ефірної олії 
у досліджуваних сортах. Ефірна олія пред-
ставляє собою летючі олійні речовини, які 
накопичуються в шишках хмелю в період до-
зрівання. Від кількості та складу ефірної олії 
залежить аромат шишок хмелю. Важливим 
фактором в наявності хмельового аромату в 
пиві є якісний склад ефірної олії, наявність 
більшої кількості сесквітерпеноїдів, особливо 
фарнезену і меншої – монотерпенів. 

Найбільше ефірної олії в 2016 році синте-
зувалося у шишках хмелю сорту Руслан та 
становило 2,87 мл/100 г сухого хмелю, най-
менше даної сполуки визначено у сорті Клон-
18 – 0,43 мл/100г сухого хмелю (табл. 3).

Дослідження ефірної олії в сортах хмелю по-
казало велику різноманітність її складу. Найбіль-
ший вміст мірцену зафіксовано у сорті хмелю 
ароматичного типу Гайдамацький – 39,0%, гір-
кого типу – у сорті Альта 50,2%. Максимальну 
кількість фарнезену, що надає пиву ніжного хме-
льового аромату, відмічено у сорті Національний 
– 17,2%. У досліджуваних сортах гіркого типу 
даний компонент відсутній, окрім сорту Промінь. 

2. Вміст та склад гірких речовин у вітчизняних сортах хмелю врожаю 2016 р., % до СР (серед-
нє по Україні)
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Ароматичний тип хмелю

Клон 18 2,7 -10,0 2,2 4,3 1,95 26,5 36,2 0,23

Слов’янка 3,8 -15,6 3,5 5,4 1,55 20,3 33,0 0,24

Злато Полісся 3,1 -8,8 2,7 4,1 1,51 28,3 39,4 0,27

Національний 4,2 -30,0 4,0 5,3 1,32 22,9 37,9 0,26

Заграва 5,3 -11,7 4,8 5,7 1,18 21,6 46,3 0,32

Гайдамацький 4,7 +14,6 4,3 5,2 1,22 26,6 48,2 0,23

Тріумф 5,4 -13,0 4,9 5,8 1,19 25,4 43,5 0,35

Староволинський 5,5 -14,1 5,0 5,5 1,09 26,1 44,6 0,27

Гіркий тип хмелю

Альта 8,6 -4,4 8,2 4,6 0,56 21,2 42,7 0,16

Промінь 6,1 -8,9 5,4 3,9 0,72 26,2 47,8 0,27

Ксанта 10,6 +27,7 10,1 6,8 0,67 27,6 48,5 0,96

Руслан 8,8 -5,4 8,0 7,7 0,95 29,6 52,9 0,80

HIP05 0,21 - 0,21 0,19 0,03 0,68 1,39 0,02
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4. Індекс окислення гірких речовин шишок хмелю вітчизняних сортів урожаю 2016 р.
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В період технічної стиглості шишок 
хмелю індекс окислення гірких речовин 
коливається в межах 0,22 - 0,30. За ре-
зультатами досліджень урожаю 2016 року 

даний показник знаходився у межах від 
0,21 у сортах Заграва та Руслан до 0,26 
у шишках хмелю сортів Національний та 
Альта (табл. 4). 

1. За даними моніторингу якості хмелю 
вітчизняних сортів урожаю 2016 року, прове-
деного в хмелярських господарствах України, 
встановлено, що якісний склад гірких речо-
вин, ефірної олії та ксантогумолу у сортах 
стабільний та відповідає паспортним даним 
сорту хмелю та чинному стандарту ДСТУ 
7067:2009 Хміль. Технічні умови. 

2. Вміст α-кислот в шишках хмелю зале-
жить від сорту, погодних умов, технології 
вирощування та комплексу агротехнічних 
заходів. Найвищий вміст α-кислот у сортах 
хмелю ароматичного типу майже у всіх гос-
подарствах було визначено у сорті Заграва. 
Середні показники вмісту α -кислот в 2016 р. 
у сортах ароматичного типу змінювались від 
2,7% у шишках сорту Клон-18 до 5,5% у сорту 
Заграва. Серед гіркого типу – від 6,1% у сорті 
Промінь до 10,6% сорту Ксанта.

 3. Найбільше ефірної олії в 2016 році син-
тезувалося у шишках хмелю сорту Руслан 

та становило 2,87 мл/100 г сухого хмелю, 
найменше даної сполуки визначено у сорті 
Клон-18 – 0,43 мл/100 г сухого хмелю. До-
слідження ефірної олії в українських сортах 
хмелю показало велику різноманітність її 
складу. Найбільший вміст мірцену зафіксо-
вано у сорті хмелю ароматичного типу Гай-
дамацький – 39,0%, гіркого типу – у сорті 
Альта 50,2%. Максимальна кількість фар-
незену, що надає пиву ніжного хмельового 
аромату, відмічено у сорті Національний – 
17,2%. У досліджуваних сортах гіркого типу 
даний компонент відсутній, окрім сорту 
Промінь. 

4. Доповнена база даних показників до-
сліджуваної хмелепродукції, що буде одним 
із елементів методології комплексної біо-
хімічної та технологічної оцінки якості се-
лекційних сортів хмелю та продуктів його 
переробки для пивоваріння та інших галузей 
народного господарства. 
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Determination of problem. Important 
biological features of hops are the ability to 
accumulate in the previous vegetation in the 
underground perennial part of the plant a lot of 
spare nutrients and to form a significant amount 
of aboveground mass. Therefore, hops are very 
demanding for the presence of the main macro-
elements - nitrogen, phosphorus and potassium. 
From 1 ton of dry succession crops and related 
by-products of hop plants, 3-4 times more of 
the basic nutrients are fed from the soil than 
the crops [1].

In our country, hops are mainly cultivated 
on poor nutrients in soddy-podzolic soils, 
therefore, over the course of many years, 
during the process of its cultivation, super-high 
doses of organic and mineral fertilizers were 
used, which adversely affected the ecological 
state of agrobiocenosis of the humerelplant. 
The new approach to fertilization should be 
differentiated taking into account the genesis, 
agrochemical properties of soils, the needs of 
plants in nutrients and the protection of the 
environment [2].

Modern world trends dictate biologization 
of agriculture with the gradual development 
of organic technologies. As the market for 
organic hops is growing, the use of alternative 
fertilizers - siderates, compost, cover crops, as 
well as other organic changes is becoming more 
widespread [4].

Goal – to study the dynamics of the input 
into the soil of macroelements with organic and 

mineral fertilizers, as well as their yielding to 
the harvest.

Methods of research. The research was 
conducted in 2011-2015 on the Hemp Plantation 
№ 221 ISHP. The experimental site is located 
on sod-podzolic sandy soils. Research methods 
- field experiments, laboratory tests, statistical 
methods of analysis. Organic fertilizers used 
humus, siderate crops, perennial grasses. 
Mineral fertilizers: ammonium nitrate, granular 
superphosphate, kalimagnezia.

Among the one-year sidereal cultures were 
used: radish oil - variants 5.6; The combination 
of radish oil + lupine narrow-leafed (sown in the 
third decade of April) and mustard (sown in the 
third decade of August) - options 7, 8. Earned 
in the soil green mass in the second decade of 
June - the first decade of July, depending on 
the culture with the help of disc weapons (from 
simultaneous hanging of plants in a row). For 
reciprocating row spacings with regular mowing, 
as the green mass grew, perennial grasses were 
used in the mixture: pasture graze, meadow 
grass, red vetiver, white clover.

The scheme of the research includes the 
following variants: 1) no fertilizers; 2) humus 40 
t/ha+N180Р160К220; 3) restoration+N180Р160К220; 
4) restoration+humus 20 t/ha+N180Р160К220; 
5) siderate+N180Р160К220; 6) siderate 
+humus 20 t/ha+N180Р160К220; 7) double 
sideration+N140Р80К160; 8) double sideration 
+N100Р60К120. Humus we enter periodically, a year 
later, and on var. 4 - once, before the injection. 

DYNAMICS OF MAIN POWER 
ELEMENTS IN VARIOUS METHODS 
OF STORAGE BETWEEN ROWS  
OF HOP PLANTS

Вступ. Хміль в силу своїх біологічних особливостей від-
значається інтенсивним ростом та значною потребою в 
поживних речовинах. в умовах полісся на дерново-під-
золистому грунті внесення добрив під хміль особливо 

актуальне. диференційований підхід до використання добрив забезпечує поліпшення умов живлення 
рослин, збільшення врожайності, збереження екології. Мета досліджень – вивчити динаміку над-
ходження в грунт макроелементів з органічними та мінеральними добривами, а також винесення 
їх з урожаєм. Методи досліджень – польові досліди, лабораторні дослідження, статистичні методи 
аналізу. результати досліджень свідчать про кількісну перевагу надходження поживних речовин над 
виносом їх з урожаєм практично на всіх варіантах, що вивчалися, тобто маємо інтенсивний (позитив-
ний) баланс за роки досліджень. в залежності від варіантів, найбільшу кількість використано азоту 
(61,0–72,3 %), далі – калію (45,6–70,9 %) і менше всього фосфору (26,9–52,1 %). при цьому найбільш 
повно використано NPK на варіантах з подвійною сидерацією та пониженими нормами NPK, а також 
на фоні залуження з одноразовим внесенням перегною. Висновки. утримання міжрядь під покривними 
культурами та сидератами дозволяє забезпечити агробіоценоз хмеленасаджень макроелементами, 
знижуючи негативний вплив на екосистему та заощаджуючи енергоресурси.

ключові слова:  хміль, азот, фосфор, калій, елементи живлення. 
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Results. It is well known that the application 
of manure, green mass of sederal crops and 
perennial grasses not only depends on how 
many organic remains they leave behind, 
but also their ability to influence the level of 
agrochemical parameters of the soil.

 On the basis of five-year studies, nutrient 
inputs with organic and mineral fertilizers (Table 
1), as well as yielding them with a yield for 2011-
2015 (Table 2) were calculated, which formed 
the basis for calculations of the nutrient balance.

Table 3 shows the balance coefficient 
(coefficient of removal of nutrients), which 
shows the percentage of removal of nutrients 
from the crop from the amount of them 
introduced with organic and mineral fertilizers.

Almost all of the options studied have a 
balance coefficient of less than 100% for all 
the elements of nutrition, which indicates the 
quantitative advantage of nutrient intake over 
their withdrawal from the crop, that is, we have 
an intense (positive) balance over the years of 
research.

Depending on the options, the most used 
nitrogen (61.0-72.3%), followed by potassium 
(45.6-70.9%) and less phosphorus (26.9-
52.1%). At the same time, NPK is most fully 
used in dual-sided variants and lowered NPK 
standards (options 7 and 8), as well as in the 
case of single-dose manure application (option 
4). The comparatively low NPK balance ratio 
in the traditional technology variant (option 
2), as well as the option of conventional row 
spacing and manure application (option 6), 
which indicates a significant advantage of NPK 
revenues over harvest.

It should be emphasized that for turf-podzolic 
soils in the hop-growing plants we have a low 
supply of nitrogen, medium phosphorus and 
very low potassium. Hence, according to the 
balance of standards [4], to maintain a stable 
level of nitrogen, phosphorus and potassium 
in sod-podzolic soils, it is necessary to add 
nitrogen 120-130%, phosphorus - 170-200%, 
and potassium - 130-150% from the removal 
of the crop.

1. Admission to the soil of nutrients with humus, organic mass of siderates and mineral fertilizers 
(2011–2015)

2. Left with crop, kg/ha (2011–2015)
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s3. Balance coefficient (coefficient of removal of nutrients with a crop), %

4. Quantity of nutrients applied to the plantation (in% from the removal of the harvest) by 
2011–2015.

According to the results of calculations (Table 
4), the most complete and rationally these 
standards correspond to options with double 
sideration at reduced rates of mineral fertilizers. 
We have a significant overload on agroecosystems 
at variants 2-6 due to phosphorus fertilizers, but 
they have always been put into stock, and in these 
variants of potassium input prevailing take-off 
with a yield more normative on 36–69 %.

Crop data for 2011-2015 shows the 
effectiveness of options with an additional 
organic mass f low: var. 4 with intersecting 
spacing - (1.50 t/ha), var. 6 with oilseed 
raisin as siderate - (1.64 t/ha) and var. 7 
with double sideration (1.46 t/ha) at 0.91 
t/ha in absolute control (without fertilizers) 
and 1.57 t/ha in var. 2 is a commonly used 
technology.
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In practically all of the studied variants, the 
balance factor is less than 100% for all the elements 
of nutrition, which indicates the quantitative 
advantage of nutrient intake over their withdrawal 
from the crop, that is, we have an intense (positive) 
balance over the years of research.

Depending on the options, the most used 
nitrogen (61.0-72.3%), followed by potassium 
(45.6-70.9%) and less phosphorus (26.9-52.1%). 
At the same time, NPK is most fully used in dual-
sided and lowered NPK variants, as well as in the 
background of a single injection of lignite.

CONCLUSION
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ТЕорЕТиЧнІ пІдХоди до подальШого 
 викориСТання оСуШуваниХ ЗЕМЕль  
Розробник – Інститут сільського господарств Полісся НААН.

 Автори – Кочик Г.М., Мельничук А.О., Кучер Г.А.

Визначено можливі теоретичні на-
прямки подальшого використання осу-
шуваних земель, суть яких полягає в 
наступному. 

• Зниження інтенсивності сільськогос-
подарського виробництва й ефективності 
використання осушуваних мінеральних 
ґрунтів призводить до негативної дина-
міки їхніх властивостей і параметрів ро-
дючості із загальним зниженням продук-
тивності земель.

• Такий захід, як переведення осушува-
них земель у переліг, що сприяє віднов-
ленню родючості потенційно добре родю-
чих ґрунтів, не має позитивного ефекту 
на осушуваних землях і тільки продовжує 
знижувати їх родючість (саморегуляторна 
деградація).

• Економічно-доцільне й екологічно 
збалансоване використання осушуваних 
земель можливе лише за їх інтенсивного 
сільськогосподарського використання, яке 
найефективніше використовує агрокліма-
тичний потенціал і переваги керованості 
водного режиму ґрунтів на меліоративних 
системах.

• Стале та високоефективне викорис-
тання меліорованих земель вимагає 

розроблення і впровадження зональних 
систем окультурення, що системно проти-
стоятимуть негативним зональним еле-
ментарним ґрунтовим процесам на основі 
розроблення ефективних параметричних 
моделей.

• Раціональне використання осушува-
них ґрунтів передбачає добір найефек-
тивніших культур, які забезпечують висо-
кий вихід продукції за високої окупності 
витрат на їх виробництво, розширення 
асортименту продукції. 

• Ефективне використання осушуваних 
земель забезпечують науково-обгрунтовані 
сівозміни.

• Основне завдання полягає в тому, що 
б у процесі господарської діяльності за-
безпечити зростання площ інтенсивних 
земель за рахунок екстенсивних земель 
(малоцінні луки). 

За додатковою інформацією 
звертатися на адресою:

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН,

Київське шосе, 131, м Житомир, 10007
Кочик Г. М., тел. (0412) 36-62-31.
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Збереження генофонду культурних рослин з 
кожним роком набуває усе більшого значення. 
Погіршення екологічних і геофізичних факторів, 
значне посилення антропогенного впливу на на-
вколишнє середовище, недостатнє фінансуван-
ня на підтримку колекцій рослин та природних 
біоценозів значно посилюють загрозу безпово-
ротної втрати цінних видів та сортів рослин. 

Методи in vitro в пробірці можуть вносити 
цінний вклад на кожному етапі селекційного 
процесу та в розсадництві хмелю. Використан-
ня клонального мікророзмноження дозволяє 
скоротити терміни розмноження нових сортів у 
порівнянні з традіційними методами в 4-5 разів. 
Переваги мікророзмноження в пробірці поляга-
ють в необхідності мати невелику кількість вихід-
ного матеріалу, мінімальну лабораторну площу, 
за яких забезпечується високий коефіцієнт роз-
множення [5]. Клональне мікророзмноження 
також є складовою частиною інтегрованого за-
хисту хмеленасаджень. Крім цього, застосування 
сучасних біотехнологічних наукових розробок з 
тестування рослинного матеріалу на наявність 
вірусних патогенів, оздоровлення, прискорене 
розмноження та попередження реінфікування 
вірусами на всіх етапах виробництва гарантує 
раціональне використання природних та мате-
ріальних ресурсів, сприяє практичному запро-
вадженню програми вирощування сертифікова-
ного садивного матеріалу та відповідає доктрині 
екологізації сучасного сільськогосподарського 
виробництва [4; 3; 7; 6].

Найбільш надійним методом оздоровлен-
ня посадкового матеріалу хмелю є    культури   
мікророзмноження оздоровлених рослин [2]. 
Оздоровлений посадковий матеріал є базис-
ним для створення маточних насаджень і пе-
реходу хмелярства на елітну основу, що забез-
печить подовження експлуатації хмільників 
і підвищення їх продуктивності на 30-40 %.

Визначення та збереження рослин з цін-
ними або унікальними сортовими ознаками 
з метою їх подальшого використання у селек-
ції чи для розмноження є основою одержан-
ня чистосортного високоякісного садивного 
матеріалу, що у свою чергу гарантує стабіль-
ність та високу якість врожаю. Тому створення 
банку найбільш перспективних сортів хмелю 
є важливою складовою сучасних біотехноло-
гій одержання супер-супер еліти. Створення 
колекції in vitro найкращих генотипів світо-
вого генофонду хмелю дозволить забезпечи-
ти тривале збереження здорового генетично 
ідентичного сортового матеріалу найкращих 
зразків світової селекції, що дасть можливість 
селекціонерам швидко проводити цілеспрямо-
ваний добір батьківських пар для схрещування 
і забезпечити сортову і фітосанітарну чистоту 
маточних насаджень.

Метою роботи був добір найкращих за кіль-
кісними та якісними характеристиками рослин 
хмелю кращих сортів світової селекції, ідентифі-
кація їх за морфологічними, біохімічними і гене-
тичними ознаками, оздоровлення та введення 

ВВЕДЕННЯ ТА КУЛЬТИВУВАННЯ 
СОРТІВ ХМЕЛЮ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  
У КОЛЕКЦІЮ IN VITRO
Вступ. Збереження генофонду культурних рослин з кожним роком 
набуває все більшого значення. Метою роботи був добір найкращих 
за кількісними та якісними характеристиками рослин хмелю кращих 
сортів світової селекції, ідентифікація їх за морфологічними, біохіміч-
ними і генетичними ознаками, оздоровлення та введення у культуру 
in vitro для збереження і подальшого використання в селекційному 
процесі. Методи досліджень. дослідження по вивченню впливу 
фітогормонів на регенерацію хмелю у культурі in vitro проводили 
за загальноприйнятими методиками. Результати досліджень. про-
ведено обстеження колекційних рослин сортів англійської селекції: 
кент, норгаард, Ерлі проміз, Тардіф, вгв, нортерн Бревер, OZ-79 та 
OR-55. для введення їх до колекції in vitro були відібрані рослини, які 
за всіма морфологічними та біохімічними показниками найбільш 
відповідали паспортним даним сорту і відрізнялись високими показ-
никами врожаю та вмісту α-кислот. найбільш успішно відбувалась 

регенерація експлантів сортів нортерн Бревер, норгард, Тардіф і OZ-79, у той же час регенерація експлантів 
сорту OR-55 майже на усіх випробуваних середовищах була нижчою за 50 % і тільки на середовищі а4 реге-
нерувало 67 % мікроживців. Висновки. у результаті проведених досліджень з метою збереження генофонду та 
для використання в селекційному процесі до колекції in vitro було введено сім сортів селекції великобританії.
проведено їх морфологічну ідентифікацію та відібрано кращі генотипи рослин хмелю. проведено 
оздоровлення рослин від хвороб і введення до культури in vіtro. підібрано склад середовищ для куль-
тивування сортів хмелю в умовах in vіtro.
Ключові слова: хміль, сорт, регенерант, приживлення, колекція, ідентифікація, in vitro.
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у культуру in vitro для збереження і подальшого 
використання в селекційному процесі. 

Методика досліджень. Робота виконувалась 
відділом селекції та інноваційних технологій хме-
лю Інституту сільського господарства Полісся 
НААН у 2011-2015 роках. Дослідження проводи-
лись з використанням методичних підходів, які 
використовуються у вітчизняній і міжнародній 
практиці, зокрема викладені у роботі Калініна 
Ф. Л. та інш. “Методы культуры тканей в физио-
логиии и биохимии растений”[1]. Схема дослідів 
включала в себе варіанти середовищ: стандартне 
– контроль, та середовища зі зміненим вмістом 
ауксинів, кінетину, мікро- та макроелементів.

результати досліджень та їх обговорення. 
З метою відбору найкращих рослин хмелю 
було проведено обстеження колекційних 
рослин сортів Кент, Норгаард, Ерлі Проміз, 
Тардіф, ВГВ, Нортерн Бревер, OZ-79 та OR-55.

Проводили негативний відбір рослин за 
основними морфологічними ознаками, таки-
ми як: форма куща, довжина бокових гілок, 

колір стебла, форма, аромат та щільність ши-
шок. Рослини, які викликали сумнів з якогось 
з вище вказаних показників вибраковували. 
Серед рослин, які залишились, проводили по-
зитивний відбір за якісними показниками. 
Відбирали рослини з кращими якісними по-
казниками, які не мали ознак захворювання 
та відрізнялись високою врожайністю. 

Шишки з цих рослин піддавали біохімічно-
му аналізу на визначення основних сортових 
біохімічних ознак, таких як: співвідношення 
β-кислот до α-кислот, яке для кожного сорту є 
постійною величиною, а також кількість когу-
мулону у складі α-кислот і кількість колупулону 
у складі β-кислот. Важливою сортовою ознакою 
хмелю є склад ефірних олій. Зазвичай, у арома-
тичних сортів при невеликій кількості мірцену 
у складі ефірної олії знаходиться велика кіль-
кість фарнезену. Тоді, як у гірких сортів фарне-
зен майже зовсім відсутній, але утримується 
велика кількість гумулену чи постгумуленових 
кислот. Більшість сортів, традиційних для виро-

Сорт Нортерн Бревер Кент Таргет

Строки

стиглості

Ранній до середнього строку

стиглості

середнього строку

стиглості

Пізнього строку

стиглості

Регіони

вирощування

Англія, Німеччина, Польща,

Словенія, Іспанія
Великобритан яі Великобритан яі

Врожайність

(т/гектар)
1,6 1,65 1,75

Альфа-кислоти*
6,0 – 10,0% w/w (у ваговому

відношенні)

4,5 – 6,5% w/w (у

ваговому

відношенні)

9,5 – 12,5% w/w (у

ваговому

відношенні)

Бета-кислоти
3,0 – 5,0% w/w (у ваговому

відношенні)

1,9 – 2,8% w/w (у

ваговому

відношенні)

4,3 – 5,7% w/w (у

ваговому

відношенні)

Співвідношення

альфа- и бета-

кислот

0,46-0,50 0,42 – 0,56 0,41 – 0,51

Когумулон 27 - 32% альфа-кислот
28 - 32% альфа-

кислот

35 - 40% альфа-

кислот

Колупулон 48 - 53% бета-кислот 46 - 49% бета-кислот 57 - 62% бета-кислот

Загальний вміст

олії
1,2 – 1,4 мл /100 г 0,4 – 0,8 мл/100 г

1,2 – 1,4 мл/100 г

мірцену 45 - 55% загального вмісту олії відсутній 70% від загального
вмісту олії

фарнезену < 1% загального вмісту олії
< 1 % загального

вмісту олії

< 1% загального

вмісту олії

гумулену 17 - 22% загального вмісту олії
38 - 44% загального

вмісту олії

17 - 22% загального

вмісту олії

1. Паспортні данні основних сортів хмелю Великобританії
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Сорт Нортерн Бревер ВГВ Кент

Зразок Паспортні

дані

Зразок Паспортні

дані

Зразок Паспортні

дані

Альфа -

кислоты ( %)

10,7 6,0 -10,0 6,5 4 - 7 5,4 4,5 6,5

Бета -

кислоты (%)

4,8 3,0 5,0 4,1 1,9-2,8 2,2 1,9 2,8

Співвідношення

β / α

0,47 1,2 3,3 0,61 4,8 6,5 0,41 0,42 0,56

Загальний вміст

олії (мл /100 г)

2,5 1,2 1,4 1,6 1,3 1,7 0,7 0,4 0,8

Мірцену (%) 32,2 45 - 55 20,6 25 30,4 n/a

Фарнезену (%) - - 7,9 6,8 – 8,7 - -

Гумулену (%) 19,7 17 - 22 23,2 21 - 28 39,6 38 - 44

OZ-79 Тардіф, OR-55.

Альфа -

кислоти ( %)

8,0 6,4-8,8 7,0 8-13 7,6 7,0 9,0

Бета -

кислоти (%)

4,6 3,2 – 4,6 3,3 4,3-5,7 5,4 4,5 – 5,2

Співвідношення

β / α

0,56 0,5 0,6 0,47 0,45 0,72 0,74 0,55 0,8

Загальний вміст

олії (мл /100 г)

1,6 1,5 2,4 0,8 0,7 1,3 2,6 2,0 3,5

Мірцену (%) 35,8 22 – 39 25,4 45-55 30,9 26 -41

Фарнезену (%) - - - - - -

Гумулену (%) 1,4 0,8 – 2,4 0,11 9-10 3,0 2,2 – 4,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

––

–

–

–

–

–

–

Таблиця 2. – Біохімічна характеристика сортів Великобританії, які введені до колекції in 
vitro

 3. Вплив складу середовищ на регенерацію мікроживців хмелю сортів селекції Великобри-
танії у культурі in vitro
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ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

щування у Великобританії відносяться до групи 
гірких сортів. Нижче приведено характеристи-
ки деяких найбільш поширених на плантаціях 
Великобританії сортів (табл. 1.).

Northern Brewer (Нортерн Бревер). Сорт ви-
ведено в Англії, він має високий вміст альфа-
кислот. Є одним з основних сортів, які виро-
щуються в регіоні. Target (Таргет). Сорт з дуже 
високим вмістом гірких речовин і ароматом 
середньої інтенсивності. Kent (Кент). Ніжний, 
ароматичний сорт, який історично походить зі 
східного Кенту, визнано сортом з найтиповішим 
англійським ароматом и кращим смаком. Fuggle 
(Фаггл) цей сорт є найбільш відомим з усіх сор-
тів англійського хмелю. Fuggle має типовий ан-
глійський смак. Його часто змішують з сортами 
Голдинг для покращення якості пива. Інші сорти 
і номери хмелю англійської селекції у тому чи 
іншому ступеню отримані від цих сортів.

Для підтвердження сортових характеристик 
введених до колекції сортів хмелю було прове-
дено їх біохімічний аналіз. Усі відібрані сорти 
відповідали сортовим паспортним даним, на 
що було отримано відповідні посвідчення.

У таблиці № 2 приведено основні сортові біо-
хімічні показники, одержані при аналізі шишок 
рослин, відібраних для введення у колекцію сор-
тів in vitro. Для введених до колекції in vitro були 
відібрані рослини, які за всіма морфологічними 
та біохімічними показниками найбільш відпові-

дали паспортним даним сорту і відрізнялись ви-
сокими показниками врожаю та вмісту α-кислот.

З підземної частини рослин, які були відібрані 
за морфологічними і біохімічними характеристи-
ками, вирізували двовузлові живці з чотирма ети-
льованими бруньками Для оздоровлення рослин 
використовували термотерапію протягом десяти 
діб за температури 350 – 37 0С, після чого рослини 
перевіряли на наявність вірусної інфекції за допо-
могою імуноферментного аналізу, стерилізували 
і вводили до культури in vitro. 

Найбільш успішно відбувалась регенерація 
експлантів сортів Нортерн Бревер, Норгард, 
Тардіф і OZ-79, у той же час регенерація екс-
плантів сорту OR-55 майже на усіх випро-
буваних середовищах була нижчою за 50 % і 
тільки на середовищі А4 регенерувало 67 % 
мікроживців. Експланти сорту Ерлі Проміз 
зовсім не вдалось ввести до культури, але 
причиною цього був дуже слабкий і нежит-
тєздатний вихідний матеріал. 

Як видно з табл. 3, більшість англійських сор-
тів краще за усе регенерувала на середовищі з 
200 мг/л азотнокислого амонію і 6 мг/л β-ІОК 
(А4), за виключенням сорту OZ-79, регенерація 
якого краще відбувалась на середовищі, до якого 
вносили ½ макроелементів по М.С. і β-ІОК – 12 
мг/л (А), і сорту Норгард, у якого 100 % реге-
нерація спостерігалась на середовищі, до якого 
вносили β-ІОК – 6 мг/л і ІМК – 1 мг/л (А2). 

У результаті проведених досліджень з 
метою збереження генофонду та для вико-
ристання в селекційному процесі до колек-
ції in vitro було введено сім сортів селекції 
Великобританії. Проведено їх морфологічну 
ідентифікацію та відібрано кращі генотипи 
рослин хмелю, проведено їх оздоровлення від 
хвороб і введення до культури in vіtro. Піді-
брано склад середовищ для культивування 
сортів хмелю в умовах in vіtro.

В Інституті сільського господарства Полісся 
існує світова колекція, яка включає 240 сортів і 
номерів хмелю і постійно поповнюється. Підтри-
мання такої колекції потребує великих матері-
альних та виробничих витрат. Створена колекція 
in vitro наразі складається з 56 генотипів хмелю, 
постійно поповнюється та розширюється. Вико-
ристання її забезпечує економію в межах 100 тис. 
грн щорічно, які на даний час витрачаються на 
підтримку і оновлення колекційного розсадника. 
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В умовах сучасного техногенного забруд-
нення навколишнього середовища екологічні 
проблеми підвищення якості тваринницької 
продукції та її харчової безпеки набувають 
виключної актуальності.

У результаті аварії на ЧАЕС тваринництво 
виявилося найбільш уразливою галуззю в 
аграрній сфері і понесло величезні втрати в 
перші ж дні. Основна частина в забрудненні 
території, а значить, і продукції тваринни-
цтва, належить цезію-137 і стронцію-90. Крім 
того, як показують наші дослідження, ґрунти 
зони Полісся мають значний рівень забруд-
нення важкими металами, зокрема кадмієм, 
свинцем, ртуттю та іншими (Савченко Ю. І., 
Савчук І. М., 2008; Огір Л. Б., 1998).

У зв’язку з цим, і сьогодні наукову і прак-
тичну актуальність становить розробка та за-

провадження контрзаходів, направлених на 
зниження концентрації радіонуклідів і важких 
металів у продукції тваринництва і птахівни-
цтва, що виробляється в зоні радіоактивного 
забруднення. Їх доцільність обумовлена со-
ціальним фактором – зменшити екологічне 
навантаження на населення, що проживає в 
зоні аварії на ЧАЕС. У населення зони Полісся 
через продукти харчування внутрішнє опро-
мінення досягає від 75 до 95 % загального 
накопичення дози в організмі [1,2,3,4].

Натомість у підсобних господарствах ра-
йонів, що постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС, почали більше розводити кіз та птицю 
(курей, гусей, качок), за рахунок м’яса яких 
населення поповнює свій раціон.

Проблема вирощування качок на промис-
ловій основі на комбікормах з додаванням 

ІСГП

МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ 
ПРИРОСТУ І КОНЦЕНТРАЦІЇ 137Cs 
В М’ЯЗАХ КАЧОК, ВИРОЩЕНИХ У 
РІЗНИХ ЗОНАХ РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ

Мета. дослідити прирости качок пекінської породи і екологічну 
безпечність качиного м’яса при їх вирощуванні на місцевих кор-
мах на територіях з різною щільністю радіоактивного забруднен-
ня. Методи. проведено 4 науково-виробничі досліди, по 2 групи 
в кожному (контрольні – безвигульне утримання, у вольєрах з 
вільним доступом до води з корит, дослідні – вигульне утримання 
з використанням водоймища). годівля всіх качок однакова міс-
цевими кормами, вирощеними у відповідних зонах проведення 
дослідів. Забезпечення потреби качок у кальції і фосфорі та мі-
кроелементах було дефіцитним у всіх чотирьох дослідах. Живу 
масу качок визначали щомісячно індивідуальним зважуванням; 
забійні якості - за технологією, прийнятою на птахопереробних 
підприємствах; м’ясні якості - шляхом забою чотирьох качок з 
кожної групи в 2- та 5-місячному віці за методикою г. в. полива-
нової (1967); концентрацію 137Cs в продуктах забою – спектроме-

тричним методом шляхом систематичного визначення на приладах аМа-0,5Е, БдЕг-20р з блоком управ-
ління Pentium, гама плюс з програмним забезпеченням „прогрес”. Результати. качки дослідних груп, 
які користувалися водоймищем, краще росли, менше накопичували 137 Cs у м’язах і внутрішніх органах. 
Висновки. вирощування качок за екстенсивного способу на місцевих кормах при вигульному і безвигуль-
ному способах їх утримання в умовах радіоактивного забруднення території є економічно виправданим 
у зв’язку з отриманням екологічно безпечного качиного м’яса з високою рентабельністю (18,21-42,92%) 
при дещо вищій (на 3,32-7,79 %) рентабельності качок дослідної групи (з використанням водоймищ).

ключові слова: качки, прирости, цезій-137, моделювання, способи утримання.
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різноманітних добавок вивчена достатньо. 
Однак, населення в своїх підсобних госпо-
дарствах вирощує качок без використання 
комбікормів і, як правило, на кормах влас-
ного виробництва за незбалансованої годівлі. 
При цьому практикують вольєрне утримання 
птиці або з використанням водоймищ.

Встановлено, що за дефіциту протеїну, мі-
неральних речовин у раціонах і, як наслідок, 
низькій продуктивності тварин, накопичення 
137Cs і важких металів у молоці та м’ясі зна-
чно збільшується у порівнянні з повноцінною 
годівлею. 

Тому досить важливо знати і контролю-
вати накопичення 137Cs і важких металів у 
продукції тваринництва і птахівництва у 
різних зонах радіоактивного забруднення, 
щоб забезпечити населення екологічно без-
печними продуктами харчування. Якщо при 
виробництві молока, яловичини, свинини 
і м’яса курей та гусей це питання вивчало-
ся багатьма науковцями [5,6,7], то дані про 
якість качиного м’яса відсутні. І, насамперед, 
це стосується виробництва качиного м’яса 
при екстенсивному вирощуванні птиці на 
місцевих кормах за незбалансованої годівлі. 

Мета досліджень. Метою досліджень є 
обгрунтування особливостей вирощування 
качок на місцевих кормах за різних систем 
їх утримання та удосконалення способів ви-
робництва екологічно безпечного качиного 
м’яса на територіях із різною щільністю ра-
діоактивного забруднення грунтів. 

Матеріал та методика досліджень. Екс-
периментальні дослідження виконані впро-
довж 2001-2012 років на качках пекінської 
породи. Науково-виробничі досліди 3 та 4 
проведені на території ІІ зони радіоактивного 
забруднення (>555 кБк/м2) у с. Христинівка 
Народицького району (дослід 3 у 2001 році, 
через 15 років після аварії на ЧАЕС, а дослід 
4 – у 2012 році, через 26 років). 

Дослід 1 проведено у 2003 році в умовах 
фізіологічного двору Інституту сільського гос-
подарства Полісся (с. Грозине Коростенського 
району Житомирської області) зі щільністю 
забруднення грунтів 137 Cs 185-222 кБк/м2. У 
2004 році у с. Обиходи Коростенського району 
проведено дослід 2 при щільності забруднення 
грунтів у межах 259-555 кБк/м2. Досліди 2, 3 
і 4 проведено безпосередньо у виробничих 
умовах в особистих приватних господарствах 
населення.

Для проведення запланованих дослідів на 
районних інкубаторних станціях закуповува-
лися однодобові каченята. Для досліду 1 та 2 

було закуплено по 105 голів каченят з серед-
ньою живою масою 41,4 та 38,1 г, відповідно. 
Для проведення дослідів 3 і 4 було придбано 
по 60 голів однодобових каченят з середньою 
живою масою 39,9 г та 40,6 г.

До місячного віку каченят утримували без-
вигульно, а з місячного віку вони були розді-
лені на дві аналогічні групи: в дослідах 1 та 
2 по 50 голів у кожній з середньою живою 
масою каченят 530 г та 518 г; у дослідах 3 
та 4 по 25 голів у кожній групі з середньою 
живою масою каченят 525 і 520 г відповідно.

Качок контрольних груп утримували без-
вигульно, у вольєрах з доступом до води в 
коритах, а вночі - у приміщеннях. Дослідні 
групи - вигульно, тобто качки впродовж дня 
знаходилися на природних обмежених водо-
ймищах площею 0,4-0,6 га, бідних на при-
родні корми і тільки під час годівлі заходили 
до вольєрів, а на ніч - у приміщення.

Для кожного науково-господарського дослі-
ду птицю підбирали у групи за принципом пар-
аналогів та однаковою кількістю самців і самок. 
Умови годівлі були однаковими для качок обох 
груп у всіх дослідах. Раціони для птиці склада-
ли з урахуванням кормів, що вирощувалися 
в особистих підсобних господарствах. Схема 
досліджень представлена в таблиці 1.

Дослідження відібраних зразків кормів, 
води, продуктів забою качок проводили за 
загальноприйнятими методиками в лабо-
раторіях Інституту сільського господарства 
Полісся, науково-дослідного інституту РЕП, 
ветеринарного факультету ЖНАЕУ і ДУ Жи-
томирського центру „Облдержродючість”.

Упродовж кожного досліду проводили об-
лік збереженості поголів’я, витрати кормів, 
обчислювали абсолютний, середньодобовий 
та відносний прирости живої маси качок.

Хімічний склад кормів та м’яса качок ви-
значали за загальноприйнятими методиками 
зоотехнічного аналізу (Пєтухова Е. А. та ін., 
1989). У кормах та продуктах забою качок 
визначали:

- концентрацію важких металів та мікро-
елементів – атомно-адсорбційним методом 
на спектрометрі С-115 М;

- питому активність 137Cs в кормах, воді і 
продуктах забою птиці – спектрометричним 
методом шляхом систематичного визначення 
на приладах АМА-05Е, БДЕГ-20Р з блоком 
управління Pentium, Гама Плюс з програм-
ним забезпеченням „Прогрес”;

- м’ясні якості – шляхом забою чотирьох 
качок з кожної групи в 2- та 5-місячному віці 
за методикою Г. М. Поливанової (1967).
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Статистичну обробку отриманих резуль-
татів проводили з використанням програми 
Microsoft Exell.

результати досліджень. Раціони годівлі 
молодняку качок контрольних і дослідних 
груп 1, 2, 3 і 4 дослідів були однаковими за 
набором кормів і вмістом поживних речовин 
(табл. 2). До складу раціонів входили кор-
ми місцевого виробництва - дерть ячмінна і 

пшенична, буряк кормовий, зерно пшениці, 
зелена маса конюшини, макуха соняшнико-
ва і сіль кухонна. Із цих кормів виготовляли 
вологі кормосуміші. Зелені і соковиті корми 
подрібнювали до часток 5–10 мм.

Впродовж першого тижня вирощування 
каченят годували круто вареними курячими 
або качиними яйцями, які перед роздачею по-
дрібнювали, гречаною та пшеничною кашею, 

1. Схема проведення дослідів

Номер і міс-

це проведе-

ння дослідів

№ групи Кількість

голів

Щільність

забруднення

грунтів,

зона

Зрівняльний

період – з 1

до 30-

денного віку

Дослідний період – від

31до150-денного віку

спосіб

утримання

спосіб утримання

1

с.Грозино

1

контрольна

50 185-

222кБк/м 2

(ІІІ зона)

Безвигульний

(утримання у

вольєрі з ві-

льним досту-

пом до води з

корит)*

Безвигульний

(утримання у вольєрі з

вільним доступом до

води з корит)*

2 дослідна 50 -//- Вигульний(з

використанням

обмеженого

водоймища)

2

с.Обиходи

1

контрольна

50 259-

555кБк/м 2

(ІІ зона)

-//- Безвигульний

(утримання у вольєрі з

вільним доступом до

води з корит)*

2 дослідна 50 -//- Вигульний(з

використанням

обмеженого

водоймища)

3

с.Христинів-

ка

2001рік

1

контрольна

25 > 555кБк/м 2

(ІІ зона)

-//- Безвигульний

(утримання у вольєрі з

вільним доступом до

води з корит)*

2 дослідна 25 -//- Вигульний(з

використанням

обмеженого

водоймища)

4

с.Христинів-

ка

2012рік

1

контрольна

25 > 555кБк/м 2

(ІІ зона)

-//- Безвигульний

(утримання у вольєрі з

вільним доступом до

води з корит)*

2 дослідна 25 -//- Вигульний(з

використанням

обмеженого

водоймища)

* -годівля качок контрольних і дослідних груп у межах кожного досліду проводилася

за однаковими раціонами.
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2. Середньодобове споживання кормів і поживних речовин піддослідними качками (в серед-
ньому на голову, г)

пшоном, свіжим сиром досхочу. У наступні 
три дні до цього раціону включали молоду, 
свіжоподрібнену зелену масу конюшини.

У зрівняльний період, з добового до деся-
тиденного віку, годівлю качок здійснювали 
вісім разів на добу. З одинадцятого дня до 
місячного віку качок годували 5 разів на 
день. Далі до кінця дослідного періоду ви-
рощування качок годували 3 рази на добу 
вологими мішанками. 

Забезпечення потреби качок у кальції і 
фосфорі та мікроелементах було дефіцитним 
у всіх чотирьох дослідах. Фактично в кормах 

раціонів 1–4 дослідів цей показник становив 
0,458–0,468 г по кальцію і 0,643–0,669 г по 
фосфору, або у 5,24–5,12 і 1,79–1,87 рази, від-
повідно, менше від потреби.

Відомо, що ґрунти Полісся і кормові культу-
ри, вирощені на них, бідні на мікроелементи 
Zn, Cu, Co, Mn, J тощо. Як наслідок, відсоток 
забезпечення потреби по 4-х дослідах у серед-
ньому на голову на добу, становив: цинку - на 
74,8–76,2% (5,46–5,56 мг за потреби 7,3 мг), 
міді - 68,9–70,1% (1,12–1,15 мг за потреби 
1,64 мг), кобальту - 62,0–64,9% (0,060–0,062 
мг за потреби 0,1 мг), марганцю – 56,1–57,1% 

Корми і

поживні

речовини

1-дослід, групи 2-дослід, групи 3-дослід, групи 4-дослід, групи

контрольна
дослі-

дна
контрольна

дослі-

дна
контрольна

дослі-

дна
контрольна

дослі-

дна

Дерть

ячмінна
105,7 105,7 119,1 119,1 110,7 110,7 116,5 116,5

Дерть

пшенична
18,7 18,7 3,1 3,1 10,3 10,3 3,6 3,6

Макуха

соняшникова
15,0 15,0 13,9 13,9 16,0 16,0 14,4 14,4

Зелена маса

конюшини
108,1 108,1 108,8 108,8 109,6 109,6 111,5 111,5

Кормовий

буряк
4,3 4,3 4,25 4,25 4,0 4,0 5,3 5,3

Зерно

пшениці
2,3 2,3 2,2 2,2 2,0 2,0 2,6 2,6

Сіль кухонна 1,05 1,05 1,1 1,1 1,07 1,07 1,12 1,12

У раціоні

міститься:

кормових

одиниць, г
188 188 185 185 186 186 184 184

обмінної

енергії, МДж
1,78 1,78 1,73 1,73 1,74 1,74 1,72 1,72

Ккал 424,59 424,59 411,09 411,09 415,54 415,54 409,51 409,51

сирого

протеїну, г
24,37 24,37 23,46 23,46 24,28 24,28 23,60 23,60

сиро жиру, г 3,92 3,92 3,79 3,79 3,91 3,91 3,79 3,79

сирої

клітковини, г
12,98 12,98 13,18 13,18 13,22 13,22 13,26 13,26

кальцію, г 0,462 0,462 0,458 0,458 0,468 0,468 0,468 0,468

фосфору, г 0,669 0,669 0,643 0,643 0,662 0,662 0,645 0,645

натрію, г 0,463 0,463 0,463 0,463 0,471 0,471 0,491 0,491

цинку, мг 5,55 5,55 5,47 5,47 5,56 5,56 5,46 5,46

міді, мг 1,14 1,14 1,12 1,12 1,15 1,15 1,13 1,13

кобальту, мг 0,062 0,062 0,062 0,062 0,063 0,063 0,064 0,064

марганцю,

мг
5,04 5,04 4,96 4,96 5,0 5,0 5,02 5,02

йоду, мг 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
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(0,07 мг за потреби 0,15 мг).
Таким чином, качки як контрольних, так 

і дослідних груп впродовж дослідного пері-
оду споживали однакову кількість кормів, а 
їх раціони були схожими за енергетичною 
поживністю, протеїновому, макро- і мікро-
мінеральному забезпеченню, проте дефіцит-
ними за кальцієм, фосфором, цинком, міддю, 
кобальтом, марганцем та йодом.

Ріст і розвиток качок. Проведені дослі-
дження при екстенсивному вирощуванні 
качок у різних зонах радіоактивного забруд-
нення показали, що способи їх утримання 
впливають на ріст і розвиток птиці. При ви-
гульному утриманні (дослідні групи) качки у 
всіх чотирьох дослідах росли та розвивались 

краще, ніж їх аналоги при безвигульному 
утриманні (контрольні групи) (табл. 3).

Так, у 1 досліді жива маса качок контроль-
ної групи збільшилася у 2-місячному віці у 
2,7 раза, 3-місячному – 3,9, 4-місячному – 4,4 
і 5-місячному віці – в 4,6 раза. У той же час 
при вигульному утриманні вона збільшува-
лась в 2,8, 4,2, 4,7 і 4,9 раза і була більшою 
за живу масу аналогів контрольних груп на 
11,8%, 29,9, 33,1 і 28,5% відповідно.

Птиця дослідної групи (дослід 2), яка 
утримувалася вигульно (на водоймищі), у 
2-місячному віці переважала живу масу ка-
чок контрольної групи на 61,8 г (5,3%), у 
3-місячному віці – на 87,0 г (4,8%), у 4–місяч-
ному віці – на 95,0 (4,3%) та у 5-місячному 
віці – на 54,5 г (2,2%). При вигульному спо-

* до 30-денного віку всі качки утримувались безвигульно (зрівняльний період)

Вік

птиці,

днів

Групи (спосіб утримання)

Контрольні (безвигульний) Дослідні (вигульний)

г % г % до контролю

Дослід 1

30* 530,0 ± 15,9 - 531,7 ± 14,3 -

60 1450,0 ± 23,9 100 1512,6 ± 18,8 104,3

90 2052,0 ± 34,8 100 2211,3 ± 29,3 107,7

120 2334,8 ± 41,4 100 2510,0 ± 36,6 107,5

150 2463,0 ± 41,5 100 2614,0 ± 40,9 106,1

Дослід 2

30 518,3 ± 18,2 - 520,0 ± 16,6 -

60 1169,1 ± 26,4 100 1230,9 ± 20,2 105,29

90 1798,0 ± 37,6 100 1885,0 ± 32,4 104,84

120 2210,0 ± 44,5 100 2305,0 ± 38,5 104,30

150 2443,3 ± 45,7 100 2497,8 ± 44,9 102,23

Дослід 3 (2001 р.)

30 509,6 ± 17,5 - 510,2 ± 16,3 -

60 1285,0 ± 29,4 100 1336,5 ± 27,9 104,0

90 1914,8 ± 38,6 100 2005,4 ± 35,8 104,7

120 2253,3 ± 43,8 100 2360,6 ± 46,9 104,8

150 2410,8 ± 54,2 100 2495,0 ± 56,5 103,5

Дослід 4 (2012 р.)

30 525,2 ± 18,9 - 526,6 ± 17,4 -

60 1366,1 ± 28,3 100 1400,0 ± 26,7 102,5

90 1983,4 ± 37,2 100 2075,4 ± 35,9 104,6

120 2304,8 ± 44,7 100 2418,5 ± 39,6 104,9

150 2488,6 ± 60,1 100 2570,3 ± 54,2 103,3

3. Динаміка живої маси піддослідних качок за різних способів утримання, г
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Рис. 1. Зведена динаміка живої маси безвигульного вирощування качок (середнє за 2001-
2012 рр.)

собі утримання качки збільшували живу масу 
у 2-, 3-, 4- і 5-місячному віці, відповідно, на 
11,9%, 16,8%, 18,3% і 10,5 % інтенсивніше, 
ніж птиця контрольної групи.

Як і в попередніх дослідах (1, 2), птиця 
дослідних груп (з використанням водойми-
ща) 3 та 4 дослідів краще розвивалася, ніж 
аналоги з контролю. Так, у 60-денному віці 
качки дослідних груп мали більшу живу масу, 
відповідно, на 4,0% та 2,5%, у 90 - 4,7% та 
4,6%, у 120 - 4,8% та 4,9% і в 150-денному 
віці – на 3,5% та 3,3 %. Середньодобовий 
приріст живої маси качок дослідних груп до-
слідів 1-4 у період з 31 до 120 днів був вищим 
проти аналогічних показників птиці контр-
ольних груп.

Отримані дані підтвердили висновки 
більш ранніх досліджень про те, що вну-
трішні органи качок розвиваються на ран-
ніх стадіях вирощування. Так, у 3 і 4 до-
слідах незалежно від способу утримання, 
внутрішні органи переважно розвивались 
до 4-місячного віку. У цей період маса сер-
ця збільшувалась в 1,77-2,05 раза, маса 
печінки - 1,4-1,6, маса м’язового шлунку 

–1,1-1,27, маса легенів – 1,4, маса нирок – в 
1,5 рази. При цьому не встановлено впливу 
радіаційного фону на розвиток внутрішніх 
органів качок.

Моделювання зведеної динаміки живої 
маси піддослідних качок 3 і 4 дослідів. Нами 
отримані графічні залежності живої маси від 
віку качок безвигульного та вигульного спо-

собів утримання, де прослідковується спо-
вільнення зростання маси від віку качок.

Це дало підстави записати диференцій-
не рівняння швидкості нарощування живої 
маси:

dm/dt = A/tn → (1)
Інтегрування має загальний вигляд: 
m(t) = mo+A/1-n*t1-n → (2)
для всіх n, крім n=1
Для n=1 інтегрування (1) дає 
dm = a*dt/t  (3)
Звідки
M = Aʃdt/t = A*ln(t)+mo → (4)
Нами проведена апроксимація експери-

ментальних даних для значень n є [0,5; 0,75; 
1; 1,25; 1,5; 2]→(5)

При цьому виявлено, що найвищі значен-
ня коефіцієнта кореляції на рівні 0,985-0,955 
досягаються для значень n = 1 в диференці-
альному рівнянні (1).

Апроксимація m(t) при безвигульному і 
вигульному утриманні саме залежністю (4) 
дала найбільше значення коефіцієнта коре-
ляції. При цьому за значеннями параметрів 
апроксимації – константами А та mo залеж-
ності групуються за способами утримання 
безвигульним чи вигульним. Це дало підста-
ви об’єднати експериментальні дані безви-
гульного та вигульного способів вирощуван-
ня в єдину залежність (рис. 1, 2). 

Це дозволило отримати узагальнені за-
лежності для різних географічних та часових 
умов при безвигульному вирощуванні: 
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m(t) = 1238,2 Int – 3696,6 R2 = 0,9861 → (6);
та аналогічно при вигульному вирощу-

ванні: 
m(t) = 1310,3Int – 3696 R2 =0,9801→(7).
Високі значення коефіцієнтів кореляції 

узагальнених залежностей (6) та (7) дозво-
ляє рекомендувати їх, по-перше, для прогно-
зу динаміки живої маси при безвигульному 
та вигульному способах утримання, а по-
друге, дає підстави зробити висновок про 
адекватність моделі (1) при n = 1, тобто про 
залежність швидкості зростання живої маси 
качок і при вигульному, і при безвигульному 
вирощуванні пропорційно віку качок в пер-
шому ступені (n = 1). По-третє, порівняння 
узагальнених залежностей (6) та (7) дозво-
ляє стверджувати, що темпи збільшення жи-
вої маси при вигульному вирощуванні на 
5,8% (1310-1238)/1238*100%=5,8% вищі, 
ніж при безвигульному вирощуванні качок.

Таким чином, результати досліджень ви-
рощування качок контрольної групи за без-
вигульного та дослідної – за вигульного спо-
собів утримання, проведених у 2001–2012 
роках у різних зонах радіоактивного за-
бруднення, показали, що способи утриман-
ня качок при вирощуванні на радіоактивно 
забруднених територіях впливають на ріст і 
розвиток птиці.

Вирощування качок за вигульного спосо-
бу утримання сприяє у середньому на 5,8% 
підвищенню енергії росту в порівнянні з пти-
цею, що утримується безвигульно. Качки, що 
вирощуються з використанням водоймища, 
характеризуються кращим розвитком абсо-
лютної та відносної маси внутрішніх органів.

Метою наших досліджень було вивчити на-
копичення 137Сs в організмі качок в умовах 
екстенсивного їх вирощування (за дефіцит-
ної макро- та мікромінеральної годівлі) при 
утриманні безвигульно в загонах з доступом 
до води з корит і вигульно з використанням об-
межених водоймищ у різних зонах радіоактив-
ного забруднення. При цьому, ми не включали 
у раціони качок білково-вітамінних і мінераль-
них добавок, антиоксидантів і амінокислот.

Результати досліджень продуктів забою 
качок показали, що концентрація 137Сs у них 
мала вірогідні міжгрупові відмінності в різних 
зонах радіоактивного забруднення (табл. 4).

У м’язах качок дослідних груп (вигульний 
спосіб утримання) впродовж всього періоду 
вирощування накопичувалося 137Cs на 32,8-
66,7% менше, ніж у аналогів контрольних груп. 

Особливістю накопичення 137Cs у продуктах 
забою качок (дослід 1) є те, що радіонуклід від-
кладався у них переважно до 60-денного віку 
при зростаючих коефіцієнтах переходу цього 
ізотопу. Після цього відбувалося поступове 
зменшення його у качок контрольної групи в 
м’язах на 55,5% до 90-денного віку, на 29,6% 

- від 90- до 120-денного віку та на 26,7% - від 
120-денного до 150-денного віку. 

Із підвищенням щільності забруднення 
території (дослід 2) зростає рівень питомої 
активності 137Cs в раціонах та продуктах за-
бою піддослідних качок як контрольної, так і 
дослідної груп. При цьому, як і в попередньому 
досліді 1, акумуляція цього радіонукліду в про-
дуктах забою відбувалася до 60-денного віку, 
після чого здійснювалося його виведення із 
організму до 150-денного віку. Однак, виве-
дення 137Cs із м’язів було дещо меншим, ніж 

Рис. 2. Зведена динаміка живої маси вигульного вирощування качок (середнє за 2001-2012 
рр.)
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у качок, що вирощувалися в ІІІ зоні радіоак-
тивного забруднення території (дослід 1). При 
цьому питома активність 137Cs у м’язах качок 
дослідної групи була також меншою, як і у по-
передньому досліді, порівняно з аналогічними 
показниками птиці контрольної групи.

При вирощуванні качок у досліді 3 (2001 рік) 
відмічено досить високий рівень забруднення 
радіоцезієм продуктів забою впродовж всього 
періоду вирощування. При цьому в качок до-
слідної групи (вигульне утримання) питома 
активність 137Cs у м’язах птиці була меншою 
в 60, 90, 120 і 150-денному віці, відповідно, на 
22,1%, 40,3%, 44,5% і 40,0%, ніж у їх аналогів 
з контрольної групи (безвигульне утримання).

Рівень забруднення продуктів забою у всіх 
піддослідних качок досліду 4, проведеного в 
2012 році, дещо знизився порівняно з показни-
ками 2001 року (дослід 3). Так, за безвигульного 

вирощування (контрольна група) концентрація 
радіоцезію у м’язах качок у 60, 90, 120 і 150-ден-
ному віці була меншою на 18,3%, 20,0%, 46,2% 
і 35,4%, а за вигульного способу утримання (до-
слідна група) – на 17,4%, 22,5%, 42,0% і 37,6% 
відповідно, у порівнянні з птицею, що вирощу-
валася за таких способів утримання в 2001 році.

За період вирощування піддослідних ка-
чок (з 30- до 150-денного віку) питома актив-
ність 137Cs у продуктах забою в усіх дослідах 
(1-4) не перевищувала допустимі рівні (ДР-
2006=200 Бк/кг). При цьому встановлена 
пряма залежність питомої активності 137Cs у 
продуктах забою качок від рівня забруднен-
ня території і раціонів годівлі птиці.

У піддослідних качок контрольних і до-
слідних груп дослідів 1-4 найбільше 137Cs аку-
мулювалося в шкірі та м’язах, а найменше – у 
кістковій тканині.

4. Концентрація 137Сs у кормах раціонів (Бк) і м’язах піддослідних качок (Бк/кг), М±m

Вік

птиці,

днів

Концентрація 137Сs, Бк
± до контрольної

групи

Коефіцієнт переходу
137Сs у м’язи,%

в

середньо-

добовому

раціоні

у м’язах,

контрольна

група

(безвигульне

утримання)

у м’язах,

дослідна

група

(вигульне

утримання)

Бк %
контрольна

група

дослідна

група

Дослід 1

30 20,23 9,3±0,4 9,3±0,4 - - 46,0 46,0

60 23,35 41,8±1,8 21,7±1,2*** -20,1 51,9 179,0 92,9

90 26,70 18,6±0,7 11,3±1,0** -7,3 60,8 69,7 42,3

120 30,45 13,1±0,5 8,8±0,3** -4,3 67,2 43,0 28,9

150 31,35 9,6±1,2 3,2±0,3** -6,4 33,3 30,6 10,2

Дослід 2

30 23,72 10,2±0,6 10,2±0,6 - - 43,0 43,0

60 25,85 49,1±1,4 25,6±1,4*** -23,5 52,1 189,9 99,0

90 30,06 41,6±1,6 21,4±0,8*** -20,2 51,4 138,4 71,2

120 33,92 20,8±1,0 13,7±0,8** -7,1 65,9 61,3 40,4

150 34,15 18,3±0,9 9,4±0,6** -8,9 51,4 53,6 27,5

Дослід 3

30 38,68 14,3±0,7 14,3±0,7 - - 37,0 37,0

60 43,02 69,3±1,3 54,0±2,1** -15,3 77,9 161,0 125,5

90 51,41 75,9±2,4 45,3±1,8*** -30,6 59,7 147,6 88,1

120 60,03 38,9±0,7 25,5±0,8*** -13,4 65,6 64,8 42,5

150 60,17 30,0±1,2 17,8±0,8** -12,2 59,3 50,0 29,6

Дослід 4

30 35,87 12,9±0,8 12,9±0,8 - - 35,9 35,9

60 37,25 56,6±2,0 44,6±1,3** -12,0 78,8 151,9 119,7

90 42,89 60,0±1,3 35,1±1,0*** -24,9 58,5 140,0 81,8

120 50,03 21,7±0,9 14,8±0,6** -6,9 68,2 43,4 29,6

150 50,65 20,8±0,8 11,1±0,8** -9,7 53,4 41,0 21,9

* - різниця вірогідна, р<0,05; **- різниця вірогідна, р <0,01; ***- різниця вірогідна,

р<0,001.
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за періодами вирощування, між питомою 
активністю 137Cs у продуктах забою і коефіці-
єнтами переходу цього радіонукліду в м’язи, 
шкіру і кісткову тканину. 

В усіх дослідах (1-4) концентрація 137Cs 
в м’язах качок дослідних груп у 60-денному, 
90-, 120- та 150-денному віці була меншою, 
ніж у їх аналогів із контрольних груп.

За допомогою комп’ютерних програм 
були отримані графічні моделі динаміки на-
копичення 137Cs в м’язах качок у процесі їх 
вирощування до 150-денного віку за безви-
гульного та вигульного способів утримання, 
які представлені на рисунках 3-10.

Отримані залежності за високих рівнів ко-
реляції R2=0,845~1,0 підтверджують те, що 
накопичення радіонукліду у м’язах за підви-
щених рівнів радіоактивного забруднення 
проходило до 90-денного (досліди 3, 4), а при 
менших рівнях (досліди 1, 2) – до 60-денного 
віку, після чого йшло вивільнення радіоцезію із 
організму. При цьому за вигульного утримання 
качок на території як з підвищеним рівнем, так 
і нижчим рівнем радіоактивного забруднення, 
вивільнення 137Cs з їх організму починалось 
з 60-денного віку. Як наслідок, забруднення 
137Cs м’язів качок дослідних груп 1-4 дослідів 
було меншим, ніж у птиці контрольних груп 
(табл. 4).

Рис. 3. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за безвигульного утримання (до-
слід 1, контрольна група)

Рис. 4. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за вигульного утримання (дослід 
1, дослідна група)

Рис. 5. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за безвигульного утримання (до-
слід 2, контрольна група)
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Рис. 6. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за вигульного утримання (дослід 
2, дослідна група)

Рис. 7. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за безвигульного утримання (до-
слід 3, контрольна група)

Рис. 8. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за вигульного утримання (дослід 
3, дослідна група)

Рис. 9. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за безвигульного утримання (до-
слід 4, контрольна група)
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яРис. 10. Модель динаміки накопичення 137Cs у м’язах качок за вигульного утримання (дослід 

4, дослідна група)

За допомогою комп’ютерних програм були 
отримані графічні моделі зведеної динаміки 
живої маси качок 3 і 4 дослідів та динаміки 
накопичення 137Сs в їх м’язах у процесі виро-
щування до 150-денного віку (1, 2, 3 і 4 дослі-
дів) за безвигульного та вигульного способів 
утримання.

Способи утримання качок при їх вирощу-
ванні на радіоактивних територіях вплива-
ють на ріст і розвиток птиці. За вигульного 
способу утримання качок, з використанням 
водоймищ, енергія росту була в середньому 
на 5,8 % вищою в порівнянні з птицею, яка 
утримувалася безвигульно.

Отримані залежності за високих рівнів ко-
реляції R2=0,845-1,0 підтверджують те, що 

накопичення 137Сs у м’язах за підвищених рівнів 
радіаційного забруднення відбувалося до 90-ден-
ного віку (досліди 3, 4), а при менших рівнях (до-
сліди 1, 2) – до 60-денного віку, після чого йшло 
вивільнення радіонукліду з організму. При цьому 
за вигульного утримання качок на територіях 
як з підвищеним рівнем, так і нижчим рівнем 
радіоактивного забруднення вивільнення 137Сs 
з їх організму починалося з 60-денного віку. 

В усіх дослідах (1-4) концентрація 137Сs у 
м’язах качок дослідних груп у 60-денному, 90-, 
120- і 150-денному віці була меншою, ніж у їх 
аналогів із контрольних груп. При цьому кон-
центрація 137Сs у м’язах качок як у контрольних, 
так і в дослідних групах в усіх дослідах не переви-
щувала допустимі рівні (ДР – 2006 = 200 Бк/кг).
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Організація повноцінної годівлі тварин у 
зоні Полісся України має важливе значення і, 
зокрема, в зоні радіоактивного забруднення, 
де протеїновий дефіцит у раціонах великої 
рогатої худоби досягає 20-30% [1]. При цьому, 
забезпечення тварин необхідною кількістю 
повноцінного перетравного протеїну – одна 
з головних проблем тваринництва цієї зони.

Установлено, що за дефіциту протеїну, мі-
неральних речовин у раціонах, і, як наслідок, 
низькій продуктивності тварин, накопичення 
137Cs і важких металів у молоці та м’ясі зна-
чно збільшується порівняно з повноцінною 
годівлею [2,3]. Повноцінне білкове живлення 
послаблює токсичну дію шкідливих речовин, 
зменшує всмоктування 137Cs і важких металів 
із шлунково-кишкового тракту та збільшує їх 
виведення з організму [4]. 

Досвід таких країн, як Чехія, Польща, по-
казує, що у вирішенні проблеми кормово-
го білка добрі результати дає вирощування 
пелюшки – гороху польового [5]. Проте, за-
побігання дефіциту протеїну досягається не 
лише збільшенням посівів бобових культур, 
підвищенням їх урожайності, але і організа-
цією підготовки зерна до згодовування твари-
нам. В цьому відношенні важливого значення 
надається баротермічній обробці, зокрема, 
екструдуванню зерна бобових культур. Екс-
трудування дозволяє не лише покращити 

якість протеїну, але й перетворювати крох-
маль в легкодоступні форми, інактивує анти-
поживні речовини, що містяться у бобових, 
внаслідок чого підвищується ефективність 
використання протеїну та енергії кормів ор-
ганізмом тварин.

Мета досліджень. Дослідити концентра-
цію Кадмію у продуктах забою бугайців і 
свиней за використання в їх раціонах різних 
високобілкових кормів – макухи соняшнико-
вої і пелюшки екструдованої.

 Методика досліджень. Дослідження про-
ведено в умовах фізіологічного двору Інсти-
туту сільського господарства Полісся НААН. 
Для проведення науково-виробничих дослідів 
були відібрані бугайці української чорно-рябої 
молочної породи та молодняк свиней великої 
білої породи, сформовані в 2 групи за методом 
збалансованих груп згідно з методичними по-
ложеннями Овсяннікова О. І. [6]. Схема про-
ведення досліджень наведена в таблиці 1.

 Згідно зі схемою досліду, відгодівельні 
тварини І (контрольних) груп отримували 
господарські раціони, в яких нестачу до нор-
ми перетравного протеїну забезпечували за 
рахунок згодовування макухи соняшникової, 
а в ІІ (дослідних) групах використовували 
екструдоване зерно пелюшки. 

Усі корми (за винятком завізної макухи 
соняшникової), які використовувалися для 

КОНЦЕНТРАЦІЯ Cd В ЯЛОВИЧИНІ 
ТА СВИНИНІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
В РАЦІОНАХ ВИСОКОБІЛКОВИХ 
КОРМІВ

Мета. вивчити накопичення кадмію в яловичині та свинині 
за використання в раціонах різних високобілкових кормів в 
умовах зони полісся (ІІІ зони радіоактивного забруднення). 
Методи. Сформовано по дві групи піддослідних бугайців і 
свиней: І група (контрольна) – оптимізація протеїнового жив-
лення тварин проведена за рахунок макухи соняшникової; ІІ 
група (дослідна) – дефіцит перетравного протеїну поповнено 
за рахунок пелюшки екструдованої. визначення Cd в продукції 
проводили на атомно-абсорбційному спектрометрі „квант-2а”. 
Зразки найдовшого м’яза спини, печінки та нирок відбирали 
від 3-х тварин із кожної групи під час їх контрольного забою. 
Результати. Згодовування молодняку великої рогатої худоби 

та свиней різних високобілкових кормів вплинуло на накопичення кадмію в продукції. при цьому 
концентрація Cd в найдовшому м’язі спини бугайців (за виключенням ІІ групи) і свиней перевищувала 
гдк. Висновки. Заміна завізної макухи соняшникової на місцеву пелюшку екструдовану для поповне-
ння дефіциту протеїну в раціонах бугайців і молодняку свиней у ІІІ зоні радіоактивного забруднення 
забезпечила зниження концентрації кадмію в м’ясі на 45,4-77,9%. 

ключові слова: макуха соняшникова, пелюшка екструдована, бугайці, свині, концентрація, кадмій, 
яловичина, свинина.
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ів1. Схема проведення науково-господарських дослідів

Групи тварин Число тва-

рин у гру-
пі, гол.

Тривалість ос-

новного періоду

досліду,днів

Особливості годівлі

тварин у дослідний період

Молодняк ВРХ (бугайці)

І-контрольна 6 265 ОР(основний раціон)– кон-

центровані, грубі, соковиті,

зелені і мінеральні корми +

макуха соняшникова

ІІ-дослідна 6 265 ОР+пелюшка екструдована

Молодняк свиней

І – контрольна 7 201 ОР (основний раціон) –

дерть ячмінна , пшенична і

вівсяна, буряк кормовий,

зелена маса + макуха

соняшникова

ІІ-дослідна 7 201 ОР+пелюшка екструдована

годівлі піддослідного молодняку великої ро-
гатої худоби та свиней, вирощені в ІІІ зоні 
радіоактивного забруднення внаслідок аварії 
на ЧАЕС (с. Грозине Коростенського району 
Житомирської області). 

Підготовка зразків рослинного та тварин-
ного походження для визначення важких ме-
талів здійснювалась методом сухої мінералі-
зації згідно з ГОСТ 26929-94, аналіз - згідно 
з ГОСТ 30178-96 на атомно-абсорбційному 
спектрометрі „Квант–2А”.

результати досліджень. Результати аналі-
зів кормів, які споживали піддослідні бугайці 
та свині протягом проведення експериментів, 
засвідчили, що вони в значній мірі забрудне-
ні Кадмієм. Так, його концентрація була вище 
нормативних вимог у макусі соняшниковій в 
2,5 раза (0,740 мг/кг), сіні різнотравному – в 
2,0 раза (0,605 мг/кг). В інших кормах уміст 
Cd коливався від 0,052 мг/кг (зелена маса 
кукурудзи) до 0,260 мг/кг (екструдована пе-
люшка), що менше за ГДК (0,3 мг/кг).

Кількість Кадмію, що надходила до орга-
нізму піддослідного молодняку великої рога-
тої худоби з кормами раціонів, коливалася 
в розрізі груп у межах 2,408-2,727 мг/добу 
(табл. 2).

Уміст важких металів у м’ясі – один із 
важливих показників його якості в умовах 

антропогенного забруднення сільськогоспо-
дарських угідь і кормів токсичними елемен-
тами. У результаті проведених досліджень 
встановлено, що серед досліджених продуктів 
забою тільки яловичина від бугайців І групи 
(0,077 мг/кг) перевищувала гранично допус-
тиму концентрацію (0,05 мг/кг) по Кадмію 
в 1,54 раза.

Встановлена суттєва міжгрупова різниця 
за вмістом у продукції Cd залежно від згодо-
вування відгодівельним бугайцям у складі 
раціонів різних високобілкових кормів – у 
найдовшому м’язі спини молодняку ІІ групи 
відносно контролю цей показник був меншим 
на 77,9%, а в печінці – на 57,3%. Із дослідже-
них продуктів забою найбільше Кадмію міс-
тилося в нирках тварин ІІ групи – 0,600 мг/кг.

Параметром, який характеризує забруд-
нення продукції тваринництва важкими 
металами залежно від їх надходження в 
організм тварин з кормами раціонів, є ко-
ефіцієнт переходу. Коефіцієнти переходу Cd 
з кормів раціону в найдовший м’яз спини 
та печінку бугайців були невисокими і ко-
ливалися в межах, відповідно, 0,71-2,82% 
та 1,95-4,03%. Проте, найменшим цей по-
казник був у молодняку, якому протеїнове 
живлення оптимізували за рахунок пелюш-
ки екструдованої (ІІ дослідна група), по-
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Групи

бугайців

Уміст Кадмію в: Коефіцієнт

переходуCdв

продукцію,%
раціоні,

мг/добу

продукції,

мг/кг

±до контрольної

групи

мг/кг %

Найдовший м’яз спини

І-контрольна 2,727 0,077 - - 2,82

ІІ-дослідна 2,408 0,017 -0,060 -77,9 0,71

ГДК - 0,05 - - -

Печінка

І-контрольна 2,727 0,110 - - 4,03

ІІ-дослідна 2,408 0,047 -0,063 -57,3 1,95

ГДК - 0,3 - - -

Нирки

І-контрольна 2,727 сліди - - -

ІІ-дослідна 2,408 0,600 +0,600 +100,0 24,92

ГДК - 1,0 - - -

2. Концентрація Cd у кормових раціонах і продуктах забою бугайців

рівняно з аналогами І групи міжгрупова 
різниця становила, відповідно, 2,11% та 
2,08% абсолютних.

Мінеральний склад організму тварин в 
значній мірі залежить від хімічних елементів, 
що містяться в навколишньому середовищі і 
надходять з кормом. На основі концентрації 
Кадмію у кормах, які споживав піддослідний 
молодняк свиней, визначено його середньо-
добове надходження до організму тварин – 
0,371- 0,452 мг/добу (табл. 3).

Додавання до основного раціону годівлі під-
дослідних свиней різних високобілкових кор-
мів супроводжувалось перерозподілом рівнів 
Cd у їхній продукції. Встановлено, що свинина 
тварин обох піддослідних груп перевищувала 
гранично допустиму концентрацію по Кад-
мію в 1,06-1,94 раза. Проте, при балансуванні 
протеїнового живлення молодняку свиней за 
рахунок екструдованої пелюшки порівняно з 
макухою соняшниковою вміст Cd в найдовшо-
му м’язі спини виявився меншим на 45,4%. 

Групи свиней Уміст Кадмію в: Коефіцієнт

переходу Cd в

продукцію%,
раціоні,

мг/добу

продукції,

мг/кг

±до контрольної групи

мг/кг %

Найдовший м’яз спини

І-контрольна 0,452 0,097 - - 21,46

ІІ-дослідна 0,371 0,053 -0,044 -45,4 14,28

ГДК - 0,05 - - -

Печінка

І-контрольна 0,452 0,167 - - 36,94

ІІ-дослідна 0,371 0,190 +0,023 +13,8 51,21

ГДК - 0,3 - - -

Нирки

І-контрольна 0,452 0,223 - - 49,33

ІІ-дослідна 0,371 0,220 -0,003 -1,4 59,29

ГДК - 1,0 - - -

3. Концентрація Cd у кормових раціонах і продуктах забою свиней
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Основним депо Кадмію є нирки (0,220-0,223 
мг/кг) та печінка (0,167-0,190 мг/кг).

Коефіцієнти переходу Cd із кормових раці-
онів у м’ясо коливалися в межах 14,28-21,46%, 
в печінку – 36,94-51,21% та в нирки – 49,33-
59,29% і були, відповідно, меншими (на 7,18% 
абсолютних) та більшими (на 14,27 і 9,96% аб-
солютних) в дослідній групі, ніж у контрольній.

Отже, в результаті проведених досліджень 
установлено, що Кадмій накопичується у про-
дуктах забою в різній кількості залежно від 

спожитого тваринами корму. При цьому Cd 
акумулюється в організмі молодняку великої 
рогатої худоби та свиней в концентраціях 
значно нижчих, ніж відбувається його над-
ходження з кормами раціону. Тому заміна 
завізної макухи соняшникової на місцеву 
пелюшку екструдовану для поповнення де-
фіциту протеїну в раціонах молодняку ВРХ та 
свиней у ІІІ зоні радіоактивного забруднення 
сприяє значно меншому нагромадженню і 
переходу Кадмію в продукцію.

Забезпечення оптимального рівня пере-
травного протеїну в раціонах годівлі мо-
лодняку великої рогатої худоби за рахунок 
екструдованого зерна пелюшки порівняно 
з завізною макухою соняшниковою сприяло 
зниженню накопичення Cd у найдовшому 
м’язі спини на 77,9%, а в печінці – на 57,3%. 
Із досліджених продуктів забою найбільше 
Кадмію містилося в нирках тварин ІІ групи 

– 0,600 мг/кг.

 Уміст Кадмію у продуктах забою молодняку 
свиней знаходився в межах нормативних вимог, 
за винятком його концентрації в найдовшому 
м'язі спини молодняку контрольної та дослідної 
груп, де цей показник перевищував ГДК в 1,06-
1,94 рази. Заміна завізної макухи соняшникової 
на місцеву пелюшку екструдовану для поповнення 
дефіциту протеїну в раціонах молодняку свиней у 
ІІІ зоні радіоактивного забруднення забезпечила 
зниження концентрації Cd у м’ясі на 45,4%.
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У зв’язку з переведенням тваринництва 
на промислову основу на території, що при-
лягає до сучасних свинокомплексів, зрос-
тає накопичення безпідстилкового гною 
та гнойових стоків, які створюють загрозу 
навколишньому середовищу. Тому сучасні 
свинокомплекси, через низки економічних 
і соціальних причин, які розміщені на сіль-
ських селітебних територіях, порушують 
екологічну рівновагу цих місцевостей, так 
оскільки являють собою потужні джерела 
негативного впливу не тільки на ґрунт і 
ґрунтові води, а й на атмосферу [1]. 

Незважаючи на значний обсяг виконаних 
робіт з цієї проблеми, залишається низка пи-
тань, вирішення яких потребує подальших 
досліджень. На сьогодні недостатньо висвіт-
лені питання безконтрольного внесення у 
ґрунт безпідстилкового гною на сільських 
селітебних територіях у зоні залягання ґрун-
тів з високим коефіцієнтом інфільтрації і ви-
соким рівнем залягання ґрунтових та забруд-
нення поверхневих, ґрунтових вод унаслідок 
неконтрольованого зберігання тваринниць-
ких стоків. Ігнорування екологічних засад 
сільськогосподарського виробництва неми-
нуче прискорює екодеструкцію земельних 
ресурсів, зменшує еколого-економічну ефек-
тивність аграрного виробництва [2]. 

Мета досліджень. В основу досліджень по-
кладено теоретико-методичне обґрунтування 
екологічних засад реабілітації сільської селі-
тебної території з порушенням екологічної 
рівноваги, регіональний моніторинг еколо-
го-агрохімічних показників дерново-підзо-
листого ґрунту та ґрунтових вод сільської 
селітебної території в зоні впливу сучасних 
свинокомплексів.

Матеріал і методика досліджень. Ін-
формаційною базою для досліджень слугує 
сучасний свинокомплекс, розташований 
на території с. Грозино Коростенського 
району Житомирської області (щільність 
радіоактивного забруднення території до 
5 Кі/км2). 

Ґрунти даної території дерново-підзолисті 
та супіщані. Рівень залягання ґрунтових вод 
високий. Зі східного боку від комплексу зна-
ходяться дослідні поля Інституту сільського 
господарства Полісся НААН, з інших боків – 
обмежений землями сільськогосподарського 
призначення та будівлями господарського 
використання. З західного боку свиноферми 
протікає річка місцевого значення Синявка. 
Відстань до найближчих житлових будинків 
становить 440 м.

 У грунті визначені наступні показники: 
обмінна кислотність - на рН – метрі; рухо-

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ ґРУНТУ, 
ПОВЕРХНЕВИХ ТА ґРУНТОВИХ ВОД 
СЕЛІТЕБНОЇ ТЕРИТОРІЇ У ЗОНІ 
ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
СУЧАСНИХ СВИНОКОМПЛЕКСІВ

Мета. проведення імпактної локальної оцінки вразливості 
дерново-підзолистого ґрунту і поверхневих та ґрунтових вод 
сільської селітебної території у зоні впливу сучасних свино-
комплексів та обґрунтування науково-практичних шляхів реа-

білітації території з порушенням екологічної рівноваги. Методи. агрохімічні (обмінна кислотність, ру-
хомі сполуки фосфору і калію, лужногідролізований азот, нітратний азот, окислюваність, азотовмісні 
речовини, розчинені у воді гази, жорсткість та лужність, а також хлоридів і сульфатів заліза та інших 
елементів), фізичні (визначення у воді запаху, прозорості, водневого показника (рн), вмісту завислих 
речовин), спектрометричні (визначення вмісту важких металів у ґрунті), біометричні (визначення 
середніх величин, їх похибок тощо). Результати. проведено агрохімічне дослідження проб ґрунту, 
ґрунтових і поверхневих вод в межах санітарно–захисної зони свинокомплексу та поза нею. Висно-
вки. Сформована інформаційна база еколого-агрохімічних показників дерново-підзолистого ґрунту, 
ґрунтових та поверхневих вод, показників забрудненості повітря у зоні техногенного навантаження 
сучасних свинокомплексів. на основі отриманих даних будуть розроблятися науково обґрунтовані 
шляхи зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище сучасних свинокомплексів 
в умовах промивного режиму дерново-підзолистого ґрунту зони полісся.

ключові слова: ґрунт, ґрунтові води, свинокомплекс, екологічна рівновага, нітрати, нітрити, сірко-
водень, аміак, допустимі рівні. 
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вмі сполуки фосфору і калію - за методом 

Чирікова (ДСТУ 4115-2002); лужногідро-
лізований азот - за методом Корнфільда, 
нітратний азот (N - NO3) - за допомогою 
реактиву Грісса [3].

У зразках поверхневих і ґрунтових вод та 
взятих з р. Синявка визначені наступні показ-
ники: фізичні – запах, прозорість, водневий 
показник (рН), вміст завислих речовин; хі-
мічні - активна реакція води, окислюваність, 
азотовмісні речовини, розчинені у воді гази, 
жорсткість та лужність, а також хлоридів і 
сульфатів заліза та інших елементів.

Концентрацію у воді амонійного азоту, 
нітритів і нітратів визначено на фотоелек-
троколориметрі AP-101. Уміст хлоридів у 
воді визначали титрометрично, сульфатів 

- комплексним методом, сірководню – йодо-
метрично, заліза – на фотоелектроколори-
метрі [4,5,6].

Для визначення вмісту важких металів у 
ґрунті застосовано метод атомно-абсорбцій-
ної спектрометрії на спектрометрі „Квант–2А”. 

Цифровий матеріал опрацьовано метода-
ми варіаційної статистики [7].

результати досліджень. Для агрохі-
мічної характеристики ґрунтів були взяті 

змішані зразки на глибину орного шару. 
Змішаний зразок складався із 5-10 індиві-
дуальних ґрунтових проб, взятих рівномір-
но по всій площі ділянки. Точки для від-
бирання індивідуальних проб знаходились 
на відстані 50 м, 100, 200, 300, 400 і 500 
м від місця розташування свинокомплексу 
та на полях, де безпідстилковий гній вно-
сився безпосередньо як добриво (ділянки 
№1,2,3). Ділянки №4,5,6 знаходились на 
полях, де свинячий гній як добриво не ви-
користовувався.

Проведено агрохімічне дослідження проб 
ґрунту в межах санітарно-захисної зони 
свинокомплексу та поза нею. Показники об-
мінної кислотності ґрунту при віддаленні 
від свинокомплексу змінювались незначно 
і коливались в межах 5,82 - 6,74. При на-
ближенні до свинокомплексу на відстані 50 
і 100 м в ґрунті помітно збільшувалися показ-
ники вмісту рухомого фосфору (16,25-18,29 
мг/100г ) та зменшувалися - калію (0,33-0,47 
мг/100г) (табл. 1). 

Подібне спостерігалося і на ділянках, 
де гній у великій кількості застосовувався 
як добриво. На даних ділянках також були 
дещо вищі показники вмісту лужногідро-

1. Показники агрохімічного аналізу ґрунту( M ± m)
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лізованого азоту на 28,1-32,6% порівняно 
з ділянками, де свинячий гній не застосо-
вувався.

Були взяті зразки поверхневих і ґрунтових 
вод також на відстані 50 м, 100, 200, 300 і 500 
м від місця розташування свинокомплексу та 
з річки Синявка вище (проби 1, 2, 3) та ниж-
че (проби 4, 5, 6) течії від свинокомплексу. 
Було визначено основні фізичні та хімічні 
показники проб відібраної води (табл. 2).

У результаті досліджень встановлено не-
значне збільшення водневого показника рН 
проб води при наближенні до свинокомплек-
су на відстані 50 і 100 м - 8,42-8,52, нижче за 
течією річки Синявка - 8,29 -8,56. На величи-
ну рН води впливає підвищена концентрація 

гумусних кислот, забруднення водоймища 
стоками підприємства.

Нижче за течією річки спостерігається 
зниження прозорості (12,8-14,1 см) і збіль-
шення кількості завислих частинок (65,21-
81,56 мг/л) та різкий запах (5 балів) води 
у річці. Вода має зелено-каламутний колір, 
спостерігається її цвітіння.

 Наявність в природних водах органічних 
і деяких легкоокислюваних неорганічних 
домішок (сірководню, сульфітів, закисного 
заліза тощо) зумовлює певну величину окис-
люваності води (табл. 3). 

Показники окислюваності ґрунтових вод 
на різній відстані від свинокомплексу коли-
вались у межах 5,02-12,23 мг/дм3, показники 

2. Фізичні характеристики проб води (M±m)

3. Хімічні характеристики проб води (M ± m)
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вводи в річці Синявка - 180,22 - 232,02 мг/дм3, 

що значно перевищує нормативні вимоги. 
Також нижче за течією річки від розташуван-
ня свинокомплексу було зафіксовано збіль-
шення концентрації амонійного азоту - до 
0,018 мг/л, нітритів - до 0,054 і нітратів - до 
16,85 мг/л. 

Білкові речовини під дією мікроорга-
нізмів зазнають розпаду, кінцевий про-
дукт якого аміак. Наявність останнього 
свідчить про забруднення води стічними 
водами.

За показниками вмісту SO4 ґрунтові 
води були в межах 63,42-125,52 мг/л, річ-
кові - 94,14-123,41 мг/л. Вміст сірководню 
у поверхневих водах збільшувався при 
наближенні до свинокомплексу - 0,05-
0,12 мг/л. Присутність Н2S у поверхне-
вих водах також свідчить про забруднення 
джерела стоковими водами. За вмістом 
хлоридів проби води не перевищували 
допустимі рівні. У воді річки Синявка, 
нижче за течією від розташування свино-
комплексу, було зафіксовано збільшення 
концентрації амонійного азоту, нітритів 
і нітратів.

Азотовмісні речовини (іони амонію, ні-
тритні та нітратні іони) утворюються у воді 
внаслідок розкладання білкових сполук, що 
потрапляють в неї майже завжди зі стічними 
побутовими водами. 

Сульфати у воді можуть бути органічно-
го і мінерального походження. Джерелом 
надходження у воду сульфатів мінераль-
ного походження є ґрунт, до складу яко-
го входять сірчанокислі сполуки натрію, 

магнію, кальцію тощо, а сульфатів орга-
нічного походження — сірковмісні орга-
нічні речовини, в тому числі й відходи 
тваринного походження. Значні коливан-
ня вмісту сульфатів у воді дають підстави 
припустити забруднення води органічни-
ми речовинами. У процесі розкладу орга-
нічних сірковмісних сполук, особливо при 
значному забрудненні води, утворюється 
сірководень. Вміст сірководню в поверхне-
вих водах збільшувався при наближенні до 
свинокомплексу.

У воді відкритих водойм залізо може 
міститися у різних формах: у розчиненому 
вигляді (бікарбонат закису - Fe(НСО3)2), у 
вигляді колоїдальної суспензії (комплексні 
залізоорганічні сполуки) та у формі сус-
пензії або осаду (гідрат окису - Fе(ОН)3). 
У підземних водах залізо майже завжди 
перебуває у формі бікарбонату закису 
Fе(НСО3)2. Якщо карбонату заліза міс-
титься понад 0,2 мг/л води, він швидко 
окислюється киснем повітря і випадає в 
осад Fе(ОН)3, спричинюючи забарвлення 
і каламуть води, що ми і спостерігаємо у 
водах річки Синявка.

У воді хлориди зустрічаються головним 
чином у вигляді хлористого натрію, хло-
ристого кальцію та хлористого магнію. 
Вони можуть бути як органічного, так і 
мінерального походження. По даному по-
казнику проби води не перевищували до-
пустимі рівні.

При надмірному внесенні гною та по-
сліду в ґрунт відбувається перенасичення 
ґрунту поживними речовинами. Накопи-

4. Уміст важких металів у зразках ґрунту (мг/кг)



96 Випуск 10•2017

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

чення надлишку поживних речовин та 
важких металів призводить до зменшення 
родючості ґрунтів та скорочення кількості 
земель, придатних для сільського господар-
ства (табл. 4). 

Уміст важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) 
був дещо більший у досліджуваних зразках 
з полів, де свинячий гній застосовувався як 

добриво, але дані показники були в межах 
гранично допустимої концентрації. Зокре-
ма, за вмістом Купруму в грунті різниця між 
ділянками, де свинячий гній застосовувався 
як добриво і не застосовувався, в середньо-
му становила 0,48 мг/кг, за вмістом Цинку 

- 1,31 мг/кг, за вмістом Кадмію – 0,014 мг/кг, 
за вмістом плюмбуму - 0,38 мг/кг.

 Відходи свинарських комплексів (твердий 
свинячий гній, рідкий свинячий гній і муловмісні 
стоки) характеризуються відносно високим 
умістом фосфору і низьким - калію, що призво-
дить, при їх використанні в якості добрив, до 
дисбалансу елементів живлення в ґрунті. По-
трапляючи у водні об’єкти, відходи свинарства 
разом із наявними у них шкідливими організма-
ми та мінеральними сполуками, спричиняють 
евтрофікацію (цвітіння води), у процесі якої 

відбувається інтенсивний ріст і розвиток си-
ньо-зелених водоростей. За надлишкової кіль-
кості органічних речовин у воді під час їх роз-
кладання спостерігається утворення аміаку. 

У воді річки Синявка, нижче за течією від 
розташування свинокомплексу, було зафік-
совано значне збільшення концентрації амо-
нійного азоту, нітритів і нітратів. У грунті 
поблизу ферми спостерігається підвищення 
концентрації важких металів, особливо Сu.
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ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНІ 
ОЗНАКИ КОРІВ-ПЕРВІСТОК 
СУЧАСНИХ ГОЛШТИНІЗОВАНИХ 
ПОРІД В УМОВАХ ПАФ „ЄРЧИКИ” 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета. вивчити ефективність використання українських чор-
но-рябої і червоно-рябої молочних та голштинської порід у 
традиційних умовах при прив’язному утриманні корів. Методи. 
Зоотехнічні (жива маса, проміри статей, індекси будови тіла, 
молочна продуктивність); фізіологічні (морфо-функціональні 
властивості вим’я, відтворна здатність); біометричні (визна-
чення середніх величин та їх похибок). Результати. дослі-
джено господарськи корисні ознаки корів-первісток сучасних 
голштинізованих порід при їх прив’язному утриманні. корови 
голштинської породи значно переважають своїх ровесниць 
українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід, осо-
бливо за кількісними показниками. Висновки. Сумісний аналіз 
господарськи корисних ознак вихідної поліпшувальної голш-
тинської і похідних від неї українських чорно-рябої і червоно-

рябої молочних порід свідчить про поступове перетворення останніх у голштинську породу української 
селекції з часткою поліпшувальної породи 80–90 % і більше.

ключові слова: українська чорно-ряба, червоно-ряба, голштинська молочні породи, молочна про-
дуктивність, відтворна здатність.
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постановка проблеми. У вітчизняній лі-
тературі є немало інформації щодо порівнян-
ня українських чорно-рябої та червоно-рябої 
молочних порід в умовах традиційної систе-
ми утримання та використання при частці 
умовної спадковості поліпшувальної (голш-
тинської) породи не більше 50-60 % [1, 2]. В 
даний час у більшості племінних господарств, 
які розводять тварин зазначених порід, ця 
частка голштинської породи досягає 75 % і 
більше. Зовсім не вивчена ефективність вико-
ристання голштинізованих тварин в умовах 
сучасних молочних комплексів. 

Мета досліджень. Метою досліджень є 
вивчення ефективності використання корів-
первісток українських чорно-рябої та черво-
но-рябої молочних порід з високою часткою 
голштинської спадковості (більше 60 %), а 
також голштинської породи за комплексом 
господарськи корисних ознак.

Матеріал та методика досліджень. На-
уково-виробничий дослід проведено в плем-
заводі ПАФ „Єрчики” Попільнянського райо-
ну Житомирської області. Маточне поголів’я 
агрофірми формувалося шляхом завезення 
голштинізованого племінного молодняку з 
кращих племзаводів України з наступним 
використанням бугаїв-плідників виключно 
голштинської породи домінантної (чорно-

рябої) і рецесивної (червоно-рябої) масті з 
високими селекційними індексами за надоєм 
(1200-2000 кг молока). Частка спадковості 
поліпшувальної (голштинської) породи до-
сягає у середньому 84,0%.

Належність тварин до порід, їх генотипи 
за голштинською породою встановлювали 
за результатами зоотехнічного і племін-
ного обліку господарства, за племінними 
свідоцтвами та картками бугаїв-плідників 
(форма МОЛ-1) і корів (МОЛ-2), належність 
до породи – за інструкцією з бонітування 
великої рогатої худоби молочних і молочно-
м’ясних порід (Київ, 2004). Взяття основних 
промірів статей та обчислення індексів бу-
дови тіла – за загальновизнаними методами 
[3, 4]. Оцінка молочної продуктивності корів 

- шляхом проведення щомісячних контроль-
них доїнь з одночасним визначенням в до-
бових зразках вмісту жиру і білка на приладі 

„Екомілк КАМ-98.2А”. Морфо-функціональні 
властивості вим’я – за методикою Латвій-
ської сільськогосподарської академії [5]. 
Відтворну здатність корів – за віком пер-
шого отелення, тривалістю сервіс-періоду 
та за коефіцієнтом відтворної здатності за 
Вінничуком Д. Т. (цит. за Костенком В. І. 
та ін., 1995) [6]. Живу масу корів-первіс-
ток – шляхом зважування на 2-3 місяцях 
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лактації. Масо-метричний коефіцієнт – за 
Вінничуком Д. Т та ін. [7]. Індекс ейрисо-
мії-лептосомії – за Замятіним Н. М. (1946) 
[8]. Статистичний аналіз даних проводи-
ли за методиками Плохинського Н. А. [9]. 
Контроль селекційних і технологічних про-
цесів здійснюється за автоматизованою 
системою „ОРСЕК”.

результати досліджень. Обстежені коро-
ви-первістки належать до трьох порід: голш-
тинської (частка голштинської спадковості 
за інструкцією з бонітування більше 93,7 %), 
українських молочних чорно-рябої і черво-
но-рябої (частка голштинської спадковості 

– до 93,7 % включно), які лактували в одна-
кових технологічних умовах упродовж 2-3 
останніх років.

За масо-метричними параметрами коро-
ви-первістки обстежених порід суттєво не 
відрізняються, що пояснюється переважним 
впливом на новостворені породи голштинів 
(табл. 1).

Корови-первістки різних порід за живою 
масою та промірами тулуба суттєво не від-
різняються між собою. Так, середня жива 
маса корів-первісток обстежених порід ко-
ливалась в межах 502,6-515,1 кг, висота в 

холці – 130,8-132,0 см, в крижах – 135,8-136,9, 
обхват грудей – 187,0-190,8, коса довжина 
тулуба палицею – 155,1-156,5 см. Із 36 по-
рівнянь живої маси і промірів тулуба різниця 
достовірною (Р<0,05-0,01) виявилася лише 
у 5 випадках, що складає 13,8 % від усіх об-
стежень. 

За індексами будови тіла та спеціальни-
ми індексами достовірна різниця (Р<0,05) 
виявилася лише у двох випадках із 45, що 
складає 4,4 % (табл. 2). 

Висока відносна молочність голштин-
ської породи свідчить про її дещо кращу 
конкурентоздатність у порівнянні з но-
воствореними українськими породами. 
При цьому в усіх випадках перевага тва-
рин голштинської породи над коровами-
первістками української селекції за кіль-
кісними ознаками є високодостовірною 
(Р<0,001), тоді як різниця між тваринами 
обох новостворених порід виявилась недо-
стовірною (Р>0,05) (табл. 3). Це свідчить 
про доцільність подальшої голштинізації 
молочної худоби України за умови належ-
ного вирощування ремонтного молодняку 
та науково обґрунтованої годівлі молочного 
стада.

1. Жива маса і проміри статей тулуба корів-первісток різних порід
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3. Достовірність різниці між коровами-первістками різних порід за молочною продук-
тивністю

2. Достовірність різниці між коровами-первістками різних порід за індексами будови тіла та 
спеціальними індексами
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Корови-первістки обстежених порід ха-
рактеризуються розвиненим вим’ям, до-
бре пристосованим до машинного доїння, 
обхват якого коливається в межах порід 
130,6-131,8 см, довжина – 41,3-42,8, ши-
рина – 31,7-32,2 см, умовний об’єм - 16,8-
18,3 л. Максимальними розмірами вим’я 
характеризуються тварини голштинської 
породи, мінімальними – української чер-
воно-рябої молочної породи за недостовір-
ної міжгрупової різниці, за виключенням 
п’яти випадків із 42 (11,9 %) (табл. 4). Се-
реднє значення коефіцієнта варіабельнос-
ті (Cv) морфо-функціональних властивос-
тей вим’я складає у тварин голштинської 
породи 15,4 %, української чорно-рябої 
молочної – 15,8, червоно-рябої – 16,9 %. 
Тобто, остання порода є найменш відсе-
лекційованою.

Обстежені корови різних порід характе-
ризуються в цілому недостатньою відтвор-
ною здатністю, що зумовлено, в основному, 
тривалим сервіс-періодом, середнє значен-

ня якого склало в межах обстежених нами 
порід 132,6-142,5 дня за високого коефі-
цієнта варіабельності даної ознаки (42,5-
54,6%) (табл. 5).

Слід зазначити, що тривалий сервіс-
період є характерним для голштинської 
породи у цілому, в тому числі у країнах За-
хідної Європи, які перейшли, в основному, 
до використання у молочному скотарстві 
голштинської породи північно-американ-
ської селекції. Цей недолік компенсується, 
у певній мірі, високою молочною продук-
тивністю голштинів. 

Варто зауважити ще один момент від-
носно відтворної здатності: підвищення 
частки спадковості голштинської породи, 
аж до отримання висококровних і чисто-
породних голштинів (більше 93,7 % голш-
тина), практично не погіршило відтворні 
якості тварин, оскільки обстежені коро-
ви-первістки характеризуються однаковим 
коефіцієнтом відтворної здатності (0,90 

- 0,92).

4.Морфо-функціональні властивості вим’я корів-первісток різних порід
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5. Відтворна здатність корів-первісток різних порід

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Виведені сучасні українські молочні породи 
за участю поліпшувальної голштинської по-
роди у наближених до оптимальних умовах 
вирощування і годівлі ПАФ „Єрчики” суттєво 
не відрізняються за господарськи корисни-
ми ознаками та конкурентоспроможністю, 
проте дещо кращою є українська чорно-ряба 
молочна порода.

У результаті відсутності бугаїв-плідників 
з генотипом виведених порід (за голштин-
ською спадковістю) відбувається інтенсивна 
„голштинізація” виведених українських чор-
но-рябої і червоно-рябої молочних порід, які 
поступово за часткою спадковості набли-
жаються до поліпшувальної голштинської 
породи.
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ:  
ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ

Вступ. одним із кроків на шляху до кращого майбутнього 
села і селянства має стати пошук та практичне втілення 

нетрадиційних для нашої країни підходів та рішень, серед яких – розв'язання проблем села і 
селянства на засадах сільського розвитку. на перший план виступає не економічна парадиг-
ма господарювання, а людина з її духовними, культурними, господарськими та іншими по-
требами. Мета. провести аналіз соціально-демографічних процесів на сільських територіях 
Житомирщини, визначити проблеми та окреслити орієнтири розвитку регіону. Методи.  
в дослідженні використано комплекс методів (економіко-статистичний, аналізу та синтезу, 
монографічний, порівняння та графічний). Результати. розглянуто особливості та проведено 
аналітичний огляд демографічно-трудової ситуації та соціальної інфраструктури на сільських 
територіях Житомирщини. встановлено, що визначальними рисами сучасного села виступає 
коло проблем: складна демографічна ситуація; безробіття; трудова міграція молоді, що веде за 
собою старіння сільського населення та обезлюднення й відмирання сіл; занепад соціальної 
інфраструктури, побутового обслуговування селян; відсутність можливостей для розвитку 
особистості на селі, обмеженість інформаційного простору; руйнування національних тради-
цій сільського способу життя, сімейних цінностей. розкрито основні проблеми та окреслено 
орієнтири покращення ситуації на сільських територіях регіону з метою підвищення якості 
життя сільського населення. Висновки. Соціально-демографічний занепад сіл став основною 
причиною згортання сільськогосподарського виробництва, що призвело до погіршення ма-
теріального добробуту, умов праці і відпочинку сільського населення. реалізація орієнтирів 
розвитку сільських територій Житомирщини забезпечить досягнення позитивних результатів 
у розвитку регіону та зростання зайнятості й доходів сільського населення, збереження іс-
нуючих та створення нових робочих місць, як в сільському господарстві, так і в переробному 
секторі економіки, поліпшення соціальної ситуації на селі.
ключові слова: сільські території Житомирщини, домогосподарство, рівень зайнятості насе-
лення, соціальна інфраструктура, безробіття.

УДК 31.314

Т. Ю. Приймачук,
кандидат економічних наук

Інститут сільського 
господарства Полісся НААН

ІСГП

постановка проблеми. Незважаючи 
на триваючу глобалізацію світового госпо-
дарства, продовження високих темпів його 
економічного зростання, переплетення тор-
говельних взаємозв'язків, зближення націо-
нальних економічних систем і т. д., нерівність 
між окремими країнами, регіонами і галу-
зями економіки стає все більш відчутною. У 
сільській місцевості ця диференціація про-
являється ще більш гостро і характеризуєть-
ся цілою низкою несприятливих чинників, 

таких як: структурна слабкість економіки, 
безробіття і низький рівень доходів на селі, 
занепад соціальної інфраструктури, мігра-
ція молоді та працездатного населення, не-
раціональне природокористування, високі 
витрати аграрного виробництва і т. д. При 
цьому й нині повного усвідомлення згубних 
для держави й нації наслідків, пов'язаних з 
глибокою соціально-економічною кризою, 
продовольчою та економічною безпекою кра-
їни, й досі немає.
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мРеалії наразі такі, що соціальна складова 

аграрного сектора знаходиться у депресив-
ному стані. Характерним є зменшення чи-
сельності сільського населення, вищий рівень 
смертності порівняно з містами, закриття 
частини шкіл, дитячих садків, закладів куль-
тури, що є наслідком економічної кризи. Од-
нією з причин даної ситуації є те, що раніше 
розвиток та підтримка соціальної сфери на 
селі здійснювалися, в основному, за рахунок 
коштів сільськогосподарських підприємств. 
Однак, у період реформування економіки 
майже всі об’єкти соціальної сфери були пе-
редані на баланс місцевим органам влади, які, 
з об’єктивних причин, розвиток цих об’єктів 
не в змозі фінансувати у повному обсязі. Тому, 
в умовах обмежених фінансових ресурсів, не-
обхідно визначити основні принципи функці-
онування, підтримки та подальшого розвитку 
соціальної сфери села.

Вирішення проблем сталого розвитку еко-
номіки та підвищення добробуту населення 
багато в чому визначається розвитком сіль-
ських територій. У нашій країні протягом 
багатьох десятиліть основним шляхом розви-
тку сільських територій був вузькогалузевий 
аграрний підхід, в тому числі на територі-
ях з обмеженим аграрним потенціалом. Це 

призвело до однобокого аграрного розвитку 
сільських територій, часто нераціонального 
розміщення на них продуктивних сил, нероз-
виненості соціально-побутової інфраструкту-
ри та інших серйозних проблем. 

результати досліджень. У 2015 році по-
селенська мережа Житомирської області на-
лічувала 1613 сільських населених пунктів. 
На 1 січня 2016 року в області проживало 
1248,3 тис. осіб, з них 731,5 тис. осіб (58,6%) 
мешкало у містах та селищах міського типу 
та 516,8 тис. осіб (41,4%) – у сільській міс-
цевості. За останні десять років чисельність 
сільського населення скоротилася майже на 
83,0 тис. осіб або на 9,4%. Сільська молодь 
у віці 20-29 років становила 14,5% до всього 
сільського населення, що говорить про від-
тік сільської молоді, особливо її активної 
частини. Майже такий же відсоток прожи-
ваючих на селі складало і населення у віці 
70 і старше років – 14,8%. Статевий склад 
населення характеризувався перевагою чи-
сельності жінок над чоловіками – на 89,1 
тис. осіб, тобто 53,6% до всього населення 
складали жінки.

На сьогоднішній день йде процес природ-
ного скорочення населення області (табл. 1, 
рис. 1).

1. Кількість народжених, померлих та природний приріст населення
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2. Коефіцієнт смертності населення Житомирської області  (на 1000 наявного населення)

У 2015 році в порівнянні з попереднім 
роком кількість народжених зменшилася на 
1390 осіб, на 708 та 682 особи, відповідно, у 
міських та сільських поселеннях.

Показники смертності сільського насе-
лення за аналізований період майже вдві-
чі перевищували аналогічні показники для 
міського населення. Починаючи з 2005 року 
коефіцієнт смертності на селі перевищував 
коефіцієнт смертності в місті на 54,4-69,9%, 
однак цей показник став нижчим у порівнян-
ні з показниками 1990 та 1995 років (табл. 2).

До факторів, що породжують таку ситуацію, 
можна віднести: недоступність кваліфікованої 
медичної допомоги для багатьох прошарків на-
селення, постійні стресові ситуації (загроза без-
робіття, низька зарплата, різке зростання цін на 
продукти харчування та тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги тощо). Але позитивним є те, 
що все ж таки за останні два роки ця тенденція 
змінюється в сторону зменшення кількості по-
мерлих осіб на селі (у порівнянні з 2005 роком).

Така ситуація є неприродною, оскільки 
завжди вважалось, що сільське населення 
проживає в більш екологічно сприятливому 
середовищі, веде більш здоровий спосіб життя 
та харчується чистими продуктами власного 
виробництва і, як результат, має більше шан-
сів берегти своє здоров'я. Проте, соціально-
економічні фактори, на які зверталась увага 
вище, призводять до протилежних наслідків.

За статистичними даними, у 2000-2015 
роках у сільській місцевості в 1,6 раза зросла 

кількість дітей, що були народжені жінками, 
які не перебували у зареєстрованому шлюбі. 
Станом на 2015 рік таких дітей було 27,5% від 
усіх народжених. Цей факт говорить про не-
хтування нормами моралі на селі, знецінення 
інституту сім’ї, яка історично становила його 
базис. 

Аналізуючи демографічну ситуацію на селі, 
неможливо не звернути увагу на смертність 
серед дітей (табл. 3).

Загалом дитяча смертність має тенден-
цію до зниження. Починаючи з 2005 року 
як у сільських, так і в міських поселеннях 
коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року 
зменшувався на 3,0 та 1,6 відповідно. Най-
більшим коефіцієнт смертності дітей у віці до 
1 року (померло дітей віком до одного року 
на 1000 народжених живими) був у Бруси-
лівському, Ємільчинському, Народицькому 
та Червоноармійському районах по причині 
хвороб системи кровообігу, новоутворень та 
інших зовнішніх причин. Саме в цих регіонах 
за статистикою найменша кількість лікарів 
усіх спеціальностей та лікарняних ліжок і 
дається взнаки проживання на радіаційно 
забрудненій території.

Сільські сім’ї віком від 25 до 35 років не 
бажають мати більше однієї дитини по при-
чині низького матеріального добробуту та 
невпевненості у майбутньому. Як видно з 
таблиці 4, за аналізовані роки відсоток як 
міських, так і сільських домогосподарств, які 
мали 1 дитину, збільшувався [1,2].

3. Коефіцієнти смертності дітей у віці до 1 року
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м4. Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі, %

Рис. 2 Рівень зареєстрованого безробіття в регіоні за районами у 2015 році, % 
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Всі домогосподарства

з дітьми
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

у тому числі мають:

- одну дитину 51,4 56,4 45,0 66,0 74,6 47,5 65,5 67,6 61,4 71,9 68,2 79,2 72,7

- дві дитини 43,8 41,4 46,8 30,6 23,6 45,6 33,3 30,8 38,4 20,9 22,8 17,1 23,4

- три дитини і більше 4,8 2,2 8,2 3,4 1,8 6,9 1,2 1,6 0,2 7,2 9,0 3,7 3,9

Слід відзначити, що, якщо у 2000 році 
кількість родин у сільській місцевості, 
які мали три дитини, складала 8,2%, то у 
2013 році – 0,2. У 2014 році цей відсоток 
зріс до 3,7%. Міцне в недалекому мину-
лому багатодітними сім’ями українське 
село нині трансформується в малодітні 
родини. 

Це руйнує юридичну основу формування 
сільської родини, знижує життєвий рівень 
селян, зростають темпи такого негативного 
демографічного явища, як збільшення не-
повних сімей, кількості матерів-одиначок 
і позашлюбних дітей, вихованців дитячих 
будинків і притулків тощо.

Одним із факторів, який впливає на фор-
мування чисельності сільського населення, 
є міграційний процес. Так, у 2015 році саль-
до міграції за всіма напрямками становило 
мінус 1280 осіб (число прибулих – 19783, 
число вибулих – 21063). У більшості випад-
ків міграції здійснюються з економічних чи 

сімейно-побутових причин. Пошуки місць 
праці з високими заробітками є причиною 
тимчасових міграцій в інші області України, 
близького (Росія, Білорусія) та далекого за-
рубіжжя (Німеччина, США, Ізраїль). Серед 
причин зовнішніх міграцій певне значення 
мають етнонаціональні (виїзд єврейського 
населення, повернення української діаспори 
та ін.).

Головною ж причиною міграції сільсько-
го населення є високий рівень безробіття, 
що спонукає до пошуку роботи поза селом. 
У 2015 році Житомирська область за рівнем 
безробіття посіла п’яте місце серед облас-
тей України. У регіональному розрізі най-
вищий рівень безробіття був зафіксований 
у Житомирському (13,7%), Бердичівсько-
му (10,1%), Вол.-Волинському (7,5%) та 
Овруцькому районах (7,0%), а найнижчий 

– у Брусилівському (1,8%), Попільнянському, 
Радомишльському та Червоноармійському 
(1,9%) (рис. 2). 
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Отже, існують суттєві відмінності щодо 
рівнів безробіття на селі по районах облас-
ті, а в деяких з них він перевищує середньо-
обласний (4,6%) у декілька разів. 

Як для сільського, так і для міського на-
селення характерним є вищий рівень зайня-
тості серед осіб віком 35-39 років, на другому 
місці вікова ланка 40-49 років (табл. 5).

Загалом показники рівня зайнятості та 
безробіття напряму залежать від економіч-
ної активності населення: у 2015 році еко-
номічно активне населення складало 571,2 
тис. осіб (506,6 – зайняті, 64,6 – безробітні), 
кількість безробітних чоловіків переважала 
жіночу половину населення на 14,8 тис. осіб. 
У 2014 році спостерігалася аналогічна карти-
на, лише економічно активне населення було 
чисельнішим на 10,2 тис. осіб.

Для життєдіяльності сільського населення 
важливу роль відіграє соціальна інфраструк-
тура, завданням якої є надання комплексу 
послуг з різностороннього обслуговування 
людей, створення умов для відтворення сил 
в неробочий час, культурного розвитку селян, 
які історично є носіями етнічної культури. 

Економічна криза як на загальнодержав-
ному, так і на місцевому рівні створила не-
сприятливі умови для розвитку об’єктів со-
ціальної інфраструктури села, що зумовило 
процеси їх руйнації та закриття. Низькою є 
забезпеченість сіл об'єктами соціальної інф-

раструктури і, як наслідок, різке скорочення 
соціального обслуговування сільських жите-
лів – за останні роки спостерігалося скоро-
чення кількості загальноосвітніх та клубних 
закладів, бібліотек, дошкільних навчальних 
закладів (табл. 6). Рівень забезпеченості сіль-
ської місцевості закладами соціальної інфра-
структури по більшості позицій не відповідає 
соціальним нормативам [3].

Окрім кількісного скорочення відбувається 
ще й їх моральна зношеність. Всі ці проблеми 
потребують термінового вирішення, оскільки 
така ситуація суперечить динамічному роз-
витку суспільства та знижує освітній рівень 
сільського населення, що призводить до все 
глибшого розриву в рівнях життя між містом 
і селом.

Однією з головних проблем на селі завжди 
було забезпечення нормальних житлових 
умов для людини. Селяни створюють жит-
лові умови своєю працею на основі власних 
фінансових можливостей. Сільський житло-
вий фонд (сукупність житлових приміщень, 
включаючи житлові будинки та спеціалізо-
вані будинки) Житомирської області в 2015 
році становив 16988 тис. м2, у середньому на 
одного сільського жителя припадало 32,9 м2. 
У приватній власності знаходиться близько 
98% загального сільського житлового фонду. 
Але на сьогоднішній день загальна житлова 
площа у сільській місцевості, яка обладнана 

5. Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами та місцем проживання 
у 2014-2015 роках

6. Соціальна інфраструктура у сільській місцевості, одиниць
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мводопроводом, складає лише 14,7% (у міських 

поселеннях 64,6%), гарячим водопостачанням 
– 10,7 (49,0), каналізацією – 14,6% (64,0%) [4]. 

Зважаючи на низьку забезпеченість сіль-
ських поселень дільничними лікарнями, 
дитячими закладами, загальноосвітніми 
школами, на тлі депопуляційних проце-
сів, міграційного відпливу сільської молоді, 
кількість зайнятих у сільському господарстві 
за останні роки значно зменшилася: якщо 
у 2012 році цей показник був на рівні 82,6 
тис. осіб, то у 2015 – 75,1 тис. осіб (майже 
на 9,0% менше).

Вкрай низькою залишається мотивація до 
праці сільськогосподарських товаровироб-
ників. І хоча у 2015 році порівняно з 2014 
роком середньомісячна номінальна заробіт-
на плата у сільському господарстві регіону 
зросла з 2316 грн. до 3125 грн. (майже на 
35%), вона все ж таки залишається низькою в 
порівнянні з оплатою в промисловості та фі-
нансово-страховій діяльності – 3691 та 5881 
грн, відповідно.

Для населення старших вікових груп ха-
рактерним є докладання праці в особистих 
селянських господарствах, які забезпечують 
хоч й невисокий, але достатній для прожиття 
рівень доходів. Це говорить про непрестиж-
ність роботи в даній галузі, яка до того ж 
залишається низькооплачуваною.

Ситуація із зайнятістю на селі прямо за-
лежить від ефективності державної політики. 
Для сільської місцевості особливе значення 
має розширення сфер зайнятості, яке можна 
досягти шляхом розвитку підсобних промис-
лових, переробних підприємств, докорінного 
поліпшення соціальної інфраструктури села 
та підтримки і розвитку фермерства, підпри-
ємницької діяльності тощо.

Складна ситуація на селі та в аграрному 
секторі економіки викликана насамперед [5]:

- звуженням сфери прикладання праці, 
низькодоходною та непродуктивною зайня-
тістю сільського населення;

- не відбулося заміщення соціальних функ-
цій, які виконували у минулому сільськогос-
подарські підприємства; 

- безсистемністю та некомплектністю 
розв’язання завдань аграрної реформи в 
Україні: поряд з реформуванням відносин 
власності на землю та майно, запроваджен-
ням нових організаційно-правових форм 
господарювання не створено відповідних 
фінансово-економічних механізмів;

- ігноруванням проблем розвитку сільських 
територій в процесі аграрних трансформацій, 

відсутністю зваженої державної політики роз-
витку села та механізмів її реалізації; 

- відсутністю послідовної державної політи-
ки щодо підтримки паритету цін, що зумов-
лює постійну нестачу фінансових ресурсів та 
обмежує діяльність і розвиток сільськогоспо-
дарських товаровиробників;

- повільним формуванням фінансових і 
кредитних відносин та утворенням установ 
і організацій для обслуговування аграрного 
сектору та сільського населення;

- вкрай слабкою інфраструктурою аграрно-
го ринку та відсутністю виваженої державної 
політики підтримки, створення і розвитку 
кооперативних та інших об’єднань сільсько-
господарських товаровиробників.

Кожна сільська територія потребує інди-
відуального підходу до політики розвитку. 
Враховуючи вище проаналізований устрій 
сільських територій Житомирської області, 
територіальний підхід в політиці їх розвитку 
повинен бути спрямований на диверсифіка-
цію сільської економіки, що сприятиме ви-
рішенню таких проблем, як безробіття, низь-
кий рівень доходів тощо. При цьому необхідно 
врахувати територіальні ендогенні чинники: 
фізичні ресурси, людські ресурси, діяльність 
підприємств та робочі місця, територіальну 
культуру та ідентичність, зовнішні відносини 
тощо. Необхідно забезпечити еволюцію на-
явних ресурсів та збереження багатогранності 
сільської території як середовища життя та 
діяльності людини. 

Для вирішення проблем розвитку сіль-
ських територій регіону слід звернути увагу 
на наступні орієнтири:

• організацію розвитку сільських територій на 
основі спеціально опрацьовуваних для кожної 
або спільних для їх певної сукупності стратегій;

• диверсифікацію виробництва, як однієї 
з основ формування альтернативних джерел 
зайнятості сільського населення і розвиток 
внаслідок цього додаткових, у тому числі 
нетрадиційних для кожної даної сільської 
території, робочих місць з наступним змен-
шенням безробіття, підвищенням доходів на-
селення тощо;

• забезпечення ефективного функціону-
вання і виведення на якісно вищий у всіх 
відношеннях рівень розвитку сільського 
господарства як переважно головної галузі 
сільських територій та всіх інших виробничо-
господарських структур;

• прискорене відтворення (відродження) со-
ціальної інфраструктури сільських поселень 
як однієї з найважливіших передумов їх збере-
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ження від соціальної і виробничої деградації, 
насамперед у частині збереження і поступово-
го нарощування людського капіталу;

• удосконалення соціальних, економічних 
та всіх інших механізмів підтримання вироб-
ничої активності та зацікавленості сільського 
населення у всебічному використанні вироб-
ничого і ресурсного потенціалу сільських те-
риторій та їх примноження;

• підтримання екологічної надійності сіль-
ських територій, збереження природних осо-
бливостей кожної з них, у тому числі шляхом 
захисту від згубних впливів людської діяль-
ності та негативних погодних впливів.

Поряд з традиційними, перспективним є 
запровадження нових форм організації сфери 

послуг на селі (наприклад, сільського зелено-
го туризму), які вигідні як для користувачів, 
так і для виробників цих послуг. 

Відродження сільських територій та ви-
рішення соціально-економічних питань в 
умовах ринкової економіки можливе тільки 
за умови зміни селянського укладу життя 
та виробничих відносин на селі, які мають 
бути спрямовані на формування працівни-
ка, зацікавленого у результатах своєї праці. 
Такі заходи повинні наблизити можливості 
сільського населення до міського у забезпе-
ченні належною роботою, рівнем дохідності, 
належних побутових та соціально-культур-
них послуг, підвищення престижності праці 
селянина.
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На найближчу перспективу соціальний 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ УМОВ 
ПРАЦІ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА 
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Вступ. відображено вимоги цілого ряду нормативно-правових 
актів з організації робіт в галузі охорони праці на підприємствах 
лісогосподарського комплексу. Мета і завдання. користуючись 
нормативно-правовими актами законодавства україни в галузі 
охорони праці, а також на підставі основних статей „Закону 
україни про охорону праці” проаналізовано всі сторони атестації 
робочих місць працівників лісогосподарської галузі з охорони 
праці, та проведення спеціальної оцінки умов праці в лісогоспо-
дарських підприємствах Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства. Умови та методика досліджень. для проведення аналітичних 
досліджень по спеціальній оцінці умов праці було взято за основу п’ять лісництв дп Житомирське лг, 
зокрема: Тригірське, Богунське, новозаводське, левківське, пилипівське. для проведення спеціальної 
оцінки умов праці застосовувались спеціалізовані сертифіковані методики визначення умов праці в 
лісогосподарських підприємствах. Результати досліджень. проаналізовано правові взаємовідносини в 
галузі охорони праці, зокрема акцентується увага щодо регулювання взаємовідносин між роботодавцями 
та працівниками, про їхні права та обов'язки, особливості регулювання праці жінок та осіб до 18 років; 
компенсації за роботу на лісогосподарських роботах. висвітлено обов'язки і права фахівців з охорони пра-
ці, вимоги щодо їх професіоналізму, розмежування повноважень з керівниками структурних підрозділів, 
ведення документації; докладно розглянуті обов'язки самих керівників структурних підрозділів. Висновки. 
розкрито актуальні питання регулювання взаємовідносин держави, роботодавців і працівників у галузі 
охорони праці працівників лісового господарства, ведення документації з охорони праці та пожежної 
безпеки на лісогосподарських підприємствах, соціального страхування працівників лісогосподарського 
комплексу, відшкодування шкоди потерпілим внаслідок нещасних випадків, дострокового пенсійного за-
безпечення, відстоювання працівниками лісового господарства своїх трудових прав, спеціальної оцінки 
умов праці на робочих місцях. у вимогах з техніки безпеки щодо лісогосподарських робіт визначаються 
конкретні вимоги безпеки щодо проведення лісогосподарських операцій, тракторів, машин, верстатів, 
інструментів, сировини, виробничих будівель та споруд. розглядаються вимоги безпечного проведення 
лісогосподарських робіт, технічні засоби та інженерні рішення захисту від небезпечних і шкідливих ви-
робничих факторів під час виконання лісогосподарських операцій.

ключові слова: охорона праці, умови праці, спеціальна оцінка, система стандартів безпеки праці, шкідливі 
умови, компенсація, документація з охорони праці, сертифікація умов праці.
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вступ. Положення „Про спеціальну оцін-
ку умов праці”, що до теперішнього часу є 
чинним, передбачає скасування процедури 
атестації робочих місць за умовами праці. 
Порядок проведення цієї атестації багатора-
зово змінювався, але так і залишився дале-
ким від досконалості. На сьогоднішній день 
в лісогосподарському комплексі України як 
ніде конче необхідно провести атестацію 
робочих місць працівників на предмет умов 
праці. Тому спеціальна оцінка умов праці, 
особливо в лісогосподарській галузі, дасть 
можливість реально оцінити відповідність 
умов праці міжнародним сертифікаційним 

нормам, а також знизить рівень виробни-
чої захворюваності і, як наслідок,  зменшить 
витрати з державного бюджету на виплату 
компенсацій по виробничих захворюваннях 
та втраті працездатності.

умови та методика досліджень. Для про-
ведення спеціальної оцінки умов праці, за 
основу було взято робочі місця технологіч-
ного процесу на лісосічних та лісокультурних 
роботах ДП Житомирське ЛГ, а також робочі 
місця трактористів механізованої ланки по 
трельовці деревини на базі Богунського та 
Корабельного лісництв ДП „Житомирське ЛГ” 
[2]. Крім цього, було проведено моніторинг Д
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умов праці працівників валочної бригади 
Корабельного лісництва ДП „Житомирське 
ЛГ” [1]. За вихідні дані було взято нормативи 
атестації робочих місць в умовах Новозавод-
ського лісництва ДП „Житомирське ЛГ”.

Метою спеціальної оцінки умов праці було 
спонукати роботодавця різних форм власнос-
ті зробити робочі місця в лісогосподарському 
комплексі безпечними і нешкідливими, щоб 
уникнути травматизму і виникнення профе-
сійних захворювань, що в свою чергу призве-
ло б до скорочення витрат на компенсації за 
роботу у шкідливих умовах праці [4].

Атестація визначає вимірювання рівнів 
шкідливості виробничих факторів, що ді-
ють в зоні робочих місць на лісогосподар-
ських операціях, небезпечних виробничих 
факторів, порівняння їх з гігієнічними 
нормативами і залежно від рівня або 
перевищення виміряного виробничого 
фактора над ГДК, встановлює відповід-
ні класи умов праці, здійснює перевірку 
безпеки технологічного обладнання, по-
вноту та якість забезпечення працівників 
спецодягом [5].

За її результатами формуються певні спис-
ки осіб: кому в обов’язковому порядку щоріч-
но слід проходити медичні огляди, працівни-
ків, які повинні отримувати молоко, спецодяг, 
яким працівникам, зайнятим на роботах в 
шкідливих умовах праці, передбачено гро-
шові компенсації [3, 5].

Але механізм реалізації такої атестації не 
передбачав жодної економічної зацікавле-
ності в ній роботодавця. Всього з 1 вересня 
2014 р. по 1 січня 2016 р. атестація була про-
ведена лише в 10% лісогосподарських підпри-
ємств, хоча умови сертифікації державних 
лісогосподарських підприємств вимагали 
повної атестації та сертифікації. Спеціальна 
оцінка умов праці (Соуп) регулюється нор-
мами Українського законодавства (атестація 
проводилася за правилами, передбаченими 
актами Державного агентства лісових ресур-
сів України) і покликана усунути правові не-
доліки [3, 7].

результати досліджень. Спеціальна оцін-
ка умов праці (Соуп) - це комплекс заходів 
щодо ідентифікації шкідливих і (або) небез-
печних факторів виробничого середовища 
і трудового процесу в лісогосподарських 
підприємствах і оцінки рівня їх впливу на 
працівників з урахуванням відхилення їх 
фактичних значень від встановлених нор-
мативів та з урахуванням застосування засо-
бів індивідуального та колективного захисту 

працівників. У цьому Соуп схожа з атестацією 
робочих місць, але підходить до вирішення 
відповідних питань більш детальніше.

Методика проведення Соуп повинна 
обов’язково затверджуватися обласними ор-
ганом виконавчої влади. Спеціальну оцінку 
умов праці не проводять відносно праці по-
годинників, віддалених працівників і пра-
цівників, що вступили в трудові відносини з 
роботодавцями - фізичними особами, які не 
є індивідуальними підприємцями. Закон не 
поширюється на оцінку умов праці держав-
них цивільних службовців і керівного складу 
лісогосподарських підприємств.

Працівник лісництва чи лісгоспу має пра-
во бути присутнім при проведенні Соуп на 
своєму робочому місці і отримувати відповід-
ні роз'яснення. Роботодавець зобов'язаний у 
письмовій формі ознайомити його з резуль-
татами оцінки Соуп, які працівник при необ-
хідності може оскаржити.

Обов'язки з організації та фінансування 
проведення Соуп покладені на роботодав-
ця. Він проводить її спільно зі спеціаль-
ною організацією (або відразу з декілько-
ма організаціями) на підставі укладених 
з ними цивільно-правових договорів, в 
яких вказують порядок і розмір оплати за 
виконання робіт.

Організації, яким дозволено проводити 
Соуп, заносяться до спеціального державно-
го реєстру. Вони повинні відповідати певним 
вимогам:

• у статутних документах повинен бути ві-
дображений такий вид її діяльності, як про-
ведення Соуп;

• в організації повинно бути не менше 
п'яти експертів, що працюють за трудо-
вим договором (на штатній основі) і мають 
сертифікат експерта на право виконання 
робіт по Соуп. У тому числі організація 
повинна мати не менше одного експерта, 
котрий має вищу освіту за однією з на-
ступних спеціальностей: лікар із загаль-
ної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар за 
санітарно-гігієнічним лабораторним до-
слідженням;

• в якості структурного підрозділу органі-
зації повинна матися випробувальна лабора-
торія, що пройшла державну акредитацію у 
встановленому законом порядку.

Порядок допуску таких організацій до про-
ведення Соуп, порядок їх реєстрації у відпо-
відному реєстрі, порядок призупинення і при-
пинення діяльності встановлюється Законом 
України „Про охорону праці”.
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ваЕкспертами організації, що проводять 

Соуп, можуть бути особи, які пройшли від-
повідну атестацію і отримали сертифікат 
експерта на право виконання робіт по Соуп. 
Дані про цих осіб заносять до спеціального 
реєстру експертів. Експерти повинні мати:

1) вищу освіту;
2) додаткову професійну освіту, зміст 

програми якої передбачає вивчення питань 
професійної оцінки умов праці, в обсязі не 
менше ніж 72 годин;

3) досвід практичної роботи в галузі оцін-
ки умов праці, в тому числі в галузі лісогоспо-
дарської атестації робочих місць за умовами 
праці, не менше трьох років. Закон визначив 
перелік обов’язкових відомостей про експер-
тів, що підлягають занесенню до відповід-
них реєстрів. Ці відомості розміщуються на 
офіційному сайті в мережі Інтернет і пови-
нні бути доступні для ознайомлення всім за-
цікавленим особам. Закон також визначив 
ряд умов, при яких організації, які проводять 
Соуп, або їх експерти не можуть проводити 
Соуп на певних підприємствах. Наприклад, 
не можуть проводити Соуп:

• посадові особи органів державного нагля-
ду, а також державної експертизи умов праці;

• організації, а також їх керівники, поса-
дові особи та експерти, які є засновниками 
(учасниками) підприємств, на робочих міс-
цях яких проводиться Соуп, або які склада-
ються в близькій спорідненості чи власти-
вості з засновниками цих підприємств або 
з посадовими особами цих підприємств, які 
несуть відповідальність за організацію та 
проведення Соуп;

• організації, які проводять Соуп, - на своїх 
робочих місцях.

Для організації та проведення Соуп робо-
тодавець створює своїм наказом відповідну 
комісію з непарним числом членів і затвер-
джує графік проведення Соуп.

До складу комісії включають представ-
ників роботодавця, у тому числі спеціаліста 
з охорони праці, представників виборного 
органу первинної профспілкової організації 
чи іншого представницького органу праців-
ників (при їх наявності). Комісію очолює 
роботодавець або його представник. Комі-
сія, крім іншого, затверджує перелік робо-
чих місць, на яких проводитиметься Соуп, 
із зазначенням аналогічних робочих місць. 
Аналогічними робочими місцями визнають 
такі, які розташовані в одному або декіль-
кох однотипних виробничих приміщеннях 
(виробничих зонах), обладнаних однако-

вими (однотипними) системами вентиля-
ції, кондиціонування повітря, опалення та 
освітлення, на яких працівники працюють 
за однією і тією ж професією, посадою, 
спеціальністю, здійснюють однакові тру-
дові функції в однаковому режимі робочого 
часу при веденні однотипного технологіч-
ного процесу з використанням однаково-
го виробничого обладнання, інструментів, 
пристосувань, матеріалів і сировини та 
забезпечення однаковими засобами інди-
відуального захисту. При виявленні анало-
гічних робочих місць Соуп проводять на 20 
% робочих місць від загального числа таких 
місць (але не менше, ніж на двох робочих 
місцях) і її результати застосовують до всіх 
аналогічних робочих місць. Періодичність 
проведення Соуп - не рідше одного разу на 
п'ять років. Позапланову Соуп проводять 
протягом шести місяців після настання та-
ких подій:

• введення нових, не атестованих робочих 
місць;

• за приписом державного інспектора пра-
ці у зв'язку з виявленими порушеннями;

• при зміні технологічного процесу, за-
стосовуваних матеріалів, сировини, вико-
ристовуваних засобів індивідуального та 
колективного захисту, заміні виробничого 
устаткування, які здатні вплинути на рівень 
впливу шкідливих і (або) небезпечних ви-
робничих факторів на працівників;

• нещасний випадок на робочому місці, ви-
явлене професійне захворювання, причина-
ми яких став вплив на працівника шкідливих 
і (або) небезпечних виробничих факторів;

• пропозиції профспілкових організацій 
чи іншого представницького органу пра-
цівників.

Ідентифікація потенційно шкідливих і 
(або) небезпечних виробничих факторів - це 
процедура встановлення відповідності наяв-
них на робочих місцях факторів виробничого 
середовища і трудового процесу затвердже-
ним класифікатором.

Якщо шкідливі і небезпечні виробни-
чі фактори на робочому місці не будуть 
ідентифіковані, то умови праці на даному 
місці визнаються комісією допустимими. 
При цьому дослідження і вимірювання 
шкідливих і небезпечних виробничих 
факторів не проводяться, а роботодавець 
подає до територіального органу держав-
ного нагляду за дотриманням трудового 
законодавства (Державну інспекцію пра-
ці) декларацію відповідності умов праці 
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державним нормативним вимогам, яка 
буде дійсна протягом п'яти років. Якщо в 
цей період на даному робочому місці не 
станеться нещасний випадок, чи не буде 
виявлено профзахворювання, то термін 
дії декларації вважається продовженим на 
наступні п'ять років. При настанні цих об-
ставин проводиться позапланова Соуп, а 
дія декларації припиняється.

Якщо шкідливі і небезпечні виробничі 
фактори на робочому місці будуть іденти-
фіковані, то проводять їх дослідження і ви-
мірювання, а декларацію подавати не тре-
ба. Ідентифікацію потенційно шкідливих 
і (або) небезпечних виробничих факторів 
не здійснюють відносно робочих місць у 
випадках:

• працівників, професії, посади, спеціаль-
ності яких включені в списки, з урахуванням 
яких здійснюється дострокове призначення 
трудової пенсії по старості;

• працівникам яких відповідно до норма-
тивних правових актів надаються гарантії та 
компенсації за роботу із шкідливими і (або) 
небезпечними умовами праці;

• на яких за результатами раніше прове-
дених атестацій робочих місць за умовами 
праці або Соуп були встановлені шкідливі і 
(або) небезпечні умови праці.

Всі ідентифіковані шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори підлягають дослідженням 
(випробувань) та вимірювань, здійснюваним 
випробувальною лабораторією (центром), 
експертами та іншими працівниками орга-
нізації, що проводить Соуп.

При проведенні досліджень повинні за-
стосовуватися атестовані в установленому 
порядку методи та методики вимірювань і 
відповідні їм засоби вимірювань, що про-
йшли повірку та внесення в державний 
інформаційний фонд по забезпеченню 
єдності вимірювань. Результати проведе-
них досліджень і вимірювань оформляють 
протоколами. За ним здійснюють відне-
сення умов праці на робочих місцях за сту-
пенем шкідливості та (або) небезпеки до 
відповідних класів (підкласів) умов праці. 
Відповідні рішення оформляють комісією 
протоколом, копію якого роботодавець 
протягом 10 робочих днів направляє до 
інспекції праці.

Випробувальна лабораторія (центр) про-
водить дослідження (випробування) і вимі-
рювання наступних шкідливих і (або) небез-
печних факторів виробничого середовища і 
трудового процесу:

1) температура повітря;
2) відносна вологість повітря;
3) швидкість руху повітря;
4) інтенсивність і експозиційна доза інф-

рачервоного випромінювання;
5) напруженість змінного електричного 

поля промислової частоти (50 Гц);
6) напруженість змінного магнітного поля 

промислової частоти (50 Гц);
7) напруженість змінного електричного 

поля електромагнітних випромінювань ра-
діочастотного діапазону;

8) напруженість змінного магнітного поля 
електромагнітних випромінювань радіочас-
тотного діапазону;

9) напруженість електростатичного нуля 
і постійного магнітного поля;

10) інтенсивність джерел ультрафіолетово-
го випромінювання в діапазоні довжин хвиль 
200-400 нм.;

11) енергетична освітленість в діапазонах 
довжин хвиль УФ-А (400-315 нм.), УФ-В (315-
280 нм.), УФ-С (280- 200 нм.);

12) енергетична експозиція лазерного ви-
промінювання;

13) потужність еквівалентної дози гамма-
випромінювання, рентгенівського і нейтрон-
ного випромінювань (при наявності радіоло-
гічних лабораторій);

14) радіоактивне забруднення виробни-
чих приміщень, елементів виробничого об-
ладнання, засобів індивідуального захисту і 
шкірних покривів працівників (при роботі в 
зоні радіоактивного забруднення);

15) рівень звуку;
16) загальний рівень звукового тиску інф-

развуку;
17) ультразвук повітряний;
18) вібрація загальна і локальна;
19) освітленість робочої поверхні;
20) концентрація шкідливих хімічних 

речовин, у тому числі речовин біологіч-
ної природи (антибіотиків, вітамінів, гор-
монів, ферментів, білкових препаратів), 
які одержують хімічним синтезом і (або) 
для контролю вмісту яких використову-
ють методи хімічного аналізу, а також 
концентрація сумішей таких речовин в 
повітрі робочої зони та на шкірних по-
кривах працівників (відповідно до галузі 
акредитації випробувальної лабораторії 
(центру));

21) масова концентрація аерозолів у пові-
трі робочої зони;

22) важкість трудового процесу (довжи-
на шляху переміщення вантажу, м'язове зу-
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василля, маса переміщуваних вантажів, кут 

нахилу корпусу тіла працівника і кількість 
нахилів за робочий день (зміну), час утри-
мання вантажу, кількість стереотипних ро-
бочих рухів);

23) біологічні фактори (відповідно до га-
лузі акредитації випробувальної лабораторії 
(центру);

24) напруженість трудового процесу пра-
цівників, трудова функція яких:

а) полягає в диспетчеризації виробничих 
процесів, управлінні транспортними засоба-
ми (тривалість зосередженого спостережен-
ня, щільність сигналів (світлових, звукових) 
і повідомлень в одиницю часу, число вироб-
ничих об'єктів одночасного спостереження, 
навантаження на слуховий аналізатор, час 
активного спостереження за ходом вироб-
ничого процесу);

б) полягає в обслуговуванні виробничих 
процесів конвеєрного типу (тривалість ви-
конання одиничної операції, число елементів 
(прийомів), необхідних для реалізації оди-
ничної операції);

в) пов'язана з тривалою роботою з оптич-
ними приладами;

г) пов'язана з постійним навантаженням 
на голосовий апарат.

За ступенем шкідливості та (або) небезпеки 
умови праці за Соуп поділяють на чотири класи.

Оптимальними умовами праці (1 клас) 
вважають такі, при яких на працівника не 
діють шкідливі і (або) небезпечні виробничі 
фактори або їх рівні не перевищують вста-
новлених гігієнічних безпечних для людини 
норм і при цьому створюються передумови 
для підтримання високого рівня працездат-
ності працівника.

Допустимими умовами праці (2 клас) 
визнаються такі, при яких на працівника 
не діють шкідливі і (або) небезпечні ви-
робничі фактори або їх рівні не переви-
щують встановлених гігієнічних безпечних 
для людини норм, а змінений функціональ-
ний стан організму працівника відновлю-
ється за час регламентованого відпочинку 
або до початку наступного робочого дня 
(зміни).

Шкідливими умовами праці (3 клас) вва-
жають такі, при яких рівні впливу на праців-
ника шкідливих і (або) небезпечних вироб-
ничих факторів перевищують встановлені 
гігієнічні нормативи.

За рівнем впливу на організм працівника і 
зміни його функціонального стану шкідливі 
умови праці поділяють на підкласи:

1) підклас 3.1 (шкідливі умови праці 
1-го ступеня) - умови праці, що виклика-
ють зміну функціонального стану організ-
му, який, як правило, не встигає віднови-
тися до початку наступного робочого дня 
(зміни), і при цьому збільшується ризик 
ушкодження здоров'я;

2) підклас 3.2 (шкідливі умови праці 
2-го ступеня) - умови праці, здатні викли-
кати після тривалого впливу (15 і більше 
років) стійкі функціональні зміни в орга-
нізмі працівника, що призводять до появи і 
розвитку професійних захворювань легко-
го ступеня тяжкості (без втрати професій-
ної працездатності);

3) підклас 3.3 (шкідливі умови праці 
третього ступеня) - умови праці, здатні в 
період трудової діяльності викликати стійкі 
функціональні зміни в організмі працівни-
ка, що призводять до появи і розвитку про-
фесійних захворювань легкого та середньо-
го ступеня тяжкості (з втратою професійної 
працездатності);

4) підклас 3.4 (шкідливі умови праці 4-го 
ступеня) - умови праці, здатні в період трудо-
вої діяльності привести до появи і розвитку 
важких форм професійних захворювань (з 
втратою загальної працездатності).

Небезпечними умовами праці (4 клас) 
вважають такі, при яких рівні впливу на 
працівника шкідливих і (або) небезпечних 
виробничих факторів протягом робочого 
дня (зміни) або його частини здатні ство-
рити загрозу життю працівника з високим 
ризиком розвитку гострого професійного 
захворювання.

Результати проведення спеціальної оцінки 
умов праці застосовують для:

• здійснення контролю за станом умов пра-
ці працівників та реалізації заходів щодо їх 
поліпшення;

• інформування працівників: про умови 
праці, про існуючий ризик ушкодження 
їх здоров'я, про заходи щодо захисту від 
впливу шкідливих і небезпечних виробни-
чих факторів, про які слід знати гарантії і 
компенсації;

• забезпечення працівників засобами інди-
відуального захисту, а також обладнання ро-
бочих місць засобами колективного захисту;

• організації обов'язкових попередніх (при 
вступі на роботу) і періодичних (протягом 
трудової діяльності) медичних оглядів пра-
цівників;

• встановлення додаткового тарифу 
страхових внесків до Пенсійного фонду 
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України з урахуванням класу (підкласу) 
умов праці на робочому місці, розрахунку 
знижок (надбавок) до страхового тарифу 
на обов'язкове соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві та про-
фесійних захворювань;

• обґрунтування фінансування заходів 
щодо поліпшення умов і охорони праці, в 
тому числі за рахунок коштів соціального 
страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань;

• оцінки рівнів професійних ризиків;
• вирішення питання про зв'язок захворю-

вань працівників з впливом на них шкідли-
вих і небезпечних виробничих факторів, а 
також для розслідування причин нещасних 
випадків на виробництві та професійних за-
хворювань.

Результати Соуп оформляють звітом за 
встановленою формою, який підписують усі 
члени комісії та затверджує її голова. Ро-
ботодавець організовує ознайомлення пра-
цівників з результатами проведення Соуп 
на їхніх робочих місцях під розпис у строк 
не пізніше ніж 30 календарних днів з дня 
затвердження звіту.

У цей же термін він зобов'язаний розміс-
тити на своєму офіційному сайті в мережі 
Інтернет (за наявності такого сайту) зве-
дені дані про результати проведення Соуп 
в частині встановлення класів (підкласів) 
умов праці на робочих місцях і переліку 
заходів щодо поліпшення умов і охорони 
праці працівників, на робочих місцях яких 
проводилася Соуп.

Організація,  що проводила Соуп, 
зобов'язана протягом 10 робочих днів з дня 
затвердження звіту про її проведення переда-
ти у ЕДБО обліку результати проведення Соуп 
у формі електронного документа, підписано-
го електронним підписом. Такий документ 
містить досить великий перелік відомостей 
як щодо роботодавця, на робочих місцях яко-
го проводилася Соуп, так і щодо організації, 
що проводила Соуп.

Наприклад, щодо кожного робочого місця, 
на якому проводилася Соуп, передачі підля-
гають такі відомості:

а) індивідуальний номер робочого місця;
б) код професії працівника або працівни-

ків, зайнятих на даному робочому місці, від-
повідно до класифікації професій робітників, 
посад службовців і тарифних розрядів;

в) страховий номер індивідуального осо-
бового рахунку працівника або працівників, 
зайнятих на даному робочому місці;

г) чисельність працівників, зайнятих на 
даному робочому місці;

д) клас (підклас) умов праці на даному 
робочому місці, а також клас (підклас) умов 
праці щодо кожного шкідливого і (або) не-
безпечних виробничих факторів із зазна-
ченням їх найменування, одиниць їх вимі-
рювання, виміряних значень, відповідних 
нормативів (гігієнічних нормативів) умов 
праці, тривалості впливу даних шкідливих 
і (або) небезпечних виробничих факторів 
на працівника;

е) підставу для формування прав на до-
строкову трудову пенсію по старості (за на-
явності);

ж) відомості про нещасні випадки, що від-
булися за останні п'ять років на виробництві 
та професійні захворювання, виявлені у пра-
цівників, зайнятих на даному робочому місці;

з) відомості про якість результатів про-
ведення Соуп (відповідність чи невідповід-
ність результатів проведення Соуп вимогам 
трудового законодавства у разі проведення 
експертизи якості Соуп).

Експертизу якості Соуп здійснюють орга-
ни державної експертизи умов праці за по-
даннями територіальних органів інспекції 
праці, або за заявами працівників, профе-
сійних спілок, їх об'єднань, інших уповно-
важених працівниками представницьких 
органів, а також роботодавців, їх об'єднань, 
страховиків. Результати експертизи яку 
проводив уповноважений орган, він в де-
сятиденний термін передає в інформаційну 
систему обліку.

В якості перехідних положень встанов-
лено, що організації, яким у встановле-
ному порядку було дозволено проводити 
атестацію робочих місць, за наявності 
відповідного атестату мають юридичне 
право проводити Соуп до закінчення тер-
міну дії цього атестату акредитації випро-
бувальних лабораторій (центрів) цих ор-
ганізацій, але не пізніше ніж до 31 грудня 
2018 включно.

За правовими нормативними вимогами 
порушення роботодавцями встановленого 
порядку проведення спеціальної оцінки умов 
праці на робочих місцях як в сільськогоспо-
дарському виробництві, так і на інших ви-
дах виробництв, пов’язаних зі шкідливими 
умовами праці, або її непроведення тягне за 
собою попередження або накладення адмі-
ністративного штрафу на посадових осіб та 
осіб, які здійснюють підприємницьку діяль-
ність без створення юридичної особи, в роз-
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вамірі від 500 до 2000 гривень, а на юридичних 

осіб - від 7000 до 10 000 гривень.
Згідно з Законом України „Про охорону 

праці”, порушення організацією, що прово-
дила спеціальну оцінку умов праці, встанов-
леного порядку її проведення тягне за собою 
накладення адміністративного штрафу на 
посадових осіб у розмірі від 3000 до 8000 гри-
вень, на юридичних осіб - від 10000 до 15000 
гривень. Для осіб, які раніше піддавалися 
адміністративному покаранню за аналогіч-
не адміністративне правопорушення, санк-
ції підвищуються: штраф для посадових осіб 

становить від 8000 до 10000 гривень. Мож-
лива дискваліфікація на строк від 1 року до 3 
років; штраф для юридичних осіб - від 8000 
до 10000 гривень, можливе адміністративне 
призупинення діяльності на строк до 3 років.

Кодекс України про адміністративні право-
порушення передбачив і відповідальність екс-
пертів організацій, що проводили спеціальну 
оцінку умов праці. За скоєння при її прове-
денні адміністративного правопорушення 
згідно зі ст. 14 вони несуть адміністративну 
відповідальність як посадові особи.

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Таким чином, зазначені вище умови атес-
тації робочих місць щодо умов праці та їх 
безпеки повинні стати обов’язковими не 
лише в галузі лісогосподарського виробни-
цтва, але і в інших галузях, тому що це при-
веде до зниження професійних захворювань, 
рівня травматизму, а в деяких випадках і 

нещасних випадків на виробництві. Спеці-
альна оцінка умов праці (Соуп) дасть змогу 
заощадити державний бюджет по виплатах 
компенсацій у разі втрати працездатнос-
ті або професійного захворювання, а також 
приведе до збільшення продуктивності праці 
виробництв.
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Комп'ютери не можуть „бачити” таким же 
чином, як це робить людина. Фотокамери 
не еквівалентні системі зору людини, і в той 
час як люди можуть спиратись на здогадки і 
припущення, системи штучного зору повинні 

„бачити” шляхом вивчення окремих пікселів 
зображення, обробляючи їх і намагаючись 
зробити висновки за допомогою бази знань 
і набору функцій таких, як пристрій розпіз-
навання образів. Хоча деякі алгоритми ма-
шинного зору були розроблені, щоб імітувати 
зорове сприйняття людини, більша кількість 
унікальних методів була розроблена для об-
робки зображень і визначення відповідних 
властивостей зображення [1].

В наукових дослідженнях широко застосо-
вуються методи візуалізації на основі цифро-
вих зображень. Це пояснюється як можливіс-
тю об’єктивно документувати різноманітні 
явища та процеси, що надає фототехніка, так 

і наявністю ряду суттєвих переваг цифрових 
технологій над оком людини. Методологія 
кількісної цифрової фотографії є підґрунтям 
для розробки методів автоматизованих фо-
тографічних вимірювань на основі можли-
востей цифрової фотографії у поєднанні зі 
спеціалізованим програмним забезпеченням 
для їх обробки [2–3].

Суттєвого прогресу по автоматизації класи-
фікації об’єктів за ознаками досягнуто в рос-
линництві, зокрема при класифікації бур’янів 
і культурних рослин [4]. Подібну методику ми 
використали для класифікації комах по видах і 
генерації поколінь для встановлення реальної 
шкодочинності. В тому числі користуючись 
розробкою В. В. Чернуського по системі авто-
матизації польових і лабораторних досліджень 
в галузі селекції шляхом оцифровування ре-
альних рослинних об’єктів у системі електро-
нно-цифрових матриць цифрової фотографії 

ІСГП

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ 
МАШИННОГО ЗОРУ В ЕКОЛОГІЧНІЙ 
ЕНТОМОЛОГІЇ

Вступ. Методи візуалізації на основі цифрових зображень набули 
широкого застосування в наукових дослідженнях. Системи штуч-
ного зору повинні „бачити” зображення шляхом вивчення окремих 
пікселів, обробляючи їх і намагаючись зробити висновки за допо-
могою бази знань і набору функцій розпізнавання образів. Мета до-
сліджень. виявлення еколого-градієнтного розповсюдження комах 
на рослинах-господарях і встановлення ефектів їх шкодочинності 
шляхом використання інформації цифрової фотографії. Методи. 
Методика аналізу зорових образів. результати досліджень. За ре-
зультатами досліджень, використовуючи програму RGB, отримані 

дані для визначення виду шкідника за відповідним кольором. наприклад, кожен вид із родини коваликових: 
Agriotes gurgistanus, Agriotes obscurus, Melanotus fusciceps, Selatosomus aeneus, Athous niger характеризується своїм 
відтінком від бронзово-зеленого до червоно-коричневого кольору, які на кольоровій шкалі не пересікають-
ся. в даній допоміжній системі можливо попередньо ідентифікувати кожен вид. висновки. автоматизована 
система обробки цифрової фотографії дозволяє значно прискорити процес обробки інформації, більш точно 
ідентифікувати вид шкідників і генерацію поколінь (і відповідно пріоритети в їжі) для оптимізації застосу-
вання інсектицидів. раціональне використання інсектицидів дозволить зберегти навколишнє середовище 
від надмірного забруднення.

ключові слова: сегментована цифрова матриця, цифрова фотографія, шкодочинні об’єкти, рослини-гос-
подарі, ступінь ураження

УДК 633.14:631.53/532 

О. Ю. Іванюк,  
 аспірантка

Житомирський національний 
агроекологічний університет 

*Науковий керівник – 
доктор 
сільськогосподарських наук 
О. О. Стригун 

С
ТО

Р
ІН

К
А

 М
О

Л
О

Д
О

ГО
 В

Ч
Е

Н
О

ГО



Випуск 10•2017 117

М
ет

од
ик

а 
ви

ко
р

ис
та

нн
я 

м
аш

ин
но

го
 з

о
р

у 
в 

ек
ол

о
гі

чн
ій

 е
нт

о
м

ол
о

гі
ї

[5] та публікації в цьому номері [6]. Таким 
чином, метою наших досліджень є виявлення 
еколого-градієнтного розповсюдження комах 
на рослинах-господарях і встановлення ефек-
тів їх шкодочинності шляхом використання 
інформації цифрової фотографії.

Методика досліджень. В своїх досліджен-
нях ми використали методику аналізу зорових 
образів, запропоновану Е. В. Андреєвою [7].

Модель PGB визначає простір кольорів у 
виді одиничного куба з осями „яскравість 
червоної компоненти”, „яскравість зеленої 
компоненти”, „яскравість синьої компонен-
ти”. Характерні особливості RGB-моделі: 

• будь-яка точка куба (r, g, b) визначає де-
який колір;

• точка (0, 0, 0) відповідає чорному кольору, 
точка (1, 1, 1) – білому, а лінія (0, 0, 0) – (1, 
1, 1) описує всі градації сірого кольору: від 
чорного до білого;

• при русі по прямій від (0, 0, 0) через точку 
(r, g, b) отримуємо всі градації яскравості ко-
льору {r, g, b}, від найтемнішої до найяскраві-
шої. Наприклад, (1/4 , 1/4, 0) – темно-корич-
невий колір, (1/2 , 1/2, 0) – коричневий, (3/4 , 
3/4, 0) – жовто-коричневий, (1, 1, 0) – жовтий;

• на межах куба {r=0}, {g=0}, {b=0} роз-
міщені найнасиченіші кольори;

• чим ближче точка до головної діагоналі 
(0, 0, 0) – (1, 1, 1), тим менш насичений від-
повідний колір.

Щоб використовувати математичну RGB-
модель для реального комп'ютерного уявлен-
ня графічної інформації, необхідно зробити 
квантування колірного простору, тобто зна-
йти спосіб представити речові значення яскра-
вості колірних компонент в дискретній формі. 

Після квантування кожний колір пред-
ставляється тріадою цілих невід'ємних 

чисел(kr,kg,kb), 0≤ki<Ni. Числа Ni зазвичай 
вибирають рівним ступеню двійки Ni=2mi, а 
величину M, рівну сумі mr+mg+mb, назива-
ють глибиною кольору [7].

В цілому дана система RGB охоплює 16777216 
градієнтів глибини кольору, що, власне, і забез-
печує достовірну і репрезентативну диференціа-
цію об’єктів дослідження за кольоровою гамою.

Методика і методологія параметричного ана-
лізу фізичних об'єктів, відображених на циф-
рових фотографіях, розроблена і верифікована 
доволі детально і включає, як правило, наступні 
елементи [8]. Визначення кордонів об’єктів на 
зображенні (пошук кордонів на основі градієнта, 
пошук кордонів на основі лапласиана); виділен-
ня об’єктів на зображенні (алгоритм „чарівна 
паличка”, алгоритм „розумні ножиці”, сегмента-
ція за допомогою розрізів на графах); виділення 
ознак об’єктів (визначення площі і периметра, 
визначення радіусів вписаних і описаних кіл, 
визначення сторін описаного прямокутника, 
визначення числа і взаємного положення кутів, 
визначення моментів інерції об'єкта).

результати досліджень. В наших дослі-
дженнях використовуємо програму RGB для 
визначення виду шкідника за відповідним ко-
льором. Наприклад, кожен вид із родини кова-
ликових: Agriotes gurgistanus, Agriotes obscurus, 
Melanotus fusciceps, Selatosomus aeneus, Athous 
niger характеризується своїм відтінком — від 
бронзово-зеленого до бронзово-червоного 
кольору, які на кольоровій шкалі не пересіка-
ються. В даній допоміжній системі можливо 
попередньо ідентифікувати кожен вид.

Створена статистикотека шкодочинних 
параметрів і ефектів дії шкідників (всисних 

– колір листової пластинки, листогризучих – 
ступінь з'їденості листя тощо) стосовно рос-
линних об'єктів (рослин-господарів).

Рис. 1 Система визначення кольорового спектру об’єкту в системі RGB [9, 10] 
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1. Визначення видів за кольором в системі RGB

Рис. 2 (фото Іванюк О. Ю., 2017 р.) Ступінь ураження рослини-господаря (люпину вузьколис-
того) попелицею (Aphidoidea): а) аналогова форма цифрової фотографії; б) сегментована 
цифрова матриця для аналізу параметрів шкідників

Автоматизована система обробки цифрової 
фотографії дозволяє значно прискорити процес 
обробки інформації, більш точно ідентифікува-
ти вид шкідників і генерацію поколінь (і відповід-

но пріоритети в їжі) для оптимізації застосу-
вання інсектицидів. Раціональне використання 
інсектицидів дозволить застерегти навколишнє 
середовище від надмірного забруднення.
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постановка проблеми. Комплексні систе-
ми захисту сільськогосподарських культур від 
хвороб картоплі розроблялися і застосовува-
лися протягом 60-80-х років минулого століт-
тя. Основний принцип, що покладений в їх 
основу, це необхідність поєднання препаратів 
захисту рослин від різних груп фітопатогенів 
(комах, збудників хвороб, бур'янів) в єдину 
систему заходів [4]. Більшість факторів, що 
впливають на зниження ураження картоплі, 
свідчать про комплексний характер прояву 
хвороб, а це, в свою чергу, потребує систем-
ного захисту проти них [5].

Комплексні системи захисту рослин буду-
валися на основі зонального підходу, тобто 
з урахуванням видового складу збудників 
хвороб та інших патогенів, що вражають 
картоплю в даній агрокліматичної зоні [6]. 
Їх основою був хімічний метод. При цьому 
обробіток насаджень проводили у відповідні 
фенофази культури або календарні терміни 
появи фітопатогенів незалежно від реальної 
їх чисельності та прояви в даному сезоні і 

в дані строки. Основний принцип комплек-
сних систем - необхідність поєднання різних 
методів захисту даної сільськогосподарської 
культури від різних груп фітопатогенів в єди-
ну систему заходів і зберігся в інтегрованих, 
інтенсивних та інших технологіях вирощу-
вання культур, проте істотно змінився вна-
слідок розвитку і вдосконалення хімічного, 
агротехнічного, біологічного та інших мето-
дів захисту [2].

Знаменський О. П., Разкевич М. П., По-
дберезко І. М., в своїх працях відмічають, що 
застосування хімічних препаратів Танос.і Ри-
доміл Голд в суміші з регуляторами росту БТФ 
+ Потейтін забезпечують найвищий рівень 
захисту картоплі від альтернаріозу (50-56 %). 
Таке поєднання препаратів дозволяє збіль-
шити приріст урожаю на 7,7 т/га, а чистого 
прибутку до 1799 грн/га. Дане поєднання 
препарату з регулятором росту дозволяє 
зменшити норму витрати хімічного препа-
рату на 20 % без зниження рівня захисного 
ефекту, що забезпечує активне зниження 

БАКОВІ СУМІШІ ПРЕПАРАТІВ 
ЗАХИСТУ РОСЛИН КАРТОПЛІ 
ПРОТИ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ 
PHYTOPHTHORA INFESTANS ТА 
ALTERNARIA SOLANI

Вступ. однією із важливих проблем щодо отримання високих 
стабільних врожаїв картоплі є своєчасне проведення захисних 
прийомів проти хвороб і шкідників. незначний розмір земельних 
ділянок, неякісний садивний матеріал, відсутність сівозмін при-
зводить до накопичення і поширення таких збудників хвороб,  
як  Phytophthora infestans (Mont.) De Вагу та Alternaria Solani, які 
без застосування засобів захисту можуть знизити урожайність до 
60 % і більше. Мета дослідження полягала у вивченні ефективнос-
ті використання бакових сумішей регулятора росту, препаратів 

хімічного та біологічного походження на різних за стійкістю сортах картоплі в польових умовах проти 
збудників хвороб Phytophthora infestans та Alternaria solani. Умови та методика досліджень передбачали  
проведення експериментів у 2013 – 2015 рр. в умовах дослідного поля ЖнаЕу у с. в. горбаша Черняхівського 
району Житомирської області. Методики досліджень загальноприйняті, технологія вирощування карто-
плі – загальноприйнята  для зони полісся. Результати. визначено, що найкращу дію на ураження листків 
картоплі фітофторозом при застосуванні бакової суміші хімічних, біологічних препаратів та регуляторів 
росту проявила суміш хімічного препарату антракол та регулятора росту гумісол. кількість уражених рос-
лин складала для сприйнятливого сорту глазурна 24,6%, для середньостійкого ведруска – 8,4%, для відносно 
стійкого – Бонус 1,4%.  при застосуванні бакових сумішей  хімічних, біологічних препаратів та регуляторів 
росту на ураження листків картоплі альтенаріозом кращу дію проявила суміш хімічного препарату антракол 
та регулятора росту гумісол. ураження рослин картоплі для сприйнятливого сорту глазурна досягало у фазу 
цвітіння 22,2%, для середньосприйнятливого ведруска – 17, 8%, для відносно стійкого Бонус – 6,8. Висно-
вки. встановлено, що найбільш ефективним було поєднання хімічного препарату антракол із регулятором 
росту гумісол,  де на різних за стійкістю сортах картоплі ураженість рослин у фазу цвітіння (максимальний 
розвиток патогенів) досягала збудником Phytophthora infestans – 1,4-24,6%, а Alternaria solani  – 6,8-22,2%.

ключові слова: картопля, сорт, збудники хвороб, регулятор росту, хімічний та біологічний препарати.
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розвитку хвороб, збільшення врожайності і 
зменшення пестицидного навантаження на 
навколишнє середовище. Тобто, сумісне ви-
користання препаратів у бакових сумішах 
не зменшує їх фунгіцидної та інсектицидної 
ефективності дії проти шкідливих організ-
мів і не спричинює фітотоксичності рослин 
картоплі. Отже, при застосуванні бакових су-
мішей пестицидів технічна ефективність ста-
новить 86,6-87,8%, а приріст врожаю бульб 
середньораннього сорту картоплі Дублянська 
ювілейна склала 135-157 ц/га [3].

Мета досліджень – вивчити вплив суміс-
ного застосування регуляторів росту, пре-
паратів хімічного та біологічного походжен-
ня на різних за стійкістю сортах картоплі в 
польових умовах проти збудників хвороб 
Phytophthora infestans та Alternaria solani.

Методика досліджень. Польові дослі-
дження виконувались на дослідному полі 
Житомирського національного агроеколо-
гічного університету (с. Велика Горбаша Чер-
няхівського району Житомирської області) 
впродовж 2013-2015 рр.

Дію препаратів вивчали на різних за стій-
кістю до хвороб сортах: Бонус (відносностій-
кий), Ведруска (середньостійкий), Глазурна 
(сприйнятливий). 

З препаратів використовували: хімічний 
Антракол 70 WP, з.п., біологічний препарат 

Фітоспорин – М, п. та регулятор росту Гумі-
сол, р. У період вегетації насадження карто-
плі обприскували за фазами розвитку рослин 

- сходи, бутонізація, цвітіння.
Варіанти досліду включали:
1. Контроль (обробіток водою)
2. Гумісол, р. (2 л/т) + Антракол, з. п. (1,5 

кг/га)
3. Фітоспорин – М, п. (3,0 кг/га) + Гумісол, 

р. (2 л/т)
4. Антракол, з. п. (1,5 кг/га) + Фітоспорин 

– М, п. (3,0 кг/га).
У бакових сумішах норма внесення кожно-

го препарату була знижена на 25%.
Ділянки на полі розташовували методом 

рендомізації за методикою Б. А. Доспєхова 
[1] у чотирикратній повторності. 

Обліки проводились за загальноприйня-
тими методиками, технологія вирощування 
картоплі – загальноприйнята для зони По-
лісся [7].

Статистична обробка здійснювалась за 
методикою Б. А. Доспєхова.

результати досліджень. Враховуючи, що 
в лабораторних умовах були виявлені кращі 
препарати хімічного та біологічного похо-
дження, нами були проведені дослідження 
щодо їх сумісного застосування на різних за 
стійкістю сортах картоплі в польових умовах. 
Результати досліджень наведені у таблиці 1.

Варіант досліду

Сорти картоплі

Бонус

(відносностійкий)

Ведруска

(середньостійкий)

Глазурна

(сприйнятливий)

сх. б. ц. сх. б. ц. сх. б. ц.

Контроль (обробка

водою)
0,3 1,7 3,5 3,9 15,3 25,5 10,3 45,6 75,0

Гумісол, р. (2 л/т) +

Антракол, з. п. (1,5

кг/га)

0,2 1,0 1,4 2,8 8,4 12,2 4,2 20,8 24,6

Фітоспорин – М, п.

(3,0 кг/га) + Гумісол, р.

(2 л/т)

0,3 1,4 2,8 3,4 10,6 16,1 5,3 22,4 30,5

Антракол, з. п. (1,5

кг/га )+ Фітоспорин –

М, п. (3,0 кг/га)

0,3 1,2 1,8 3,2 8,8 14,2 4,4 21,0 26,4

НІР0,5 0,2 1,2 2,6

Примітка: сх. – сходи, б. – бутонізація, ц. – цвітіння

1. Вплив сумісного застосування препаратів на ураження рослин картоплі Phytophthora 
infestans різних за стійкістю сортів у польових умовах, % (середнє за 2013–2015 рр.)
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niНайбільше рослини уражувались патоге-

ном у фазу цвітіння і, особливо, у контроль-
ному варіанті (обробіток водою). У цьому 
варіанті ураження сприйнятливого сорту 
Глазурна складало 75,0%, середньостійко-
го Ведруска – 25,5% та відносностійкого 
Бонус – 3,5%.

Поєднане застосування препаратів різко 
зменшувало розвиток збудника. Так при за-
стосуванні хімічного препарату Антракол із 
регулятором росту Гумісол у сорту Глазурна 
кількість ушкоджених рослин зменшувалась 
до 24,6%, у сорту Ведруска до 12,2%, сорту 
Бонус до 1,4%. Це був найкращий показник 
по ефективності дії на збудника серед виучу-
ваних препаратів у досліді.

Показники результатів досліджень при 
застосуванні бакової суміші хімічного пре-
парату Антракол з біологічним Фітоспорин 

– М. були, практично, на однаковому рів-
ні із попереднім варіантом. Ушкодженість 
рослин у фазу цвітіння складала для сорту 
Глазурна – 26,4%, сорту Ведруска – 14,2% і 
сорту Бонус -– 1,8%. 

Меншу ефективну дію проявила суміш 
препарату біологічного походження та регу-
лятора росту. Застосування Фітоспорин – М і 
Гумісолу знижувало ураженість листків кар-
топлі до 30,5% у сорту Глазурна, до 16,1% для 
сорту Ведруска та до 3,4% для сорту Бонус.

Тобто, при застосуванні бакової суміші хі-
мічного, біологічного препаратів та регулятора 
росту найкращу дію на ураження листків карто-
плі фітофторозом проявила суміш хімічного пре-
парату Антракол та регулятора росту Гумісол. 

Бакові суміші виучуваних препаратів 
також були ефективними проти збудника 
Alternaria solani (табл. 2). Найбільша ураже-
ність рослин збудником досягалась також у 
фазу цвітіння. Якщо у контрольному варі-
анті (обробіток  водою) ураженість рослин 
досягала 50,0% то при внесенні препаратів 
Антракол і Гумісол зменшувалась для сор-
ту Глазурна до 22,0%, для сорту Ведруска до 
17,8% та для сорту Бонус до 6,8%. Слід за-
значити, що це була, як і в попередньому ви-
падку, найкраща за ефективністю дії бакова 
суміш щодо збудника Alternaria solani.

 Відчутну різницю по ефективності дії у 
порівнянні з попереднім варіантом отри-
мано при сумісному застосуванні хімічно-
го препарату Антракол та біологічного Фі-
тоспорин – М. Ураженість рослин складала 
для сорту Глазурна – 26,%, Ведруска – 18,4%, 
Бонус – 7,2%. Різниця ушкодженості рослин 
за сортами картоплі складала 0,4-4,0% при  
НІР0,5 – 0,9-2,8%.

Найменшу ефективну дію отримано при 
використанні суміші біологічного препарату 
Фітоспорин – М та регулятора росту Гумісол. 

2. Вплив сумісного застосування препаратів на ураження рослин картоплі Alternaria solani 
різних за стійкістю сортів у польових умовах, % (середнє за 2013–2015 рр.)

Варіант досліду

Сорти картоплі

Бонус

(відносностійкий)

Ведруска

(середньостійкий)

Глазурна

(сприйнятливий)

сх. б. ц. сх. б. ц. сх. б. ц.

Контроль (обробка

водою)
3,5 5,7 9,5 10,5 17,3 25,7 18,1 35,5 50,0

Гумісол, р. (2

л/т)+Антракол, з.п.

(1,5 кг/га)

2,6 4,5 6,8 7,5 10,8 17,8 10,6 18,4 22,2

Фітоспорин– М, п. (3,0

кг/га)+Гумісол, р. (2

л/т)

2,8 4,9 7,6 8,8 13,4 21,2 13,2 24,2 32,4

Антракол, з.п. (1,5

кг/га)+Фітоспорин– М,

п. (3,0 кг/га)

2,7 4,6 7,2 7,9 11,5 18,4 11,8 20,8 26,5

0,9 1,5 2,8

Примітка: сх. – сходи, б. – бутонізація, ц. – цвітіння
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Ушкодженість рослин збільшувалась і досяга-
ла для сорту Глазурна 32,4%, сорту Ведруска 

– 21,2% і сорту Бонус – 7,6%. 
Тобто, найбільш ефективною була суміш 

препарата хімічного походження Антракол 
та регулятора росту Гумісол.

Отже, при сумісному застосуванні регу-
лятора росту, препаратів хімічного та біоло-

гічного походження проти збудників хвороб 
Phytophthora infestans та Alternaria solani най-
більш ефективним було поєднання хімічного 
препарату Антракол із регулятором росту Гу-
місол, де на різних за стійкістю сортах карто-
плі ураженість рослин досягала збудником 
Phytophthora infestans – 1,4-24,6%, а Alternaria 
solani – 6,8-22,2%.

У системі захисту насаджень картоплі 
проти збудників хвороб Phytophthora infestans 
та Alternaria solani при застосуванні бакових 
сумішей найбільш ефективним було поєднання 
хімічного препарату Антракол із регулято-

ром росту Гумісол, де на різних за стійкістю 
сортах картоплі ураженість рослин у фазу 
цвітіння (максимальний розвиток патогенів) 
досягала збудником Phytophthora infestans – 1,4-
24,6%, а Alternaria solani – 6,8-22,2%.
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ІСГП

УДК 635-521:631-531
рудык р. и., Савченко Ю. и. 
ИНСТИТУТУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЛЕСЬЯ – 80
Отражена история становления Института сельско-
го хозяйства Полесья, создание его научной базы, 
направления научно-исследовательской работы и 
результативность работы коллектива.

УДК 633.14:631.53/532.
Чернуский в. в.
Принципы автоматизации и визуализации техноло-
гических процессов отбора в системе селекции путем 
афинного отображения матриц цифровой фотогра-
фии на аналитическую плоскость // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 15-20.
вступление. В научных исследованиях широко при-
меняются методы визуализации на основе цифро-
вых изображений. Методология количественной 
цифровой фотографии является основанием для 
разработки методов автоматизированных фото-
графических измерений на основе возможностей 
цифровой фотографии в сочетании со специализи-
рованным программным обеспечением для их обра-
ботки. цель исследований. Адаптация методологии 
применения принципов анализа цифровых фото в 
системе селекции для получения больших цифровых 
моделей селекционных образцов. Методы. Матрич-
ное оцифровывание реальных физических объектов 
(растений). Статистически-алгебраический метод 
матричного анализа. результаты исследований. По 
результатам анализа гистограмм эталонных (с точ-
ным определением параметров хозяйственных при-
знаков путем инструментального обсчета данных) 
и експериментальных образцов, получены сравни-
тельные данные в виде процентов по спектральному 
проявлению цвета, который отвечает физическому 
цвету конкретного органа растения. Образцы, ко-
торые представляют определенный селекционный 
интерес проанализированы в системе детальной 
сегментации изображений. Получены электронно-
цифровые журналы с записями параметров при-
знаков (длина, ширина, площадь, и тому подобное), 
выделенных по цвету. На базе параметрических баз 
данных созданы большие цифровые модели ценных 
селекционных образцов в виде графически визуа-
лизированных аналитических плоскостей или алге-
браического численного множества. По результатам 
многолетних исследований, начиная с 2009 года, 
сформирована статистикотека фенопараметриче-
ских ступеней развития компонентных признаков 
урожайности в соответствии с условиями вегетаци-
онного периода. Выводы. Разработаны принципы 
и методология формирования большой информа-
ционной модели параметрического многообразия 
образцов селекционных рассадников. Формирова-
ние фазового параметрического портрета системы 
позволяет, путем выявления бассейнов притяжения 
оптимизированных взаимосвязей компонентных 

UDK 635-521:631-531
Rudyk R.I., Savchenko Yu.I.
INSTITUTE OF AGRICULTURE POLESIE – 80
The history of the formation of the Polesie Agricultural 
Institute, the creation of its scientific base, the direction 
of research work and the effectiveness of the work of the 
collective are reflected.

UDK 633.14:631.53/532.
Chernuskiy V. V.
Principles of automation and visualization of techno-
logical processes of selection in the system of selection 
by the affine reflection of matrices of digital picture on 
the analytical plane of// Agricultural industry of Polis-
sya region. — 2017. — Issue 10. — P. 15-20 
Entry. In scientific researches the methods of 
visualization are widely used on the basis of digital 
representations. Methodology of quantitative digital 
picture is subsoil for development of methods of the 
automated photographic measurings on the basis of 
possibilities of digital picture in combination with the 
specialized software for their treatment. Purpose of 
researches. Adaptation of methodology of application 
of principles of analysis of digital photos in the system of 
selection for the receipt of large digital models of plant-
breedings standards. Methods. Matrix digitization of 
the real physical objects (plants). Statistical for Algebra 
method of matrix analysis. Results of researches. As a 
result of analysis of histograms of standard (with exact 
determination of parameters of economic signs by the 
instrumental shortchanging of information) and the 
experiment standards, comparative information is got as 
percents on the spectral display of color which answers 
the physical color of concrete organ of plant. Standards 
which make plant-breeding interest is certain analysed 
in the system of the detailed segmentation of images. 
Electronic-digital magazines are got with the records 
of parameters of signs (length, width, area, and others 
like that), selected in color. On the base of self-reactance 
databases the large digital models of valuable plant-
breedings standards are created as graphicly visualized 
analytical planes or plurals of algebra. As a result of 
long-term researches, since 2009 formed the statisticai 
propermotion stages of development of component 
signs of the productivity in accordance with the terms 
of vegetation period. Conclusions. Principles and 
methodology of forming of large informative model of 
self-reactance variety of standards of plant-breedings 
nurseries are developed. Forming of phase self-reactance 
portrait of the system allows, by the exposure of pools 
of attraction of the optimized intercommunications of 
component signs, to build the large digital model of 
emergency sinergistical attractors on the trajectories of 
ontogenetic development of summation harvest which 
is extraordinarily relevant in the conditions of change of 
climate of planet. 
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Key words: electro-digital matrix, self-reactance 
component signs, histogram, segmentation, statistical 
for algebra phase-self-reactance portrait

UDC 539.16.637
Kochik G. N., Melnychuk A. A., Gurelya V. V. , Coachmar G. A.
Participation of segetal vegetation in formation of radio-
nucleoid pollution of saughter of clouver of lugovsky// 
Agricultural industry of Polissya region. — 2017. — Is-
sue 10. — P. 21-25.
Introduction. Important is the search for ways that 
reduce the migration of radionuclides in the chain 

"plant-animal-man", can reduce their accumulation 
in agricultural products. Goal. To study the specific 
features of the accumulation of radionuclides by 
weeds in the agrocenosis of the meadow clover in 
the contaminated areas of the Polissya region and to 
determine the degree of their threat in the formation of 
the grass stand. Methods. System analysis and synthesis, 
comparison. Results. Specific features of accumulation 
of radionuclides by the segmental vegetation are 
described depending on its species composition. It 
has been established that, in homogeneous soil and 
climatic conditions and soil contamination density, the 
accumulation of radionuclides of phytomass of various 
weed species varies in a fairly wide range, which is 
due to physiological-biochemical features, genetic 
differences, unique abilities to bind radionuclides. 
Conclusions. In order to create ecologically safe feed 
production technologies, it is necessary to improve the 
herbage composition by destroying dangerous species, 
which have the property of accumulating a high level 
of radionuclides (1000 and plain radish) to produce 
hay meadow clover with a low content of radionuclides 
suitable for animal feed.
Keywords: soddy-podzolic sandy loamy soil, agrocenosis 
of the clover of the ray, various kinds of weeds, 
radionuclides, radioactive safety.

UDC 631.8: 541.144.7: 633 (477.2)
Vishnevskaya O. V., Markina O.V., Tugueva I.V.
Improvement of existing technologies of cultivation of 
welded-oxymic mixtures on green feed under polishie 
conditions // Agricultural industry of Polissya region. 

— 2017. — Issue 10. — P. 20-24
Introduction. Recently, more and more attention of 
specialists has been attracted to activities aimed at the 
application of new fertilizer systems that positively 
influence the physiological processes in plants and their 
productivity. Goal and tasks. The aim of the research 
was to improve the existing technologies for growing 
new varieties of peliks of their own selection due to 
new types of bio, nanomedicine and liquid mineral 
fertilizers. Material and methods of research. In the 
conditions of central Polissya, improvements were made 
in the technology of growing pellet mixtures with oats 
for green fodder. Results of the research. It has been 
established that seed treatment ensures a high yield of 
dry weight of plants of the pelux-oat mixture of 4,0 and 
4,3 t / ha; foliar dressing of plants with liquid mineral 
fertilizers makes it possible to obtain a dry crop yield 
of 4.0-4.4 and 4.3-4.8 t / ha; a complex combination 
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TS признаков, построить большую цифровую модель 
емерджентных синергических атракторов на тра-
екториях онтогенетического развития суммации 
урожая, который является чрезвычайно актуальным 
в условиях изменения климата планеты.
Ключевые слова: електронно-цифровая матрица, па-
раметрические компонентные признаки, гистограм-
ма, сегментация, статистически-алгебраический 
фазово-параметрический портрет.

УДК 539.16.637
кочик г. н., Мельничук а. а., гуреля в. в. , кучер г. а. 
Участие сегетальной растительности в формиро-
вании радионуклидного загрязнения сена клевера 
лугового // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2017. — Вип. 10. — С. 21-25.
вступление. Важным есть поиск путей, которые 
уменьшают миграцию радионуклидов в цепи „рас-
тение-животное-человек”, позволяют сократить на-
копление их в сельскохозяйственной продукции. 
цель. Исследовать на загрязненных территориях 
Полесского региона особенности видовой специфи-
ки накопления радионуклидов сорняками в агро-
ценозе клевера лугового и определить степень их 
угрозы в формировании травостоя. Методы. Си-
стемный анализ и синтез, сравнение. результаты. 
Изложены особенности накопления радионуклидов 
сегетальной растительностью в зависимости от ее 
видового состава. Установлено, что в однородных 
почвенно-климатических условиях и плотности 
загрязнения почвы накопление радионуклидов 
фитомассой различных видов сорняков меняется 
в достаточно широком диапазоне, что обусловлено 
физиологически-биохимическими особенностями, 
генетическими различиями, уникальными способ-
ностями связывать радионуклиды. выводы. В це-
лях создания экологически безопасных технологий 
производства кормов, для получения сена клевера 
лугового с низким содержанием радионуклидов, 
пригодного для использования на корм животным, 
необходимо улучшать состав травостоя путем унич-
тожения опасных видов, которые имеют свойство 
накапливать высокий уровень радионуклидов (ты-
сячелистник обыкновенный и редька дикая). 
Ключевые слова: дерново-подзолистая супесчаная 
почва, агроценоз клевера лучного, различные виды 
сорняков, радионуклиды, радиоактивная безопас-
ность.

УДК 631.8:541.144.7:633.(477.2)
вишневская о. в., Маркина о. в., Тугуева и. в.
Усовершенствование существующих технологий 
выращивания пелюшко-овсяной смесей на зеленый 
корм в условиях Полесья// Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 26-33.
введение. В последнее время все больше внимание 
специалистов привлекают мероприятия, направ-
ленные на применение новых систем удобрения, 
которые положительно влияют на физиологические 
процессы в растениях, их производительность. цель 
и задачи. Цель исследований заключалась в совер-
шенствовании существующих технологий выращи-
вания новых сортов пелюшки собственной селекции 
за счет новых видов био-, нанопрепаратов и жидких 
минеральных удобрений. Материал и методика 
исследований. В условиях центрального Полесья 
проводилось усовершенствование технологий выра-
щивания смесей пелюшки с овсом на зеленый корм. 
результаты исследований. Установлено, что об-
работка семян обеспечивает высокую урожайность 
сухой массы растений пелюшко-овсяной смеси — 
4,0 и 4,3 т / га; внекорневая подкормка растений 
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жидкими минеральными удобрениями позволяет 
получить урожай сухой массы на уровне 4,0-4,4 и 
4,3-4,8 т / га; комплексное сочетание в технологии 
обработки семян с внекорневой подкормкой обеспе-
чивает формирование урожая сухой массы на уровне 
4,0-5,5 т / га и 4,2-5,0 т / га; применение предпо-
севной обработки семян и внекорневой подкормки 
комплексом из жидких минеральных удобрений и 
нанопрепрата обеспечивает урожай сухой массы 
4,0-5,0 и 4,3-5,6 т / га в зависимости от фазы уборки. 
Совершенствования системы удобрения обеспечили 
рост продуктивности на 10-43% и снизили себестои-
мость зеленого корма на 11-24%. выводы. Разрабо-
таны и рекомендованы новые усовершенствованные 
технологии выращивания пелюшко-овсяной смеси 
с использованием био-, нанопрепаратов и жидких 
минеральных удобрений. 
Ключевые слова: пелюшко-овсяная смесь, биопрепа-
раты, жидкие минеральные удобрения, внекорневые 
подкормки, кормовая продуктивность, кормовая 
ценность.

УДК 631.8:631.559:633.14
полищук в. а., Журавель С. в. 
Влияние биологизации земледелия на формирова-
ние продуктивности овса // Агропромислове ви-
робництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 34-37
введение. Овес является распространенной куль-
турой в Украине, однако получаемые урожайные и 
качественные показатели достаточно низкие. Осо-
бенно остро это ощущается в условиях недостатка 
микроэлементов, которые могут компенсироваться 
за счет применения микроудобрений, что не только 
будет способствовать повышению урожайности, но 
и улучшению качественных показателей. цель ис-
следований. Целью исследований была разработка 
и изучение элементов биологизации земледелия и 
обеспечения устойчивости сельскохозяйственного 
производства в условиях постепенного повышения 
производительности агробиоценоза. условия и ме-
тодика исследований. Исследования проводились 
на опытном поле Житомирского национального 
агроэкологического университета в течение двух 
лет (2014-2015 гг.) в пятипольном севообороте с ко-
роткой ротацией на светло-серых лесных почвах, ко-
торые характеризовались низкой обеспеченностью 
основными элементами питания и гумуса. Схемой 
опыта предусматривалось изучение 6 вариантов 
удобрения в сочетании с четырьмя видами микро-
удобрений и одним биопрепаратом. результаты 
исследований. При выращивании овса положи-
тельное влияние на формирование урожая данной 
культуры имеет использование микроудобрений, 
которое зависит от совместного действия разных 
факторов, а именно: температуры, увлажнения, что 
имеет одну из основных ролей в процессах роста, 
развития и формирования урожайности культуры. 
Наивысшие показатели урожайности за два года 
исследований были зафиксированы в условиях орга-
номинеральной (75:25) и минеральной (N50P40K70) 
систем удобрения. Выводы. В разрезе препаратов 
высокая урожайность была получена при использо-
вании Триходермина, Мочевина К-2 и Гумата, по-
казатели которых за период исследований были 
зафиксированы в пределах 4,24 т / га, 4,16 т / га и 
4,20 т / га в соответствии.
Ключевые слова: овес, урожайность, севооборот, си-
стема удобрения, биопрепарат, микроудобрения, 
сидераты.

in the technology of seed treatment with foliar top 
dressing ensures the formation of a dry mass crop at the 
level of 4.0-5.5 t / ha and 4.2-5.0 t / ha; application of 
presowing seed treatment and foliar top dressing with 
a complex of liquid mineral fertilizers and nanopreprata 
provides a dry crop yield of 4.0-5.0 and 4.3-5.6 t / ha, 
depending on the harvesting phase. Improvement of the 
fertilizer system ensured productivity growth by 10-43% 
and reduced the cost price of green fodder by 11-24%.
Conclusions. New and improved technologies for 
growing pelyosh-oat mixture with the use of bio, 
nanopreparations and liquid mineral fertilizers have 
been developed and recommended.
Key word: pelyoshko-oats mixture, biological 
preparations, liquid mineral fertilizers, foliar top 
dressings, fodder purity, fodder value.

UDC 631.8:631.559:633.14
Polishchuk V. о., Zhuravel S. V.
Impact of biologization of farming onto formation of 
productivity of oats introduction // Agricultural indus-
try of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 34-37
Oats are a widespread culture in Ukraine, but the 
yields and qualitative indicators that they receive 
are quite low. In particular obvious this can be seen 
in the absence of trace elements that can be offset 
by the use of micronutrients, which will not only 
contribute to increased yields, but also improve the 
quality of indicators. Purpose of the research. The 
aim of the research was to develop and study the 
elements of agricultural biologization and to ensure 
the sustainability of agricultural production under 
conditions of gradual increase in the productivity of 
agrobiocenosis. Terms and methods of the research. 
The research was conducted on the experimental 
field of Zhytomyr National Agrarian and Ecological 
University for two years (2014-2015) in five-breed 
short-rotation crop rotation on clear gray forest soils 
characterized by poor supply of basic nutrients and 
humus. The scheme of the experiment provided for the 
study of 6 fertilizer variants in combination with four 
types of microfertilizers and one bioagent. Results of 
the research. When growing oats, the positive effect 
on the formation of the crop of this culture is the use of 
microfertilizers, which depends on the combined effects 
of various factors, namely: temperature, humidification, 
which play one of the leading roles in the processes of 
growth, development and formation of crop yield. The 
highest yields for two years of research were recorded 
in terms of organic and mineral (75:25) and mineral 
(N50P40K70) fertilization systems. Conclusions. In 
terms of agents, the highest yield was obtained using 
Trichodermin, Mochevin-K2 and Gumat, the highest 
rates of which, in terms of years of research, were 
recorded within 4,24 t/ha, 4,16 t/ha and 4,20 t/ha, 
respectfully.
Keywords: oat, yield, crop rotation, fertilizer system, 
bioagent, microfertilizer, siderates.
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UDC 632.9:633.49
Klimenko T. V., Radko V. G., Trembitska O. I., 
Fedorchuk S. V. 
Development of alternariosis and phytophthosis 
of cartoples in field conditions depending on the 
application of plants protection products // Agricul-
tural industry of Polissya region. — 2017. — Issue 10. 

— P. 38-41.
Introduction.Major massifs of potato plantations in 
Ukraine are located on private plots of private farms, 
which leads to a sharp increase in the number of 
diseases of various pathological origin.Goal of the study 
was to research the effectiveness of growth regulators, 
chemical and biological drugs in field conditions on 
different resistance to varieties of potatoes against 
alternaria and late blight.Terms and methods of 
research Provided for the carrying out of experiments 
in 2013-2015 in the conditions of the experimental 
field of Zhytomyr National Agrarian and Ecological 
University in the village of V. HorbashChernyakhivskyi 
district, Zhytomyr region. Common research methods, 
potato cultivation technology - commonly used for 
Polissya area. Results.It has been determined that the 
use of growth regulators on varieties that are different 
in disease resistance, reduces the development of 
alternaria pathogens by 8.3-47.0%, late blight - 3.0-
55.7%; chemical preparations - on 6.5-23.0% of the 
alternaria and 1.5-25.3% of late blight; biopreparations 

- by 7.7-35.1% of the alternaria and 3.5-33.5% of late 
blight. Conclusions.On the basis of the conducted 
researches it was revealed that the most effective were 
chemical preparations Acrobat MC, Anthracol 70 WP, 
from biological preparations - Phytosporin-M, and from 
growth regulators - Humisol.
Key words: Alternaria, late blight, potato, varietal, 
growth regulators, fungicides, biological preparations.

UDC: 631.5: 633.522
Kabanets V. M. 
Influence of fertilizers and norms of seeds on the 
productivity of hemap plants of Glyana variety // Ag-
ricultural industry of Polissya region. — 2017. — Issue 
10. — P. 42-45
Goal. Determine the optimal rates of seeding and 
the introduction of doses of mineral nutrition for the 
formation of high and high quality cannabis crops in 
the conditions of the North-East of Ukraine. Methods. 
Experimental-field, laboratory-analytical methods 
were used, the results were processed by conventional 
methods in agriculture, plant growing and statistics. 
Results. The reaction of hemp plants of the variety 
Glyanа to the conditions of vegetation in crops was 
studied. Optimum rates of seeding of plant seeds for 
the conditions of the North-East of Ukraine, which 
are 5 and 10 kg / ha, are established. The reaction of 
cannabis plants to different levels of mineral fertilizer 
was determined, and in high doses they demonstrated 
a high level of biological productivity. So, on a variant 
with doses N105P75K75 + N15P15K15, yielded straw at 
the level of 159.07% to the control variant with a 
seeding rate of 2.5 kg / ha, 142.77% - with a seeding 
rate of 5 kg / ha and 140.90% seeding rate 10 kg / ha; 
seeds - 175.47%, 163.80% and 149.80% respectively. 
From the age of three years, 2011 was a favorable year 
for cannabis cultivation. This year, the highest yield 
of cannabis straw was in the sowing areas, using the 
maximum dose of mineral fertilizers and with a seed 
rate of 2.5 kg / ha - 123.8 c / ha (an increase of 151% 
to control), the lowest straw yield was control version 
with a seed rate of 10 kg / ha and amounted to 76.6 c 
/ ha. The share of the influence of the factors studied 
on the increase in the yield of cannabis sowing was: 

УДК 632.9:633.49
клименко Т. в., радько в. г., Трембицкая о. и, 
Федорчук С. в.
Развитие альтернариоза и фитофтороза картофеля 
в полевых условиях в зависимости от применения 
препаратов защиты растений // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 38-41
введение. Основные массивы насаждений карто-
феля сейчас в Украине размещены на приусадебных 
участках частных хозяйств, что приводит к резкому 
увеличению численности болезней разного пато-
логического происхождения. цель исследований 
заключается в изучении эффективности регуляторов 
роста, химических и биологических препаратов в 
полевых условиях на разных по устойчивости сортах 
картофеля против альтернариоза и фитофтороза. 
условия и методика исследований предусматри-
вали проведение экспериментов в 2013–2015 гг. в 
условиях опытного поля ЖНАЕУ в с. В. Горбаша 
Черняховского района Житомирской области. Ме-
тодики исследований общепринятые, технология 
выращивания картофеля – общепринятая для зоны 
Полесья. результаты. Установлено, что применение 
регуляторов роста снижает развитие патогенов на 
сортах различных по устойчивости альтернариоза 
на 8,3-47,0%, фитофтороза - 3,0-55,7%; химических 
препаратов на 6,5-23,0% альтернариоза и 1,5-25,3% 
фитофтороза; биопрепаратов на 7,7-35,1% альтерна-
риоза и 3,5-33,5% фитофтороза. выводы. На основе 
проведенных исследований выявлено, что наиболее 
эффективными были химические препараты Акро-
бат МЦ, Антракол70 WP, из биологических препара-
тов - Фитоспорин-М., а регуляторов роста - Гумисол.
Ключевые слова: альтернариоз, фитофтороз, карто-
фель, сорт, регуляторы роста, фунгициды, биологи-
ческие препараты.

УДК: 631.5: 633.522
кабанець в. М. 
Влияние удобрений и норм высева семян на про-
дуктивность растений конопли сорта Гляна // Агро-
промислове виробництво Полісся. — 2017. — Вип. 
10. — С. 42-45.
цель. Определить оптимальные нормы высева и вне-
сения доз минерального питания для формирования 
высоких и качественных урожаев конопли посевной 
в условиях северо-востока Украины. Методы. Ис-
пользованы экспериментально-полевой, лаборатор-
но-аналитический методы, результаты обрабатывали 
общепринятыми методиками в земледелии, растени-
еводстве и статистике. результаты. Изучено реакцию 
растений конопли посевной сорта Гляна на условия 
вегетации в посевах. Установлены оптимальные нор-
мы высева семян растений для условий северо-восто-
ка Украины, которыми являются 2,5 кг/га или 125,0  
тыс. семян на 1 га. Определена реакция растений 
конопли на разные уровни минерального удобре-
ния, на повышенных дозах они проявляли в опытах 
высокий уровень биологической продуктивности. 
Так, на варианте с дозами N105P75K75 + N15P15K15 обе-
спечило урожайность соломы на уровне 159,07% до 
контрольного варианта с нормой высева 2,5 кг/га, 
142,77% - с нормой высева 5 кг / га и 140,90% - с 
нормой высева 10 кг/га; семена - 175,47%, 163,80% 
и 149,80% соответственно. Из трех лет исследований 
благоприятным для выращивания растений конопли 
был 2011 год. В этом году самая высокая урожай-
ность соломы конопли посевной была на участках 
посевов с использованием максимальной дозы ми-
неральных удобрений и с нормой высева семян 2,5 
кг/га и составляла 123,8 ц/га (прибавка 151% к кон-
тролю), самая низкая урожайность соломы была на 
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контрольном варианте с нормой высева семян 10 
кг/га и составила 76,6 ц/га. Доля влияния исследо-
ванных факторов на прибавку урожайности конопли 
посевной составляла: удобрений - 29%, нормы высева 

- 21%, погоды - 18% и других - 32%. выводы. Растения 
конопли посевной сорта Гляна тонко реагируют на 
условия вегетации в посевах, в первую очередь это 
проявляется в изменении уровня их биологической 
продуктивности. Установлено, что оптимальными 
нормами высева семян конопли посевной сорта Гляна 
есть 2,5 кг/га или 125,0  тыс. семян на 1 га. Растения 
на посевах варианта 5 (с внесением минерального 
питания в дозе N105P75K75 + N15P15K15) проявляли 
высокий в опытах уровень биологической продук-
тивности. Урожайность соломы составляла 159,07% 
до контрольного варианта с нормой высева 2,5 кг/ 
га, 142,77% - с нормой высева 5 кг / га и 140,90% - с 
нормой высева 10 кг/га; семена - 175,47%, 163,80% 
и 149,80% соответственно.
Ключевые слова: минеральное питание, метеоусло-
вия, качество соломы, прибавка к контролю.

УДК 632.3: 911.52: 631.86
кочик г. н., Мельничук а. а., кучер г. а.
Механизмы управления агроландшафтами зоны По-
лесья в условиях деградации почвенного покрова и 
достижение целей экологически сбалансированного 
землепользования // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 57-63
вступление. Сейчас актуальным есть поиск эффек-
тивных путей охраны, сохранения и рационально-
го использования земельного фонда зоны Полесья, 
которые состоят в улучшении методов управления 
агроландшафтами и достижении цели экологически 
сбалансированного землеиспользования. цель ис-
следований. Определить основные пути преодоле-
ния деградации земель в районе Полесья и достиже-
ния целей экологически устойчивого использования 
земельных ресурсов. результаты исследований. 
Эта статья освещает структурные изменения, ко-
торые произошли в сельскохозяйственном произ-
водстве зоны Полесья и особенности его ведения в 
современных условиях управления. Показана модель 
формирования адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия. Указаны основные пути преодоления 
деградационных процессов, стремительно развива-
ющихся в современных ландшафтах Полесья, кото-
рые позволяют увеличить их устойчивость и достиг-
нуть целей сбалансированного землепользования. 
выводы. Оптимизация землепользования в зоне По-
лесья должна основываться на принципах адаптив-
но–ландшафтной системы земледелия. Стабильность 
оптимизированного обеспечивается экологически-
адаптированной организацией землепользования, 
в частности: агроэкологическим группированием 
земель; экологически нормативным распахиванием 
сельхозугодий; экологопограничными площадями 
посева каждой культуры; пространственным раз-
мещением севооборотов в соответствии с экологи-
ческими пределами. Восстановление плодородия по-
чвенного покрова зоны Полесья нужно обеспечивать 
комплексом мероприятий.
Ключевые слова: зона Полесья, устойчивый агро-
ландшафт, сбалансированное землепользование, 
деградация и плодородие почв.

УДК 504.054:[633.2:633.3]
разанов С. Ф., Ткачук а. п. 
Интенсивность загрязнения почв тяжелыми метал-
лами при выращивании бобовых многолетних трав 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2017. 

— Вип. 10. — С. 64-66

fertilizers - 29%, seeding rates - 21%, weather - 18% 
and others - 32%. Conclusions. Plants of cannabis 
variety Glyana delicately respond to the conditions of 
vegetation in crops, in the first place it manifests itself 
in a change in the level of their biological productivity. 
It has been established that the optimal rates of seed 
sowing of cannabis seeds of the variety Glyanа are 5 
and 10 kg / ha. The plants on the crops of variant 5 
(with the introduction of mineral nutrition at a dose 
of N105P75K75 + N15P15K15)showed a high level of 
biological productivity in the experiments.) The yield 
of straw was 159.07% to the control variant with a 
seeding rate of 2.5 kg / ha, 142.77% sowing 5 kg / ha 
and 140.90% - with a seeding rate of 10 kg / ha, seeds 

- 175.47%, 163.80% and 149.80% respectively.
Key words: mineral nutrition, meteorological conditions, 
quality of straw, increase to control.

UDC 632.3: 911.52: 631.86
Kochik G.N., Melnichuk A. A., Kucher G.A. 
Mechanisms of management of agrolandscapes of 
Poles'ya zone in conditions of defense of soil cover and 
achieving the objectives of ecologically balanced land 
use// Agricultural industry of Polissya region. — 2017. 

— Issue 10. — P. 7-63
Introduction. Now, there is an urgent need to find 
effective ways to protect, preserve and rationally use 
the land fund of the Polesie zone, which consist of 
improving management methods for agro landscapes 
and achieving the goal of ecologically balanced land 
use. The purpose of the research. Identify the main 
ways to overcome land degradation in the Polesie area 
and achieve the goals of environmentally sustainable 
use of land resources. Results of the research. This 
article highlights the structural changes that have 
occurred in the agricultural production of the Polissya 
zone and the specifics of its management in modern 
management conditions. The model of formation of 
adaptive-landscape system of agriculture is shown. The 
main ways of overcoming the degradation processes 
rapidly developing in the modern landscapes of 
Polissya are indicated, which allow increasing their 
sustainability and achieving the goals of balanced 
land use. Conclusions. The optimization of land use 
in the Polesie zone should be based on ambushes of 
the adaptive landscape system of agriculture. The 
stability of the optimized is provided by an ecologically-
adapted land management organization, in particular: 
agroecological grouping of lands; ecologically 
normative plowing of farmland; Ecological boundary 
areas of sowing of each crop; spatial arrangement of 
crop rotations in accordance with environmental limits. 
Restoring the fertility of the soil cover of the Polesie 
zone should be provided with a set of measures.
Key word: zone of Polissya, sustainable agrolandscape, 
balanced land use, degradation and fertility of soils.

UDC  504.054:[633.2:633.3]
Razanov S. F., Tkachuk A. P. 
The intensity of soil contamination by heavy metals in 
the cultivation of legumes perennial grasses.// Agri-
cultural industry of Polissya region. — 2017. — Issue 
10. — P. 64-66
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The purpose of the research was to show the 
effectiveness of reducing the pollution of soils with 
heavy metals in intensive agriculture, for the inclusion 
in the crop rotation of legumes perennial herbs. The 
gross and moving forms of heavy metals in the soil were 
determined according to generally accepted methods.
The dependence of gross and movable heavy metal 
content on cultivated crops in crop rotation is 
established. Studies showed that the values of the 
maximum allowable concentrations of gross forms of 
lead, copper and zinc in the soil were 1.8-4.4 times. At 
the same time, the concentration of mobile forms of 
heavy metals was significantly lower than the limits of 
maximum permissible concentrations. Growing legumes 
of perennial herbs reduces the concentration of total 
forms of lead, copper and zinc to 17%, cadmium – up to 
31%, movable forms – up to 40%, 100, 32% and 220% 
respectively. Among bean perennial grasses it is better to 
detoxify the soil from gross and mobile forms of heavy 
metals by sowing the espaces sandy.
Key words: heavy metals, concentration, pollution, 
perennial bean grasses. 

UDC 633.2./3:631.445.2:631.622:631.816.82:633.1
Didkivsky N. P., Kochik G. N., Coachmar G. A. 
Influence of groundwater levels on the productivity 
of years and the economic efficiency their growing // 
Agricultural industry of Polissya region. — 2017. — Is-
sue 10. — P. 67-73
Introduction. Today, in connection with climate 
change, it is relevant to study the diverse composition 
of grass mixtures that are resistant to extreme growing 
conditions and to determine the optimal moisture supply 
in two-stage meliorated lands. Goal. Determination of 
the laws of the influence of moisture supply on the 
productivity of legume grass mixtures and the creation 
of highly effective technologies for their cultivation, 
ensuring high and stable yields of high nutrient and 
deshovy fodder in the soil and climatic conditions 
of the central part of Polissya. Methods. Lysimetric, 
system analysis and synthesis, comparison. Results. 
For the first time in the conditions of the central part 
of Polissya on mineral soils, the regularities of the effect 
of moisture supply on the productivity of grass mixtures 
and the quality of feed have been studied using the 
lysimetric method of research. The most productive 
grass mixtures are distinguished, which differ in their 
resistance to dryness, high nutritional value, and the 
optimal level of groundwater is established when 
growing these mixtures. The economic efficiency 
of growing herbs has been determined. Among the 
studying grass mixtures, the most leguminous was 
legume-cereal-lagoon with rump-seedless, which by 
productivity converted others by 4.0-81.9 percent. 
Groundwater level 65 cm from the soil surface was 
more economically efficient than - 65-110 and 110 
cm by 25.0 and 53.8%. Conclusions. The provision of 
the feed unit with a digestible protein in timothy grass 
mixtures with stamens and with asteraceous conserved 
corresponds to the zootechnical norm, and in other 
grass mixtures it exceeded by 12.7-20.0%. According 
to the profitability of production (%), the ratio between 
grass mixtures (on the average in groundwater levels) 
forms such a row - clover with timothy: clover with 
grass and rumpless grass: a lapwing with timothy: a 
lapewoven with a sturgeon: a lapewoman with a brome 
grass = 1.00 149): 1.15: 1.15: 0.70: 1.28; and between 
groundwater levels, cm (average on grass mixtures) -65: 
(65-110): 110 = 1.00 (184): 0.85: 0.71. 
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TS цель Целью исследований было показать эффек-
тивность снижения загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами в условиях интенсивного земледелия, при 
включении в севооборот бобовых многолетних трав. 
Методы Определяли валовые и подвижные формы 
тяжелых металлов в почве по общепринятым мето-
дикам. результаты Установлена зависимость вало-
вого и подвижного содержания тяжелых металлов 
от выращиваемых культур в севообороте. выводы 
Исследования показали превышение показателей 
предельно допустимых концентраций валовыми фор-
мами свинца, меди и цинка в почве в 1,8-4,4 раза. В 
то же время концентрация подвижных форм тяже-
лых металлов была значительно ниже показателей 
предельно допустимых концентраций. Выращивание 
бобовых многолетних трав приводит к снижению 
концентрации валовых форм свинца, меди и цинка 
до 17%, кадмия – до 31%, подвижных форм – соот-
ветственно до 40%, 100, 32% и 220%. Среди бобовых 
многолетних трав лучше детоксицирует почву от ва-
ловых и подвижных форм тяжелых металлов посев 
эспарцета песчаного.
Ключевые слова: тяжелые металлы, концентрация, 
загрязнения, многолетние бобовые травы.

УДК 633.2./3:631.445.2:631.622:631.816.82:633.1
дидкивский н. п., кочик г. н., кучер г. а. 
Влияние уровней грунтовых вод на производитель-
ность многолетних трав и экономическую эффек-
тивность их выращивания // Агропромислове ви-
робництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 67-73.
вступление. На сегодня, в связи с изменением кли-
мата, актуальным есть изучение разновидного соста-
ва травосмесей, стойких к экстремальным условиям 
выращивания и определение оптимального влагоо-
беспечения на мелиорованных землях двустороннего 
действия. цель. Определение закономерностей влия-
ния влагообеспечения на продуктивность бобово-зла-
ковых травосмесей и создание высокоэффективных 
технологий их возделывания, обеспечивающих высо-
кие и стабильные урожаи высокопитательных и деше-
вых кормов в грунтово-климатических условиях цен-
тральной части Полесья. Методы. Лизиметрический, 
системного анализа и синтеза, сравнения. результа-
ты. Впервые в условиях центральной части Полесья 
на минеральных грунтах при помощи лизиметриче-
ского метода исследований изучены закономерности 
влияния влагообеспечения на производительность 
травосмесей и качество корма. Выявлены наиболее 
продуктивные травосмеси, которые отличаются за-
сухостойкостью, высокой питательной ценностью, 
и установлен оптимальный уровень грунтовых вод 
при выращивании данных травосмесей. Определена 
экономическая эффективность при выращивании 
трав. Среди изучаемых травосмесей наиболее ефек-
тивной оказалась бобово-злаковая - лядвенец с ко-
стрецом безостым, которая по производительности 
превышала другие на 4,0-81,9%. Уровень грунтовых 
вод 65 см от поверхности почвы был экономически 
эффективнее, чем – 65-110 и 110 см, на 25,0 и 53,8%. 
выводы. Обеспеченность кормовой единицы перева-
риваемым протеином у смесях тимофеевки с пыреем 
и с кострецом безостым соответствовала зоотехни-
ческой норме, а в других травосмесях превышала 
ее на 12,7-20,0%. По рентабельности производства 
продукции (%) соотношение между травосмесями 
(в среднем по уровням грунтовых вод) образует та-
кой ряд - клевер с тимофеевкой : клевер с пыреем 
и кострецом безостым : лядвенец с тимофеевкой : 
лядвенец с пыреем : лядвенец с кострецом безостым 

= 1,00(149) :1,15:1,15 :0,70 :1,28; а между уровнями 



Випуск 10•2017 129

грунтовых вод, см (в среднем по травосмесям) - 65 : 
(65-110) : 110 = 1,00(184) : 0,85 :0,71.
Ключевые слова: травосмесь, лизиметр, уровень 
грунтовых вод, продуктивность, кормовая единица, 
перевариваемый протеин, прибыль, рентабельность, 
себестоимость. 

УДК 663.423: 663:41:633.791
проценко л. в., рудык р. и., Черненко о. в., 
гринюк Т. п., власенко а. С. 
Оценка хмеля отечественных сортов урожая 2016 
года // Агропромислове виробництво Полісся. — 
2017. — Вип. 10. — С. 74-79.
введение. Основным сырьем для пивоварения яв-
ляется хмель. Определение качества шишек хмеля 
осуществляется по комплексу биохимических и хо-
зяйственно ценных показателей, обусловливающих 
целесообразность выращивания культуры. цель ис-
следований заключалась в определении комплекс-
ной биохимической оценки отечественных сортов 
хмеля урожая 2016 года, а также накопление данных 
для дополнения банка биохимических показателей 
качества сортов хмеля. Методы. Использованы со-
временные физико-химические методы определения 
качественных показателей хмеля, специальные и 
общепринятые в хмелеводческой области и мате-
матико-статистические с использованием диспер-
сионного и корреляционно-регрессионного анализа 
для оценки достоверности полученных результатов 
исследований. результаты. Вследствие проведенных 
исследований установлено, что сорта хмеля отече-
ственной селекции существенно различаются как 
по количеству, так и по составу горьких веществ и 
эфирного масла. Содержание α-кислот в шишках 
хмеля зависит от сорта, погодных условий, техно-
логии выращивания и комплекса агротехнических 
мероприятий. Средние показатели содержания α 

-кислоты в 2016 году в сортах ароматического типа 
изменялись от 2,7% в шишках сорта Клон-18 до 5,5% 
у сорта Заграва. Среди горького типа – от 6,1% в 
сорте Проминь до 10,6% сорта Ксанта. выводы. На 
основе биохимических исследований установлено, 
что качественный состав горьких веществ, эфир-
ного масла и ксантогумола в отечественных сортах 
стабильный и соответствует паспортным характери-
стикам данных сортов хмеля.
Ключевые слова: сорта хмеля, качество, горькие ве-
щества, эфирное масло, ксантогумол.

УДК 633.791:631.874:631.95 
Стецюк о. п., кириченко л. п. 
Динамика основных элементов питания при разных 
способах содержания междурядий хмеленасаждений 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2017. — 
Вип. 10. — С. 80-83.
введение. Хмель в силу своих биологических осо-
бенностей отмечается интенсивным ростом и зна-
чительной потребностью в питательных веществах. 
В условиях Полесья на дерново-подзолистой почве 
внесение удобрений под хмель особенно актуально. 
Дифференцированный подход к использованию удо-
брений обеспечивает улучшение условий питания 
растений, увеличение урожайности, сохранениеэко-
логии. Цель исследований – изучить динамику по-
ступления в почву макроэлементов с органическими 
и минеральными удобрениями, а также вынесение 
их с урожаем. Методы исследований – полевые опы-
ты, лабораторные исследования, статистические 
методы анализа. результаты исследований свиде-
тельствуют о численном превосходстве поступления 
питательных веществ над выносом их с урожаем 
практически на всех вариантах, которые изучались, 

Key word: grass mixture, lysimeter, groundwater 
table, productivity, feed unit, digestible protein, profit, 
profitability, cost price.
 

UDC 663.423: 663:41:633.791
Protsenko L. V., Rudyk R. I., Chernenko O. V., 
Hryniuk T. P., Vlasenko A. S. 
Assessment of hops of domestic varieties of the 2016 
crop // Agricultural industry of Polissya region. — 2017. 

— Issue 10. — P. 74-79
Introduction. The main raw material for brewing is 
hops. Determination of the quality of hop cones, carried 
out on a set of biochemical and economically valuable 
indicators, which determine the expediency of growing 
a crop. The aim of the research was to determine 
the complex biochemical assessment of domestic 
hop varieties of the 2016 harvest, and to accumulate 
data for supplementing the bank with biochemical 
indicators of the quality of hop varieties. Methodology 
Modern physicochemical methods for determining the 
qualitative parameters of hops, special and common in 
the hop-growing region, and mathematical-statistical 
methods using dispersion and correlation regression 
analysis are used to evaluate the reliability of the 
obtained research results. Results. As a result of the 
conducted studies, it has been established that hop 
varieties of domestic breeding differ significantly both 
in quantity and in composition of bitter substances 
and essential oil. The content of α-acids in hop cones 
depends on the variety, weather conditions, cultivation 
technology and a complex of agrotechnical measures. 
The average content of α-acid in 2016 in varieties of 
aromatic type varied from 2.7% in cones of Clon-18 
to 5.5% in the Zagrava variety. Among the bitter type - 
from 6.1% in the variety Promin to 10.6% of the variety 
Xantha. Conclusions. On the basis of biochemical 
studies it was established that the quality composition 
of bitter substances, essential oil and xanthohumol 
in domestic varieties is stable and corresponds to the 
passport characteristics of these varieties of hops.. 
Key word: hop varieties, quality, bitter substances, 
essential oil, xanthohumol.

UDC 633.791:631.874:631.95 
Stetsyuk O. P. , Kyrychenko L. P. 
Dynamics of main power elements in various methods 
of storage between rows of hop plants // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 
80-83
Introduction. Due to its biological characteristics, hops 
are marked by intense growth and a significant need for 
nutrients. In conditions of Polissya area on sod-podzolic 
soils, the application of fertilizers under the hops is 
especially important. The differentiated approach to 
the use of fertilizers provides for improvement of plant 
nutrition conditions, increasing yields, preserving 
ecology. Goal – to study the dynamics of the input into 
the soil of macroelements with organic and mineral 
fertilizers, as well as their yielding to the harvest. 
Methods – field researches, laboratory studies, 
statistical methods of analysis. The results testify to 
the quantitative advantage of receiving nutrients over 
their withdrawal from the crop in almost all the studied 
variants, that is, we have an intense (positive) balance 
over the years of research. Depending on the options, 
the most used nitrogen (61.0-72.3%), followed by 
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то есть присутствует интенсивный (положитель-
ный) баланс за годы исследований. В зависимости 
от вариантов, наибольшее количество использовано 
азота (61,0–72,3 %), далее – калия (45,6–70,9 %) 
и меньше всего фосфора (26,9–52,1 %). При этом 
наиболее полно использованы NPK на вариантах с 
двойной сидерацией и сниженными нормами NPK, 
а также на фоне задернения с одноразовым внесе-
нием перегноя. выводы. Содержание междурядий 
под покровными культурами и сидератами позво-
ляет обеспечить агробиоценоз хмеленасаждений 
макроэлементами, снижая негативное воздействие 
на экосистему и экономя энергоресурсы. 
Ключевые слова: хмель, азот, фосфор, калий, эле-
менты питания. 

УДК 577.21:633.7:633.111:631:27
козлык Т. и., кормильцев Б. Ф., ковалев в. Б. 
Введение и культивирование сортов хмеля Велико-
британии в колекции in vitro // Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 84-87
введение. Сохранение генофонда культурных рас-
тений с каждым годом приобретает все большее 
значение. целью работы был отбор лучших по ко-
личественным и качественным характеристикам 
растений хмеля лучших сортов мировой селекции, 
идентификация их по морфологическим, биохими-
ческим и генетическим признакам, оздоровление и 
введение в культуру in vitro для сохранения и даль-
нейшего использования в селекционном процессе. 
Методы исследований. Исследования по изуче-
нию влияния фитогормонов на регенерацию хмеля 
в культуре in vitro проводили по общепринятым 
методикам. Результаты исследований. Проведено 
обследование коллекционных растений сортов Ан-
глийской селекции Кент, Норгаард, Эрли Промиз, 
Тардиф, ВГВ, Нортерн Бревер, OZ-79 и OR-55. Для 
введения их в коллекции in vitro были отобраны 
растения, которые по всем морфологическим и био-
химическим показателям наиболее соответствовали 
паспортным данным сорта и отличались высокими 
показателями урожая и содержания α-кислот. Наи-
более успешно проходила регенерация эксплантов 
сортов Нортерн Бревер, Норгард, Тардиф и OZ-79, 
в то же время регенерация эксплантов сорта OR-55 
почти на всех испытанных средах была ниже 50% 
и только на среде А4 регенерировали 67% микро-
ростков. выводы. В результате проведенных ис-
следований с целью сохранения генофонда и для 
использования в селекционном процессе в коллек-
цию in vitro было введено семь сортов селекции 
Великобритании. Проведено их морфологическую 
идентификацию и отобраны лучшие генотипы рас-
тений хмеля. Проведение оздоровления растений от 
болезней и введение к культуре in vitro. Подобран 
состав среды для культивирования сортов хмеля в 
условиях in vitro.  
Ключевые слова: Хмель, сорт, регенерант, приживле-
ние, коллекция, идентификация, in vitro. 

УДК 636.597:546.36
Савченко Ю. и., Савчук и. н., ковалева С. п.
Моделирование показателей привеса и концентра-
ции 137Cs в мышцах утят, выращенных в разных зо-
нах радиоактивного загрязнения// Агропромислове 
виробництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 88-98
цель. Изучить привесы утят пекинской породы и 
экологическую безопасность утиного мяса при их 
выращивании на местных кормах на территориях 
с разной плотностью радиоактивного загрязнения. 
Методы. Проведено 4 научно-производственных 
опыта, по 2 группы в каждом (контрольные – без-

potassium (45.6-70.9%) and less phosphorus (26.9-
52.1%). At the same time, NPK is most fully used in 
dual-sided and lowered NPK variants, as well as in the 
background of a single injection of lignite. Conclusions. 
The maintenance of row spacings under cover crops 
and siderates allows to provide agrobiocenosis of 
macronutrient macronutrients, reducing the negative 
impact on the ecosystem and saving energy resources. 
Keywords: hops, nitrogen, phosphorus, potassium, 
nutrients. 

UDC 577.21:633.7:633.111:631:27 
Kozlyk Т. І., Kormiltsev B. F., Kovalov V. B. 
Introduction and cultivation of breeds of hop in great 
britain into in vitro collection // Agricultural industry 
of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 84-87
Introduction. The preservation of genetic pool of 
cultivated plants is becoming increasingly important 
every year. The aim of the work was to select the 
best quality and qualitative characteristics of hop 
plants for the best varieties of world breeding, their 
identification by morphological, biochemical and 
genetic features, improvement and introduction into 
culture in vitro for conservation and further use in the 
breeding process. Methods of examination. Studies on 
the effect of phytohormones on hunter regeneration in 
culture in vitro were performed according to generally 
accepted techniques. Results of examination. The 
survey of collections of varieties of English breeding 
was carried out: Kent, Norgaard, Early Promise, Tardif, 
HBV, Northern Brewer, OZ-79 and OR-55. Plants 
were selected for introduction into the collection 
in vitro, which, according to all morphological and 
biochemical parameters, corresponded to the passport 
data of the variety and differed in high yields and 
α-acid content. The most successful regeneration of 
explorers of the Norcon Brewer, Norgard, Tardif and 
OZ-79 varieties was at the same time, at the same time, 
the regeneration of explants of the OR-55 variety was 
lower than 50% in almost all tested environments, and 
only 67% of microorganisms regenerated on the A4 
medium. Conclusion. As a result of research conducted 
to preserve the gene pool and to use in the selection 
process in the in vitro collection, seven breeds of 
breeding in Great Britain were introduced.
Their morphological identification was carried out 
and the best genotypes of hop plants were selected. 
The plant was healed from diseases and introduced 
into culture in vitro. The composition of media for 
cultivating hop varieties in conditions in vitro has been 
selected.
Keywords: Hop, breed, regenerator, implant survival 
rate, collection, identification, in vitro.

UDC 636.597:546.36
Savchenko Yu. I., Savchuk I. N., Kovaleva S. P.
Simulation of particular characteristics and concentra-
tion of 137Cs in muscles released in different zones of 
radioactive contamination// Agricultural industry of 
Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 88-98
Goal. To study the weight gain of Peking breed 
ducklings and the ecological safety of duck meat when 
grown on local feed in areas with different density of 
radioactive contamination. Methods. 4 scientific and 
industrial experiments were conducted, 2 groups in 
each (control - without content, in open-air cages with 
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выгульное содержание, в вольерах со свободным до-
ступом к воде с корыт, опытные – выгульное содер-
жание с использованием водоема). Кормление всех 
утят одинаково местными кормами, выращенными 
в соответствующих зонах проведения опытов. Обе-
спечение потребности утят в кальции и фосфоре и 
микроэлементах было дефицитным во всех четырех 
опытах. Живую массу утят определяли ежемесячно 
индивидуальным взвешиванием; убойные качества 

– по технологии, принятой на птицеперерабатываю-
щих предприятиях; мясные качества – путем убоя 
четырех утят с каждой группы в 2- и 5-месячном 
возрасте по методике Г. В. Поливановой (1967); 
концентрацию 137Cs в продуктах убоя – спектроме-
трическим методом путем систематического опре-
деления на приборах АМА-0,5Е, БДЕГ-20Р с блоком 
управления Pentium, Гамма Плюс с программным 
обеспечением „Прогресс”. результаты. Утята опыт-
ных групп, которые использовали водоем, лучше 
росли, меньше накапливали 137Cs в мышцах и вну-
тренних органах. выводы. Выращивание утят по 
экстенсивному способу на местных кормах при вы-
гульном и безвыгульном способах их содержания в 
условиях радиоактивного загрязнения территории 
есть экономически оправданным в связи с получени-
ем экологически безопасного утиного мяса с высо-
кой рентабельностью (18,21-42,92%) при несколько 
высшей рентабельности утят опытной группы (с 
использованием водоема).
Ключевые слова: утята, привесы, цезий-137, модели-
рование, способы содержания.

УДК 669.73:637.5.62/64:636.085
Савчук и. н., каминский в. н., Мельничук а. п.
Концентрация Cd в говядине и свинине при ис-
пользовании в рационах высокобелковых кормов 
// Агропромислове виробництво Полісся. — 2017. 

— Вип. 10. — С. 99-102.
цель. Изучить накопление Кадмия в говядине и 
свинине при использовании в рационах разных 
високобелковых кормов в условиях зоны Полесья 
(ІІІ зоны радиоактивного загрязнения). Методы. 
Сформировано по две группы подопытных бычков 
и свиней: І группа (контрольная) – оптимизация 
протеинового питания животных проведена за счет 
жмыха подсолнечного; ІІ группа (опытная) – дефи-
цит перевариваемого протеина пополнено за счет 
пелюшки экструдированной. Определение Сd в про-
дукции проводили на атомно-абсорбционном спек-
трометре „Квант-2А”. Образцы длиннейшей мышцы 
спины, печени и почек отбирали от 3-х животных 
из каждой группы во время их контрольного убоя. 
результаты. Скармливание молодняку крупного 
рогатого скота и свиней разных высокобелковых 
кормов влияло на накопление Кадмия в продукции. 
При этом концентрация Сd в длиннейшей мышце 
спины бычков (за исключением ІІ группы) и сви-
ней превосходила ПДК. выводы. Замена завозного 
жмыха подсолнечного на местную пелюшку экс-
трудированную для пополнения дефицита протеина 
в рационах бычков и молодняка свиней в ІІІ зоне 
радиоактивного загрязнения обеспечила снижение 
концентрации Кадмия в мясе на 45,4-77,9%.
Ключевые слова. жмых подсолнечный, пелюшка 
экструдированная, бычки, свиньи, концентрация, 
Кадмий, говядина, свинина.

УДК 636.085/637:546.36/4:539.16
 кивенко а. н., кобылинская а. н., Тимошенко З. а. 
Мониторинг показателей почвы, поверхностных и 
грунтовых вод селитебной местности в зоне техно-

free access to water from troughs, experienced - run-
through maintenance using a reservoir). Feeding of 
all ducklings with the same local feed, degenerated 
in the corresponding areas of the experiments. The 
provision of the needs of ducklings in calcium and 
phosphorus and trace elements was deficient in all 
four experiments. The live weight of the ducklings 
was determined monthly by individual weighing; 
slaughtering qualities - according to the technology 
adopted at poultry processing enterprises; meat 
qualities - by slaughtering four ducklings from each 
group at the 2- and 5-month-old age by the method 
of G.V. Polivanovoy (1967); concentration of 137Cs 
in slaughter products - spectrometric method by 
systematic determination on AMA-0.5E, BDEEG-
20R devices with Pentium control unit, Gamma Plus 
with Progress software. Results. Ducklings of the 
experimental groups that used the pond grew better, 
less accumulated 137Cs in muscles and internal organs. 
Conclusions. Cultivation of ducklings by extensive 
method on local fodders with walking and bingeing 
methods of keeping them in conditions of radioactive 
contamination of the territory is economically justified 
in connection with the production of ecologically safe 
duck meat with high profitability (18.21-42.92%) with 
slightly higher profitability of ducklings group (using 
a reservoir).
Key words: ducklings, weight gain, cesium-137, modeling, 
methods of maintenance. 

UDC 669.73:637.5.62/64:636.085
 Savchuk I. N., Kaminsky V.N., Melnichuk A.P.
Concentration of Cd in beef and pork while using in 
preparations of viscosible fodder // Agricultural indus-
try of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 99-102  
Goal. To study the accumulation of cadmium in beef 
and pork when using in different diets of high-protein 
forages in the conditions of the Polissya zone (Zone III 
of radioactive contamination). Methods. Two groups 
of experimental bulls and pigs were formed: group I 
(control) - optimization of protein nutrition of animals 
was carried out at the expense of sunflower meal; II 
group (experimental) - the deficit of the digestible 
protein is replenished due to the pellet extruded. The 
determination of Cd in the production was carried out 
using the Kvant-2A atomic absorption spectrometer. 
Samples of the longest muscle of the back, liver and 
kidneys were selected from 3 animals from each 
group during their control slaughter. Results. Feeding 
young cattle and pigs of different high-protein forages 
influenced the accumulation of Cadmium in the 
production. In this case, the concentration of Cd in 
the longest muscle of the back of the bull-calves (with 
the exception of group II) and pigs exceeded the MAC. 
Conclusions. Replacement of imported sunflower 
meal with local pelutka extruded to replenish protein 
deficiency in rations of gobies and young pigs in the III 
zone of radioactive contamination provided a reduction 
in the concentration of Cadmium in meat by 45.4-77.9%.
Key words: sunflower meal cake, pellets extruded, bulls, 
pigs, concentration, Cadmium, beef, pork.

UDC 636.085/637:546.36/4:539.16
 Kivenko A. N., Kobylinskaya A. N., Timoshenko Z. A.
Monitoring of indicators of soil, surface and primary 
water of selentitive locality in the zone of technogenic 
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генной нагрузки современных свинокомплексов // 
Агропромислове виробництво Полісся. — 2017. — 
Вип. 10. — С. 103-107.
цель. Проведение импактной локальной оценки 
уязвимости дерново-подзолистой почвы, поверх-
ностных и грунтовых вод сельской селитебной 
территории в зоне влияния современных свино-
комплексов и обоснование научно-практических 
путей реабилитации территории с нарушением эко-
логического равновесия. Методы. Агрохимические 
(обменная кислотность, подвижные соединения 
фосфора и калия, щелочногидролизованый азот, 
нитратный азот, окисляемость, азотосодержащие 
вещества, растворенные в воде газы, жесткость и 
щелочность, а также хлориды и сульфаты железа 
и других элементов), физические (определение в 
воде запаха, прозрачности, водородного показателя 
(рН), содержания взвешенных веществ), спектро-
метрические (определение содержания тяжелых 
металлов в почве), биометрические (определение 
средних величин, их погрешностей и др.). результа-
ты. Проведено агрохимическое исследование проб 
почвы, грунтовых и поверхностных вод в пределах 
санитарно-защитной зоны свинокомплекса и вне 
ее. выводы. Сформирована информационная база 
эколого-агрохимических показателей дерново-под-
золистой почвы, грунтовых и поверхностных вод, 
показателей загрязненности воздуха в зоне техно-
генной нагрузки современных свинокомплексов. На 
основе полученных данных будут разрабатываться 
научно обоснованные пути снижения техногенной 
нагрузки на окружающую среду современных сви-
нокомплексов в условиях промывного режима дер-
ново-подзолистой почвы зоны Полесья.
Ключевые слова: почва, грунтовые воды, свиноком-
плекс, экологическое равновесие, нитраты, нитриты, 
сероводород, аммиак, допустимые уровни.

УДК 636.22.082
пелехатый н. С. , кобылинская а. н. , 
кивенко а. н. , Тимошенко З. а., поддубная л. М. 
Хозяйственно полезные признаки коров-первотелок 
современных голштинских пород в условиях ПАФ „Ер-
чики” Житомирской области // Агропромислове ви-
робництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 108-112
 цель. Изучить эффективность использования укра-
инских черно-пестрой и красно-пестрой молочных 
и голштинской пород в традиционных условиях при 
привязном содержании коров. Методы. Зоотехниче-
ские (живая масса, измерение частей тела, индексы 
телосложения, молочная продуктивность); физиоло-
гические (морфо-функциональные свойства вымени, 
воспроизводительная способность); биометриче-
ские (определение средних величин и их погреш-
ностей). результаты. Исследовано хозяйственно 
полезные признаки коров-первотелок современных 
голштинизированных пород при их привязном со-
держании. Коровы голштинской породы значитель-
но превосходят своих сверстников — украинских 
черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород, 
особенно по количественным показателям. выво-
ды. Совместный анализ хозяйственно полезных 
признаков исходной улучшающей голштинской и 
производных от нее украинских черно-пестрой и 
красно-пестрой молочных пород свидетельствует о 
постепенном превращении последних в голштин-
скую породу украинской селекции с частицей улуч-
шающей породы 80-90 % и больше.
Ключевые слова: украинская черно-пестрая, красно-
пестрая, голштинская молочные породы, молочная 
продуктивность, воспроизводительная способность.

loading of modern swine complexes // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 
103-107
Goal. Impact local assessment of the vulnerability of 
sod podzolic soils, surface and groundwater in a rural 
residential area in the zone of influence of modern 
pig complexes and the substantiation of scientific and 
practical ways of rehabilitation of the territory with 
violation of ecological balance. Methods. Agrochemical 
(exchange acidity, mobile compounds of phosphorus 
and potassium, alkaline hydrolyzed nitrogen, nitrate 
nitrogen, oxidizability, nitrogen-containing substances, 
dissolved gases in water, stiffness and alkalinity, as well 
as chlorides and sulfates of iron and other elements), 
physical (determination of odor, transparency in water, 
hydrogen index (pH), suspended matter content), 
spectrometric (determination of heavy metals in the 
soil), biometric (determination of mean values, their 
errors, etc.). Results. An agrochemical study of soil, 
groundwater and surface water samples within the 
sanitary protection zone of the pig complex and outside 
it has been carried out. Conclusions. The information 
base of ecological and agrochemical indices of sod-
podzolic soil, ground and surface waters, indicators 
of air pollution in the zone of technogenic load of 
modern pig complexes is formed. On the basis of the 
data obtained, scientifically based ways of reducing 
the technogenic load on the environment of modern 
pig complexes under conditions of the wash regime of 
sod-podzolic soil of the Polesye zone will be developed..
Key word: soil, groundwater, pig complex, ecological 
balance, nitrates, nitrites, hydrogen sulphide, ammonia, 
permissible levels.

UDC 636.22.082
Pelekhatyi N. S., A. N. Kobylinskaya, A. N. Kivenko, 
Z. A. Tymoshenko, L.M. Poddubnaya
TEconomically useful symptoms of cows-first cowles 
of modern golshtinsky rocks in the conditions of the 
parf "Yerchika" of the Zhitomirsk region // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 
108-112
 Goal. To study the effectiveness of the use of Ukrainian 
black-motley and red-motley dairy and Holstein breeds 
in traditional conditions with the tied content of cows. 
Methods. Zootechnical (live weight, measurement of 
body articles, body build indices, milk productivity); 
physiological (morpho-functional properties of the 
udder, reproductive ability); biometric (definition 
of mean values and their errors). Results. The 
economically useful characteristics of the cows-heifers 
of modern golshtinizirovannyh breeds at their adherent 
maintenance are investigated. Cows of Holstein breed 
significantly exceed their peers Ukrainian black-motley 
and red-motley dairy breeds, especially in terms of 
quantitative indicators. Conclusions. A joint analysis 
of the economically useful characteristics of the original 
improving Holstein and the Ukrainian black-motley and 
red-mottled dairy breeds from it indicates a gradual 
transformation of the latter into Holstein breed of 
Ukrainian selection with a particle of improving breed 
of 80-90% or more.
Key words: Ukrainian black-and-white, red-motley, 
Holstein dairy breeds, milk productivity, reproductive 
ability.
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УДК 31.314
приймачук Т. Ю.
 Социально-демографическая среда сельских терри-
торий как предпосылка устойчивого развития: диа-
гностика проблем // Агропромислове виробництво 
Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 113-119
введение. Одним из шагов на пути к лучшему бу-
дущему деревни и крестьянства должен стать поиск 
и практическое воплощение нетрадиционных для 
нашей страны подходов и решений, среди которых 

– решение проблем села и крестьянства на основе 
сельского развития. На первый план выступает не 
экономическая парадигма хозяйствования, а че-
ловек с его духовными, культурными, хозяйствен-
ными и другими потребностями. Цель. Провести 
анализ социально-демографических процессов на 
сельских территориях Житомирщины, определить 
проблемы и наметить ориентиры развития региона. 
Методы. В исследовании использован комплекс 
методов (экономико-статистический, анализа и син-
теза, монографический, сравнения и графический). 
результаты. Рассмотрены особенности и проведен 
аналитический обзор демографически-трудовой си-
туации и социальной инфраструктуры на сельских 
территориях Житомирской области. Установлено, 
что определяющими чертами современного села 
выступают проблемы: сложная демографическая 
ситуация; безработица; трудовая миграция молоде-
жи ведет за собой старение сельского населения и 
исчезновение сел; упадок социальной инфраструк-
туры, бытового обслуживания крестьян; отсутствие 
возможностей для развития личности на селе, огра-
ниченность информационного пространства; раз-
рушение национальных традиций сельского образа 
жизни, семейных ценностей. Раскрыты основные 
проблемы и намечены ориентиры улучшения си-
туации на сельских территориях региона с целью 
повышения качества жизни сельского населения. 
выводы. Социально-демографический упадок сел 
стал основной причиной свертывания сельскохозяй-
ственного производства, что привело к ухудшению 
материального благосостояния, условий труда и 
отдыха сельского населения. Реализация ориентиров 
развития сельских территорий Житомирщины обе-
спечит достижение положительных результатов в 
развитии региона, рост занятости и доходов сельско-
го населения, сохранение существующих и создание 
новых рабочих мест, как в сельском хозяйстве, так 
и в перерабатывающих секторах экономики, улуч-
шение социальной ситуации на селе.
Ключевые слова: сельские территории Житомирщи-
ны, домохозяйство, уровень занятости населения, 
социальная инфраструктура, безработица.

УДК 658.382.3
левченко в. Б., Шульга и. в., Залевский р. а.,  
Тишковский в. в., Сохальская г. в., коломиец в. и.
Опыт проведения специальной оценки условий тру-
да лесохозяйственными предприятиями Житомир-
ского областного управления лесного и охотничьего 
хозяйства // Агропромислове виробництво Полісся. 

— 2017. — Вип. 10. — С. 120-126
введение. Отражены требования целого ряда нор-
мативно-правовых актов по организации работ в 
области охраны труда на предприятиях лесохозяй-
ственного комплекса. цель и задачи. Пользуясь 
нормативно-правовыми актами законодательства 
Украины в области охраны труда, а также на осно-
вании основных статей „Закона Украины об охране 
труда” проанализировать все стороны аттестации 
рабочих мест лесохозяйственных работников по 
охране труда и проведения специальной оценки 

UDC 31.314
Pryimachuk T. Yu. 
Modernization of machines transplanter
for planting hops // Agricultural industry of Polissya 
region. — 2017. — Issue 10. — P. 113-119
Introduction. The search and practical implementation 
of non-traditional, for our country, approaches and 
solutions, among which is the solution of the problems 
of the village and the agriculture on the basis of rural 
development, should be one of the steps on the way 
to the better future. It is not the economic paradigm 
of management that comes to the forefront, but the 
person with his spiritual, cultural, economic and other 
needs. Goal. Conduct an analysis of sociodemographic 
processes in rural areas of Zhytomyr, identify problems 
and outline the development guidelines for the region. 
Methods. The study used a set of methods (economical 
and statistical, of analysis and synthesis, monographic, 
of comparison and graphical). Results. The features 
and the analytical review of the demographic-labor 
situation and social infrastructure in the rural areas 
of Zhytomyr region were covered. It was established 
that the defining features of the modern village are the 
following problems: a complex demographic situation; 
the unemployment; the labor migration of young people 
which leads to an aging of the rural population and 
the disappearance of villages; the decline of the social 
infrastructure and consumer services for farmers; the 
lack of opportunities for personal development in the 
countryside and the limitation of information sphere; 
the destruction of national traditions of rural way of 
life, family values. The main problems are revealed 
and the guidelines for improving the situation in the 
rural areas of the region are outlined with the aim 
to improve the quality of life of the rural population. 
Conclusions. The sociodemographic decline of the 
villages became the main reason for the closing up of 
agricultural production, which led to the deterioration 
in the material well-being, working conditions and the 
respiration of the rural population. The implementation 
of development benchmarks of rural areas of the 
Zhytomyr region will ensure the achievement of positive 
results in the upgrowth of the region, the growth of 
employment and incomes of the rural population, the 
preservation of existing and creation of new working 
places, both in agriculture and in processing sectors of 
the economy. 
Keywords: rural areas of Zhytomyr, household, 
population employment rate, social infrastructure, 
unemployment.

UDC 658.382.3
Levchenko V. B., Schulga S. B., Salevsky R. A., 
Tyshkovskyy V. V., Sohalscaya G. V., Kolomiec V. I.
Experience of the special evaluation of working 
conditions of forest and hunting enterprises of 
Zhitomirski regional forest and hunting // Agricultural 
industry of Polissya region. — 2017. — Issue 10. — P. 
120-126
Introduction. The requirements of a whole series of 
statutory legal acts on the work organization in labour 
protection on farm firms are represented. Aims and 
objectives. To analyze all aspects of farm employees 
qualification in labour protection and also the process 
of specific evaluation of work conditions on farm 
firms of different forms of ownership in Zhitomirski 
regional forest and hunting on the basis of statutory 
legal acts of Ukrainian Law in labour protection 
and basic legal sections of Ukrainian Law in labour 
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условий труда в лесохозяйственных предприятиях 
Житомирского областного управления района. ус-
ловия и методика исследований. Для проведения 
аналитических исследований по специальной оцен-
ке условий труда было взято за основу пять лесохо-
зяйственных предприятий, в том числе: частное, 
коллективное лесохозяйственное предприятие. Для 
проведения специальной оценки условий труда при-
менялись специализированные сертифицированные 
методики определения условий труда в лесохозяй-
ственных предприятиях. результаты исследований. 
Проанализированы правовые взаимоотношения 
в области охраны труда, в частности акцентирует-
ся внимание на регулировании взаимоотношений 
между работодателями и работниками, их прав и 
обязанностей, особенности регулирования труда 
женщин и лиц моложе 18 лет; компенсаций за ра-
боту во вредных условиях труда. Освещены обя-
занности и права специалистов по охране труда, 
требования к их профессионализму, разграничение 
полномочий с руководителями структурных подраз-
делений, ведение документации; подробно рассмо-
трены обязанности самих руководителей структур-
ных подразделений. выводы. Проанализированы 
актуальные вопросы регулирования взаимоотно-
шений государства, работодателей и работников в 
области охраны труда работников лесного хозяйства, 
ведения документации по охране труда и пожарной 
безопасности на лесохозяйственных предприятиях, 
социального страхования работников лесохозяй-
ственного комплекса, возмещение вреда пострадав-
шим в результате несчастных случаев, досрочного 
пенсионного обеспечения, отстаивание работника-
ми лесного хозяйства своих трудовых прав, специ-
альной оценки условий труда на рабочих местах. В 
требованиях по технике безопасности лесорубоч-
ных и лесоэксплуатационных работ определяются 
требования безопасности к производственному 
оборудованию, тракторам, машинам, станкам, ин-
струментам, сырью, производственным зданиям 
и сооружениям. Рассматриваются требования без-
опасного проведения работ, технические средства и 
инженерные решения защиты от опасных и вредных 
производственных факторов при проведении сель-
скохозяйственных операций.
Ключевые слова: охрана труда, условия труда, специ-
альная оценка, система стандартов безопасности 
труда, вредные условия, компенсация, документа-
ция по охране труда, сертификация условий труда. 

УДК 633.14:631.53/532.
иванюк о. Ю.  
Методика использования машинного зрения в эко-
логической энтомологии // Агропромислове вироб-
ництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 127-129.
введение. Методы визуализации на основе цифро-
вых изображений получили широкое применение в 
научных исследованиях. Системы искусственного 
зрения должны „видеть” путем изучения отдельных 
пикселей изображения, обрабатывая их и пытаясь 
сделать выводы с помощью базы знаний и набо-
ра функций, таких, как устройство распознавания 
образов. цель исследований. Выявление эколо-
го-градиентного распространения насекомых на 
растениях-хозяевах и установление эффектов их 
вредоносности путем использования информации 
цифровой фотографии. Методы. Методика анализа 
зрительных образов. результаты исследований. По 
результатам исследований, используя программу 
RGB, получены даные для определения вида вреди-
теля по соответствующему цвету. Например, каж-
дый вид из семьи коваликових: Agriotes gurgistanus, 

protection. Research conditions and methods. 
There were selected five forest firms in order to do 
analytical research in work conditions evaluation. 
Specific certified methods of testing work conditions 
on the forest were used in labour conditions evaluation. 
Research results. Legal relations in the area of labour 
protection were analyzed, with particular focus on 
regulating legal relations between an employer and 
an employee, their rights and duties, the specifications 
in women labour law and under 18, compensation 
for harmful work conditions. The duties and rights 
of labour protection specialists, their professional 
requirements, authority division with the heads of 
business subdivisions, paperwork are covered, in detail 
the duties of business subdivision heads. Conclusions. 
Urgent issues of relation management of the state, 
emloyers and employees in labour protection of forest 
workers were analyzed, paperwork organization in 
labour protection and fire safety on the forest firms, 
social security of agricultural industry workers, 
compensation for injuries resulted from work accidents, 
early retirement compensation, labour rights protection 
of forest employees, specific evaluation of work 
conditions at workplaces. In the safety requirements of 
forest production there are defined safety requirements 
for production equipment, tractors, machines, tools, 
instruments, raw materials, industrial buildings and 
constructions. Safety requirements for work process, 
technical means and engineering methods to protect 
from hazardous and harmful production factors in fores 
industry are covered.
Key words: labour protection, work conditions, 
special evaluation, system of labour safety standards, 
harmful conditions, compensation, labour protection 
documentation, labour conditions certification.

UDC 633.14:631.53/532.
Ivaniuk о.U. 
Method of the use of machine sight in the ecological 
entomologist of // Agricultural industry of Polissya 
region. — 2017. — Issue 10. — P. 127-129
Entry. The methods of visualization on the basis of 
digital representations purchased wide застосовуння in 
scientific researches. the systems of artificial sight must 

„see” by the study of separate pixels of image, processing 
them and trying to draw a conclusion by the base of 
knowledges and set of functions of such, as a device 
of recognition of patterns. Purpose of researches. 
Exposure of eco-gradient distribution of insects on 
plants-owners and establishment of effects them 
harmful by the use of information of digital picture. 
Methods. Method of analysis of visualizations. Results 
of researches. As a result of researches, utillizing the 
program RGB, the got is given for determination of 
type of wrecker after the proper color. For example, 
every kind from family of blacksmith beetles: Agriotes 
of gurgistanus, Agriotes of obscurus, Melanotus of 
fusciceps, Selatosomus of aeneus, Athous of niger is 
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Agriotes obscurus, Melanotus fusciceps, Selatosomus 
aeneus, Athous niger характеризуется своим оттен-
ком от бронзово-зеленого к красно-коричневому 
цвету, которые на цветной шкале не пересекаются. В 
данной вспомогательной системе возможно предва-
рительно идентифицировать каждый вид. выводы. 
Автоматизированная система обработки цифровой 
фотографии позволяет значительно ускорить про-
цесс обработки информации, более точией поколе-
ний для оптимизации применения инсектицидов. 
Рациональное использование инсектицидов позво-
лит уменьшить загрязнение окружающей среды.
Ключевые слова: сегментированная цифровая ма-
трица, цифровая фотография, вредоносные объекты, 
растения-хозяева, степень поражения.

УДК 632.9:633.54
Федорчук С. в. 
Баковые смеси препаратов защиты растений кар-
тофеля против возбудителей болезней Phytophthora 
Infestans и Alternaria Solani // Агропромислове ви-
робництво Полісся. — 2017. — Вип. 10. — С. 130-133.
вступление. Одной из важных проблем относитель-
но получения высоких стабильных урожаев картофе-
ля является своевременное проведение защитных 
приемов против болезней и вредителей. Незначи-
тельный размер земельных участков, некачествен-
ный посадочный материал, отсутствие севооборотов 
приводит к накоплению и распространению таких 
возбудителей болезней, как Phytophthorainfestans 
(Mont.) De Вес и Alternaria Solani, которые без при-
менения средств защиты могут снизить урожайность 
до 60 % и более. цель исследования заключалась 
в изучении эффективности использования бакових 
смесей регулятора роста, препаратов химического 
и биологического происхождения на различных по 
устойчивости сортах картофеля в полевых условиях 
против возбудителей болезней Phytophthorainfestans 
и Alternariasolani. условия и методика исследова-
ний предусматривали проведение экспериментов 
в 2013-2015 гг. в условиях опытного поля ЖНАЕУ в 
с. В. Горбаша Черняховского района Житомирской 
области. Методики исследований общепринятые, 
технология выращивания картофеля – общепри-
нятая для зоны Полесья. результаты. Определено, 
что наилучшее действие на поражения листьев 
картофеля фитофторозом при применении бако-
вой смеси химических, биологических препаратов 
и регуляторов роста проявила смесь химического 
препарата Антракол и регулятора роста Гумисол. 
Количество пораженных растений составляло для 
восприимчивого сорта Глазурна 24,6%, для сред-
неустойчивого Ведруска – 8,4%, для относительно 
устойчивого Бонус 1,4%. При применении баковых 
смесей химических, биологических препаратов и 
регуляторов роста на поражение листьев картофеля 
альтернариозом лучшее действие проявила смесь 
химического препарата Антракол и регулятора ро-
ста Гумисол. Поражение растений картофеля для 
восприимчивого сорта Глазурна достигало в фазу 
цветения 22,2%, для среднеустойчивого Ведруска 

— 17, 8%, для относительно устойчивого – Бонус-6,8. 
выводы. Установлено, что наиболее эффективным 
было сочетание химического препарата Антракол 
с регулятором роста Гумисол, где на различных по 
устойчивости сортах картофеля пораженность расте-
ний в фазе цветения (максимальное развитие пато-
генов) достигала возбудителем Phytophthorainfestans 

– 1,4-24,6%, а Alternariasolani – 6,8-22,2%. .
Ключевые слова: картофель, сорт, возбудители болез-
ней, регулятор роста, химический и биологический 
препараты.

characterized the tint from bronze green to the reddish 
brown color, which do not intersect on the coloured 
scale. In this auxiliary system it is possible preliminary 
to identify every kind. Conclusions. The system 
of treatment of digital picture is automated allows 
considerably to accelerate the process of treatment of 
information, more exactly to identify wreckers after the 
generation of generations for optimization of application 
of insecticides. The rational use of insecticides will allow 
to save an environment..
Key word: a digital matrix, digital picture, harmful 
objects, plants-owners, degree of defeat, is segmented.

UDC 632.9:633.54
Fedorchuk S. V.
 Sauce mixture of protective agents against disease 
incidents Phytophthora Infestans and Alternaria Solani 
// Agricultural industry of Polissya region. — 2017. — 
Issue 10. — P. 130-133
Introduction. One of the important problems in 
obtaining high stable potato crops is the timely 
implementation of protective measures against 
diseases and pests. Insignificant size of land, poor 
quality seedlings, lack of crop rotation leads to 
the accumulation and spread of such pathogens of 
diseases as Phytophthorainfestans (Mont.) De Вагу 
and Alternaria Solani which, without the use of 
remedies, can reduce yields to 60% or more. Goal: 
the study was to study the effectiveness of the use of 
tank mixes of the growth regulator, preparations of 
chemical and biological origin on different resistance 
to potato varieties in the field against pathogens 
Phytophthorainfestans and Alternariasolani. Terms 
and methods of research: Provided for the carrying 
out of experiments in 2013-2015 in the conditions of 
the experimental field of Zhytomyr National Agrarian 
and Ecological University in the village of V.Horbash, 
Chernyakhivskyi district, Zhytomyr region. Common 
research methods, potato cultivation technology - 
commonly used for Polissya area. Results.It has been 
determined that the best effect on the defeat of leaves 
of potato with latex diffusion during the application 
of a tank mixture of chemical, biological preparations 
and growth regulators was shown by a mixture of the 
chemical preparation Antragol and the growth regulator 
Gumysol. The number of affected plants was 24.6% 
for the susceptible Glazer variety, for medium-stable 
Vedrushka - 8.4%, for the reciprocal, Bonus 1.4%. In 
the application of tank mixes of chemical, biological 
preparations and growth regulators on the defeat of 
leaves of potato altnaria, the best effect was shown by 
a mixture of the anthracyc chemical agent and growth 
regulator Humisol. The defeat of potato plants for a 
susceptible Glazur variety reached a flowering stage of 
22.2%, for a medically eye-catching Vedrushka 17.8%, 
for a relatively stable Bonus 6,8. Conclusion.It was 
found that the most effective was the combination of 
an anthrax chemical with a growth regulator Gumysol, 
where, under different resistance to potato varieties, 
the damage to plants in the flowering phase (maximum 
development of pathogens) was achieved by the 
causative agent Phytophthorainfestans – 1,4-24,6%, 
and Alternariasolani – 6,8-22,2%. 
Key word: potato, variety, disease incidents, growth 
regulator, chemical and biological agents.
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цтва Інституту сільського господарства Полісся 
НААН, м. Житомир, вул. Київське шосе, 131, 
тел. (0412) 429231.
Науковий інтерес — розведення і селекція сіль-
ськогосподарських тварин.

ковальова Світлана петрівна,  
кандидат сільськогосподарських наук; завіду-
вач лабораторією екологічної безпеки земель, 
довкілля та якості продукції, Житомирська 
філія Інституту охорони ґрунтів України.
Науковий інтерес — годівля тварин і техноло-
гія кормів, радіоекологія.

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, ви-
рощування та переробка продукції рослинництва.
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ІВкоЗлик 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.

колоМІєць володимир Іванович, 
викладач Житомирського агротехнічного ко-
леджу, 10031, м. Житомир, вулиця Покровська 
(Щорса) 96. 

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.

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.

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. 

МаркІна ольга валеріївна, 
науковий співробітник відділу рослинництва, 
первинного та елітного насінництва Інституту 
сільського господарства Полісся НААН.
Напрям досліджень: кормовиробництво.

МЕльниЧук олександр павлович, 
аспірант, Житомирський національний агро-
екологічний університет, м. Житомир, e-mail: 
pawlovich@ukr.net.
Науковий інтерес — годівля тварин і екологія.

МЕльниЧук андрій олексійович, 
кандидат сільськогосподарських наук,

заст. директора   із наукової  роботи Інституту 
сільського господарства Полісся НААН, E-mail   
isgpkor@ukr.net, телефон:  067-114-23-37.
Науковий інтерес — землеробство, рослинництво.

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.

пІддуБна людмила Михайлівна,
доктор сільськогосподарських наук, доцент; 
Житомирський Національний агроекологічний 
університет, м. Житомир, Старий Бульвар, 7.
Науковий інтерес — селекція і розведення тварин.

полІщук віра олексіївна,
асистент кафедри ґрунтознавства та земле-
робства, Житомирський національний агро-
екологічний університет,
Т- 0967000219, 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 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.

рудик руслан Іванович, 
к. с.-г. н., старший науковий співробітник, 
директор Інституту сільського господарства 
Полісся НААН України, 10007, м. Житомир, 
Київське шосе, 131, тел: 42-92-31 (роб.), 
е-mail:  isgpo_zt@ukr.net.
Науковий інтерес — переробка, біохімія хме-
лю, хмелепродуктів та пива.
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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.
Науковий інтерес —  технологія кормів, годів-
ля тварин і отримання екологічно безпечної 
продукції тваринництва.

СоХальСька галина володимирівна, ви-
кладач Житомирського агротехнічного коле-
джу, 10031, м. Житомир, вулиця Покровська 
(Щорса) 96. 

СТЕцЮк олександр петрович, 
кандидат с.-г. наук, старший науковий спів-
робітник Інституту сільського господарства 
Полісся НААН 
м. Житомир, шосе Київське, 131, тел. 48-62-31, 
e-mail: alex.stecyuk@ukr.net.
Науковий інтерес — органічне землеробство, 
агроекологія.

ТиШковСькиЙ владислав вікторович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент: 
Житомирський національний агроекологічний 
університет, м. Житомир, Старий Бульвар 7, 
тел. 0971449327.

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.

Тугуєва Ірина володимирівна, 
науковий співробітник відділу рослинництва, 
первинного та елітного насінництва Інституту 
сільського господарства Полісся НААН,
Напрям досліджень: кормовиробництво.
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ІВ ФЕдорЧук Світлана володимирівна, 
аспірант, Житомирський національний агро-
екологічний університет,
e-mail:svetavanasveta@gmail.com097-456-93-31

ЧЕрнЕнко олена вікторівна, 
науковий співробітник відділу біохімії хмелю 
та пива,  Інститут сільського господарства По-
лісся НААН України, 
10007, м. Житомир, Київське шосе, 131, 
тел: 42-92-31 (роб.), е-mail:  isgpo_zt@ukr.net 
Науковий інтерес — біохімія хмелю, хмелепро-
дуктів та пива.

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.

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.



В збірнику висвітлюються результати фун-
даментальних та прикладних досліджень 
з питань економіки, формування ринку та 
земельних відносин в системі АПК Полісся, 
землеробства, рослинництва, хмелярства,  
тваринництва, кормовиробництва, механі-
зації, агроекології, радіології, переробки та 
зберігання сільськогосподарської продукції.

Подані статті мають містити такі обов’язкові 
елементи: висвітлення стану про-блеми в за-
гальному вигляді та її зв'язок з важливими на-
уковими або практичними завданнями; ана-
ліз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і 
на які посилається автор; виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття; формулювання ці-
лей публікації (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням одержаних наукових результатів; 
висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших пошуків у даному напрямку.

Згідно положень наказу Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України № 1111 
від 17.10.2012 р. щодо „Порядку формування 
Переліку наукових фа-хових видань України” 
(пункти 2.09 та 2.12) наукові статті до друку 
прийма-ються українською (російською) мо-
вою та повністю дублюються англІЙСькоЮ 
на Інтернет-сайті видання. Англійський варіант 
статті приймається лише за умови її фахового 
перекладу. У разі надсилання англійського ва-
ріанту перекладу за допомогою Інтернет-пере-
кладачів (напр. Google), матеріали будуть від-
хилені. Редакція не відповідає за достовірність 
перекладу англійською мовою тексту статті та 
транслітерації списку літератури.

До редакції подаються (в одному примір-
нику) підписані авторами статті обся-гом до 
8 стор., для молодих вчених – до 6-ти стор. та 
матеріали на електронному носії  у форматі 
редактора wORD-03. Текстові файли подають-
ся на папері фор-мату А4, 14 кеглем з інтер-
валом 1,5, шрифт Times New Roman. Поля: 
ліве – 25 мм,  нижнє, верхнє та праве – 15 мм.

Рукопис має містити: індекс УДК, назву стат-
ті, повну назву організації, ініціали та прізвища 
усіх авторів, науковий ступінь, анотацію (рефе-
рат) та ключові слова (не більше 10).

Структура статті: на першій сторінці слід 
вказати: рядок 1 – індекс УДК - вирівнювання 
по лівому краю, 2 – ініціали та прізвища авто-
рів (напівжирним шрифтом), наукові ступені 
авторів (світлим шрифтом) – вирівнювання 

по пра-вому краю), 3 – назву установи (ор-
ганізації, закладу) світлим курсивом, 4 –  на-
зва статті великими напівжирними літерами 
(вирівнювання по центру), рядок 5 – анотація 
(реферат) українською мовою, набрана світ-
лим курсивом,   ключові слова,  надруковані 
напівжирним курсивом, далі – текст статті.

На окремій сторінці  мають бути надруко-
вані російською та англійською мовами назва 
статті, прізвища та ініціали авторів, анотації 
(реферат) та ключові слова. 

анотації українською, російською та ан-
глійською мовами мають бути: інформатив-
ними (не містити загальних слів); змістов-
ними (відображати основний зміст статті та 
результати досліджень); структурованими 
(мета, методи, результати, висновки, клю-
чові слова); обсягом до 2/3 сторінки. 

Назви таблиць та рисунків виділяти напів-
жирним шрифтом. Графічні (зокрема діаграми і 
карти) – тільки чорно-білі, у форматі Ехсеl, ТІFЕ, 
CDR або РСХ у супроводі текстового роздруку.

Рисунки слід виконувати у 2-х примірниках 
на форматі, який забезпечує чітку передачу 
всіх деталей, у масштабі 1:1 або 2:1. На ри-
сунках допускаються лише цифрові та буквені 
позначення, пояснювальний текст виноситься 
в підпис до рисунків. Фотографії подавати на 
білому глянцевому папері. Формули мають бу-
ти набрані у формульному редакторі Equation 
Math Туре  з довжиною рядка, який не пере-
вищує 72 мм.

Бібліографію оформлювати відповідно до 
вимог ДСТУ в порядку посилань у тексті. У 
посиланнях на авторські свідоцтва та патен-
ти необхідно вказати їхній клас і повну дату 
опублікування.

На окремій сторінці слід зазначити відо-
мості про автора (авторів): прізвище, ім’я, 
по-батькові; науковий ступінь і вчене звання; 
посаду, місце роботи, службо-ву адресу, контак-
тний телефон, електронну адресу; основні на-
укові інтереси ав-тора (авторів)  – все це укра-
їнською, російською та англійською мовами. 

До рукопису додати експертний висновок 
установленої форми, внутрішню та зовнішню 
рецензії.

Автори відповідають за точність наведених 
у статті даних, цитат, статистич-них матеріа-
лів тощо. Текст статті автор повинен вичитати 
і завізувати. Матеріали, оформлені з відхи-
ленням від зазначених вимог, редколегія не 
розглядає.

Відхилені рукописи не повертаються.

до вІдоМа авТорІв!
Збірник наукових праць “агропромислове виробництво полісся” публікує пріо-
ритетні теоретичні, аналітичні, узагальнюючі, постановчі та методичні статті з 
актуальних питань аграрної науки та агропромислового виробництва україни.


