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Доброго дня Вельмишановні
учасники всеукраїнської науковопрактичної конференції!
Я радий вітати таких поважних
науковців у стінах нашого закладу на
конференції, присвяченій такій актуальній
для країни в цілому та для нашої області
зокрема як „Сучасний стан та перспективи
ефективного
використання
земельних
ресурсів Житомирської області”.
Сьогоднішня
спрямованість
на
інтенсифікацію
сільськогосподарського
виробництва неминуче посилює антропогенний тиск на довкілля. У
сучасних умовах особливої актуальності для нашої держави набуває
проблема охорони земель, оскільки її земельні ресурси зазнають великих
антропогенних навантажень і деградують стрімкими темпами. А в наш
час, коли, на жаль, ставлення орендарів, до нашого національного
багатства інакше як хижацьким назвати і неможливо, актуальність
даної тематики зростає багатократно, а обговорення питань
виснаження та відтворення родючості ґрунту стають іноді навідь більш
важливими ніж отримання приросту врожаїв.
Земельні ресурси України є основною продуктивною силою нашого
суспільства. Вони забезпечують функціонування будь-якого виробництва
та умови проживання людей, а також виступають як територіальний
базис розміщення інших природних ресурсів. Та в решті решт є тим
чинником який визначає продовольчу безпеку нашої держави, добробут та
умови життя усіх без виключення громадян нашої країни.
Подібний науково-практичний захід ми проводимо на базі нашого
закладу вже вдруге, але вперше цей захід ми проводимо на такому
потужному рівні із запрошенням таких поважних та шановних науковців.
Сподіваюсь, що питання, передбачені для обговорення в такому
представницькому колі будуть сприяти розвитку вітчизняної науки, а
учасники конференції, збагачені новими ідеями, знаннями, вміннями та
навичками, використають їх у своїй повсякденній роботі для користі та
розквіту нашої Україні.
Директор Житомирського агротехнічного коледжу
Микола Тимошенко
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Шановні колеги!
Перш за все, я хотів би щиро
привітати всіх учасників та гостей
цієї важливої науково-практичної
конференції
на
території
Житомирщини.
Проведення таких конференцій
дає додаткові підстави й можливості
для обміну набутою інформацією
аграрного-економічного розвитку та
екологічно збалансованого поступу
нашого регіону.
Тенденції розвитку сучасного аграрного світу не дозволяють нам
ізолюватися, змушують бути активними учасниками глобальних процесів,
шукати своє місце в системі конкурентоспроможних відносин та шляхи
ефективного розвитку.
Тому сьогоднішній захід ми розцінюємо як вагомий крок на шляху
удосконалення аграрних відносин на регіональному рівні. Адже такі
зустрічі демонструють готовність науковців та виробничників до
ефективної співпраці, бажання спільно долати нагальні проблеми,
узагальнювати та поширювати позитивний досвід.
Обговорення запропонованої організаторами конференції теми, що
присвячена питанням безпеки та ефективному використанню земельних
ресурсів певною мірою сприятиме трансформації ставлення до них тих
сільськогосподарських підприємств, технології виробництва котрих
базуються на інтенсивному виснаженні землі.
Ми впевнені, що Україна має достатній потенціал, щоб здійснити
прорив до нових технологій у агропромисловому виробництві, нових
відносин у сфері економіки, нових поглядів на якість і рівень життя, а
також двохсторонній інтеграції екологічно збалансованої парадигми
взаємозв’язків виробництва та навколишнього середовища.
Бажаю вам конструктивних дискусій, успішного розгляду питань
конференції, пошуку ефективних рішень, цікавого і незабутнього
спілкування!
З повагою,
директор Інституту сільського господарства Полісся
Руслан Рудик
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ГРУНТОВИХ
ВІДМІННОСТЕЙ В УМОВАХ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА
“МИКОЛИНЦІ”
Борисюк Б.В., доцент. к. с-г. н., Липянець І.В. аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир
Постановка
задачі.
Система
національних парків і заповідників не
вирішує важливих проблем заповідної
справи, перш за все, – необхідності
створення рівномірної та щільної мережі
заповідних територій. Оцінка сучасного
біорізноманіття на регіональному рівні є
однією з важливих наукових задач,
особливо, на заповідних територіях, де
простежуються трансформаційні процеси
у
фітоценозів,
не
пов’язані
з
безпосередньою сучасною антропогенною
діяльністю. Вони є наслідком спонтанних
сукцесій, зумовлених змінами параметрів
екотопів
території
внаслідок
дії
антропогенних чинників у минулому, до
введення заповідного режиму.
Така ситуація призводить до
“запуску” сукцесій, що спрямовані на
пристосування фітоценозів до нових умов
існування. Такий тип змін належить до
власне резерватогенних, тобто змін,
спричинених
уведенням
заповідного
режиму. Його вплив на стан і динаміку
лісових
угруповань
вивчений
та
проаналізований вкрай недостатньо, тому
його дослідження є актуальними. Для
оцінки змін рослинного покриву важливе
значення має визначення різниці сукцесій
та еволюційних змін угруповань. Як
сукцесії, так і еволюція є поступовими,
послідовними й векторизованими змінами
рослинного покриву. Суттєва відміна між
ними полягає в тому, що в ході сукцесій
не
виникають
нові
для
регіону
угруповання: сукцесія – це завжди
“повторення того, що вже було” [4, с.
138], внаслідок еволюції формуються
принципово нові для регіону комбінації
ценопопуляцій, які можуть бути подібні
або неподібні на існуючі, але не
повторюють їх [1, 3, 4, 5] і виникають
лише за наявності нових елементів, тобто
видів, які з’являються в регіоні або в
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процесі природного флорогенезу, або
внаслідок антропогенних чинників.
Елементи
новизни.
Важливим
здобутком Конференції ООН з питань
довкілля й розвитку (Ріо-де-Жанейро,
1992) було документальне закріплення на
світовому
рівні
ідеї
збереження
природного біорізноманіття як головної
передумови забезпечення функціональної
стабільності природних екосистем, біоти
та їхнього еволюційного потенціалу [6].
Більшість заповідних територій створені в
регіонах, рослинний покрив яких суттєво
змінений господарською діяльністю, межі
багатьох об’єктів визначені суб’єктивно й
довільно та багаторазово змінювані й не
завжди
з
урахуванням
наукових
рекомендацій.
Зазнали
докорінної
трансформації не лише рослинний покрив
країни, але й екосистеми в цілому. Це
призвело до того, що їхнє функціонування
за
природними
схемами,
які
сформувалися як результат тривалого
спонтанного
розвитку
рослинного
покриву країни, стало неможливим, і в
закономірностях змінювання рослинного
покриву стали добре помітними тенденції
певної фітосистемної адаптації до різних
форм антропогенного впливу [2].
Методологія досліджень. За основу
інтерпретації
напрямів
динамічних
характеристик змін фітосистем доцільно
взяти теорію сукцесій фітосистем (на
основі схеми сукцесій Б.М.Міркіна,
Г.С.Розенберга, Л.Г.Наумової [3] ).
В
основу
роботи
покладені
матеріали
польових
досліджень,
проведених протягом 2012-2015 рр. на
території
ландшафтного
заказника
місцевого
значення
“Миколинці”
Барашівського
лісництва
ДП
“Ємільчинський лісгосп АПК”. Вони
включають геоботанічні описи, гербарні
зразки вищих судинних і спорових
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рослин, карти і картосхеми. Вивчення
видового складу та різноманіття судинних
рослин
проводили
за
допомогою
маршрутних,
напівстаціонарних,
рекогносцировочних методів польових
досліджень та статистичним методом
обробки даних MS Excel у визначених
пробних
площах,
кожна
з
яких
знаходиться у різних лісових формаціях
заказника, а саме: у сосновій - віком 68
років, березовій – віком 59 та 21 рік,
дубовій – 81 років, вільховій – 60 та 15
років.. Для аналізу флори і рослинності на
найбільш типових ділянках закладали
еколого-фітоценотичні
ряди
(Александрова, 1969), пробні площі,
облікові ділянки та проводили їх описи.
Геоботанічна характеристика рослинності
досліджуваних ділянок подана згідно з
багатотомником "Полевая геоботаника"
(т. т. 1–5, 1959–1976).
Стаціонарні дослідження проводили
на типових щодо фіторізноманіття
пробних
площах.
Для
визначення
кількості особин трав’яних рослин та
кущів закладали облікові ділянки, які
мали розміри 10*10 м та 1*1 м, відповідно
(Ярошенко, 1961). Пробні площі для
визначення ознак лісових фітоценозів
закладали зі стандартною площею 625 м2
(Ярошенко, 1969). Для
з’ясування
динаміки рослинності застосовувався
переважно метод порівняльного вивчення
угруповань, які складають просторові
динамічні еколого-фітоценотичні ряди із
встановленням відповідних стадій. Він
дозволив за відносно короткий час
визначити тенденції антропогенних змін
лісових ділянок у ряду від найменш до
найбільш порушених і навпаки.
Для визначення динаміки стану
проективного
покриття
трав’яного
покриву протягом вегетаційного сезону і
виявлення повного видового складу
рослинності пробних ділянок дослідження
проводилися тричі на сезон у травні,
липні та вересні. Для аналізу фізикохімічних показників ґрунту: рухомого
фосфору,
обмінного
калію,
лужногідролізованого азоту, гумусу, суми
обмінних
основ
та
рНсол.вит
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користуються
загальноприйнятими
методиками (ДСТУ 13.080.10).
Хімічні
властивості
ґрунту
визначаються за методиками:
- Рухомий фосфор та обмінний калій
за методом Кірсанова в модифікації ННЦ
ІГА ДСТУ 4405:2005;
- Лужногідролізований
азот
за
Корнфілдом (1985);
- Гумус за Тюріним ; МЕТОДИ
ВИЗНАЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ
РЕЧОВИНИ ДСТУ 4289:20044
- Суму ввібраних основ за методом
Каппена-Гільковиця ГОСТ 27821-88 [10];
- Гідролітичну кислотність та рНсол.
ДСТУ ISO 10390:2001.
Виявлення рослинних угруповань,
що потребують охорони, проведено з
використанням
критеріїв
рідкісності
фітоценозів, наведених в «Зеленій книзі
України» (2009).
З
геоморфологічного
погляду
територія заказника лежить у межах
північної частини Українського щита. За
геоботанічним
районуванням
Житомирська область лежить у межах
Європейської
широколистянолісової
геоботанічної області, східноєвропейської
провінції, Поліської під провінції. Головні
лісоутворюючі породи: Pineta sуlvestris
(сосна звичайна), Querceta roboris (дуб
черешчатий), Betula pendula Roth. (береза
повисла), Alnus glutinosa (L.) Gaerth
(вільха чорна). Домінантним типом
рослинності є ліси, які займають 92,7 %
території. Під луками та болотами зайнято
1,2 % площі заказника, решта території
перебуває під сільськогосподарськими
угіддями.
Ліси представлені угрупованнями
формацій Querceta roboris, Pineta sуlvestris,
Acer platanoides L., Betula pendula Roth.,
Alnus glutinosa (L.) Gaerth, Populus tremula
L. Серед лучної рослинності переважають
угруповання справжніх луків, а серед
болотної − евтрофних високотравних
боліт.
Результати досліджень. Заказники
Житомирщини - дуже важлива категорія
природно-заповідного фонду, яка бере на
себе
роль
територіальної
та
функціональної основи всієї регіональної
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системи природоохоронних територій.
Заказники
залишалися
останніми
представниками
дикої
природи
зі
збереженням
юридичного
статусу
природоохоронних територій навіть у
дуже складні для заповідної справи часи
1930–1960-х років, коли по заповідниках
прокочувалися
хвиля
за
хвилею
неодноразові погроми, закриття та
репресії.
Заказники
є
категорією
заповідного фонду, яка в Житомирській
області розвивається найбільш динамічно.
Тільки протягом останніх 13 років їх
площа зросла на 38480 га, тобто на 45%, а
кількість збільшилася із 103 у 2001 році
до 155 у 2014-му.
Ландшафтний заказник місцевого
значення «Миколинці» створено в 2008 р.
на території Ємільчинського району
Житомирської області для збереження та

відновлення цінних природних вільхових
лісів по улоговинах, які чергуються з
середньовіковими сосновими, дубовими,
сосново-дубовими
та
численними
перелогами. Площа заказника становить
723 га. Головним завданням заказника є
підтримання екологічної рівноваги у
малолісному
півдні
Ємільчинського
району,
збереження
біорізноманіття.
Основною лісовою породою на території
заказника є Betula pendula Roth. (береза
повисла) - 53% від загальної площі,
другою Alnus glutinosa (L.) Gaerth
(вільха чорна) - 15% від загальної площі.
Всього на пробних площах дерева
представлені 11 видами (26%), кущі − 9ма (21%), трав’янисті рослини − 10-ма
(23%), кущики – 13 видами (30%).
Розподіл кількості видів в різних
формаціях представлений в таблиці 1.

Таблиця 1. Розподіл кількості видів в різних формаціях заказника “Миколинці”
Формація
діброви
сугруди
субори
бори

дерев
5
11
8
4

Загальна кількість видів
кущів
кущиків
трав'яних рослин
5
8
7
9
13
10
6
12
9
5
4
5

З таблиці видно, що найбільшу
видову різноманітність мають сугруди і
субори, 43 і 35 види відповідно, що
досягається
різноманітністю
видів
надгрунтового покриву. Отже, саме ці
типи формацій є найбільш стійкими. Бори
є найбіднішими за різноманітністю видів.
Кожна з природних рослинних
формацій формує протягом життєвого
циклу відповідні до вікового цензу
фізико-хімічні
показники
родючості
ґрунту (табл. 2).
Для цих ґрунтів характерна
середньокисла та слабокисла реакція
ґрунтового розчину на рівні 3.1 – 4.9.
Дещо нижчі показники кислотності
характерні
для
біотопу
молодого
березового листяного – 4.4. Склад
насаджень
досліджуваних
формацій
суттєво впливає на ряд хімічних
показників. Особливо на кількість гумусу
та лужногідролізованого азоту впливає
співвідношенні у формаціях листяних та
Житомир – 2016

Всього
видів, шт
25
43
35
18

хвойних порід. Опад листяних порід
значно підвищує кількісні показники
означених критеріїв. У вільховому лісі за
62 річного віку показник вмісту
органічної речовини в шарі грунту 0 – 20
см. складає – 2.37%, відповідно показник
лужногідролізованого азоту – 171.4 мг/кг.
Для цієї лісової формації є характерною
рисою зростання показника в часі суми
ввібраних основ з 2.8 мг-екв./100 г у
12річному віці до 6.3 у віці 62 років. До
динаміки цих показників ймовірним є
гідроморфність біотопів які займають ці
формації. На цю сукцесійну ознаку вказує
розмірність фізико-хімічних показників
ґрунту на сьомому варіанті – низинному
болоті, яке поступово заліснюється
сосною.
Для переважної більшості лісових
формацій характерними є низький рівень
забезпеченості ґрунтів на рухомі форми
фосфору і калію оскільки ці хімічні
елементи активно поглинаються з ГВК
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деревними породами. Середній та
високий рівень забезпеченості ґрунтів
сполуками фосфору що відмічений нами
відповідно в інвазіях вільхової (12 років)
та березової (23 роки) формаціях, на нашу
думку спричинений внесенням високих
норм цих добрив в агроценози, які

природним шляхом були залісені в часі.
Також, на наш погляд, динаміка
ґрунтових фізико-хімічних показників на
варіанті формації сосни що заліснює
низинне
болото
пов’язана
з
антропогенною сукцесією, а іменно
осушенням даного біотопу.

pH сол вит.

Склад
насадження

Роки

Місце
відбору

Пробна
площа

Таблиця 2. Результати лабораторних аналізів фізико-хімічних властивостей зразків
ґрунту 2013-2015 року

формація
2013
4.5
квартал соснового
2014
4.4
1 100 виділ
лісу 10
2015
3.7
7
СЗ+БП
(70 років) Серед. 4.2
формація
2013
4.5
квартал березового 2014
4.1
2 100 виділ лісу 2БП
2015
3.6
9
2ВЛЧ 2ОС
1СЗ (61 рік) Серед. 4.1
2013
5.2
формація
квартал
4.4
березового 2014
3 100 виділ
лісу 10 БП
2015
3.7
10
(23 роки) Серед. 4.4
формація
2013
4.9
квартал вільхового
2014
4.1
4 101 виділ лісу 9ВЛЧ
2015
3.4
2
1БП
(12 років) Серед. 4.1
2013
4.6
формація
квартал
2014
4.2
вільхового
5 85 виділ
лісу 10 ВЛЧ 2015
3.2
33
(62 роки) Серед. 4.0
2013
3.7
формація
квартал
2014
3.4
дубового
6 100 виділ
лісу 8ДЗ2СЗ 2015
3.1
18
(62 роки) Серед. 3.4
низинне
2013
4.2
болото,
квартал
2014
4.0
формація
7 100 виділ
соснового
2015
4.1
11
лісу 10 СЗ
(17 років) Серед. 4.1
Розмірність показника pH суттєво
впливає на валовий вміст ряду важких
металів, зокрема, кобальту, марганцю,
свинцю. Із зменшенням рівня кислотності

38
16
26
26.6
22
11
19
17.3
133
157
143
144
101
26
93
73
56
8
22
29
16
9
20
15
56

12
10
30
17.3
39
27
50
35.3
20
19
30
23
31
24
76
44
126
34
98
86
34
38
68
47
126

32.2
28.0
40.6
33.9
98.0
63.0
85.4
82.1
67.2
40.6
46.2
51.3
78.4
46.2
114.8
79.5
121.8
148.4
245.0
171.4
75.6
126.0
119.0
106.9
118.0

0.82
0.60
0.48
0.63
2.16
1.50
0.92
1.53
1.36
0.90
0.75
1.00
1.52
1.50
1.64
1.55
2.77
2.30
2.05
2.37
2.05
1.70
1.47
1.74
2.69

Сума
обмінних
основ,
мг-екв./100 г
0.6
0.4
0.9
0.6
0.4
0.3
1.0
0.6
0.3
0.2
0.4
0.3
2.9
3.6
1.8
2.8
12.1
2.8
4.1
6.3
0.3
0.2
1.2
0.6
12.3

8

28

166.6

2.65

7.7

26

58

168.0

2.63

5.4

Р2О5

К2О

Nk

мг/кг

Гумус
%

30
70 150.7 2.66
8.4
показники валового вмісту цих металів
знижуються. Така ж тенденція характерна
і для вмісту рухомих форм важких металів
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віднесених до групи мікроелементів - міді
та цинку.
Виключенням із даного припущення
є залежність між показниками pH та
вмістом рухомих форм цинку в ґрунті для
березового лісу віком до 23 років та
вільхового лісу віком до 12 років, де
зменшення рівня кислотності спонукає до
зростання показника вмісту цинку.
Дерново-підзолистий грунт основних
рослинних
формації
ландшафтного
заказника
місцевого
значення
„Миколинці” в екологічному відношенні,
за вмістом важких металів, є безпечним.
Показники вмісту валових форм кобальту,
марганцю та свинцю, рухомих форм міді
та цинку в кореневмісному шарі ґрунту не
перевищують ГДК для цих металів.
Аналіз даних за показниками
екологічного стану ґрунтів основних
рослинних формації засвідчує, що жоден з
показників вмісту важких металів не
перевищує рівня ГДК.

Збірник статей конференції
Висновки.
1. Кожна
з
природних
рослинних
формацій заказника формує протягом
життєвого циклу відповідні до вікового
цензу фізико-хімічні показники родючості
ґрунту;
2. Для переважної більшості лісових
формацій характерними є низький рівень
забезпеченості ґрунтів на рухомі форми
фосфору і калію оскільки ці хімічні
елементи активно поглинаються з ГВК
деревними породами;
3. На
кількість
гумусу
та
лужногідролізованого азоту в ґрунті
впливає співвідношенні у формаціях
листяних та хвойних порід;
4. Динаміка ґрунтових фізико-хімічних
показників на варіанті формації сосни що
заліснює низинне болото пов’язана з
антропогенною сукцесією, а іменно
осушенням даного біотопу
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УДК 632.938.633.524
ОЦІНКА СТІЙКОСТІ СОРТОНОМЕРІВ ЛЬОНУ ДО ФУЗАРІОЗНОГО
В’ЯНЕННЯ
О.В. Венгер, науковий співробітник лабораторії захисту рослин
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Постановка проблеми. В останні
роки сільське господарство зазнало
суттєвих змін та відзначилося значним
зменшенням
виробництва
сільськогосподарської
продукції.
Скоротилось
і
виробництво
такої
технічної культури, як льон. Галузь
льонарства за останні 5 років зазнала дуже
великих змін. Зменшились загальні площі
посівів льону. Основною причиною цього
є недостатня забезпеченість галузі
льонарства енергетичними ресурсами, що
є наслідком економічної кризи. Більшість
створених підприємств не мають змоги
своєчасно виконати технологічні заходи
по вирощуванню льону. Скоротились
об’єми
застосування
пестицидів.
Інтегрована система захисту льону через
невиконання у всій повноті окремих
складових
регулювання
чисельності
шкідливих видів комах, розвитку хвороб,
не забезпечує запланованої ефективності.
На
посівах
льону
погіршився
фітосанітарний стан, збільшились втрати
врожаю та погіршилась його якість.
З переходом сільськогосподарського
виробництва на ринкові умови, зросли
вимоги до якості продукції, вона має бути
екологічно
чистою
і
конкурентноспроможною.
В зв’язку з цим потребують
подальшого вдосконалення технології
захисту льону від шкідливих організмів.
Сприятливий
фітосанітарний
стан
агроценозів посівів льону має бути
досягнутий за допомогою комплексних
заходів, які потребують подальшого
вдосконалення.
Місце та методика проведення
досліджень. Дослідження проводились на
дослідному полі Інституту сільського
господарства Полісся НААН, база с.
Грозине, лабораторією захисту рослин.
Грунтово-кліматичні
умови
є
типовими для цієї підзони. Ґрунт

дослідних ділянок – дерново-підзолистий
супіщаний. Вміст гумусу в шарі 0-20 см
становив 0,9 %, рН сольове – 4,6, азот
гідролізований – 6,9 мг, рухомого
фосфору – 6 мг, обмінного калію 5 мг на
100 г ґрунту. Показник
гідролітичної
кислотності і сума обмінних основ становили
2,4 та 0,4 мг-екв. на 100 г ґрунту.
Агротехніка вирощування льонудовгунця загальноприйнята для даної
зони. Попередник – овес. Під основний
обробіток внесено мінеральні добрива з
розрахунку N30P60K90.
Роки проведення досліджень 20112015 відрізнялись між собою за
метеорологічними умовами і мали істотні
відхилення від середньобагаторічних
показників як за кількістю опадів, так і
температурою повітря,
що помітно
впливало на шкідливість фузаріозу, а
також на ріст і розвиток культурних
рослин.
В цілому у роки досліджень
метеорологічні умови були різними: з
помірною, підвищеною і пониженою
температурою
повітря,
нормальним
розподіленням опадів та сильними
зливами в окремі періоди, місяці. Однак за
всі роки продуктивність льону-довгунця
була на належному рівні, що дало
можливість отримати достовірні дані і
зробити висновки за результатами
досліджень.
Дослідження
проводили
у
відповідності
із
загальноприйнятою
методикою (Б.А. Доспехов, 1985), а також
«Методики випробування і застосування
пестицидів» (С.О. Трибель та ін. 2001),
«Методические
указания
по
фитопатологическим работам со льномдолгунцом» (Л.В. Караджовой и др. 1969)
і «Методичними вказівками по селекції
льону-довгунця» (Торжок, 1987).
У
дослідах
в
оптимальні
агротехнічні строки вручну під маркер
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висівали насіння селекційних номерів з
міжряддям 0,2 і довжиною рядка – 1 м. На
рядку висівали по 100 насінин льону.
Через кожні 20 номерів висівали насіння
сортів стандартів: толерантних (стійких)
до
фузаріозного
в’янення
Могильовський-2 та Український-3 і
сприйнятливих (нестійких) - Томський-16.
Ураженість рослин льону-довгунця
збудником фузаріозу визначали згідно з
“Методичними вказівками по селекції
льону-довгунця” (Торжок, 1987р.). На
ділянках досліду створювали штучно
інфекційний фон (рівномірно вносили в
ґрунт по 50-60 г/м2 за 5-6 днів до посіву
уражену збудником фузаріозу соломку
льону-довгунця,
яку
попередньо
подрібнювали на відрізки довжиною 1,01,5 см). За вегетаційний період культури
здійснено 4 обліки. Перед збиранням
врожаю проводили аналіз рослин льонудовгунця (фаза - жовта стиглість) на
ураженість їх збудником фузаріозу.
Поширеність хвороби фузаріозного
в’янення рослин П, % визначали за
формулою:
Бал
ураження
1
2-3
4-5
6-7
8–9

Рхв =

 (a *b)100 ,
A* K

(1.3)
де: Ку – коефіцієнт ураженості рослин
культури;
П – поширеність хвороби;
Р – розвиток хвороби;
Оцінку фузаріозного в’янення льону
здійснювали в балах за шкалою:

< 10
11 - 25
26 - 50
51 - 75
>75

де: Пк - відсоток розвитку або ступінь
ураження рослин в контролі;
По – відсоток розвитку або ступінь
ураження рослин в досліді.
Основною метою досліджень є
виявлення стійких сортів льону-довгунця
до збудника фузаріозу в умовах
центрального Полісся України.
Результати досліджень. Для оцінки
використано 319 сортів і зразків,

(1.2)

де: a – кількість рослин з однаковими
ознаками ураження;
b – відповідний бал ураження;
А – кількість рослин при обліку (здорових
і хворих);
К – вищий бал облікової шкали.
Коефіцієнт ураженості рослин льону
довгунця Ку визначали по формулі:

Дуже слабкий
Слабкий
Середній
Сильний
Дуже сильний

(1.4)

(1.1)

де: а – кількість уражених рослин в пробі,
в – загальна кількість рослин в пробі.
Ступінь розвитку хвороби Рхв, %
визначали за формулою:

Уражено рослин, %

100  ( Пк  По)
,
Пк

Житомир – 2016

а  100
,
в

Ступінь ураження

Ефективність дії фунгіцидів Еф
розраховували за показниками розвитку
хвороби або ступеня ураження:
Еф =

П=

виведених в Україні, Росії, Білорусі і деякі
кращі сорти Західної Європи та зразки
місцевого походження.
З метою виявлення найбільш стійких
перспективних в умовах Полісся сортів
льону вивчали 88 сортозразків в
колекційному
розсаднику,
32контрольного,
20-селекційного
сортовипробування,
131-номерів
в
розсаднику третього року селекції, 228сортів і гібридів 2 і 3-го року
випробування. В 2013 році відібрано 58
сортономерів
відносно
стійких
з
ураженістю рослин до 5 відсотків, 80 – з
ураженістю рослин від 6 до 20 відсотків і
73 середньоуражених (20-30%).
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За п’ять років випробувано 1442
сортозразки. Виділено 5 перспективних
номерів льону для використання як
вихідні форми, серед них рекомендовано
для застосування в селекційній роботі
найбільш придатні
за
комплексом
господарсько-корисних ознак: номери 971158 (ураженість становила 5,9%, при
ступені розвитку хвороби 4,7%), 95-1020
(4,9/4,1%), 91-1260 (10,6/8,4%), 98-1228
(14,2/11,2%), 88-1242 (12,6/9,9%), 96-1068
(9,6/7,4).
В колекційному розсаднику у сортів
Світанок ураженість становила 7,7% при
ступені розвитку хвороби 7,0%, Журавка
–
відповідно
9,3/7,4%,
Чарівний

(1,7/2,5%),
Київський
(1,0/0,4%),
Глухівський ювілейний (4,0/4,5), Аріана
(0/0%), А-93 (9,0/4,6%) та інші. Виділені
сорти за стійкістю до фузаріозного
в’янення були на рівні стандарту, лише
деякі поступалися йому в незначній мірі.
Але всі вони є надійним генетичним
джерелом стійкості до цієї інфекції і
широко використовуються в селекційній
роботі.
В
розсаднику
селекційного
сортовипробування
у перспективних
гібридів 98-1228, 97-1158, 95-1020, 881242, 91-1260 та інші, поширеність
хвороби відповідно становила: 10,9; 9,1;
5,9; 12,6; 10,0 відсотків (табл.).

Ураженість фузаріозним в’яненням перспективних номерів льону на інфекційному
фоні, % (середнє за 2011-2015 рр.)
Назва номеру,
сорту
97-1158
91-1260
95-1020
96-1068
98-1228
88-1242
Журавка
Світанок
Стандарт
Могильовський -2
Стандарт
Український -3
Стандарт
Український -3
Роки

Поширеність хвороби, %
5,5
17,2
6,8
3,8
18,6
21,7
11,3
8,5

8,8
13,0
8,3
24,2
22,5
18,7
14,2
10,2

1,4
4,0
1,0
6,4
3,7
3,0
2,9
5,7

9,1
10,0
5,9
8,7
10,0
7,4
13,5
10,4

5,9
10,6
4,9
9,6
14,2
12,6
9,3
7,7

2,4
16,0
6,8
1,2
18,6
20,0
8,4
7,6

4,5 20,2 10,1 5,6

6,2

9,3

3,2

3,4

54,3 54,7 47,5 44,1 31,1

8,9

4,7
8,7
2,4
4,9
16,4
12,1
4,5
3,7

Розвиток хвороби, %

7,4

6,8

6,8
10,1
6,3
24,2
18,2
14,5
11,1
9,4

1,4 9,1
3,1 6,7
1,0 4,6
3,5 5,8
3,1 8,3
1,0 2,5
2,9 11,7
5,7 10,4

4,7
8,4
4,1
7,4
11,2
9,9
7,4
7,0

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

3,6 20,2 6,0

5,6

5,1

8,1

0,3

5,9

2,8

3,7

3,4

5,0

0,1

46,3

48,2 42,1 45,8 37,6 26,7

8,3

4,0
6,3
2,1
2,3
7,6
11,5
2,8
2,1

6,7

2011 2012 2013 2014 2015 Середнє 2011 2012 2013 2014 2015

Ці
номери
мали
підвищений
імунітет до фузаріозного в’янення і
підтвердили свою стійкість, що особливо
цінно в поєднанні з іншими ознаками:
врожайністю та якістю насіння, соломи.
В розсаднику третього року селекції
відмічено 62 сортономерів з ураженістю
рослин від 1,0 до 5,0%: 04-1126 (0), 061169 (1,2-0,4), 06-1152 (1,9-1,2), 04-1077
(3,5-3,5), 06-1029 (3,2-3,2), 06-1062 (2,72,7), 05-1201 (3,6-2,8) та інші (табл.)
В
контрольному
розсаднику
вирізнялися 31 зразків з підвищеною
стійкістю до даного захворювання: 061103 (1,4-1,4%), 04-1057 ( 4,8-4,8%), 04-

Ку

40,1 8,3
Середнє

1116 (1,9-1,3%), 04-1060 (2,0-1,3%) та
інші.
В поточному році стандартний
толерантний (стійкий) до фузаріозу сорт
Український -3 був уражений в
середньому на 6,8 % при ступені розвитку
хвороби 3,7%, а коефіцієнт ураженості
становив 0,25, Могильовський – 2 (5,6-5,6
%), коефіцієнт ураженості становив 0,3.
У стандартів Томський – 16, який є
нестійким
до
цієї
інфекції
(сприйнятливим) загальна ураженість
була на рівні 44,1%, розвиток хвороби
37,6%, при цьому коефіцієнт ураженості
становив 16,5%.
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За результатами досліджень 20112015 років правомірно зробити висновок,
що абсолютно стійких сортономерів
льону-довгунця до збудника фузаріозного
в’янення не виявлено. Виділено сорти, які
уражуються хворобами в незначній мірі –
лише до 10-15%: Світанок, Журавка, 951020, 97-1158, 91-1260, 98-1228, 88-1242
та інші (табл.).
Селекційний номер 88-1242 в цьому
році буде переданий на державне
сортовипробування. Урожай волокна
цього сорту в середньому за роки
досліджень становив 13,4 ц/га, в тому
числі довгого – 11,5 ц/га, що відповідно
на 4,1-2,9 ц/га вище стандарту. Сорт
високоволокнистий, відносно стійкий до
хвороб (12,6/9,9 %) та вилягання (4,7

Збірник статей конференції
бали).
Характеризується
високими
технологічними властивостями волокна.
ВИСНОВКИ
1. Виділено 44 сортозразки відносно
стійких з ураженістю рослин від 1 до 5 %,
73 – з ураженістю рослин культури 6,020,0 %, та 18 – середньоуражених 20,030,0 %.
2. Виділено
5
перспективних
сортозразків
льону
з
підвищеною
стійкістю до хвороб і рекомендовано
наступним етапам оцінки зразки: 97-1158,
91-1260, 96-1068, 95-1020, 88-1242..
3. Селекційний номер 88-1242, який
характеризується високою врожайністю
волокна (13,4 ц/га), високою стійкістю до
хвороб (12,6/9,9%) та вилягання (4,7 бали)
переданий
на
державне
сортовипробування.
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УДК: 663.423:631.563
ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНОГО ХМЕЛЮ В ЯКОСТІ СОРБЕНТУ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ
О.О. Венгер, к.с.-г.н.
Інститут сільського господарства Полісся НААН, м. Житомир
У статті висвітлено результати досліджень процесу очищення частково
полімеризованої олії хмелю. Показано вплив різних сорбентів, а саме нестандартного
хмелю сортів Клон-18 та Промінь на вихід очищеної ефірної олії. Максимальний вихід
олії – 77,7 % отримано у досліді, де в якості сорбенту використано хміль сорту
Промінь. Встановлено, що якісний склад ефірної олії після процесу очищення
змінюється в незначній мірі. Кількісний вміст мірцену зростає максимум на 11,6 %,
фарнезену на 17,8 %, але зменшується кількість каріофілену та гумулену.
Ключові слова: хміль, ефірна олія, процес очищення, кількісний вміст, якісний склад.
Ефірна олія
— рідка летка
суміш органічних
речовин,
котрі
виробляються рослинами і надають
їм запаху. Більшість ефірних олій добре
розчиняються
в
бензині,
ефірі,
хлороформі, ліпідах, в олії та інших
ліпофільних речовинах, та погано – у воді.
Ефірні олії в залежності від способу
добування поділяються на натуральні,
натуралізовані і синтетичні. Лікувальні
властивості має лише натуральна ефірна
олія. Синтетична ефірна олія — це
продукт
фракції
нафти
або
кам'яновугільної
смоли.
Більшість
відомих людству лікарських рослин є
ефіроносами, у тому числі і хміль.
Згідно з літературними даними
залежно від селекційного сорту хмелю,
вміст ефірної олії коливається від 0,1 до
3,0% [1]. Якість ефірних олій в шишках
різних селекційних сортів хмелю дуже
відмінна. До складу ефірної олії входить
понад 300 сполук. Ефірна олія складається
з двох основних фракцій: вуглеводневої і
кисневмісної.
Більшу
частину
вуглеводневої фракції складають 4
сполуки – мірцен (до 60%), каріофілен (до
15%), гумулен (до 40%), а в деяких сортах
фарнезен і селінени. Чотири перераховані
вище речовини можуть складати до 90%
вмісту
ефірної
олії.
Згідно
з
дослідженнями G. Howardа [2], до складу
ефірної олії входять більше як 200
компонентів,
95%
яких
були
ідентифіковані: 70% складали вуглеводні,
а інші 30% – суміш спиртів, ефірів,

кетонів.
У шишках хмелю може змінюватися
кількість мірцену, каріофілену, фарнезену
і гумулену в ефірній олії, проте їх
співвідношення зберігається з року в рік.
Якісний склад ефірної олії є сортовою
ознакою, контролюється на генетичному
рівні, є надійним критерієм для
ідентифікації селекційних сортів. Ефірна
олія
надає
хмелю
характерний
специфічний аромат [3]. Але не вивченим
досі залишалося питання динаміки
якісного складу частково полімеризованої
олії хмелю у процесі її очищення.
У світі існують такі способи
одержання ефірних олій як: відгонка з
водяною парою, який використано у
дослідженнях;
механічний
з
використанням пресів різної конструкції,
інших пристроїв та машин; вилучення
ефірних олій леткими (екстракція), або
нелеткими розчинниками (мацерація);
поглинання ефірних олій тваринними
жирами
та
рослинними
оліями
(анфлераж), а також деякими іншими
рідкими й твердими сорбентами (сорбція).
Методика досліджень. Дослідження
проводились в лабораторії агротехніки та
механізації
виробництва
хмелю.
Лабораторний
дослід
з
очищення
частково полімеризованої ефірної олії
хмелю проведено методом відгонки з
водяною парою. У якості сорбенту
використано хміль ароматичного типу
сорту Клон-18 та гіркого – Промінь.
Кількісний вихід ефірної олії визначали
Житомир – 2016
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через 15, 25, 40, 60 та 80 хвилин від
початку процесу очищення.
В дослідженнях використовувались
сучасні фізико-хімічні методи аналізу ефірної
олії. У сертифікованій лабораторії відділу
біохімії хмелю та пива проаналізовано
методом
високоефективної
рідинної
хроматографії кількісний та якісний склад
гірких речовин представлених зразків
хмелю ароматичного та гіркого типів,
склад ефірної олії методом капілярної
газової хроматографії на 50-60 м
капілярних кварцових колонках на
хроматографі
"Кристал
2000".
Органолептичні
показники
хмелю,
кількість альфа-кислот – КПГ визначали
згідно ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила
відбирання проб та методи випробування.
Математичну обробку результатів
досліджень, побудову графіків та діаграм
проводили за допомогою комп'ютерної
програми Miсrosoft Excel.

Результати досліджень. Проведено
лабораторний дослід з очищення частково
полімеризованої ефірної олії хмелю
методом відгонки з водяною парою.
У
таблиці
1
відображено
відповідність нормам якості сортів хмелю
ароматичного типу Клон-18 та гіркого
типу Промінь. Порівняли вихідні зразки
хмелю та після процесу очищення
частково полімеризованої ефірної олії.
Встановлено, що дані зразки хмелю до
використання в якості сорбенту, за
більшістю показниками (колір, запах,
лупулінові зерна, вміст альфа-кислот) не
відповідали вимогам чинного стандарту,
тому не придатні до використання
безпосередньо для пивоваріння, не
відповідають національному стандарту
України [4], але в якості сорбенту, для
очищення ефірної олії, дані зразки можуть
бути використані.

Табл.1. Показники якості спресованого хмелю ароматичного типу сорту Клон–18 та
гіркого типу сорту Промінь, використаних в якості сорбенту
Клон-18
Показники
Колір
Запах
Лупулінові зерна

Після
Вихідний
використання
як сорбенту
Жовто-зелений Темно-бурий
Різкий
Різкий
хмельовий
сторонній
Темно-жовті,
помутнілі

Темно-бурі

Промінь
Вихідний
Жовтий
Слабий
хмельовий
Темножовті,
помутнілі

Після
використання
як сорбенту
Темно-бурий
Різкий
сторонній
Темно-бурі

Кондуктометричний
0,23
0,25
0,059
0,0
показник гіркоти, %
Масова частка води, %
10,6
9,2
10,6
9,1
Наявність плісняви
Не виявлено
Не виявлено Не виявлено Не виявлено
Вміст не хмельових
0,2
0,2
0,3
0,3
домішок
Товарний ґатунок
За
результатами
визначення олії досліджуваний зразок хмелю сорту
кількісного та якісного складу гірких Промінь повністю втратив весь комплекс
речовин у зразках хмелю, використаного у гірких речовин, тоді як у зразку сорту
якості сорбенту у процесі очищення Промінь (вихідний) виявилося можливим
ефірної олії, методом високоефективної ідентифікувати лише гумулон+адгумулон
рідинної хроматографії встановлено, що у у кількості 0,059%.Кількісний вихід
якості сорбенту використано зразки очищеної ефірної олії у процесі очищення
хмелю не стандартні з вмістом альфа- визначено через 15, 25, 40, 60 та 80
кислот у сорті Клон-18 – 0,23% та 0,25%.
хвилин від початку процесу. Динаміку
Після процесу очищення ефірної виходу
очищеної
ефірної
олії
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представлено на рис.1. та рис. 2.
100

80

Вихід олії, гр

60
40

y = -13,333x + 101,01
R² = 0,9665

20
0

15 хв.

25 хв.

40 хв.

60 хв.

80 хв.

Хміль с. Промінь №1
Хміль с. Промінь №2
Хміль с. Промінь середне
Линейная (Хміль с. Промінь середне)

Рис. 1. Вихід очищеної ефірної олії , залежно від часу очищення (сорбент – хміль
сорт Промінь)
Встановлено, що більша частина
На рисунках 1 та 2 показано
очищеної ефірної олії екстрагується у кореляційне поле залежності виходу
перші 40 хвилин процесу, де в якості ефірної олії хмелю від впливу фактору
сорбенту використано хміль сорту часу очищення. Виведено рівняння
Промінь. Встановлено також, що більша регресії та коефіцієнт детермінації R,
частина
очищеної
ефірної
олії побудовано поліноміальну лінію тренду,
екстрагується у перші 25 хвилин процесу, що дало можливість визначити зв'язок між
де в якості сорбенту використано хміль залежністю виходу ефірної олії хмелю від
сорту Клон-18.
впливу часу очищення.
140
120

Вихід олії, гр

100

80

y = 8,3975x2 - 58,375x + 128,96
R² = 0,9299

60
40
20
0

15 хв.

25 хв.

40 хв.

Хміль с. Клон-18 №1
Хміль с. Клон-18 №2
Хміль с. Клон-18 середне

60 хв.

Рис. 2. Вихід очищеної ефірної олії, залежно від часу очищення (сорбент – хміль с.
Клон-18)
Коефіцієнт детермінації показує, в частково очищеної ефірної олії вищий у
свою чергу, що 96,65% та 92,99% досліді, де в якості сорбенту використано
коливання показників виходу очищеної хміль сорту Промінь, який склав 77,70 %
ефірної олії хмелю зумовлено тривалістю від початкової кількості полімеризованої
часу термічної обробки.
олії. Вихід очищеної олії де в якості
Встановлено, що загальний вихід сорбенту використано хміль сорту Клон-
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18 склав 51,94% від початкової кількості
полімеризованої олії.
Досліджено зміни якісного складу
полімеризованої ефірної олії та очищеної

через сорбент - нестандартний хміль
сортів Клон-18 та Промінь. Динаміку
якісного
складу
ефірних
олій
представлено на рис. 3.

50
40
30

%

20
10
0

Мірцен

Полімеризована

Каріофілен Фарнезен

Очищена (с.Клон-18)

Гумулен

Очищена (с.Промінь)

Рис. 3. Зміни якісного складу ефірної олії у процесі очищення
У процесі очищення ефірної олії Промінь екстрагується у перші 40 хвилин
хмелю
методом
парової
відгонки технологічного
процесу,
а
при
спостерігалася деяка тенденція зміни її використанні шишок хмелю сорту Клонбіохімічного складу. Кількість мірцену 18 - у перші 25 хвилин.
зростала у абсолютних величинах до 5% 3. За однакових умов очищення загальний
та у відсотковому значенні відповідно на вихід ефірної олії вищий за використання
7,01 та 11,6%, кількість фарнезену також в якості сорбенту шишок хмелю сорту
збільшувалася, відповідно, на 17,84 та Промінь, який склав 77,70% від
13,23%. Напротивагу цим компонентам початкової кількості полімеризованої олії,
кількісний вміст каріофілену та гумулену а за використання шишок хмелю сорту
зменшувався.
Клон-18 – 51,94%.
4. Встановлено, що у процесі очищення
ВИСНОВКИ
1. Для
очищення
частково частково полімеризованої ефірної олії
полімеризованої ефірної олії хмелю кількість мірцену зростає у відсотковому
можливо використовувати у якості значенні відповідно на 7,01 та 11,6%,
сорбенту шишки хмелю нестандартної кількість фарнезену також збільшується
якості.
відповідно на 17,84 та 13,23%, але
2. Встановлено, що 96,65% та 92,99% зменшується кількісний вміст каріофілену
коливання показників виходу ефірної олії та гумулену.
хмелю у процесі очищення зумовлено 5. Дослідження по очищенню частково
тривалістю часу термічної обробки. полімеризованої ефірної олії хмелю
Доведено, що більша частина ефірної олії необхідно продовжити з використанням
при використанні шишок хмелю сорту інших сорбентів.
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ІННОВАЦІЇ В ЛУЧНОМ КОРМОВИРОБНИЦТВІ ЗОНИ ПОЛІССЯ
Вишневська О.В., кандидат с.-г. наук, с.н.с., Дідківський С.Ю., Маркіна О.В,
Мельниченко А.М., наукові співробітники,
Інститут сільського господарства Полісся НААН, м.Житомир
Інноваційна
модель
розвитку
сучасного кормовиробництва повинна
забезпечувати виробництво кормів із
заданими параметрами якості та більш
повну реалізацію генетичного потенціалу
культур за різних погодних умов
вегетації, високий рівень рентабельності,
ресурсо- та енергозбереженні.
Відповідно до цієї вимоги нами
використано нові підходи в створенні та
догляду кормових угідь, що дасть змогу
раціонально використовувати природні
ресурси зони та повертати в виробництво
еродовані та виведені з обробітку землі.
Вони базуються на підборі нових більш
адаптованих видів трав та подальшої
оптимізації системи удобрення.
В кормовиробництві, найдешевший
корм отримують з поліпшених природних
кормових угідь. Саме тому головною
передумовою структурної перебудови
галузі зони, має бути розширення їх
посівів за удосконаленими адаптованими
до сучасних екологічних та економічних
умов.
Підвищення
стійкості
агроекосистем, зменшення їх залежності
від погодних умов дуже важливо,
оскільки різке зниження продуктивності
їх навіть в один екстремальний рік, може
привести до самих негативних наслідків
(зростання забурʼяненості ценозів, нестача
кормів, зниження продуктивності тварин).
Для
керування
продукційним,
середопокращувальним
і
ресурсовідновлюваним
потенціалом
кормових
угідь
нами
постійно
розробляються
та
удосконалюються
технології їх створення та догляду за
ними. Враховуючи те, що можливості
техногенної
оптимізації
факторів
зовнішнього середовища дуже обмежені,
тому збільшення екологічної стійкості
проходить
шляхом
підвищення
витривалості
самих
культур
через
біологічні особливості видів і сортів,

конструювання
екологічно
сталих
агроценозів, збільшення видового та
сортового складу.
Іноваційним підходом в створенні
культурних кормових угідь є нова модель,
до складу якої введено посухостійкі
злакові компоненти та бобові, які дають
вищі та стійкіші по роках урожаї кормової
маси, збалансованої по сирому протеїну і
вуглеводам, ніж їх одновидові посіви. За
нашими спостереженнями за останні
десять років найбільш продуктивним та
витривалішим до стресових умов серед
злакових культур виявилась костриця
очеретяна. Добре адаптувалась в нашій
зоні також новий для нас вид злакової
трави пирій сизий. Серед бобових культур
високоврожайними та витривалими є
лядвенець рогатий та галега східна. Тому і
в новостворений ценоз до компонентного
складу було введено ці виділені вити трав
: костриця очеретяна 7 кг/га + пирій сизий
7 кг/га + лядвенець рогатий 4 кг/га +
конюшина лучна 5 кг /га + галега східна 6
кг/га мав найбільшу врожайність.
Для
подовження
терміну
використання
кормових
угідь
без
зниження їх поживної цінності необхідно
створювати умови для росту і розвитку
найцінніших компонентів сумішок –
бобових. Для цього науковці розглянули
багато способів (підсівання раз на 3-4
роки, зменшення норм висіву злакових
компонентів, збільшення норми висіву
бобових культур, насичення різними
видами бобових компонентів, висівання
смугами через два ряди та ін..) [1-4]. Нами
випробувано
та
рекомендовано
в
виробництво новий шлях оптимізації умов
росту та розвитку бобових компонентів в
багаторічних агроценозах спосіб сівби:
бобово-злакові трави висіваються окремо
по 3 ряди смугами, що дозволяє
збільшити продуктивність виділеного
ценозу на 25% в порівнянні з традиційним
способом посіву сумішок - суцільним.
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Урожай зеленої маси

37,6

26,9

25,2

т/га

20,2

13,5

2012

12,8

213

середнє

Урожай сухої маси

т/га

9,7
7,7

6,8
5,9
4,1

2012

3,9

213

середнє

Рис. 1 Особливості формування кормової продуктивність бобово-злакової сумішки
залежно від способу посіву та системи удобрення, 2012-2013 рр.
Важливим резервом підвищення
врожайності
сільськогосподарських
культур є застосування бактеріальних
препаратів, рідких мінеральних добрив та
регуляторів росту. Необхідність цих
агроприйомів очевидна, особливо, якщо
врахувати, що рослини використовують
не більше 24-45 % азоту, 10-33 % –
фосфору, 25-77 % – калію, які внесено з
стандартними мінеральними добривами.
До того ж використання біопрепаратів для
азотфіксації рослин, безпечно для людей,
не забруднює довкілля, відновлює й
зберігає родючість ґрунту та сприяє
одержанню дешевої екологічно чистої
продукції.
Позакореневе
листкове
Житомир – 2016

підживлення може бути інструментом
ціленаправленого впливу на розвиток
рослин,
забезпечуючи
оптимальний
розвиток фізіологічних процесів. Поперше поживні елементи з добрив
незавжди доступні в повній мірі, особливо
при пересиханні ґрунту рухливість макро
та мікроелементів значно уповільнюється.
Засвоєння елементів живлення також
знаходиться в залежності від рН ґрунту,
перепадів температур (особливо при їх
пониженні), вмісту гумусу, механічного
складу та інших факторів, які можуть
призводити до стресів. По-друге, фон
удобрення може бути не збалансований по
макро
та
мікроелементам.
Так
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відбувається при внесенні добрив без
врахування
аналізу
ґрунту;
при
підживленні азотними добривами навесні;
при неврахуванні чутливості кожної
культури до деяких елементів живлення.
По-третє, у кожної культури є фази, коли
іде формування продуктивних органів
(колоса, качана, кошика тащо). При
оптимальному
та
повноцінному
забезпеченні елементами живлення в цей
період, рослини продукують найвищий
урожай. Але з погіршенням умов
живлення через ґрунт або стану рослин це
стає не можливим [5].
Тому для оптимізації системи
удобрення кормових угідь ми застосували
біологічні препарати та рідкі мінеральні
добрива на фоні основного мінерального
удобрення Р60К90.
При
використанні
біологічного
елементу (інокуляція бобових культур
препаратом ризогумін (300 г/га) з
азотфіксуючими бактеріями Rhizobium
leguminosarum
штам
31
Інституту
сільськогосподарської
мікробіології
НААН) досягли збільшення врожайності
травостою на 15% при вирощуванні
традиційним суцільним способом та на
25% за новим способом посіву – смугами
через три ряди. Врожай відповідно
становив 22,8 т/га зеленої або 6,5 сухої
маси та 18,8 або 5,2 т/га.
В свою чергу використання рідких
мінеральних добрив для позакореневого
(листкового)
підживлення,
після
відростання навесні та кожного укосу,
блоки; випадков
0,023 е; 0,11
варіантроки;
0,05

вплив
варіанту;
0,063

~25~
забезпечило
на
24%
збільшення
надходження корму. Врожай в середньому
за два роки становив 18,8-18,9 т/га зеленої
або 5,2-5,8 т/га сухої маси. Проте
необхідно відмітити, що ефект отримали
тільки при проведенні підживлення
добривами до складу яких введено азот,
фосфор і калій (Інтермаг-Опті- 2л/га).
Застосування мінеральних рідких добрив
зі складом фосфор і калій не забезпечило
зростання продуктивності рослин.
Комплексне
використання
біоінокуляції препаратом ризогумін і
позакореневого
підживлення
мінеральними рідкими добривами зі
складом NРК (Інтермаг-Опті) дозволило
підняти продуктивність рослин лише на
2% за суцільним способом посіву та на
67% за смуговим способом посіву.
Відповідно вражай становив 20,2 т/га
зеленої або 5,9 сухої маси та 25,2 та 6,8
т/га.
Таким чином введення нових
елементів, а саме - компонентний склад,
спосіб сівби, оптимізована система
удобрення,
при
створенні
високопродуктивних
кормових
угідь
забезпечило найвищу врожайність 25,2
т/га зеленої або 6,8 сухої маси, кормових
одиниць 6,83, перетравного протеїну 0,70
т/га
та
коефіцієнт
конкурентоспроможності технології на
рівні 1,57. Дана оптимізована технологія
дозволила
знизити
залежність
їх
продуктивності від погодних умов на 25%
(рис. 1).
генотипи випадко
роки;
ве; 0,19
0,05

вплив
варіанту;
0,123

блоки;
0,05
вплив
середов
ища;
0,59

вплив
середови
ща; 0,75

А

Б

Рис. 1. Адаптивність бобово-злакових травосумішок висіяних в а) сумішах, б) смугами
2012-2013 рр.
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Новим перспективним напрямком по
удосконаленню технологічних процесів
виробництва кормів є включення в
технологічні проекти нанобіопрепаратів.
Використання нанопрепаратів є реальним
світовим
досягненням
вітчизняних
дослідників.
Нанобіотехнологія
(Nanobiotechnology)
базується
на
розумінні того, що об’єкти розміром
менше 100 нанометрів мають абсолютно
інші фізичні, хімічні й електричні
властивості, ніж такі ж об’єкти більшого
розміру. Встановлено, що при зменшенні
розмірів частинок до 100-10 нанометрів і
менше істотно змінюються механічні,
каталітичні,
адсорбційні
та
інші
властивості матеріалів, оскільки поведінка
наночастинок підпорядковується законам
квантової механіки [6]. Використання
нанобіопрепаратів забезпечує збільшення
врожаю на 20-35%, підвищує стійкість
рослин
до
хвороб.
Одночасно
відзначається
підвищення
адаптації
рослин до стресових умов і поліпшується
якість сільськогосподарської продукції
[7].
Тобто,
основна
роль
нанобіопрепаратів полягає в тому що на
інформаційному рівні клітини сприяють
більш повній реалізації генетичного
потенціалу рослин і це робить їх
основними конкурентами технологіям з
використанням
геномодифікованих
рослин.
Тому, для підняття продуктивності
багаторічних різностиглих травосумішок
пасовищного конвеєру до основного фону
живлення
Р30К60,
N60Р30К60,
N(30+30+30)Р30К60 з підживленням рідкими
мінеральними
добривами
«Росток»
Плодоношення (P2O5-100, К2О-200, SO3 –
5, Fe – 0,5, Mn – 2, B – 0,75, Zn – 0,6, Cu –
0,6, Mo – 0,06 г/л) – норма внесення 2л/га
та «Росток» Макро (N – 60, Р2О5 – 120,
K2О-60, MgO – 0,2, SO3 - 10, Fe – 1,4, Mn 1, B – 0,2, Zn – 2,2, Cu – 2,5, Mo – 0,05
г/л.) – норма внесення 2 л/га проводили
випробовування нанопрепарату «Сизам»
норма внесенні 25 мг/га.
В середньому за 2014-2015 роки
досліджень
врожай
багаторічних
різностиглих травосумішок на контролі
складав 9,2-10,0 т/га зеленої маси та 2,5-
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2,7 т/га сухої маси (внаслідок складних
погодних умов, кількість опадів становила
2014р.-258
та
2015р-216
мм
за
вегетаційний
період
при середньо
багаторічних 412 мм, рослини мали
низьку продуктивність) (табл. 1).
Застосування основних мінеральних
добрив коефіцієнт ефективної дії на рівні
1,40-3,40 і забезпечили врожайність на
рівні 13,6-33,0 т/га зеленої або 3,8-6,9 т/га
сухої маси.
Додавання
до
удобрення
позакореневого підживлення рідкими
мінеральними добривами зі складом РК
(Росток «Плодоношення») дозволили
збільшити
врожай
на
10-57%
з
відповідними КЕ – 1,10-1,57. Врожай
відповідно становив 17,5-36,4 т/га зеленої
або 4,7 8,4 т/га сухої маси.
Використання рідких мінеральних
добрив зі складом NРК на фоні основного
мінерального
удобрення
для
позакореневого підживлення забезпечило
зростання врожаю на 10-52%, з
відповідним КЕ -1,10-1,52. При цьому
кормова продуктивність становила 16,241,2 т/га зеленої або 4,7-8,3 т/га сухої
маси.
Введення в технологічний процес
нанобіпрепарату в свою чергу дозволило
збільшити
продуктивність
кормових
ценозів.
Особливо
високий
ефект
отримали при комплексному підживленні
з рідкими мінеральними добривами зі
складом РК коефіцієнт ефективності
становив 1,08-1,46, зі складом NРК
відповідно 1,02-1,43. Застосування нового
елементу
дозволило
підняти
продуктивність рослин до 13,2- 15,1 т/га
зеленої або 3,4-3,9 т/га сухої маси. В
комплексі з основним удобренням та
позакореневим підживленням рідкими
мінеральними
добривами
дозволили
підняти продуктивність до показників
15,6-49,1 т/га зеленої або 4,5-9,6 т/га сухої
маси, що до 5 раз вище за абсолютний
контроль.
Таким чином використання нових
елементів в технологічних процесах
дозволяю
керувати
продукційним
процесом в різних вегетаційних умовах
забезпечуючи ріст врожайності культур.
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Таблиця 1 - Особливості формування кормової продуктивності багаторічних
травосумішок різної групи стиглості залежно від системи удобрення, 2014-2015 рр.

пізньостигла

середньостигла

ранньостигла

пізньостигла

середньостигла

Варіант удобрення

ранньостигла

Урожай зеленої маси,
Урожай сухої маси, т/га
т/га
травосумішки
коефіцієнт
ефективного
використання
добрив

основне мінеральне удобрення
Без добрив (контроль),
9,7
10
9,2
2,6
2,7
2,5
Р30К60,
13,6
14,7
14,7
3,8
4,1
4,1
1,40 1,47 1,60
N60Р30К60,
25,8
25,2
22,5
6,9
6,7
6
2,66 2,52 2,45
N90Р30К60,
33
31,5
27,4
6,9
6,6
5,8
3,40 3,15 2,98
позакореневе підживлення рідкими мінеральними добривами РК
Без добрив + підживлення РК,
8,7
10,7
9,8
2,6
3,2
2,9
0,90 1,07 1,07
Р30К60 + підживлення РК,
21,4
19,2
17,5
5,7
5,2
4,7
1,57 1,31 1,19
N60Р30К60 + підживлення РК,
28,6
27,2
23,4
6,1
5,8
5
1,11 1,08 1,04
N90Р30К60 + підживлення РК,
36,4
35
30,3
8,4
8,1
7
1,10 1,11 1,11
позакореневе підживлення рідкими мінеральними добривами NРК
Без добрив + підживлення NPK,
14
13,7
12,9
3,7
3,7
3,5
1,44 1,37 1,40
Р30К60 + підживлення NPK,
20,7
18,7
16,2
6
5,5
4,7
1,52 1,27 1,10
N60Р30К60 + підживлення NPK,
29,3
30,7
28,8
6,7
7,1
6,6
1,14 1,22 1,28
N90Р30К60 + підживлення NPK.
40,9
41,2
33,2
8,2
8,3
6,7
1,24 1,31 1,21
позакореневе підживлення нанобіопрепаратом Сизам
Без добрив + нано
13,8
11
10,5
3,9
3,2
3
1,42 1,10 1,14
Р30К60 + Н
15,8
15,7
14,5
3,9
3,8
3,6
1,16 1,07 0,99
N60Р30К60 + Н
25,3
25,5
22,5
6,2
6,2
5,5
0,98 1,01 1,00
N90Р30К60+ Н
39,8
32,3
29,1
7,9
6,5
5,8
1,21 1,03 1,06
позакореневе підживлення комплексом рідкими мінеральними добривами РК+ нанопрепарат
Без добрив + підживлення РК +
15,1
14,3
13,2
3,9
3,7
3,4
1,74 1,34 1,35
нано
Р30К60 + підживлення РК + Н
18,5
17,7
15,6
5,3
5,2
4,5
0,86 0,92 0,89
N60Р30К60 + підживлення РК + Н
41,8
35
27,7
9,6
8,2
6,4
1,46 1,29 1,18
N90Р30К60 + підживлення РК + Н
49,3
39,5
32,7
11
8,6
7,3
1,35 1,13 1,08
позакореневе підживлення комплексом рідкими мінеральними добривами NРК+ нанопрепарат
Без добрив + підживлення
14,1
14
13,2
3,8
3,7
3,5
1,01 1,02 1,02
NPK+Н
Р30К60 + підживлення NPK + Н
28,9
19,2
17,9
8,1
5,4
5
1,40 1,03 1,10
N60Р30К60 + підживлення РК + Н
41,8
35
27,7
9,6
8,2
6,4
1,43 1,14 0,96
N90Р30К60 + підживлення NPK+ Н 44,1
43,2
38,4
8,9
8,8
7,8
1,08 1,05 1,16
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УДК.633.3:633.8
НОВИЙ ПОГЛЯД В ПЕРСПЕКТИВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
О.В. Вишневська, к.с.-г.н. с.н.с., Т. Ф. Дмитренко, І. В. Тугуєва, Л. І. Вейко,
наукові співробітники
Інститут сільського господарства Полісся НААН, м. Житомир
Вступ.
Актуальним
питанням
сьогодення є розробка технологічних
проектів,
які
включають
прийоми
вирощування
та
використання
біосировини з багаторічних трав, як
альтернативних джерел відновлюваної
енергії [1]. Це ще один крок до вирішення
проблеми збільшення площ під кормовим
культурами, які в свою чергу дадуть
поштовх розвитку тваринництва та
збільшенню продуктивності сівозмін.
Відновлення та розширення площ під
багаторічними
травами
дозволить
Житомир – 2016

ефективно використовувати виведені з
обробітку угіддя, дасть змогу збільшити
виробництво насіння багаторічних трав,
надлишки якого можна експортувати.
Також цей процес позитивно вплине на
зайнятість населення у селах, буде
сприяти покращенню екологічного стану
ґрунтів за рахунок фітомеліоративних
властивостей трав, спонукати до підйому
виробництво альтернативних органічних
добрив.
Комплекс
цих
взаємодій
направлені на одну ціль – забезпечити
енергонезалежність держави [2,3].
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Новизна роботи полягає у пошуку
можливостей
значного
розширення
діапазону промислового застосування
сільськогосподарських культур, шляхів
використання виведених з інтенсивного
обробітку земель.
Мета роботи полягає у вивченні
технологічних аспектів вирощування
адаптованих до умов Полісся рослинних
джерел вегетативної біомаси, у визначенні
емпіричного виходу біогазу з цієї
сировини та у встановленні умісту
поживних елементів у перероблених
органічних рештках. В свою чергу, дані
дослідження
сформують
базу
для
розробки
сучасних
індустріальних
енергоощадних технологій вирощування
високостебельних багаторічних культур з
надійною
системою
насінництва.
Результати
цього
експерименту
у
подальшому
будуть
основою
для
інтегрального
та
комбінованого
використання травостоїв на кормові,
технічні та фармакологічні цілі тощо.
Методи досліджень: Дослідження
проводили протягом 2011-2015 рр. на
дослідному полі Інституту сільського
господарства Полісся НААН на дерновосередньопідзолистому супіщаному ґрунті.
Об’єктом досліджень був вихід
вегетативної
маси
злакових
і
нетрадиційних багаторічних трав, їх
хімічний склад і емпіричний вихід
біогазу. У досліді застосовано три фони
удобрення
культур:
контроль
(без
добрив); N30Р60К90, N90+30Р60К90.
Емпіричне
визначення
виходу
біогазу визначали згідно розрахунків
запропонованими В.М. Павліським, Ю.П.
Нагірним [4]. Методика зброджування
органічної речовини вегетативних джерел
проводилась за регламентом СОУ ЖКГ
10.09-014:2010
«Побутові
відходи.
Технологія
перероблення
органічної
речовини, що є у складі побутових
відходів».
Методика
проведення
досліджень та агротехніка вирощування
культур – загальноприйнята для умов
Полісся.
Аналітичний
супровід
досліджень здійснювався згідно чинних
методик та нормативної документації на
методи випробувань.
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Основний
матеріал.
За
результатами досліджень встановлено, що
традиційні багаторічні злакові трави
здатні забезпечити біогазові установки
сировиною у рік на рівні 11,2-27,0 т/га
зеленої маси або 4,6-11,7 т/га у
перерахунку
на
суху
речовину;
нетрадиційні багаторічні культури – 15,3100,0 т/га та 5,5-25,8 т/га відповідно (табл.
1) [5].
Застосування оптимізованої системи
мінеральних добрив при вирощуванні
багаторічних злакових трав сприяє їх
росту і продуктивності у порівнянні з
контролем. Так, за рахунок використання
удобрення вихід вегетативної маси
багаторічних трав збільшився на 18-96 %.
При збиранні отави багаторічних злакових
трав встановлена післядія добрив, яка
забезпечила зростання врожайності на 778 %, залежно від системи удобрення та
культури. Роздрібне внесення азотних
добрив (N90Р60К90 на початку вегетації та
N30 у підживлення в фазі кущіння), у
середньому
за
роки
досліджень,
забезпечила підвищення продуктивності з
коефіцієнтом ефективності на рівні 1,281,96 порівняно до контролю та 1,07-1,53 –
до варіантів з внесенням мінеральних
добрив за нормою N30Р60К90.
Емпіричним шляхом встановлено,
що
багаторічні
злакові
трави
забезпечують фактичний вихід біогазу з
гектара в сумі за два укоси на рівні 14303679 м3, метану - 722-1857 м3. За
аналогічних
умов,
енергетична
продуктивність нетрадиційних культур
становить: біогазу – 2299-9337 м3/га,
метану – 1161-4715 м3/га [6,7].
При середньозваженій вартості у
Європі біометану у 4830-7590 грн. за 1000
м3 (210-330 €/1000 м3), правильно
підібрані багаторічні злакові трави у зоні
Полісся здатні формувати біомасу, ціна
якої при реалізації біогазу складе 3487,268969,3 грн. за 1000 м3 та при реалізації
біометану – 5479,98-14094,6 грн. за 1000
м3. В свою чергу, вартість біогазу та
біометану з нетрадиційних багаторічних
трав буде сягати відповідно 5607,6322773,45 грн. та 8811,99-35786,55 грн. за
1000 м3 [8].
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Таблиця 1 - Особливості формування продуктивного та енергетичного потенціалу
багаторічних трав, як вегетативних поновлюваних джерел енергії, середнє за 2011-2015 рр.
Продуктивність

Культура

Сіда
багаторічна
Сильфій
пронизанол.
Галега
східна
Костриця
очеретяна
Грястиця
збірна
Пирій
сизий
Тимофіївка
лучна
Стоколос
безостий
Очеретянка
звичайна

Норма
добрив
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Фактичні значення вмісту
теплової енергії,
зеленої
що перетворюється біогазу
метану
сухої маси
маси
в біогаз Емф,
Vф, m3 Vмф, m3
МДж/кг
14,4
5,2
10.04
0,478
0,241
18,6
6,3
10,12
0,482
0,243
21,5
6,8
10,23
0,487
0246
56,9
14,3
9,63
0,459
0,232
67,1
17,6
9,61
0,458
0,231
83,6
21,7
9,77
0,465
0,235
26,8
9,8
12,26
0,584
0,295
32,5
9,7
12,52
0,596
0,301
36,7
10,4
12,05
0,574
0,301
10,6
4,6
10,09
0,480
0,243
18,0
7,4
10,10
0,481
0,149
20,8
8,3
9,93
0,473
0,239
13,7
5,1
9,88
0,477
0,241
17,3
6,7
9,88
0,470
0,238
19,9
7,1
9,85
0,469
0,237
15,6
7,6
10,02
0477
0,241
21,8
9,6
10,16
0,484
0,244
27,0
11,7
10,20
0,485
0,245
12,0
5,4
10,27
0,489
0,247
14,7
6,6
10,18
0,485
0,245
17,2
8,7
10,21
0,486
0,245
15,1
6,7
9,98
0,475
0,240
18,1
7,8
9,90
0,472
0,238
23,9
10,6
9,76
0,465
0,235
17,1
6,5
9,98
0,475
0,240
21,1
8,0
10,02
0,477
0,241
25,9
10,3
9,95
0,474
0,239

Вихід з
одиниці
площі
метану
Vмф, m3
1161
1418
1548
3065
3762
4715
1870
1892
1951
722
1163
1283
795
1031
1089
1186
1518
1857
863
1046
1383
1041
1203
1610
1010
1249
1596

Примітка: 1 – Контроль; 2 - N30Р60К90; 3 - N90+30Р60К90
При дослідженні органічних решток
після основного технологічного циклу
отримання біогазу було виявлено, що при
тривалості бродіння біомаси протягом
десяти днів уміст азоту у рештках
становив 0,49-2,58 %; фосфору – 0,14-1,98
%, калію – 0,38-2,64 % залежно від
культури.
При
бродінні
протягом
двадцяти днів спостерігалось підвищення
вмісту азоту у субстраті на 55-453 % не
залежно від культури. Уміст фосфору і
калію в отриманому субстраті за умов
бродіння двадцять днів не змінювався.
На
основі
отриманих
даних
розроблена
концепція
підбору
біосировини з врахуванням її біохімічних
властивостей
та
технологічності
вирощування,
яка
дозволить
використовувати виведені з обробітку
землі зони Полісся, сприятиме трудовій
зайнятості
населення
та
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енергонезалежності держави. Концепція
передбачає використання під багаторічні
злакові трави на насіння незадіяні
земельні площі зони Полісся. Так як в
регіоні існує потреба у залуженні 1380
тис. га земель, які виведені з обробітку, а
для цього потрібно мати 4,5 тис. га
насінників злакових багаторічних трав,
основна продукція з яких може
реалізовуватися для власних потреб і на
експорт. При врожайності на рівні 4,611,7 т/га сухої маси ця біосировина після
обмолоту може використовуватися на
енергетичні
потреби,
забезпечуючи
емпіричний вміст біометану з 1 кг сухої
маси багаторічних злакових трав на рівні
0,235-0,301 м3. При продуктивності сухої
маси багаторічних нетрадиційних трав у
5,2-21,7 т/га, вони формують 0,231-0,246
м3 біометану (табл. 1). Вихід метану з
одиниці площі у злакових багаторічних
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травах становить 722-1857 м3 , у культур відповідно у 722-1857 м3/га та
нетрадиційних – 1161-4715 м3. Дана 1161-4715 м3/га на рік. Перероблений
концепція розроблена вперше в Україні.
субстрат з метантеків раціонально
Висновки. При створенні великих використовувати
як
альтернативне
тваринницьких комплексів для утилізації органічне добриво, яке має високий вміст
гноївки та забезпечення виробництва поживних речовин, а саме: азоту - 0,49власною дешевою енергією доцільно 2,58 %; фосфору – 0,14-1,98 %, калію –
передбачати будівництво біометанових 0,38-2,64 %.
установок. В якості сировини для
Реалізація
концепції
дозволить
метантенків в зоні Полісся пропонується зменшити залежність від імпортованих
використовувати
вегетативну
масу енергоносіїв
у
регіоні,
збільшити
насінників багаторічних трав, які здатні виробництво
насіння
багаторічних
забезпечити
вихід
сухої
маси кормових культур та
площі
під
багаторічних злакових трав на рівні 4,6- кормовими
угіддями,
покращити
11,7 т/га та 5,5-25,8 т/га з нетрадиційних родючість ґрунтів, а відповідно і
багаторічних культур. Що, в свою чергу, рентабельність
агровиробництва,
потенційно формує вихід біометану з сприятиме зайнятості населення.
багаторічних злакових і нетрадиційних
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УДК 353.5
СТАН ҐРУНТІВ ЯК ІНДИКАТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРЩИНИ.
Годовська Т.Б., к.т.н.
Експертний центр «Укрекобіокон», м. Житомир.
Вступ.
Сучасний погляд на концепцію
сталого розвитку передбачає розвиток
цивілізації без нанесення шкоди будьякому поколінню – сучасному або
майбутньому.
Комплексна
програма
реформування укладу життя населення
регіону і країни в цілому повинна
базуватись на зміні суспільної свідомості,
ментальності в більшій мірі, а ніж на зміні
господарських механізмів.
У травні 2001 року на зустрічі
Європейської Ради в Гетенбурзі була
прийнята Стратегія Європейського Союзу
щодо сталого розвитку.
У
Стратегії
були
визначені
довготермінові цілі та завдання і
визначені пріоритетні сфери для дій, а
саме зміна клімату, здоров’я, природні
ресурси,
система
транспорту
та
використання земель.
Впровадження форм і методів
економічної діяльності, що відповідають
за розвиток регіонів, в розвинутих країнах
будується на науково обґрунтованих і
ефективних управлінських рішеннях по
кожному класу чинників, що відповідають
за екологічну небезпеку.
Обґрунтування методів досягнення
екологічної безпеки процесів виробництва
і споживання, ресурсозбереження і
мінімізації
екологічних
ризиків
у
виробничій діяльність базується на
визначенні
економічної
доцільність
витрат та мінімізації техногенного впливу
на довкілля.
Однак, сучасні проблеми охорони
довкілля вже давно вийшли за межі
вказаних вище підходів. Про кардинальні
Житомир – 2016

зміни у парадигмі розвитку суспільства
свідчать останні прийняті нормативноправові акти у в’язку з підписанням Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС.
Імперативом, в даному випадку, є
формування в країні як єдиної екологічної
політики так і спеціалізованих стратегій
сталого
розвитку
територій.
Без
об’єднання зусиль наукових установ та
виробничих
потужностей,
освітніх
закладів, фахівців, експертів в галузі
екологічної безпеки, виконання цих
надважливих програм неможливо.
Мета даної роботи полягає в
обґрунтуванні
нових підходів
при
розробки
регіональних
програм
ефективного
впровадження
системи
індикаторів екологічного виміру сталого
розвитку щодо стану ґрунтів регіону.
Виклад основного матеріалу.
Для
прийняття
ефективних
управлінських рішень як на державному,
так і на регіональному рівнях для
попередження негативних наслідків у всіх
сферах життєдіяльності суспільства, вкрай
важливо проведення ґрунтовного аналізу
та оцінка процесів безпекової діяльності.
Міжнародні інституції, усвідомлюючи
важливість таких оцінок, публікують
результати моніторингових спостережень,
та у своїх публікаціях наголошують на
можливих викликах у безпековому
напрямку. Урядовці в розвинутих країнах
використовують показники, наприклад,
індекс людського розвитку, глобальний
індекс людського розвитку, глобальний
індекс інновацій, індекс свободи ведення
бізнесу тощо, для формування державної
політики,
зміцнення
конкурентних

Збірник статей конференції
переваг та забезпечення національної
безпеки. Відповідно до методології
визначення
показників,
дослідження
проводяться
на
національному,
регіональному, галузевому та місцевому
рівнях.
В Україні не створена система
індикаторів для комплексної оцінки
екологічної складової сталого розвитку як
держави, так і регіонів. В Законі України
«Про
основні
засади
(стратегію)
державної екологічної політики України
на період до 2020 року» наголошується,
що
«антропогенне
і
техногенне
навантаження на навколишнє природне
середовище в Україні у кілька разів
перевищує відповідні показники у
розвинутих країнах світу» [1].
Перехід до сталого розвитку регіону
потребує скоординованих дій у всіх
сферах життя суспільства, адекватної
переорієнтації соціальних, економічних та
екологічних
інститутів
держави,
регулююча
роль,
якого
в
таких
перетвореннях є фундаментальною.
Різновид
регіонів
потребує
безумовного обліку їх специфіки у
визначенні та проведенні в життя стратегії
сталого розвитку. В цих умовах зростає
значення регіональних виконавчих та
представницьких органів влади, які
зможуть ефективно використати всі
форми та методи державного впливу для
забезпечення позитивної динаміки в
соціально-економічній сфері, рішення
стратегічних задач по перетворенню
регіону в сталу саморозвинуту систему.
Для оцінки успіхів сталого розвитку
на міждержавному рівні держави – члени
ЄС
використовують
15
провідних
індикаторів (Неаd Іпdісаtors: Н1-Н15),
серед яких пріоритетними є показники
економічного зростання, зайнятості та
соціального прогресу[2]. Індикатори
екологічної складової сталого розвитку
держав ЄС (Н9-Н15) оцінюються за
наступними показниками
Зниження емісій парникових газів
Зниження забрудненості повітря,
підтримання якості повітря на
довгостроковий період.
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Поліпшення транспортних послуг
та доступу до місць праці, освіти,
відпочинку та послуг.
Поліпшення якості річок.
Подолання довгострокової
тенденції деградації до зниження на
сільськогосподарських та інших землях
Повторне використання земель з
метою захисту цілинних земель та
відродження урбанізованих земель
Перехід від розміщення відходів до
їх мінімізації, вторинного використання,
циклічне використання ресурсів.
Наведений перелік свідчить про
пріоритетну увагу до стану ґрунтів.
За період 2014-2015 років в
Житомирській
області
прийняті
нормативно-правові
акти
щодо
програмних засад розвитку регіону:
Стратегія розвитку Житомирської області
на період до 2020 року, План заходів на
2015-2017 роки з реалізації Стратегії
розвитку Житомирської області на період
до 2020 року, Програма економічного і
соціального
розвитку
Житомирської
області
на
2015
рік,
Програма
економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2014 рік [3].
Аналіз вищенаведених програмних
засад свідчить про наступне:
1.
У 2014 році на проведення
вишукувальних робіт, розробку проектної
документації та рекультивацію
порушених земель та на проведення
вишукувальних робіт, розробку проектної
документації та консервацію
деградованих малопродуктивних угідь
впродовж 2014 року кошти не виділялися.
2.
Виконані у 2014 році роботи з
будівництва 9 об’єктів ПГС на території
Овруцького району, розроблений проект
будівництва ПГС на території
Зарічанської сільради Житомирського
району проведення вишукувальних робіт,
розробка проектної документації та
будівництво і реконструкція.
Профінансовані зазначені заходи - з
обласного бюджету 500,00 тис грн, з
інших джерел фінансування – 34,6 тис.
грн.
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3.
Для виконання робіт з поліпшення
сільськогосподарських угідь у 2014 році
на площі 40 га в межах Володарсько Волинського району використано 264,3
тис. грн з місцевого бюджету.
4.
За 9 місяців 2015 року Виконані
роботи з рекультивації порушених земель
на території Володарсько-Волинського
району за рахунок місцевого бюджету в
розмірі 170,1 тис. грн.
5.
За три квартали 2015 року частково
профінансовані ( 50 тис. грн із
запланованих 899,0 тис. грн) заходи із
захисту від ерозії земель СловечанськоОвруцького кряжу на території Бігунської
сільської ради Овруцького району.
6.
Для виконання робіт, станом на 1
жовтня 2015року, із поліпшення
сільськогосподарських угідь загальною
площею 50 га на території Малинського
району використано 159,1 тис. грн з
місцевого бюджету.
Що стосується аналізу Стратегії
розвитку Житомирської області на період
до 2020 року, то програмних заходів щодо
охорони
земель
не
передбачено.
Відсутність оцінки щодо тенденції
деградації земель сільськогосподарського
призначення, захисту цілинних земель та
відродження урбанізованих земель у в
зв’язку із шкідливим антропогенним
впливом, як відомо,
завдає ґрунтам
величезної, інколи непоправної шкоди.
Втручання людини у природні процеси
різко зростає і може спричиняти зміну
режиму ґрунтових і підземних вод у цілих
регіонах, поверхневого стоку, структури
ґрунтів,
інтенсифікацію
ерозійних
процесів, активізацію геохімічних та
хімічних процесів у атмосфері, гідросфері
та літосфері, зміни мікроклімату тощо.
Впровадження та використання
індикаторів сталого розвитку пов’язано з
певними труднощами та обмеженнями. На
ефективність та успіх їх впровадження
впливають наступні фактори:
- недосконалість методики розробки
програм сталого розвитку регіону,
- якість та дефіцит даних,
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- поняття про цінності, які склались у
певних груп населення, наприклад
релігійних,
- період часу, який потребується для
якісного розвитку,
- недостатня повнота розроблених
індикаторів.
Житомирщині, окрім індикаторів
(екологічного виміру сталого розвитку),
що використовуються в країнах ЄС і які
доцільно адаптувати до особливості
регіону,
додатково
запропонувати
наступні індикатори розвитку області:
1.
Демографічне навантаження.
2.
Демографічна структура.
3.
Тривалість життя.
4.
Індекс забруднення повітря.
5.
Індекс забруднення води.
6.
Утворення відходів та рівень
механізованої переробки відходів.
7.
Рівень шумового забруднення.
8.
Рівень радіаційного забруднення.
9.
Площі вилучених забруднених
земель з с/г обігу, оцінка деградації
земель.
10.
Відродження урбанізованих
земель.
Одним із заходів щодо наповнення
інформаційної складової для розробки
індикаторів – є екологічний моніторинг
земель. З метою визначення фактичного
стану використання земель та змін, що
відбуваються, обґрунтування пропозицій
щодо їх оптимального використання,
своєчасного виявлення змін, їх оцінки,
відвернення та ліквідації наслідків
негативних процесів, вжиття заходів
впливу у разі виявлення порушень при
використанні було видано Розпорядження
голови обласної державної адміністрації
02.10.2015 № 332 «Про здійснення
моніторингу стану використання земель
[3].
Як зазначено у Розпорядженні,
об’єктами
моніторингу,
стану
використання земель є всі землі,
розташовані в межах адміністративнотериторіальних одиниць незалежно від
форми власності. Моніторинг земель
складається
із:
систематичних
спостережень
за
станом
земель
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(агрохімічна паспортизація земельних
ділянок,
зйомка,
обстеження
і
вишукування, а також проведення оцінки
земель); процесів, пов'язаних із змінами
родючості ґрунтів (розвиток водної і
вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення
структури
ґрунту,
заболочення
і
засолення),
заростанням
сільськогосподарських
угідь,
забрудненням
земель
пестицидами,
важкими металами, радіонуклідами та
іншими
токсичними
речовинами;
спостереження за станом берегових ліній
річок,
озер,
заток,
водосховищ,
гідротехнічних
споруд;
процесів,
пов'язаних із утворенням ярів, зсувів
сельовими
потоками,
землетрусами,
карстовими, кріогенними та іншими
явищами.
Увага до стану земельних ресурсів
обумовлюється
тим,
що
протягом
останніх десятирічь відбулося значне
погіршення ґрунту та усвідомлення
зростання негативних процесів у разі
невжиття превентивних заходів.
Регіональна політика в напрямку
збереження
довкілля
та
здоров’я
населення має встановлювати вимоги до
ідентифікації, опису та доступу до
результатів впливу програм соціальноекономічного розвитку регіону на
деградаційні
процеси;
вимоги
до
землекористувачів щодо необхідності
запровадження
попереджувальних
заходів, якщо в результаті їх діяльності
може бути завдано значної шкоди ґрунту;
ідентифікація зон із ризиком виникнення
ерозії ґрунту, засолення, зменшення
вмісту органічних речовин, зсувів та
розробки
національної
програми
запобіжних заходів; встановити ліміти
викидів в ґрунт забруднюючих речовин, з
метою уникнення їх накопичення в ґрунті,
що спричиняє погіршення якості ґрунту та
створює загрозу для людського здоров’я
та навколишнього середовища; створення
реєстру забруднених територій, звітів про
стан ґрунту та розробка національної
стратегії для відновлення забруднених
територій [4].
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Висновки.
1. Парадигма стратегії сталого розвитку
регіону – це досягнення гармонійної
збалансованості
співіснування
природного середовища, держави, громад
на
основі
екологічно
орієнтованої
економічної політики, інтегрованої в
глобальні
процеси
економіки,
забезпечення
національної
безпеки
держави за допомогою імплементації
законодавства України до законодавства
ЄС та рівноправного міжнародного
співробітництва.
2. При створенні системи екологічної
безпеки,
пріоритетом
має
бути
розроблення відповідних управлінських
рішень по кожному класу небезпечних
екологічних чинників.
Комплекс цих рішень формує
основні напрями екологічної політики, що
проводиться
державними
органами
законодавчої і виконавчій влади в частині
охорони довкілля. є визначальний при
розвитку системи управління захисту
довкілля і природоохоронної діяльності,
екологічної безпеки і системи контролю.
3. Згідно вимог Стратегії національної
безпеки України, затвердженої Указом
Президента України від 26 травня 2015
року № 287/2015 є організація
розроблення, затвердження регіональної і
місцевих програм на основі екологічного
моніторингу стану довкілля [5].
Забезпечення виконання цих програмних
напрямків – складова успіху побудови
ефективної системи національної безпеки
країни.
Основною
метою
проведення
екологічного моніторингу довкілля є
збирання,
збереження
та
обробка
достовірної та оперативної інформації,
необхідної для розробки заходів із
попередження та зменшення негативних
наслідків змін стану навколишнього
середовища, необхідність координації
діяльності органів виконавчої влади.
Незадовільний стан моніторингу
довкілля
визначено
як
загрозу
національній безпеці в екологічній сфері.
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Постановка проблеми. Родючість
ґрунту є інтегрованим показником
взаємодії
основних
факторів
ґрунтоутворення
та
комплексним
оціночним критерієм його стану. Зручним
і оперативним критерієм стану ґрунту є
вміст в ньому гумусу [1, 2].
Аналіз
останніх
досліджень.
Інтенсивне
використання
ґрунтових
ресурсів України призвело до зниження
потенційної родючості та погіршення
агрофізичних показників ґрунту. Так,
фактичний вміст гумусу в чорноземах
становить 3,5% при оптимальному рівні
4,3% [3]. Критичним же для даного типу
ґрунту вважається його вміст в межах
3,0…3,5% [4].
Згідно із дослідженнями [5, 6, 7]
моделювання гумусного стану можна
провести на основі аналізу динаміки
потоків та запасів вуглецю гумусу в ґрунті
та органічного вуглецю негумусної
природи
(органічних
решток
та
органічних добрив). Проте у проведених
дослідженнях не приділено достатньої
уваги вибору моделі для оцінки гумусного
стану
ґрунтового
середовища
агроекосистем.
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Мета досліджень. Проаналізувати
існуючі моделі для оцінки гумусного
стану
ґрунтового
середовища
агроекосистем та обґрунтувати адекватну
модель динаміки вмісту гумусу в ґрунтах.
Результати досліджень. Для аналізу
зміни гумусового стану ґрунтів протягом
певного періоду часу можна використати,
в залежності від прийнятих допущень, три
моделі динаміки вмісту гумусу: зміна
вмісту гумусу обернено пропорційна
вмісту гумусу і часу; зміна вмісту гумусу
обернено пропорційна вмісту гумусу;
зміна
вмісту
гумусу
обернено
пропорційна часу.
Перша модель побудована на
допущенні, що зміна вмісту гумусу dH dt
обернено пропорційна вмісту гумусу Н і
часу t.
dH
dt

 k Нt Ht ;

(1)

де H – вміст гумусу в родючому шарі
ґрунту, %; t – час, роки; kНt – коефіцієнт
пропорційності за гумусом і часом.
Перепишемо рівняння (1) у вигляді:
dH
Н

  k Нt tdt ; та розв’яжемо його:

Збірник статей конференції

~37~

ln H  ln H 0  

kНt
2

T

2



 T02 ; ln

H



H0

k Нt
2

T

2



 T02 ;

 k
 kНt 2

2
2 
T  T02   ; H  H 0 exp   Нt T  T0   ,

H0
 2

 2

де H0, H – початковий та кінцевий вміст
Визначимо
коефіцієнт
гумусу в родючому шарі ґрунту, %; Т0, Т – пропорційності k Ht на основі даних [5],
початковий та кінцевий час контролю які говорять про те, що з T  1882 року
0
вмісту гумусу, роки.
по T  2013 рік, вміст гумусу зменшився з
H 0  4,17% до H  3,01% :
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Н  4,17 exp  
T  1882   .

2


Друга модель побудована на
допущенні, що зміна вмісту гумусу dH dt
обернено пропорційна вмісту гумусу Н.
dH
 kH H ;
(3)
dt





ln H  ln H 0  k H T  T0 ; ln

H
H0

(2)

де kН – коефіцієнт пропорційності за
гумусом.
Перепишемо рівняння (3) у вигляді:

dH
dt

  k H dt ; та розв’яжемо його:





  k H T  T0 ;





H
H0





 exp   k H T  T0  ;

H  H 0 exp  k H T  T0  .

Визначимо коефіцієнт пропорційності на основі вищенаведених даних:
1
4,17
1
H
3
ln
 2, 4884  10 .
kH 
ln 0 ; k H 
2013  1882 3, 01
T  T0
H
Тоді:
3
Н  4,17 exp  2, 4884  10 T  1882  .

(4)

Третя
модель
побудована
на де kНt – коефіцієнт пропорційності за
допущенні, що зміна вмісту гумусу dH dt часом.
обернено пропорційна часу t.
Перепишемо рівняння (5) у вигляді:
dH
  kt t ;
(5) dH  kt tdt; і розв’яжемо його:
dt
k
k
2
2
2
2
H  H 0   t T  T0 ; H  H 0  t T  T0 .
2
2
Також, на основі вищенаведених даних, визначимо відповідний коефіцієнт
пропорційності:
H Н
4,17  3, 01
6
kt  2 20
;
k

2
 4,5468  10 .
t
2
2
2
T  T0
2013  1882
Тоді:



Н  4,17 





4,5468  10
2

6

T

2

 1882



2

.

(6)
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Залежності (2, 4, 6) у графічній
формі представлені на рис. 1.
На основі аналізу даного графіка
можна стверджувати, що вміст гумусу
знизився в останні роки до 3% (згідно всіх
трьох представлених моделей), що
відповідає реальному гумусному стану
ґрунтового середовища і є критичною
величиною [3, 4]. А самостабілізація (без
внесення органічних речовин) відбудеться
на рівні 1,1 % (згідно моделей, які
передбачають обернено пропорційну
залежність між зміною вмісту гумусу і
вмістом гумусу та часом, а також зміною
вмісту гумусу і вмістом гумусу), або
взагалі відсутня (згідно моделі, яка
передбачає
обернено
пропорційну
залежність між зміною вмісту гумусу і
часом).
На основі [1] є підстави вважати, що
модель,
яка
передбачає
обернено

dX
dt

 kгум П  k мін X ;

(7)

де X – вміст гумусу в ґрунті, т/га; П –
щорічне
надходження
органічної
речовини в ґрунт, т/га рік; kгум –
коефіцієнт
гуміфікації
органічної
речовини, що надходить в ґрунт, відн. од.;
k мін – коефіцієнт щорічної мінералізації
гумусу в ґрунті, відн. од./рік.

Вміст гумусу, %

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1880

пропорційну залежність між зміною
вмісту гумусу і вмістом гумусу є
найбільш реальною, оскільки більшість
природних
процесів
описуються
експоненціальними
залежностями.
Врахувавши надходження органічної
речовини в ґрунт, диференційне рівняння,
що описує зміну гумусу можна записати
наступним чином:

1930

1980

2030

2080

2130

Роки

2180

2230

2280

2330

Зміна гумусу пропорційна вмісту гумусу і часу
Зміна гумусу пропорціна вмісту гумусу
Зміна гумусу пропорційна часу
Рис. 1. Моделі зміни вмісту гумусу в родючому шарі ґрунту
Загальний розв’язок диференційного рівняння (7) матиме вигляд:
dX
k гум П  k мін X

 dt ; 

1
k мін

ln

k гум П  k мін X
k гум П  k мін X 0

k мін П  k мін X   k мін П  k мін X 0  exp  k мін t  ; X 

X 

k гум
k мін
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 t;

k гум
k мін

k гум П  k мін X
k гум П  k мін X 0

 kгум

П 

 k мін

 exp   k мін t  ;



П  X 0  exp   k мін t  ;

П 1  exp  k мін t   X 0 exp  k мін t  .



(8)
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При t  0 вміст гумусу становить
X t  X 0 , а при t   вміст гумусу
становить:
Xt 

k гум

П.

(9)

k мін

Вміст гумусу, т/га

Перевірку моделі динаміки зміни
гумусу виконаємо за даними Г.Я. Чесняка
та М.К. Шикули [5, 7, 8, 9] для сівозміни
із багаторічними травами (див. табл.) та
без багаторічних трав.

Кількість органічної речовини, яку
необхідно
вносити
в
ґрунт
для
компенсації втрат гумусу, можна знайти із
виразу:
(10)
k мін X t  kгум П.
Згідно даних таблиці побудовано
порівняльні графіки (рис. 2), на основі
яких
можна
стверджувати,
що
представлена модель динаміки вмісту
гумусу в родючому прошарку ґрунту є
адекватною та дозволяє виконувати
відповідні розрахунки.

560
540
520
500
480
460
440
420
0

20

40

60
80
Роки
Сівозміна із багаторічними травами (фактичні значення)
Сівозміна без багаторічних трав (фактичні значення)
Сівозміна із багаторічними травами (розрахункові значення)
Сівозміна без багаторічних трав (розрахункові значення)

100

Рис. 2. Порівняння фактичних і розрахункових значень зміни вмісту гумусу
Таблиця Результати перевірки математичної моделі, що описує зміну вмісту гумусу за
даними польового стаціонарного досліду на чорноземі типовому Михайлівської цілини
(прошарок ґрунту до 1м)
Час від початку
розорювання цілини,
років
0
37
52
100

Запаси гумусу в ґрунті (за даними Чесняка Г.Я.), т/га
сівозміна з багаторічними травами

сівозміна без багаторічних трав

548
521
490
466

548
518
465
423

Додаткові вихідні дані

сівозміна з
багаторічними
травами
26,9
0,20
0,0124

сівозміна без
багаторічних трав

Щорічне надходження органічної речовини в ґрунт П, т/га
24,1
Коефіцієнт гуміфікації органічної речовини kгум, відн. од.
0,20
Коефіцієнт щорічної мінералізації гумусу в ґрунті kмін, відн. од.
0,0128
Початковий вміст гумусу в ґрунті X0, т/га
548
Вміст гумусу в ґрунті в усталеному режимі Xt, т/га
433,9
376,6
Час від початку
Розраховано згідно запропонованої моделі, т/га
розорювання цілини,
сівозміна з багаторічними травами
сівозміна без багаторічних трав
років
0
548
548
37
506
483
52
494
465
100
467
424
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Відхилення розрахункових значень вмістом гумусу), або взагалі відсутня
вмісту гумусу від фактичних оцінювалося (згідно моделі, яка передбачає обернено
індексом
детермінації
(квадрат пропорційну залежність між зміною
кореляційного
відношення),
який вмісту гумусу і часом). Представлена
становив для сівозміни із багаторічними модель динаміки вмісту гумусу в
травами 0,938, а для сівозміни без родючому прошарку ґрунту є адекватною
багаторічних трав – 0,87.
та дозволяє виконувати розрахунки вмісту
Висновки. Самостабілізація вмісту гумусу
в
ґрунтах.
Наближення
гумусу у ґрунті (без внесення органічних розрахункових значень вмісту гумусу від
речовин) відбудеться на рівні 1,1 % фактичних значень, оцінене індексом
(згідно моделей, які передбачають детермінації, становить для сівозміни із
обернено пропорційну залежність між багаторічними травами 0,938, а для
зміною вмісту гумусу і вмістом гумусу та сівозміни без багаторічних трав – 0,87.
часом, а також зміною вмісту гумусу і
Список літератури
1. Голуб Г.А. Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистеми /
Г.А. Голуб, С.М. Кухарець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Серія техніка та енергетика АПК. – К., 2014. – Вип. 196,
ч. 2. – С. 20-27.
2. Шикула М.К. Вирощування екологічно безпечної продукції рослинництва в
ґрунтозахисному землеробстві // Відтворення родючості ґрунтів в ґрунтозахисному
землеробстві / За ред. проф. М.К. Шикули. – К.: Оранта, 1998. – С. 453-459.
3. Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства
/ За ред. В.В. Медведєва, М.В. Лісового. – Х.: Штріх, 2001. – 100 с.
4. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты,
задачи / В.В. Медведев. – Х.: ПФ Антиква, 2002. – 428 с.
5. Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні: монографія /
М.К. Шикула, С.С. Антонець, А.Д. Балаєв, та ін.; за ред. М.К. Шикули. – К.: Оранта,
2000. – 389 с.
6. Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві: монографія /
М.К. Шикула, С.С. Антонець, В.О. Андрієнко та ін.; за ред. М.К. Шикули. – К.: Оранта,
1998. – 680 с.
7. Шикула М.К. Біохімічний механізм відтворення гумусу і саморегуляції ґрунтової
родючості / М.К. Шикула, Д.О. Мельничук, Н.М. Рідей, С.П. Роговський // Відтворення
родючості ґрунтів в ґрунтозахисному землеробстві / За ред. проф. М.К. Шикули. – К.:
Оранта, 1998. – С. 453-459.
8. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / В. В. Медведев, Г.Я. Чесняк,
Т.М. Лактіонова та ін.; За ред. В.В. Медведева. – К.: Урожай, 1992. – 248 с.
9. Як зберегти і підвищити родючість чорноземів / За ред. Б.С. Носка, Г.Я. Чесняка. –
К.: Урожай, 1984 – 200 с.
РЕАЛІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИРОВИНИ
Гуреля Віталій Вікторович, к.с.-г.н.
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Постановка задачі. Із розвитком
видобувної промисловості менше уваги
приділялося
можливості
отримувати
енергію з рослинної сировини. Проте
швидка вичерпність запасів видобувних
енергоносіїв спонукає суспільство по-
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новому оцінити енергетичний потенціал
біоенергетичних
культур,
змінити
ставлення до біомаси та фітоенергетики в
цілому. Іншим важливим чинником, який
спонукає Україну до перегляду джерел
отримання енергії є економічно-політична

Збірник статей конференції
ситуація, що склалась останніми роками,
визначальним
аспектом
чого
є
енергозалежність
від
імпортних
енергоджерел таких, як природний газ
тощо.
Територія Поліської зони має
великий ресурс площ, на яких успішно
можна вирощувати енергетичні рослини.
Це дозволяє ефективно використовувати
незайняті малородючі ділянки та задіяти
їх
для
отримання
нового
виду
енергетичної сировини.[1]
Однією
з
головних
переваг
біоенергетики
над
іншими
відновлюваними
джерелами
енергії
полягає в тому, що вона створює
передумови
для
забезпечення
економічного зростання і пов'язаного з

~41~
ним збільшення споживання мінерального
пального (на 1-2% щорічно) без
негативного впливу на навколишнє
середовище. Викиди вуглекислого газу,
що утворюються при спалюванні будьякого
біопалива,
тобто
палива,
отриманого з сировини або відходів
біогенного походження, мінімальні і в
Кіотському протоколі не враховуються.
Тому біопаливо відноситься до СО2–
нейтральних видів енергоресурсів і не
вважається забрудником атмосфери. [2]
В
таблиці
1
представлені
енергетичні показних традиційних та
біоенергетичних джерел енергії, що
свідчить про економічну доцільність
використання біосировини при отриманні
енергії.

Таблиця 1. Енергетичні показники різних видів пального та собівартість
виробництва тепла на основі енергетичних культур (станом на січень 2016 р.)
Ціна
Теплота
Об'єм палива, Собівартість,
Одиниця
Вид палива
пального, згоряння МДж/ кг на 1 Гкал,
Гкал тепла,
виміру
EUR
кг (Ккал/кг)
тепла
EUR
Дизельне паливо
кг
0,52
42,7 (10198)
98
51,2
Природний газ (для
м3
0,31
35,8 (8570)
145,3
45,1
юридичних осіб)
Вугілля
кг
0,1
23,4 (5600)
179
17,9
Сировина
10,0 (2440)енергетичних
кг
0,02-0,1
410-247
8,4-24,7
17,0 (4050)
культур
Однак при виборі видів того чи
іншого виду палива виробничники
стикаються
з
багатьма
непередбачуваними проблемами, про які,
зазвичай, не згадується в рекламних
буклетах чи практичних рекомендаціях,
що створює ряд додаткових витрат. Від
цього залежить таке значне коливання
собівартості однієї гігакалорії тепла.
Таким
чином
постає
задача
об’єктивного
аналізу
як
способів
отримання біоенергії так і види
біоенергетичної сировини для визначення
найбільшого спектру негативних та
позитивних сторін кожного.
Результати досліджень.
В залежності від виду біосировини
найчастіше залежить й вибір способу
отримання
енергії.
Найбільш
розповсюдженим методом отримання

енергії з енергетичних культур є
спалювання.
В
умовах
розвитку
біоенергетичного
ринку
технології
отримання енергії зробили величезний
крок у підвищенні ККД при спалюванні
біосировини. В свою чергу спалювання,
залежно від самої технології, що
пропонується споживачам на ринку,
поділяється на такі способи:
- піролізне;
- повне згорання;
- довготривале.
При
спалюванні
можна
використовувати такі види сировини, як:
- дрова;
- брикети;
- пілети;
- щепа;
- тюки (соломи).
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Розглянемо кожен з цих видів
спалювання окремо.
Піролізне
горіння.
Величезна
кількість виробників твердопаливних
котлів
пропонують
споживачам
різноманітні піролізні котли. Однак
практично всі запропоновані котли не
мають нічого спільного з піролізним
горінням. Піроліз – це розщеплення
складних
органічних
сполук,
яке
відбувається при високій температурі під
час відсутності кисню або кисневодефіцитній атмосфері, щоб уникнути
окислення і горіння (операції не
виробляють полум'я).
На рис. 1 зображена схема котла,
який реалізується, як піролізний. Зі схеми
видно, що процес горіння відбувається у
присутності кисню, який нагнітається
вентиляторами. Таким чином сам процес
піролізу за таких умов неможливий,
оскільки
повинен
відбуватись
без
присутності кисню.

Рис. 1. Схема так званого «піролізного»
котла
Насправді
в
таких
котлах
відбувається звичайне повне згорання
сировини, яке досягається окисненням
всіх органічних речовин у присутності
високої температури та кисню. Згорання в
таких котлах відбувається швидко з
максимальним виділенням енергії (за
Житомир – 2016
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рахунок повного згорання). Недоліками
таких котлів є енергозалежність, оскільки
без нагнітання повітря процес горіння не
відбуватиметься.
При довготривалому згоранні
використовується технологія верхнього
горіння (рис. 2). Саме ж довготривале
горіння
досягається
за
рахунок
збільшення камери, яка здатна вмістити
більшу кількість біосировини. Однак ККД
таких котлів не більша у порівнянні з
іншими, оскільки неможливо отримати
енергії більше, ніж її закладено в самій
сировині, що згорає. Більш того
ефективність таких котлів може навпаки
знижуватись,
оскільки
регуляція
швидкості згорання відбувається за
рахунок подачі кисню, а, як відомо, за
нестачі кисню відбувається процес тління,
який є самим неефективним видом
горіння. При тлінні відбувається неповне
згорання, сировина розкладається з
утворенням великої кількості димових
газів, що є потенційним джерелом енергії.
При осіданні з цих газів сажі на стінки
котла зменшується їх теплопровідність,
що додатково зменшує теплообмін та,
відповідно ККД.

Рис. 2. Схема котла довготривалого
згорання
Таким чином потужність котла
потрібно обирати виходячи з реальної
потреби.
Ще одним міфом є інформація від
виробника
котлів
фірми
«Сіона»
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(м. Житомир) про згорання води в
твердопаливних котлах. За словами
директора фірми при спалюванні вологих
дров ККД котла збільшувалась та
становила понад 100 % за рахунок, нібито,
розчеплення води на водень та кисень за
умови високої температури. Однак при
спілкуванні з власниками котлів фірми
«Сіона» була отримана протилежна
інформація, що навпаки, при вологій
сировині енергії отримується значно
менше.
Фізично вода не може розчепитись
на водень та кисень тільки за умови
високої температури. Для її розчеплення
необхідні ще й певний електрострум, а
також спеціальні каталізатори.
Таким
чином,
при
виборі
твердопаливних
котлів
необхідно
полягатись не тільки на рекламну
інформацію, а й уважно вивчати
технологічні параметри таких установок.
При
виборі
біосировини
для
спалювання також необхідно враховувати
багато факторів про які, зазвичай,
замовчують «продавці» технологій.
Використання дров є найбільш
традиційним та поширеним способом
отримання біоенергії особливо в зоні
Полісся, де значні площі заліснені.
Основним джерелом заготівлі дров є
рубки
догляду,
які
проводяться
лісництвами. Переваги опалення дровима:
великий ринок, не потребують додаткової
технологічноємної
обробки.
Серед
недоліків:
ручне
закладання,
яке
ускладняється або потребує залучення
додаткового персоналу при збільшенні
потужності енергоустановки.
Брикети є аналогом дров. Мають
поширення в зонах з меншою лісистістю.
Сировиною для отримання брикетів
використовується
подрібнені
частки
енергетичних культур, тирса, відходи
деревообробної та комунальних галузей.
Недоліком виробництва брикетів є
складна технологічна складова самого
процесу виготовлення, яка включає
подрібнення, сушіння та пресування, що
впливає на кінцеву високу вартість такого
палива. Використання – аналогічне
дровам. Використовується переважно в
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малих приватних господарствах.
Аналогією паливним брикетам є
пілети які, на відміну від перших,
відрізняються лише розміром та формою.
Виробництво пілет подібне до брикетів.
Перевага пілет полягає лише в тому, що їх
можна
використовувати
в
автоматизованих
спалювальних
установках,
які
автоматично
завантажують пілети в камеру згорання в
тій кількості, яка необхідна для отримання
певної кількості енергії. В таких
установках
відбувається
найбільш
ефективне повне згорання. Недоліками
використання пілет лишаються такі самі,
як і у брикетів.
Брикети та пілети на Поліссі
найбільш дорогий вид палива рослинного
походження. Однак це єдиний вид палива,
який успішно експортується за кордон, що
й обумовлює поширеність підприємств
щодо їх виготовлення.
На
сьогоднішній
день
для
виробництва
пілетів
та
брикетів
досліджено
ряд
багаторічних
високопродуктивних
сільськогосподарських
енергетичних
культур, які здатні забезпечити високим
виходом сухої речовини з одиниці площі.
Найкращими з них є такі енергетичні
культури, як міскантус гігантський,
сильфій пронизанолистий, топінамбур
рожевий, щавель гібридний Румекс ОК-2,
сорго багаторічне, верба енергетична та
багато інших. Даним культурам властива
висока посухостійкість, невибагливість до
ґрунтів, що дозволяє їх вирощування на
деградованих або неефективних для
сільського виробництва ґрунтах.
Не
зважаючи
на
економічну
привабливість використання біосировини
в отриманні енергії, в цьому напрямку
існують певні
проблемні
питання,
насамперед це:
- відсутність насіннєвого та розсадного
матеріалу для забезпечення потреб у
створенні плантацій високоенергетичних
культур промислового масштабу;
- не дозволяє у Поліській зоні в повній
мірі
впроваджувати
вирощування
енергетичних культур на землях, які
протягом
тривалого
часу
не
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використовувались за призначенням;
- для деградованих та радіоактивно
забруднених
земель
потрібно
застосовувати комплексний підхід при
підборі енергетичних культур, оскільки
енергетичні культури не є універсальними
щодо їх використання в будь-яких умовах
навколишнього середовища;
- нестача обігових коштів стримує
запровадження
енергозберігаючих
технологій
що
використовують
альтернативну біосировину енергетичних
культур.
Крім того у сучасному виробництві
велике
значення
має
врахування
енергозатрат в системі
технологій
вирощування біоенергетичних культур:
посів, догляд, заготівля, переробка,
зберігання
кінцевої
енергетичної
сировини.
Враховують
також
енергетичний потенціал в одиниці
технічної сировини, який залежить від
багатьох чинників. Порівняння енергії,
акумульованої в сировині, із сукупною
енергією, затраченою на вирощування і
використання, дає змогу об'єктивно
оцінити
ефективність
технології
вирощування енергетичних культур, а
також економічну доцільність заготівлі,
переробки, та використання певного виду
біосировини для отримання кінцевого
продукту – енергії.
Враховуючи
особливості
зони
Полісся, а саме високу лісистість, варто
також звернути увагу на використання в
якості енергетичної сировини відходи
лісгоспів. Оскільки в результаті їх
діяльності, а саме: рубок догляду та
заготівлі деревини, утворюється величезні
обсяги відходів. Так, якщо біомасу дерева
прийняти за 100%, то 60–65% припадає на
стовбурову частину, яку традиційно
використовують
для
виробництва
продукції з деревини, 20–25% – на сучки,
гілки, вершину і листя (хвою). Решта 10–
20% – пеньки і коріння. Якщо ж за 100%
прийняти тільки стовбурову частину
деревини, то у процесі заготівлі, окрім
ділової деревини, утворюється 30–45%
кускових відходів, які містяться на
поверхні, і ще 20–25% – у землі. Якщо
підрахувати, то частка цих відходів
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лісозаготівлі становить близько половини
об’єму
ділової
деревини,
а
в
загальнодержавних обсягах – це потужна
сировинна база додаткового джерела
енергії. [3]
В країнах північної Європи широко
розповсюджений спосіб переробки таких
відходів шляхом їх подрібнення на щепу.
Щепа – це куски деревини розміром до 3
см. На відміну від пілет щепа значно
легша, що впливає на її додаткові
логістичні витрати. Однак джерелом щепи
можуть слугувати значно ширший спектр
об’єктів:
рубки
догляду
лісових
господарств,
обрізування
дерев
комунальними службами в населених
пунктах, деревні зарості меліоративних
каналів та сільськогосподарських угідь.
Спеціалізовано
також
вирощують
швидкоростучі деревні породи: верба,
тополя, павловнія тощо.
В
сільськогосподарських
підприємствах
набуває
поширення
технологія спалювання соломи тюками
(рис. 3).

Рис. 3. Енергетична установка для
спалювання тюків соломи.
Такий спосіб є економічно вигідний,
оскільки солома – це побічна продукція
сільськогосподарського
виробництва,
однак науковці не рекомендують його
використовувати тому, що економічний
ефект буде більшим у разі заорювання
рослинних рештків у ґрунт, що призведе
до збільшення родючості ґрунту та
зменшенню
навантаження
на
агроекосистеми.
Ще одним недоліком недеревних
біоенергетичних культур та соломи є
підвищена
пожежонебезпека.
При
загоранні поля з такими культурами –
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погасити його практично неможливо, що ґрунтуватись на можливостях кінцевого
значно підвищує ризики при виробництві споживача, а саме: географічне місце
біопалива.
розташування, місцевий ринок пропозицій
Станом на січень 2016 року 1 тонна біосировини, енергетичні потужності,
біоенергетичного палива коштує:
економічна доцільність.
Висновок: При плануванні розвитку
 пілети – 2100…2400 грн.;
біоенергетичної
галузі обов’язково слід
 брикети - 1800…2400 грн.;
враховувати всі проблемні аспекти: від
 дрова – 300…400 грн.;
вибору способу отримання енергії, до
 щепа – 500…750 грн.;
вибору виду енергосировини. Саме
 солома – 750…850 грн.
комплексний підхід до оцінки потенціалів
Таким чином не можна визначити чинників, що визначають продуктивність
найоптимальніший
вид
способу енергоресурсів спроможний найбільш
отримання біоенергії, оскільки кожен вид раціонально і економічно вигідно вийти
має свої, як позитивні, так і негативні на енергетичний ринок.
сторони. В першу чергу вибір повинен
Літературні джерела.
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БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ШИШОК ХМЕЛЮ АРОМАТИЧНИХ СОРТІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ ЗБИРАННЯ.
І.А.Джус, В.Б.Ковальов доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Вступ.
Хміль
є
основною
сировиною
для
пивоваріння.
Для
отримання
високоякісного
урожаю
актуального значення набуває вивчення
зміни показників якості шишок хмелю,
зібраних у різні строки їх формування та
дозрівання. Мета досліджень полягає у
вивченні впливу строків збирання нових
сортів
хмелю
ароматичної
групи
Слов'янка,
Видибор,
Оскар
на
накопичення
гірких
речовин,

поліфенольних сполук та ефірної олії.
Методи дослідження: загальнонаукові:
метод експерименту – використання
різних строків збирання; діалектичний спостереження за процесами змін якості;
метод аналізу – вивчення результатів
досліджень; спеціальні: польовий – відбір
зразків шишок хмелю в різні строки для
досліджень; лабораторні – проведення
біохімічних досліджень шишок хмелю.
Результати: В результаті багаторічних
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досліджень впливу строків збирання
шишок хмелю сортів ароматичної групи
Слов'янка,
Видибор,
Оскар
на
накопичення гірких речовин, ефірної олії
та поліфенольних сполук, встановлено,
що у процесі достигання шишок хмелю
ароматичних
сортів
накопичення
найбільш цінних компонентів: альфа
кислот, поліфенолів та ефірної олії
припадає на першу декаду вересня (
початок технічної стиглості ), і триває до
другої декади вересня ( повна технічна
стиглість). Висновки: Визначено, що
кількість ефірної олії та гірких речовин є
максимальними у фазі повної технічної
стиглості. Високий вміст поліфенолів
спостерігається на початку фази технічної
стиглості, а у фазі повної технічної
стиглості кількість поліфенолів значно
зменшується. Сорти, які досліджуються,
відрізняються різним вмістом хімічних
компонентів у процесі достигання.
Ключові слова: хміль, гіркі
речовини, ефірна олія, поліфеноли.
Постановка проблеми. Шишки
хмелю використовують в пивоварній
промисловості завдяки вмісту в них
гірких речовин, ефірної олії, поліфенолів.
Гіркі речовини надають пиву специфічну
гіркоту,
покращують
піноутворення,
піностійкість та мікробіологічну його
стійкість.
Поліфенольні
сполуки
відіграють важливу роль в освітленні
пивного сусла та формуванні смаку пива,
сприяють його стабільності. Ефірна олія
створює специфічний аромат пива та
впливає в значній мірі на його смак. Тому
пиво відмінної якості можна отримати
тільки при використанні необхідних для
пивоваріння компонентів усіх груп цих
речовин в незмінному стані [1,4,5].
Хміль є не тільки важливою і
основною сировиною для пивоваріння,
але й так само, цінною і надійною
сировиною
для
виробництва
різноманітних ліків, косметичних виробів,
а також може використовуватись і в
хлібопекарській галузі, тобто, шишки
хмелю з компонентами гірких речовин,
ефірної олії та поліфенольних сполук є
унікальною сировиною для переробної
промисловості [2,3].
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Для
отримання
високоякісної
сировини
для
пивоваренної
промисловості, а також зменшення втрат
найбільш цінних компонентів гірких
речовин, поліфенолів та ефірної олії хміль
потрібно збирати в оптимальний період
його достигання, коли в шишках
міститься
максимальна
кількість
загальних смол, альфа кислот, ефірної олії
та достатня кількість поліфенолів [5].
Для
визначення
оптимальних
строків збирання шишок хмелю з метою
отримання максимального високоякісного
урожаю актуального значення набуває
вивчення зміни показників якості шишок
хмелю нових сортів у процесі їх
формування та дозрівання[4,6].
Мета досліджень - вивчення
впливу строків збирання нових сортів
хмелю ароматичної групи Слов'янка,
Видибор, Оскар на накопичення гірких
речовин, поліфенольних сполук та ефірної
олії.
Об'єкт та методика досліджень.
Об'єктом
досліджень
є
динаміка
накопичення в шишках хмелю альфа
кислот, поліфенолів, ефірної олії. Хміль
вирощували на плантації Інституту
сільського господарства Полісся на
дерново
підзолистому
ґрунті.
Лабораторні дослідження проводили в
атестованій лабораторії відділу біохімії
хмелю та пива ІСГП. На досліджуваних
плантаціях з початку технічної стиглості і
до настання повної технічної стиглості
через кожні 5 днів відбирали зразки
шишок хмелю на висоті 2,5 – 3 м.
Відібранні зразки висушували у темному
та сухому приміщенні до стандартної
вологості. У висушених зразках визначали
вологість,
вміст
альфа
кислот
кондуктометричним
методом
[7],
компоненти
гірких
речовин
–
модифікованим
методом
Ляшенко,
загальні поліфенольні сполуки – методом
Фоліна ( в модифікації Ляшенко),
кількість ефірної олії – методом Гінсбурга
[1].
Результати досліджень.
Проведені дослідження свідчать,
що у шишках хмелю вміст альфа кислот,
ефірної олії, поліфенольних сполук
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протягом їх формування та дозрівання
істотно змінюється. Найбільш високий
вміст альфа кислот та ефірної олії у
досліджуваних сортах спостерігався в
шишках через 10-15 днів від початку
технічної стиглості, тобто зібраних у фазі
повної технічної стиглості. Високий вміст
поліфенолів спостерігається на початку
фази технічної стиглості, а у фазі повної
технічної стиглості кількість фенольних

сполук значно зменшується.(рис 1 - 3)
Вплив
строків
збирання
на
біохімічний складу шишок хмелю
ароматичних сортів наведено на рис.1, 2,
3.
У зразках шишок хмелю сорту
Слов'янка, зібраних в різні строки, вміст
альфа кислот та ефірної олії за роки
проведення
досліджень
змінювався(рис.1).
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Примітка : 1*. початок технічної стиглості ( перша декада вересня);
2*. технічна стиглість (кінець першої початок другої декади вересня);
3*. повна технічна стиглість (друга декада вересня).
Рис.1. Зміни біохімічного складу шишок хмелю сорту Слов'янка у різні строки
збирання (середнє за 3-ри роки).
Збирання врожаю шишок хмелю
умови, а саме, достатню кількість опадів
сорту Слов'янка у різні строки показало,
та стійку середньомісячну температуру в
що за період з 31.08 по 18.09 вміст альфа
період формування хмелю для цього
кислот зріс з 3,44 до 4,43%, ефірної олії з
сорту.
0,81 до 2,17%(рис.1). Найнижчий вміст
Вміст ефірної олії у сорті
альфа кислот спостерігали у 2014 році. Слов'янка, зібраної в різні строки
Це
можна
пояснити
тим,
що дозрівання, коливається. Максимальний
вегетаційний
період
2014
року вміст спостерігали у 2009 році. Цей рік
супроводжувався вищою від норми мав сприятливі погодні умови в період
температурою повітря, що не сприяло формування та достигання шишок хмелю.
достатньому
накопиченню
цінних Кількість поліфенолів, зібраних в різні
компонентів в шишках. Середньомісячна строки,
зменшилась
з
6,78
до
температура
повітря
перевищувала 5,05%.(рис.1)
середні багаторічні показники на 1,4 –
На початку формування шишок
4,8 ºС, сума опадів за даний період хмелю вміст поліфенольних сполук був
становила лише 45 – 60 % від норми, максимальним. Під час настання технічної
саме в цей період хміль формує рослину. стиглості
спостерігалося
зменшення
У 2009 та 2013 роках сорт Слов'янка мав вмісту поліфенольних
сполук,
що
максимальний вміст альфа кислот ( пов'язано з їх окисленням та переходом у
рис.1). Ці роки мали сприятливі погодні флабофени [60].
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Примітка : 1*. початок технічної стиглості ( перша декада вересня);
2*. технічна стиглість (кінець першої початок другої декади вересня);
3*. повна технічна стиглість (друга декада вересня).
Рис.2. Зміни біохімічного складу шишок хмелю сорту Видибор у різні строки збирання
(середнє за 3-ри роки).
При збиранні шишок хмелю в вплинуло на формування та накопичення
період з 31.08 по 18.09 спостерігаємо ефірної олії в шишках хмелю.
накопичення альфа кислот з 3,54 до
Вміст поліфенолів за період з 31.08
4,12%. У 2014 році відмічено найнижчий по 18.09 змінювався з 6,18 до 5,31%.
вміст
альфа
кислот
2,58%.
Це Максимальну кількість спостерігали на
пояснюється тим, що вегетаційний період початку фази технічної стиглості у 2009
2014 року супроводжувався вищою від році і становив 6,06%, а мінімальну
норми температурою повітря, що не кількість поліфенолів спостерігали у фазі
сприяло
достатньому
накопиченню повної технічної стиглості у 2014 році і
цінних компонентів в шишках, тому що становив 4,7%. Для сорту Видибор
саме в цей період хміль формує рослину.
вегетаційний
період
2014
року
Тривалість періоду формування супроводжувався вищою від норми
шишок у окремих сортів хмелю значно температурою повітря, що не сприяло
коливається по роках. При сприятливих достатньому
накопиченню
цінних
погодних умов фаза формування шишок компонентів в шишках.
триває 20 – 28 днів. В посушливі роки цей
Найвищий вміст альфа кислот у
період у більшості сортів скорочується, а
ароматичних сортах спостерігали у 2009
шишки зменшуються в розмірі та вазі.
році у сорті Оскар – 4,82%. Цей сорт, за
Недостатня кількість опадів та підвищена
року дослідження, мав вміст альфа
температура повітря негативно вплинула
кислот майже на одному рівні, з
на формування та накопичення альфа
незначними коливаннями. Ці роки мали
кислот у шишках хмелю більшості сортів.
сприятливі погодні умови, а саме,
За період з 31.08 по 18.09 вміст
достатню кількість опадів та стійку
ефірної олії зріс з 0,82 до 1,99%.
середньомісячну температуру в період
Максимальний вміст спостерігаємо у 2013
формування хмелю для цього сорту. За
році в сорті Видибор (1,57 %), а
період збирання шишок хмелю (з 31.08
мінімальний
вміст
ефірної
олії
до 18.09) спостерігаємо зростання вмісту
спостерігаємо у 2014 році і становив
альфа кислот з 4,4 до 4,75% (рис. 3)
1,07%. Це пояснюється недостатньою
Мінімальний вміст ефірної олії
кількістю
опадів
та
підвищеною
спостерігаємо в сорті Оскар у 2014 році
температурою повітря, що негативно
( 0,99 %). У 2013 році накопичення
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ефірної олії знаходяться на одному рівні
з незначними коливаннями (рис. 3). Цей
рік мав сприятливі погодні умови в

період формування та достигання шишок
хмелю.
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Примітка : 1*. початок технічної стиглості ( перша декада вересня);
2*. технічна стиглість (кінець першої початок другої декади вересня);
3*. повна технічна стиглість (друга декада вересня).
Рис.3. Зміни біохімічного складу шишок хмелю сорту Оскар у різні строки збирання
(середнє за 3-ри роки).
Мінімальна
кількість в шишках хмелю створює специфічний
поліфенольних сполук в сорті Оскар аромат. Накопичення її відбувається
спостерігаємо у 2014 році (5,37%). На протягом всього періоду формування та
отримання таких результатів впливають, в достигання шишок і при цьому
першу
чергу,
погодні
умови посилюється хмельовий аромат в шишках
досліджуваних років, ґрунтові умови та хмелю.
За
органолептичними
захист рослин від шкідників та хвороб.
показниками на початку фази технічної
Поліфеноли,
у досліджуваних стиглості спостерігали шишки темносортах ароматичної групи Слов'янка, зеленого кольору, на дотик не липкі та з
Видибор та Оскар мали максимальний малою кількістю лупуліну. А вже у фазі
вміст на початку фази технічної стиглості повної технічної стиглості шишки були
і вже до настання фази повної технічної світло-зеленого
кольору,
досягли
стиглості їх вміст дещо зменшився стандартного
розміру,
мали
чітко
завдяки
процесу
окислення,
який виражений хмельовий аромат та значну
відбувається протягом формування та кількістю лупуліну.
достигання шишок хмелю [9]. Ефірна олія
Висновки.
1. Тривалість періоду формування шишок у окремих сортів хмелю значно
коливається по роках. При сприятливих погодних умов фаза формування шишок триває
20 – 28 днів. В посушливі роки цей період у більшості сортів скорочується, а шишки
зменшуються в розмірі та вазі.
2. Сорти, ароматичної групи, Слов'янка, Видибор, Оскар, відрізняються різною
динамікою накопичення альфа кислот, поліфенолів, ефірної олії у процесі достигання.
При цьому вміст альфа кислот та ефірної олії протягом технічної стиглості у шишках
зростає, а вміст поліфенолів зменшується.
3. Одним з основних факторів, які впливають на формування та дозрівання шишок
хмелю є погодні умови. За роки проведення досліджень кількість опадів, зміна
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температурних режимів впливала на накопичення біохімічних компонентів в шишках
хмелю в період формування та дозрівання.
4. За кількісним вмістом альфа кислот сорти Слов'янка, Видибор, Оскар можна
поділити на групи з середнім вмістом альфа кислот до 5%. Шишки хмелю ароматичної
групи мають нижчий вміст альфа кислот, ефірної олії і підвищений вміст
поліфенольних сполук.
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ЕНЕРГОПРОДУКТИВНІСТЬ МІСКАНТУСА ГІГАНТСЬКОГО ЗАЛЕЖНО ВІД
ФОРМОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА СТРОКІВ САДІННЯ РОСЛИН
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Постановка проблеми. Введення в
культуру видів рослин, які забезпечують
високі врожаї біомаси з великим вмістом
сухих речовин є перспективним шляхом
отримання
твердого
палива
з
використанням
традиційних
методів
ведення сільського господарства. До
числа перспективних
енергетичних
рослин, що останнім часом почали
активно
культивувати
в
Україні,
відноситься міскантус гігантський, який
забезпечує найбільший приріст надземної
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маси з 1 га [1].
На відміну від відходів переробки
злаків, для яких вартість формується
залежно від витрат на транспортування
сировини
до
виробництва
енергії,
міскантус потребує особливої уваги до
адаптації до природнокліматичних умов,
використання мінеральних добрив та
великих витрат при закладанні плантацій і
догляду за ними у перші роки вегетації.
Міскантус характеризується не лише
здатністю
до
вирощування
на
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непридатних для культурних злаків
ґрунтах, але й багаторічною високою
врожайністю після садіння [2].
В даний час зарубіжні дослідники
позиціонують міскантус гігантський в
якості перспективної целюлозомісткої
сировини для виробництва целюлози та
продуктів
її
хімічної
модифікації,
отримання розчинних вуглеводнів та
біопалива [3]. Не зважаючи на всю
привабливість міскантуса гігантського,
його вирощування має ряд проблем.
Існуючі форми міскантуса гігантського
(польська, австрійська, англійська та ін.)
мають суттєві відмінності за висотою,
кількістю пагонів у кущі, за габітусом,
наявністю та розмірами суцвіття та часу
його утворення, що не завжди відповідає
вимогам по його використанню як
відновлюваного джерела енергії, в
целюлозно-паперовій промисловості та в
сільському господарстві.
Важливе значення має визначення
енергетичної
ефективності
(теплота
згорання, вихід твердого біопалива,
енергії) рослин міскантуса гігантського
залежно від формових особливостей,
строків садіння, року життя.
Об’єкт
досліджень.
Процес
формування
високої
енергетичної
продуктивності міскантуса гігантського
залежно від формового різноманіття,
строків садіння , року життя для
використання на біопаливо в умовах
Полісся.
Предмет
досліджень.
Різні
сортопопуляції (форми) міскантуса .
Наукова
новизна
одержаних
результатів полягає в тому, що вперше в
умовах Полісся України на основі
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результатів досліджень оптимізовано
елементи
технології
вирощування
міскантуса в якості сировини для
виробництва біопалива.
Методика
досліджень.
Інтродукційні дослідження проводилися
на
експериментальних
ділянках
ботанічного
саду
Житомирського
національного
агроекологічного
університету та Інституту сільського
господарства Полісся НААН України.
Енергетичну цінність рослин визначали в
лабораторії відділу нових культур НБС ім.
М.М.Гришка НАН України. Сировину
збирали в кінці вегетації, коли рослини
досягають максимальної продуктивності.
Для аналізу використовували типові
рослини 1-го, 2-го, 3-го, 8-го, 11-го років
вегетації. Надземну частину рослин
кожної форми за різні роки вегетації
подрібнювали та перемішували для взяття
середньої проби. Аналізи проводились у
трьох
повтореннях.
Теплоємність
сировини визначали на калориметрі ІС
200.
Результати досліджень. Результати
проведених аналізів свідчать про те, що
рослини міскантуса в кінці першого року
вегетації при спалюванні виділяють
практично однакову кількість енергії на
одиницю маси сировини (16,36-16,63
мДж/кг) незалежно від походження
досліджуваних
форм
(табл.
1).
Найбільший вихід енергії з одиниці площі
(13,55
Гдж/га)
отриманий
при
вирощуванні англійської форми, що
пов’язано з вищим рівнем урожайності, і
як наслідок, вихід твердого біопалива був
максимальним – 0,82 т/га.

Таблиця 1. Вихід твердого біопалива та енергії з сировини залежно від формових
особливостей міскантуса гігантського в перший рік вегетації рослин
Форма
міскантусу
Польська
Австрійська
Англійська

Вихід твердого
біопалива, т/га
0,64
0,77
0,82

Встановлено, що вихід твердого
біопалива та енергії залежали від строку
садіння кореневищ (табл. 2). Ранні строки

Теплота
згоряння, мДж/кг
16,63
16,36
16,52

Вихід енергії,
Гдж/га
10,64
12,60
13,55

садіння сприяли збільшенню врожайності
біомаси. Так, в умовах 2014 року приріст
врожайності при садінні у ІІІ декаду
Житомир – 2016
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квітня
забезпечив
вихід
твердого
біопалива 0,74 т/га і вихід енергії при

цьому був найбільшим.

Таблиця 2. Вихід твердого біопалива та енергії залежно від строків садіння
міскантуса гігантського
Строк садіння
міскантусу
ІІ декада квітня
ІІІ декада квітня
І декада травня

Вихід твердого
біопалива, т/га
0,66
0,74
0,38

Садіння в більш пізні строки (І
декада травня) призвело до зменшення
врожайності до 0,4 т/га, а вихід твердого
біопалива – до 0,38 т/га і вихід енергії при
цьому був мінімальний (6,4 Гдж/га.)
Теплота згорання рослин міскантуса
гігантського не значно залежала від
строку садіння кореневищ, величина
цього показника була в межах 16,68-16,86
мДж/кг.
В літературі наведені численні дані

Теплота
згоряння, мДж/кг
16,75
16,68
16,86

Вихід енергії,
Гдж/га
11,06
12,3
6,40

по теплоті згорання сировини, виходу
твердого біопалива, енергії, але відсутня
інтерпретація цих показників залежно від
віку рослин міскантуса. Тому, ми
визначили ці показники в рослинах
міскантуса гігантського польської форми
1-го, 2-го, 3-го, 8-го та 11-го років
вегетації. Отримані дані свідчать, що
теплота згорання різниться залежно від
віку рослин – мінімальна вона була у
молодих рослинах (табл. 3).

Таблиця 3. Вихід твердого біопалива та енергії з сировини міскантуса гігантського
залежно від року вегетації
Рік вегетації рослин
міскантусу
1-й рік вегетації
2-й рік вегетації
3-й рік вегетації
8-й рік вегетації
11-й рік вегетації

Вихід твердого
біопалива, т/га

Теплота
згоряння, мДж/кг

Вихід енергії,
Гдж/га

1,12
8,11
23,46
20,14
25,55

16,63
17,38
18,10
17,68
17,61

18,59
140,95
424,63
356,07
449,93

Це пояснюється тим, що молоді гігантського залежить від
формових
рослини мають м’яке стебло заввишки до особливостей рослин. Цей аспект може
1,2 м з великою кількістю листків бути врахований при селекційному
(олистненість до 40%), а старовікові процесі
та
закладанні
рослини
міскантуса
мають
стебло високопродуктивних
плантацій
заввишки до 4,0 м зі значно меншою міскантусу.
кількістю листків (олистненість з 2-го
Ранні
строки садіння
рослин
року вегетації становить близько 30%, а у сприяли
збільшенню
врожайності
наступні роки – до 25%). Відомо, що надземної
маси,
виходу
твердого
стебла мають меншу зольність [4], але біопалива та енергії з одиниці площі.
більший вміст целюлози [5], тому вихід
Максимальна кількість твердого
енергії з віком рослин стабілізується на біопалива та вихід енергії з одиниці площі
рівні 356-450 Гдж/га.
плантації
міскантусу
гігантського
Висновки. Вихід твердого біопалива забезпечуються з третього року вегетації
та енергії з одиниці площі міскантуса рослин.
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УДК 630*181.351:581.52:58.006
ОЦІНКА СТАНУ ОСНОВНИХ ПАРКОУТВОРЮЮЧИХ ВИДІВ ДЕРЕВНИХ
ПОРІД ППСПМ „ФЕОФАНІЯ” (м. КИЇВ)
Ю.О. КЛИМЕНКО1, д-р с.-г. наук, В.В. МОРОЗ2 к. с.-г. наук
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України1,
Інститут агроекології і природокористування НААН2
Визначено оцінку стану основних паркоутворюючих видів деревних порід
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення
„Феофанія” з використанням лісівничо-таксаційного методу та експрес-методики
оцінки вікового стану популяцій різних видів дерев. Встановлено, що стан популяції
з дуба звичайного (Querceta roboris) перебуває на початкових стадіях деградації, а
деякі ділянки парку вже перетворилися на грабняки (Сarpineta betuli).
Стан популяцій інших видів деревних порід, таких як Carpinis betulus L., Tilia
cordata Mill., Acer platanoides L. мають різко виражений лівосторонній спектр, що
свідчить про збільшення їх чисельності з часом.
Парки м. Києва відіграють важливу
роль у покращенні стану довкілля
мегаполіса, є окрасою столиці України та
улюбленим місцем відпочинку киян та
гостей
міста.
Насадження
парків
перебувають
у
постійних
змінах,
обумовлених сезонами року, збільшенням
віку рослин, антропогенним впливом
тощо. Внаслідок деяких із цих змін
(природного старіння рослин, посилення
рекреаційного впливу та дії інших
чинників) стан насаджень помітно
погіршується. Тому його оцінка та
розроблення шляхів оптимізації є нині
актуальним питанням для багатьох парків.

Парк-пам’ятка
садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення
„Феофанія”
(ППСПМ
„Феофанія”)
розміщується
у
південній
частині
м. Києва. Статус об’єкта природнозаповідного фонду (ПЗФ) парк отримав у
1972 р.
Основу
парку
становить
природний лісовий масив, у якому
переважає грабова діброва (Carpineto
(betuli) – Querceta (roboris)). Цей масив
неодноразово досліджували геоботаніки
[1, 3, 4], які наголошували, що діброва
(Querceta roboris) парку перебуває у
задовільному стані, але тоді з’явилися
перші ознаки її деградації.
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Для
того,
щоб
своєчасно
здійснювати заходи догляду за парковими
насадженнями, необхідно чітко уявляти
собі
стан
популяцій
основних
паркоутворюючих видів деревних порід
та з’ясувати їх майбутнє (будуть вони
підтримувати свою чисельність на
певному рівні, чи їх кількість буде
зменшуватись аж до повного зникнення).
Методика досліджень. Територія
лісового масиву парку „Феофанія” була
розділена на виділи відповідно до вимог,
які застосовують за другого розряду
лісовпорядкування. У кожному виділі
окремо було здійснено суцільний перелік
дерев. Вимірювали діаметри стовбурів
усіх дерев починаючи з ступеню товщини
12 см (ступені товщини бралися через
4 см).
Площу
виділів
визначали
з
використанням комп’ютерної програми
ArcView GIS за планами у М 1:2000 з
точністю до 0,1 га. Усього було обстежено
143,3 га озелененої площі. У кожному
виділі визначали кількість стовбурів
рослин кожного виду та запас, які
припадають на 1 га площі [2].
За
віком
(встановленим
за
матеріалами
лісовпорядкування)
та

висотою визначали бонітет дубових
деревостанів. Використовуючи бонітет та
вік насаджень за таблицями ходу росту
повних насіннєвих дубових деревостанів
[2] встановлювали запас та кількість
стовбурів Quercus robur, на 1 га площі
виділу і порівнювали з фактичними
даними.
Аналізі стану популяцій кожного
виду здійснювали за
розробленим
експрес-методом в якому здійснено
розподіл дерев на чотири групи градації:
до першої увійшли усі дерева з діаметром
стовбура від 12 до 24 см, до другої 28–48,
до третьої 52–72, і до четвертої – 76 см та
більше.
Виходячи
з
кількісного
співвідношення між рослинами у цих
групах виконано висновок про майбутнє
стану популяцій.
Результати
дослідження.
Територія
ППСПМ
„Феофанія”
підпорядкована кільком установам –
Інституту еволюційної екології НАН
України,
Київзеленбуду та
СвятоПантелеймонівському монастирю. Наші
дослідження були проведені на всій площі
лісового
масиву,
незважаючи
на
підпорядкованість. На рис. 1 вказано межі
на яких виконано дослідження.

Рис. 1. План парку «Феофанія»:
Житомир – 2016

– обстежена територія.
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При досліджені лісового масиву
парку „Феофанія” були виділені наступні
категорії насаджень: вікова діброва
(Querceta roboris); лісові культури
Quercus robur середнього віку; ділянки, на
яких відбулася деградація вікової діброви
(з перетворенням у грабняк (Carpineta
betuli) і з перетворенням її на виділи, у
яких жоден із видів не переважає);
ділянки, на яких відбулася деградація
лісових культур; ділянки похідних
насаджень, які виникли на невкритій
лісом площі; інші (окрім Querceta roboris)
корінні насадження (вільшняк (Alneta
glutinosae) і природні насадження верби
білої (Saliceta albae); лісові культури
інтродукованих видів та аборигенного –
Pinus sylvestris (Quercus rubra, Juglans
regia, Picea abies, Gleditsia triacanthos,
Pinus
sylvestris);
насадження
інтродукованого
виду,
який
натуралізувався (Robinia pseudoacacia);
колишній плодовий сад; галявини.
Співвідношення
між
площами
виділених категорій насаджень у ППСПМ
„Феофанія” показані на рис. 2.
Загальна площа виділів вікової
діброви становить 96,2 га. Тобто вона
збереглася на 67,1% озелененої площі, що
є доволі непоганим показником.
При визначені запасу насадження
слід зауважити, що оптимальним з
лісівничої точки зору, вважається склад
деревостану 9Дз1Гз (де Дз – Quercus
robur, Гз – Carpinus betulus) у віці 110
років (на період стиглості, або на вік
рубки у експлуатаційних лісах) [2].
Насадження вікової діброви парку
„Феофанія” переважно є перестійними
(віком 160–180 років). Слід також
відмітити, що виділів у яких доля Quercus
robur становила б 100% у парку не існує.
У деревних насадженнях парку 9,6%
площі вікової діброви займають виділи, у
яких незначна елімінація Quercus robur
може призвести до переходу площі виділу
у категорію похідних насаджень. У
„небезпечній зоні” перебуває 51,3% площі
вікової діброви. Менша частина (39,1%
площі) вкриті насадженнями з достатнім
переважанням Quercus robur у складі.
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Порівняння
запасів
деревини,
накопиченого у стовбурах Quercus robur у
перерахунку на 1 га у основних виділах
вікової діброви парку „Феофанія”, з
чинними нормативами [2] свідчить, вони
у 1,7–3,4 рази менші. Причини цього
стають зрозумілими з аналізу повноти
ярусу, сформованого Quercus robur.
Запас стовбурів дерев Quercus robur
у 6 кварталах парку становить від 63 до
725 м3 на 1 га, площа виділів варіює від
0,7 га до 21,6 га. При цьому кількість
Quercus robur на 1 га, яка склалася не під
дією людини (проведення рубок), а
внаслідок ходу природних процесів
знаходиться у межах від 12 до 110, що є
значно менше за оптимальну кількість.
Аналіз запасу, накопиченого у
стовбурах
Quercus
robur,
повноти
першого ярусу (ярусу сформованого
Quercus robur) та кількості стовбурів
Quercus robur показує, що вікова діброва
перебуває у стадії деградації і саме
зменшення кількості Quercus robur
визначає деградаційні процеси.
Для
розуміння
процесів,
які
відбуваються у віковій діброві, слід
розглянути ділянки, на яких вже відбулася
її деградація. Ці ділянки були розділені на
дві групи (див. рис. 2):
1) з перетворенням вікової діброви
(Querceta roboris) у грабняк (Carpineta
betuli). Загальна площа таких ділянок
3,7 га (2,6% від 143,3 га озелененої площі
лісового масиву).
2) з перетворенням вікової діброви
на виділи, у яких жоден із видів не
переважає. Загальна площа таких ділянок
16,2 га (11,3% від 143,3 га озелененої
площі лісового масиву). Вона значно
більша, ніж площа ділянок, на яких
діброва перетворилася у грабняк, що
зайвий раз свідчить, про необхідність
введення у паркобудівничу практику
поняття „виділ, у якому жоден із видів не
переважає”.
У зазначених виділах запас Quercus
robur та повнота решток ярусу цього виду
значно нижче нормативних. Наведемо
відомості лише про кількість стовбурів
Quercus robur у цих виділах: вона
коливається в межах від 3 до 22. Загальна
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кількість стовбурів дерев усіх видів у цих
виділах знаходилася у межах від 186 до
527.
Таким чином вже при кількості 22
Quercus robur на 1 га та менше замість
вікової
діброви
маємо
похідні
насадження. Вище було зазначено, що у
повноцінних (не зріджених вирубкою

дерев) виділах вікової діброви кількість
стовбурів Quercus robur на 1 га
знаходиться у межах 34–58. У разі
подальшого зниження кількості та
наближення її до цифри 22, корінне
насадження буде перетворюватися у
похідне.

Рис. 2. Співвідношення між площами виділених категорій насаджень парку
„Феофанія”.
Аналіз структури популяції Quercus
robur показує, що у більшості виділів
Житомир – 2016

основна кількість стовбурів припадає на
ступені товщини від 52 до 72 см. Далі за
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кількістю
стовбурів йдуть ступені
товщини 76 см та більше. Рослин з
ступенями товщини 48 см та менше
обмаль. Популяції інших основних
паркоутворюючих видів мають яскраво
виражений лівосторонній віковий спектр.
Тому, характеризуючи в цілому
вікову
діброву
парку
„Феофанія”
зазначаємо, що популяція Quercus robur у
ній регресивна. Але оскільки максимум
чисельності Quercus robur припадає не на
ступені товщини 76 см та більше, а на 52–
72 см, то є певний час, протягом якого
природна (за віком) загибель найстаріших
Quercus robur не буде призводити до
різких змін і „Феофанія” буде залишатися
Carpineto (betuli) – Querceta (roboris) на
більшій частині площі. Лише коли
більшість стовбурів Quercus robur стане
відноситися до ступенів товщини 76 см та
більше,
слід
очікувати
швидшого
зменшення кількості Quercus robur і
заміни Carpineto (betuli) – Querceta
(roboris) на Carpineta betuli (у одному
виділі зміна може відбутися на Tilieta
cordatae, теоретично не можна виключити
змін у окремих виділах на Fraxineta
excelsioris та Acereta platanoiditis).
Наведені вище відомості однозначно
свідчать, що діброва парку „Феофанія”
перебуває
у
стані
деградації.
З
перетворенням Carpineto (betuli) –
Querceta (roboris) на Carpineta betuli
лісовий масив та й парк в цілому втратить
свою ландшафтну своєрідність, яка
визначається саме наявністю вікових
Quercus robur. Під наметом Carpinus
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betulus через нестачу світла майже немає
трав’яного покриву, тобто рослинне
біологічне різноманіття території різко
скоротиться. Слідом за цим потягнеться
ланцюжок
скорочення
тваринного
біорізноманіття. В санітарно-гігієнічному,
рекреаційному
та
естетичному
відношеннях похідні насадження завжди
поступаються корінним.
Отже,
в
усіх
виділах,
які
представляють вікову Querceta roboris,
кількість
дерев Quercus robur значно
поступається кількості дерев інших видів.
У виділах, які представляють вікову
Querceta roboris, популяції Quercus robur
мають яскраво виражений правосторонній
віковий спектр, тобто представлені
стиглими та перестійними рослинами, а
молоді, середнього віку, пристигаючі
рослини практично відсутні, тоді як
популяції основних видів другого ярусу
мають різко виражений лівосторонній
віковий спектр. Querceta roboris парку
„Феофанія” перебуває у стані деградації,
йде її заміна на види другого ярусу,
шансів на відновлення Querceta roboris
без втручання людини немає. Для
встановлення часу, через який Querceta
roboris припинить існування необхідно
через 10 років провести повторний
суцільний перелік, який покаже динаміку
відпаду вікових Quercus robur, та,
ймовірно, динаміку приросту кількості
рослин
інших
видів.
Повторне
дослідження через 20 років дозволить
скоригувати розрахунки.
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СУЧАСНИЙ СТАН РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ковальова Світлана Петрівна к.с.-г.н., Ільніцька Олена Володимирівна
Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Постановка проблеми. Аварія на
Чорнобильській атомній електростанції є
найбільшою
в
історії
людства
радіаційною катастрофою, яка вплинула
на
сільськогосподарське
та
лісогосподарське виробництво в Україні.
Більше 50 тис. км2 території країни було
віднесено до різних зон радіоактивного
забруднення.
Райони
Київської,
Житомирської, Вінницької, Чернігівської,
Волинської, Хмельницької, Рівненської та
Черкаської областей виявились найбільш
забрудненими радіонуклідами.
Суттєвого
радіоактивного
забруднення зазнала майже половина
території Житомирської області. Було
забруднено 137Cs із щільністю понад 37
кБк/м2 – 977,6 тис. га, з яких 327,1 тис. га
– сільськогосподарських угідь [1]. При
цьому
найбільше
радіоактивне
забруднення відбулося у поліській частині
Житомирської області.
Ґрунтовий покрив даної території
представлений в основному дерновопідзолистими
ґрунтами
легкого
гранулометричного
складу,
які
характеризуються
підвищеною
кислотністю
ґрунтового розчину і
низькою природною родючістю та
перезволоженими
органогенними
ґрунтами,
що
обумовлює
високу
рухливість радіонуклідів у системі
«грунт-рослина» [2,3].
Радіоактивне забруднення нанесло
велику шкоду довкіллю, призвело до
руйнування
багатьох
біоценозів,
зростання
дозових
навантажень
населення,
обмежило
ведення
сільськогосподарського виробництва. По
мірі виконання робіт відбувся процес
виведення
частини
земель
з
господарського
використання.
Це
порушило традиційну для Полісся
систему
ведення
агропромислового
виробництва, було обмежено або зовсім
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перестали існувати такі традиційні галузі
як льонарство, хмелярство, вівчарство та
птахівництво. У послідуючому, виведені
землі, а також ті, що залишені
евакуйованим населенням, переселеними
колгоспами і радгоспами були віднесені
до зони безумовного (обов’язкового)
відселення.
На деяких забруднених
територіях унеможливилося подальше
проживання населення та отримання
екологічно
безпечної
сільськогосподарської продукції.
Від Чорнобильської катастрофи
минуло майже 30 років. Враховуючи
період фізичного напіврозпаду основних
радіонуклідів 137Cs і 90Sr, можна
припустити, що масштабність катастрофи
зменшилась
удвічі.
Але
впродовж
наступних 30 років повний розпад
радіонуклідів не відбудеться, а вміст
радіочастинок
зменшиться
до
¼
початкової кількості. Тому питання
радіоекологічного
моніторингу
забруднених територій, застосування
науково обґрунтованих заходів для
обмеження
міграції
радіонуклідів
трофічними ланцюгами залишатимуться
актуальними ще на тривалий час [4–6].
Виклад
основного
матеріалу.
Одним з важливих завдань радіологічного
захисту населення є мінімізація дозових
навантажень
на
організм
людини.
Вирішення цього завдання можливе за
рахунок
зниження
надходження
радіонуклідів з продуктами харчування, у
результаті їх переходу із ґрунту у
рослини, а далі у продукти харчування.
У перші 10-15 років після аварії
проводилися посилені контрзаходи
і
дозові навантаження на населення були
зменшені вдвічі. З роками частота
проведення
контрзаходів
істотно
зменшилася, а в останні роки взагалі не
проводяться, що не дає змогу покращити
радіологічний
стан
радіоактивно
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забруднених територій.
Радіоактивний
стан
територій,
забруднених у результаті Чорнобильської
катастрофи, натепер стабілізувався і
формується, в основному, під впливом
довгоживуючих радіонуклідів цезію-137 і
стронцію-90. Це зумовлене не тільки
великим періодом напіврозпаду (близько
30-ти років), але й високою енергією
випромінювання та здатністю активно
залучатися до біологічних ланцюгів
кругообігів речовин [2].
Результати
радіоекологічного
моніторингу
забруднених
сільськогосподарських
земель,
проведених спеціалістами Житомирської
філії державної установи «Інститут
охорони
ґрунтів
України»,
дають
можливість
вивчити
поведінку
радіонуклідів у ґрунті та розробити
заходи
по
мінімізації
наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Ґрунтові
проби
відбирали
за
допомогою радіологічного буру на
глибині до 20 см з попереднім
проведенням гамма-зйомки приладом
ДРГ-01Т згідно методики радіологічного
обстеження земель.
Вимірювання питомої активності
радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90
проводилося спектрометричним методом
за діючими нормативними документами:
Методика
измерения
активности
радионуклидов
с
использованием
сцинтилляционного гамма-спектрометра с
программным обеспечением «Прогресс»,
Методика
измерения
активности
радионуклидов
с
использованием
сцинтилляционного бета-спектрометра с
программным обеспечением «Прогресс»
на сучасних радіологічних приладах з
відповідною пробопідготовкою.
Радіологічна ситуація на землях
сільськогосподарського
призначення
внаслідок
процесів
природного
самоочищення
(природний
розпад,
фіксація
ґрунтом,
заглиблення
радіонуклідів) та завдяки комплексу
вжитих контрзаходів дещо покращилася.
За результатами радіологічних обстежень
за IX тур агрохімічного обстеження
(2006–2010 роки) площа ґрунтів із
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щільністю забруднення 137Сs < 1 Кі/км2
становить 1025,4 тис га (87,3%), із
щільністю забруднення 137Сs 1–5 Кі/км2 –
138,2 тис га (11,8%), із щільністю
забруднення 137Сs 5–15 Кі/км2 – 10,1 тис га
(0,9%). До районів, ґрунти яких мають
щільність забруднення 137Сs 5–15 Кі/км2,
відносяться
Олевський
(13,2%),
Народицький (11,6%), Коростенський
(2,9%), Лугинський (2,4%), Овруцький
(0,4%). Площа грунтів із щільністю
забруднення 90Sr < 0,02 Кі/км2 становить
414,3 тис га (35,3%), із щільністю
забруднення 90Sr 0,02–0,15 Кі/км2 – 720,1
тис га (61,4%), із щільністю забруднення
90
Sr 0,15–3,0 Кі/км2 – 39,3 тис га (3,3%).
Сільськогосподарські угіддя, грунти
яких мають щільність забруднення 90Sr
0,15–3,0 Кі/км2, виявлені у таких районах:
Народицький
(46,3%),
Лугинський
(37,1%),
Овруцький
(26,3%),
Коростенський (2,9%), Олевський (2,8%),
Володар-Волинський (1,5%), НовоградВолинському (0,8%) і Малинському
(0,4%).
Оцінку радіологічної критичності
показників ґрунту на окремих угіддях
здійснено
шляхом
співставлення
уточнених цифрових картограм щільності
радіоактивного
забруднення
з
матеріалами агрохімічної паспортизації,
що проводилася згідно «Методики
агрохімічної
паспортизації
земель
сільськогосподарського призначення» за
редакцією Рижука С.М., Лісового М.В.,
Бенцаровського
Д.М.,
«Методики
проведення агрохімічної паспортизації
земель
сільськогосподарського
призначення» за редакцією Яцука І.П.,
Балюка С.А., «Методики комплесного
радіаційного обстеження забруднених
внаслідок Чорнобильської катастрофи
територій (за винятком територій зони
відчуження) за редакцією Кашпарова
В.А., Калиненка Л.В., Петепелятнікова
Г.П.
Для поліпшення радіаційної ситуації
та
реабілітації
земель
необхідно
використовувати
докорінне
або
поверхневе поліпшення природних лук і
пасовищ, вапнування кислих ґрунтів,
внесення органічних і мінеральних
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добрив,
підбір
і
вирощування територіях
сільськогосподарської
сільськогосподарських культур і трав із продукції та продуктів харчування, які
низькими коефіцієнтами накопичення відповідають
вимогам
радіаційної
137
90
Сs і Sr, впроваджувати заходи для безпеки,
важливо
забезпечити
у
зниження рухливовості радіонуклідів у необхідних
обсягах
фінансування
ґрунті.
контрзаходів,
які
передбачають
Висновки. 1. За результатами проведення хімічної меліорації кислих
агрохімічного обстеження (IX тур) ґрунтів на основі ресурсозберігаючих
найбільш забрудненими територіями систем
удобрення,
забезпечення
Житомирської області є Олевський, бездефіцитного
балансу
елементів
Народицький, Лугинський, Овруцький та живлення, що, у свою чергу, мінімалізує
Коростенський райони.
забруднення радіонуклідами продукції
2. Для виробництва на забруднених рослинництва.
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ЕФЕКТ ЕКОНОМІЇ РЕСУРСІВ У АГРОЕКОСИСТЕМІ ЗА УМОВ
ЗАСТОСУВАННЯ СОЛОМИ ТА БІОПРЕПАРАТІВ
Колесник Тетяна Миколаївна
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Актуальність
теми
досліджень.
Кількість і якість продуктів харчування
залежать
від
ефективності
функціонування польових агроекосистем,
які дають людству первинну продукцію і
сировину. Тому проблема підвищення їх
ефективності та економії ресурсів – є і
завжди буде актуальною. Серед сучасних
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агроекологічних засобів, які здатні це
зробити, важливе місце займають недорогі
добрива та біопрепарати [1, 2]. Добрива є
джерелом поживних елементів для рослин
та мікроорганізмів, а біопрепарати –
засобом
регулювання
процесів
трансформації складних сполук у ґрунті
та прискорення їх гідролізу
[5].
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Біопрепарати є потужним фактором
регулювання малого біотичного колообігу
речовини та енергії у агроекосистемі,
оскільки дозволяють управляти розвитком
популяцій окремих мікроорганізмів та
керувати процесами конкуренції між ними
[1, 5].
В свою чергу ефективні
мікроорганізми дозволяють створити умови
максимальної
доступності
елементів
живлення рослинам, які внесено із
добривами в ґрунт [3, 6]. Саме тому в умовах
застосування
біопрепаратів
доцільно
очікувати зростання вмісту доступних
рослинам елементів живлення у ґрунті. Таке
зростання
дозволяє
економити
на
відповідних добривах. В розрахунках ефекту
економії добрив (ресурсів) у агроекосистемі
враховували той факт, що впродовж
першого року застосування відсоток
засвоєння рослинами елементів живлення із
добрив не перевищує наступних значень:
азоту ≤70%, фосфору ≤30%, калію ≤ 75% .
Об’єктом досліджень є процеси
економії ресурсів у агроекосистемі за
умов
застосування
соломи
та
біопрепаратів.
Предметом досліджень є солома в
якості добрива, сучасні мікробіологічні
препарати, способи їх застосування та
відповідний ефект економії ресурсів у
агроекосистемі.
Мета
досліджень
–
оцінка
біопрепаратів та соломи як засобів
економії ресурсів
агроекосистеми на
дерново-підзолистих ґрунтах.
Наукова
новизна.
Вперше
обґрунтовано
доцільність
використання

соломи зернових саме в якості органічного
добрива на території Рівненської області,
оцінено
ефект
ресурсозбереження
в
агроекосистемі
на
дерново-підзолистих
ґрунтах при застосуванні соломи в якості
органічного добрива в комплексі із
мінеральними добривами та біопрепаратами
АГАТ-25К, Байкал ЭМ-1, Філазоніт МЦ,
Діазофіт. Подальшого розвитку набули
дослідження ефективності функціонування
агроекосистем.
Методи та методики досліджень.
Дослідження проводилися у вегетаційному
досліді на дерново-слабопідзолистих ґрунтах,
взятих із контрольного варіанту дослідних
полів Колківського ВПУ Маневицького
району Рівненської області. Для досліджень
було взято шар ґрунту 0-20 см. Повторність
досліду 4-кратна. Діаметр вегетаційних
посудин – 30 см, висота – 40 см, потужність
дренажного керамзитного шару – 8 см,
потужність ґрунтового шару – 30 см. Добрива
зароблялися рівномірно на глибину 3-20 см.
Результати табл. 1 свідчать, що перед
закладанням досліду вміст фосфору рухомих
сполук (визначеного методом Кірсанова
(ДСТУ 4405))
в шарі 0-20 см
досліджуваного ґрунту складав 90 мг/кг
ґрунту, що відповідає середньому рівню
забезпеченості рослин доступним фосфором.
Вміст калію рухомого в шарі 0-20 см
складав 39 мг/кг ґрунту, що відповідає дуже
низькому рівню забезпеченості ґрунту
калієм рухомим, вміст азоту мінеральних
сполук (N-NH4+ N-NO3) становив 14,2
мг/кг та відповідав верхній межі низького
рівня забезпеченості рослин азотом.

Таблиця 1. Початкові досліджувані параметри дерново-слабопідзолистого ґрунту (на
момент закладання вегетаційного досліду)
Глибина
відбору, см

рНсол

0-20

6,05

Вміст, мг/кг
N-NH4
4,3

У вегетаційному досліді вивчалася
ефективність фонової органо-мінеральної
системи удобрення на основі соломи пшениці
озимої (солома -3 т/га + N120Р90К120) та
варіацій її поєднання із біопрепаратами:
АГАТ-25К, Байкал ЭМ-1, Філазоніт МЦ,
Діазофіт. Вегетаційний дослід закладено з

N-NO3
6,9

P2O5 (Кірсан)
90,0

K2O
39,0

третьої декади листопада 2012 року
(внесено солому та NPK, внесено
біопрепарати). Посів вівса на зелену масу
проведено у другій декаді квітня 2013
року, збір врожаю проведено у третій
декаді червня 2013 року, після чого взято
зразки ґрунту на аналіз. Облік врожаю
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проводили методом повного обліку
зважуванням. З третьої декади листопада
2013 року вегетаційні дослідження
проведено повторно. Представлені в

роботі результати досліджень є середніми
показниками
за
вказаний
період
досліджень.

Таблиця 2. Схема лабораторного вегетаційного досліду (вивчення ефективності
застосування біопрепаратів в комплексі із органо-мінеральною системою удобрення на
основі соломи пшениці озимої)
№

Варіант досліду

варіанту

Внесено в ґрунт із
добривами, кг/га

Співвідношення

C

N
0

P
0

K
0

С:N
-

N:P:K
-

1

Контроль (без добрив)

2

Солома -3 т/га + N120Р90К120 - Фон

1020

133

96

140

8

1,4:1:1,5

3

Фон + АГАТ-25К – (об. гр.)

1020

133

96

140

8

1,4:1:1,5

4

Фон + Байкал ЭМ-1– (об. ґр)

1020

133

96

140

8

1,4:1:1,5

5

Фон + Філазоніт МЦ–(об. ґр)

1020

133

96

140

8

1,4:1:1,5

6

Фон +Діазофіт–(об. гр)

1020

133

96

140

8

1,4:1:1,5

Дослідження загальної біологічної
активності ґрунту проводили методом
закладання лляного полотна на глибину 515 см з осені 2012 року зразу ж після
внесення добрив та його вилучення в
кінці періоду вегетації вівса на зелену
масу перед відбором зразків ґрунту на
аналіз.
У
дослідах
застосовували
:
мінеральні добрива – аміачну селітру –
34,4 %
(ГОСТ 2-85), суперфосфат
гранульований – 19 % P2О5 (ГОСТ 595678), калімагнезію – 26 % К2О (ТУ У 605743160.002-94);
мікробіологічні
препарати «Агат–25К» до складу якого
входять бактерії Pseudomonas aureofaciens
і продукти їх метаболізму (ТУ 9291-00317459725-97)
та
«Байкал–ЕМ-1»
молочнокислі,
фотосинтезуючі,
азофіксуючі мікроорганізми і продукти їх
метаболізму, дріжджі (ТУ У 24.122700554-001-2003), Діазофіт – бактерії
штаму
Rhizobium
(Agrobacterium)
radiobacter 204, та Філазоніт МЦ –
містить Azotobacter crococcum та Bacillus
megaterium, поживні
речовини які
сприяють розмноженню і підтримують
життєздатність
целюлозорозкладаючих
бактерій,
володіє
адаптогенними
властивостями проти грибкових хвороб.
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Обробку
ґрунту
біопрепаратами
здійснювали
згідно
рекомендацій
виробників біопрепаратів разом із
основним удобренням ґрунту (у третій
декаді листопада), посів вівса на зелену
масу здійснювали у другій декаді квітня.
Хіміко-аналітична частина роботи
проводилася в лабораторії Рівненської
філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» за
загальноприйнятими стандартизованими
методиками. У ґрунті визначали вміст:
амонійного та нітратного азоту – ДСТУ
4729: 2007; фосфору рухомих сполук та
калію рухомого – методом Кірсанова
(ДСТУ 4405 : 2005).
Статистичну обробку результатів
досліджень (похибку досліду та найменшу
істотну різницю 95% достовірності)
проводили в пакеті Data Analis Excel.
Результати
досліджень
вмісту
основних елементів живлення у дерновослабопідзолистому ґрунті на момент збору
врожаю зеленої маси вівса показали
наступне (див. рис.1).
Вміст азоту
мінеральних сполук на контролі (вар. 1)
становив 10,0 мг/кг (-29,6% до моменту
закладання досліду) та відповідав дуже
низькому рівню забезпеченості рослин
азотом, що свідчить про умови вкрай
незадовільного азотного живлення вівса.

Збірник статей конференції
Застосування
добрив (солома-3 т/га
+N120P90K120) спричинило зростання вмісту
азоту мінеральних сполук на 38,0% до
контролю (+3,8 мг/кг) (див. рис. 1).
Застосування біопрепаратів спричинило
підвищення
ефективності застосованої
системи удобрення щодо регулювання
вмісту азоту мінеральних сполук у грунті на
13,3%...48,3% до фону (+1,8…+4,6 мг/кг N-
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NO3+N-NH4) і створило середній рівень
забезпеченості грунту азотом мінеральних
сполук. Максимальний ефект збільшення
вмісту азоту мінеральних сполук у грунті
забезпечує Філазоніт МЦ; АГАТ-25К
поступається Філазоніту МЦ на 10,1%,
Діазофіт – відповідно на 23,6%, Байкал ЭМ1 – на 23,6% відповідно.

Рис. 1. Вплив добрив та біопрепаратів на вміст мінеральних форм азоту
в дерново-слабопідзолистому ґрунті
Вміст фосфору рухомих сполук в
дерново-підзолистому ґрунті на контролі
становив 80 мг/кг ґрунту (-11,1% до моменту
закладання
досліду),
що
відповідає
середньому рівню забезпеченості ґрунту
фосфором (див. рис. 2). Оцінка впливу
добрив та біопрепаратів на вміст фосфору
рухомих сполук у ґрунті показує, що
застосування фонового варіанту удобрення
підвищує цей показник на 11,6% (+9,3
мг/кг), тоді як застосування біопрепаратів
підвищує даний показник додатково на
4,2…12,8%. Максимальний ефект забезпечує
АГАТ-25К, створюючи підвищений рівень
забезпеченості ґрунту фосфором рухомих
сполук. Філазоніт МЦ поступається АГАТ25К на 2,2%, Діазофіт – відповідно на 7,4%,
Байкал ЭМ-1 – на 8,6% відповідно.

Вміст калію рухомого в дерновопідзолистому ґрунті на момент закладання
досліду становив 39 мг/кг ґрунту, що
відповідає
дуже
низькому
рівню
забезпеченості ґрунту калієм рухомим (див.
рис. 3). Оцінка впливу добрив та
біопрепаратів на вміст калію рухомого у
ґрунті показує, що застосування фонового
варіанту удобрення підвищує цей показник
на 12,5% (+3,13 мг/кг), тоді як застосування
біопрепаратів підвищує даний показник
додатково на 3,4…27,6%, переводячи грунт у
категорію низького рівня забезпеченості
грунту. Максимальний ефект забезпечує
Філазоніт;
АГАТ-25К
поступається
Філазоніту МЦ на 10,8%, Діазофіт –
відповідно на 16,2%, Байкал ЭМ-1 – на
18,9% відповідно.

Житомир – 2016

Збірник статей конференції

~64~

Рис. 2. Вплив добрив та біопрепаратів на вміст фосфору рухомих сполук
в дерново-підзолистому ґрунті

Рис. 3. Вплив добрив та біопрепаратів на вміст калію рухомого
в дерново-підзолистому ґрунті
При цьому в умовах застосування
На основі показників родючості ґрунту
було оцінено ефект ресурсозбереження від органо-мінеральної системи удобрення
застосування біопрепаратів, який полягає у (солома-3 т/га +N120P90K120) найбільш
ресурсоекономним
тому, що в агроекосистемі вдається ефективним
додатково зекономити діючої речовини азоту біопрепаратом є Філазоніт МЦ для обробки
від 7,4 кг/га до 26,6 кг/га, фосфору – від 35,5 ґрунту, решта біопрепаратів поступаються
кг/га до 106,4 кг/га та калію – від 3,6 кг/га до йому за ефективністю на 7,5%...23,6%.
29 кг/га.
Житомир – 2016
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Таблиця 3. Ефект ресурсозбереження у агроекосистемі під впливом біопрепаратів
(відносно фонового варіанту удобрення)

Висновки: 1. Оцінка впливу добрив 3,4…27,6%,
максимальний
ефект
та біопрепаратів на вміст доступних форм підвищення вмісту азоту мінеральних
елементів
живлення
у
дерново- сполук та калію рухомого забезпечує
слабопідзолистому ґрунті показує, що біопрепарат Філазоніт МЦ, тоді як
застосування фонового варіанту органо- максимальне підвищення вмісту фосфору
мінеральної системи удобрення (солома – рухомих сполук забезпечує застосування
3 т/га + N120P90K120) підвищує вміст азоту АГАТ-25К.
мінеральних сполук на 38%, фосфору
3.
Оцінений
ефект
рухомих сполук – на 11,6%, калію ресурсозбереження
від
застосування
рухомого – на 12,5% до контролю.
біопрепаратів полягає у тому, що в
2.
Застосування
біопрепаратів агроекосистемі
вдається
додатково
забезпечує додатковий приріст вмісту у зекономити діючої речовини азоту від 7,4
ґрунті азоту мінеральних сполук – на кг/га до 26,6 кг/га, фосфору – від 35,5
13,3%...48,3%, фосфору рухомих сполук – кг/га до кг/га та калію – від 3,6 кг/га до 29
на 4,3%...12,8%, калію рухомого – на кг/га.
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ТОРФОВІ ПОЖЕЖІ… ЯКА СТРАТЕГІЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЇ?
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Відділ охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання
Інститут агроекології і природокористування НААН
Ecological association «West Polissia – Wetland»
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Цей філософський вислів як ніколи
доречний у контексті регулярної палаючодимової проблеми торфових пожеж в
Україні. Ця стаття була запланована рік
тому зважаючи на «метеорологічну
димку» в Києві 3.09.2015 р., проте й нині
вона дуже на часі через часті пожежі лісів,
торфовищ всього Поліського регіону,
Карпат, Криму й не лише. Провидцем не
варто ставати щоб передбачити пожежі в
нашій країні на 2016 і наступні роки в разі
ігнорування
науково
обґрунтованих
протипожежних,
рекультиваційних,

«Вирішувати
потрібно
першопричини, а не боротися
із їх наслідками…»
фіторемедіаційних
заходів.
Нажаль,
проблема торфових і лісових пожеж
набула рівня загрози загальнодержавної
безпеки. «Скупий платить двічі» –
гласить народна мудрість, от і в проблемі
торфових
пожеж
аналогічна
закономірність. Не провівши заходи
попередження
витрачаємо
ресурсів
більше на ліквідацію. В середньому на рік
по Україні буває 3,5 тис. лісових,
торфових пожеж, які знищують більше 5
тис. гектарів територій.

*ДОВІДКА:
*Україна займає одне з останніх місць країн Європи за водозабезпеченням (питомий показник 1
тис. м3 / рік на одного жителя) із місцевими водними ресурсами 52,4 км 3 у середній за водністю рік. У
болотах зосереджено близько 30 км3 води, що належить до категорії зв’язаних вікових запасів. Площа
водно-болотних угідь становить 4,5 млн. га, в тому числі відкриті заболочені землі – 939 тис. га (1,6%
загальної території держави), а площа осушених земель 3,3 млн. га.
Запаси торфу в Україні приблизно 2,17 млрд. тон. Із загальної площі торфового фонду 583,0 тис.
гектарів вивчено (геологічно розвідано) 483,7 тис. га. Із 2488 родовищ 114 затоплені, забудовані,
радіаційно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вироблених торфородовищ – 6630 на 54,7
тис. га.
Осушено З95 торфовищ площею 162,0 тис. га і запасами 419,6 млн. тон які представляють
основну пірогенну (пожежну) небезпеку! Найбільше їх у Рівненській (128 торфовищ площею 30,9 тис.
га), Волинській (80 – 28,2), Львівській (39 – 19,3), Чернігівській (37 – 28,0), Житомирській (30 – 7,5),
Київській (16 – 25,4) областях. Зазолено 156 торфовищ на площі 31,3 тис. га.

Торфові
пожежі
найчастіше
виникають у місцях видобутку торфу
(Полісся, Прикарпаття), а також на
торфових луках, агроугіддях. Причиною
зазвичай є неправильне поводження
населення з вогнем, розряди блискавки
або самозаймання. Торф може загорітись
при температурі вище 50оС, а у літню
спеку поверхня ґрунту в середній смузі
може нагріватися до 50-60оС. Крім того,
досить часто ґрунтові торфові пожежі є
розвитком низової лісової пожежі. У шар
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торфу
в
цих
випадках
вогонь
поглиблюється зі стовбурів дерев. Горіння
відбувається повільно, без полум’я.
Згорілі корені дерев у пухкому торфі
спричиняють завали дерев, що ускладнює
протипожежні заходи.
Небезпечною для довкілля є так
звані підземні торфові пожежі, коли
тління відбувається не на поверхні, а
глибоко в тріщинах і підземних камерах.
Такі пожежі практично не піддаються
оперативному гасінню, тривають навіть

Збірник статей конференції
при атмосферних опадах та в анаеробних
умовах, потребують великого об’єму води
для гасіння. З позиції екобезпеки торфові
пожежі можуть мати кризовий характер
оскільки
переносять
радіаційно
забруднені частки внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, інші полютанти,
кардинально перетворюють ландшафтну
структуру
з
утрудненими
реабілітаційними заходами, забруднюють
атмосферне повітря і ґрунтові води [18,
20]. Торф горить повільно на всю глибину
його
залягання
до
мінеральної
підстилаючої породи (зазвичай це
кварцовий пісок, мергелеві, крейдові
відклади). Досить часто в межах одного
вигорілого масиву простежуються досить
широкі
коливання
потужності
залишкового торфу, що зумовлюється
особливостями рельєфу підстилаючої
породи. Це створює певні труднощі за
його
освоєння.
Для
збереження
залишкового
торфу
від
надмірної
мінералізації на цих землях необхідно
створювати лучні угіддя [16].
Торфові пожежі є різновидом
ландшафтних пожеж, що виникають
раптово (за рахунок самозагорання або як
наслідок
лісової
пожежі),
за
антропогенних причин на болоті, яке має
осушений шар торфу. Досліджено і
упроваджено в практику заходи, щодо
прогнозування, попередження і гасіння
лісових, торфових пожеж [2, 4–7, 9, 12-14,
17]. Торф є продуктом неповного
розкладу рослинної маси в умовах
надмірної вологості та недостатньої
аерації [14]. Він є конгломератом бітумів,
гумінових кислот, їх солей та інших
продуктів
розкладання
рослинного
матеріалу. Торф має найвищу зі всіх
твердих палив вологоємкість [22].
Важливими тепловими характеристиками
торфу є його теплотворна здатність, а
також
коефіцієнт
теплопровідності.
Основними горючими матеріалами є
вуглець (52-56 % від загальної маси) і
водень (5-6 % від загальної маси), крім
того, у складі торфу є від 30 до 40%
атомів кисню, зв’язаного в молекулах
хімічних речовин, з яких складається
торф.
Середнє
значення
величини
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теплотворної здатності торфу, залежить
від ступеня розкладу і становить 5500
ккал/кг [14, 22]. Торфовий поклад
зазвичай має відносну вологість 90-95%,
що робить його порівняно безпечним в
пожежному відношенні. В результаті
нагрівання торф висушується, потім
відбувається піроліз із утворенням
горючих газоподібних компонентів і
коксу [6, 8, 14, 22]. Як правило, торфові
пожежі для заболоченої місцевості
характерні у другій половині літа, коли в
результаті тривалої засухи верхній шар
торфу просихає до відносної вологості 25100%. При такому вмісті вологи він може
спалахувати і підтримувати горіння в
менш сухих шарах. Глибина прогорання
торфового покладу визначається рівнем
залягання ґрунтових вод [6, 8, 14, 15, 21,
22]. На тих самих ділянках вологість
верхнього горизонту торфу змінюється в
залежності від погодних умов значно
більше, ніж підстильних шарів. До осені
значно знижується і вологість торфу
опускається нижче межі його горючості в
середині липня на не осушеному болоті та
наприкінці червня на осушеному [17].
При горінні торфових полів і
родовищ
можливими
є:
швидке
розповсюдження вогню по поверхні поля,
а при сильному вітрі – перекидання
частинок, що горять, на значну відстань і
виникнення
нових
вогнищ;
розповсюдження пожежі на населені
пункти,
сільськогосподарські
угіддя,
лісові масиви; проникнення вогню в глиб
торфового масиву; виділення великої
кількості диму із задимленням значної
території та розповсюдження вогню
усередині штабелю [2, 5, 6, 8, 10, 14, 22].
Хоча швидкість просування кромки
торфової пожежі складає не більше
декількох
метрів
в
добу,
вони
відрізняються стійкістю горіння, яке при
заглибленні на 1,0-1,5 м не можуть
ліквідовувати
навіть
великі
дощі.
Заглиблюючись в нижні шари торфу до
мінерального ґрунту або рівня ґрунтових
вод, горіння може розповсюджуватися на
десятки і сотні метрів від вхідного отвору,
лише місцями виходячи на поверхню. При
горінні масиву торфу з абсолютною
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вологістю до 500% у 1 дм³ торфу
щільністю 0,1 кг/дм³ міститься 0,5 дм³
води. На її нагрів до 100ºС витрачається
50 ккал, на випаровування 270 ккал, на
підігрів торфу до температури займання
30 ккал, разом 350 ккал. Калорійність
самого торфу складає 5000 ккал/кг, для
щільності 0,1 кг/ дм³ вона буде відповідно
500 ккал, що цілком достатньо для
підтримки процесу горіння при вказаній
вологості. У верхньому шарі торфу
горіння може розповсюджуватися при
вологості до 300-400%. Із збільшенням
заглиблення осередку горіння допустиме
значення вологості безперервно зростає і
складає на глибині один метр до 500%.
Вказане явище пояснюється низькими
значеннями коефіцієнта теплопровідності
торфу в покладі [22]. При заглибленні
вогнища горіння відбувається акумуляція
тепла, що виділяється в шарі торфу, і його
розповсюдження у напрямі ділянок з
підвищеною вологістю, займистих після
випаровування вологи, що міститься в
них.
До окремого типу лісових пожеж
відносяться ґрунтові і торфові пожежі, які
виникають в результаті дії осередку
горіння при низових лісових пожежах. Під
впливом випромінювання і конвективного
теплового потоку від фронту низової
лісової пожежі, пеньків, що горять, і
вітролому
відбувається
нагрівання,
висушування та піроліз, а потім запалення
підстилки – шару листя, хвої, трави і
тонких гілочок, що напіврозклалися.
Щільність підстилки в абсолютно сухому
стані змінюється в межах від 30 до 300
кг/м³ [7]. Вміст вологи у підстилці теж
вище, ніж у надґрунтового покриву і за
Н.П. Курбатським змінюється, як правило,
в межах від 470 до 560%. Тому підстилка
всихає
значно
повільніше,
ніж
надґрунтовий покрив, і лише в дуже суху
пору року досягає мінімального значення
– 14 % [17]. Питання піролізу торфу
обговорювалося в роботі І.Л. Фарберова
(1966) [22], де представлена величина
енергії активації цієї реакції Е = 35,1
кДж/моль. На основі дослідження горіння
верхніх торфових шарів лісового ґрунту
було
встановлено,
що
процес
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розповсюдження торфової пожежі в
основному визначається горінням коксу –
конденсованого продукту піролізу торфу.
Механізм згорання торфу при ґрунтових
(підземних пожежах) досліджено також в
роботі Конєва Е.В. [14]. У ній
стверджується,
що
шар
рихлого
реагуючого середовища (торфу з малим
ступенем
розкладу)
горить
в
безполуменевому
режимі.
Окремі
частинки шару (стеблинки моху та інших
рослин) стикаються один з одним лише в
окремих ділянках.
Визначальними
параметрами
розвитку пожежі на великій площі є
середня
лінійна
швидкість
його
розповсюдження
в
переважаючому
напрямі і швидкість вигорання матеріалів
залежно від швидкості приземного вітру
при певній вологості матеріалів. Зазвичай
для розрахунків приймають середнє
значення їх вологості залежно від
відносної вологості повітря. На основі
аналізу параметрів пожеж на великих
площах визначають лінійну швидкість
розповсюдження пожежі за умови, що
його фронт вже сформувався і займає 5–6
м (час від початку пожежі 10 хв.) [7],
оцінюють вірогідність лісових пожеж для
певного значення величини природній
пожежній небезпеці [1, 3, 4, 11, 22],
сумарний збиток від лісової пожежі,
антропогенне навантаження, вірогідність
виникнення
лісової
пожежі
від
антропогенного навантаження, кількість
блискавичних розрядів на одиницю площі
лісової
території
і
вірогідність
виникнення лісової пожежі від сухих гроз
для даної лісової території – за даними
Андреева Ю.А., Гришина А.М. і Franklin
R. [1, 2, 7, 8, 23].
При виході торфової пожежі на
поверхню
на
заліснених
ділянках
виникають лісові низові пожежі, які,
заглиблюючись, переходять знову в
підземні. На не осушеному та осушеному
мережею відкритих канав ділянках,
наприклад, сфагнового болота, рівень
ґрунтових вод знижується відповідно з 10
(45) см до 55 (75) см в кінці вересня.
Вологість ґрунтового горизонту 0-10 см
на осушеному торфовищі значно менше,
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ніж на не осушеному, а також в 1,5-2,1
рази менше підстилаючих його ґрунтових
горизонтів 10-20 і 20-30 см. На початку
осені рівень ґрунтових вод значно
знижується і вологість торфу опускається
нижче за межу його горючості в середині
липня на не осушеному болоті та в кінці
червня на осушеному. Якщо пожежа
виникла від загоряння надґрунтового
покриву, то можливе заглиблення вогню в
органічний шар ґрунту відразу в кількох
місцях [5-7].
Торфові
пожежі
завдають
величезної шкоди лісу: знищується
органіка ґрунту, згорає коріння дерев
тощо. Горіння ґрунту виявляють по
виділенню чадного газу синюватого
відтінку, що пов’язане з наявністю в газі
домішки найдрібніших димових частинок
[12]. Торфові пожежі відносяться до
ґрунтових (підземним) і мають на відміну
від лісових верхових і низинних пожеж
повільніше,
але
стійкіше
розповсюдженням горіння. В результаті
торфової
пожежі
гине
до
70%
деревостану, але вони частково позитивно
впливають на родючість болотних ґрунтів.
Зокрема, пройдені пожежами шари торфу
містять в середньому в два рази більше
зольних речовин і мають кращу
структуру, що активізує їх освоєння
коріннями рослин. Сосняки після пожежі
відрізняються
кращими
морфометричними
параметрами
і
продуктивністю. У подальших генераціях,
у міру втрати зв’язку кореневих систем
дерев з пожежними прошарками, ці
властивості поступово втрачаються [2].
Але як правило, торфові пожежі не
надають довготривалої і необоротної дії
на болотні екосистеми. Аналіз рослинних
залишків в торфах свідчить, що
відновлення
еволюційного
дрейфу
болотних екосистем відбувається, залежно
від інтенсивності та виду пожежі, через
200-600 років, при істотному подовженні
лісових стадій їх розвитку [2, 7]. Виняток
становлять невеликі за площею торфові
болота і заболочені ділянки.
Деградовані
торфові
землі
характеризуються погіршенням водноповітряних,
фізичних,
хімічних
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властивостей. Останні специфічні для
кожного
конкретного
масиву
і
здебільшого
не
сприятливі
для
вирощування
сільськогосподарських
культур та потребують додаткових
заходів для оптимізації властивостей
ґрунту. Особливістю їх освоєння є те, що
потрібно
механічно
перемішувати
залишок вигорілого торфового ґрунту
підстилаючим мінеральним для утворення
родючого профілю. Освоєння вигорілих
торфовищ має деякі відмінні особливості
порівняно
з
повно
профільними
торфовими ґрунтами. Система обробітку
ґрунту, удобрення, підбір культур на
вигорілих торфовищах у початковий
період освоєння повинні бути направлені
на активізацію біологічних процесів,
посилення
аерації
та
зменшення
шкідливої дії закисних сполук, що
тривалий
час
накопичувались
у
природному шарі торфу, а після його
згоряння вийшли на денну поверхню.
Значення рН поверхневого шару попелу
торфу безпосередньо після пожежі є дуже
лужним – 10,5 ... 11,6, що зумовлено
високою
концентрацією
в
попелі
вуглекислого калію (поташу). Після
повені і промивання атмосферними
опадами значення рН попелу понижується
до 8,2–8,4 [19]. Ці величини пов’язані з
підвищеним вмістом вуглекислих солей
лужноземельних металів у попелі.
Природна зміна елювіальних горизонтів
впливає на загальний вміст у попелі Са,
Mg, K, Mn та інших елементів. Тільки за
один рік їх валовий вміст у попелі
зменшується до 40%, тоді як втрата
фосфору становить лише 10%. Однак,
якщо
втрата
фосфору
буде
продовжуватися такими темпами, його
запасів для рослин вистачить лише на
короткий час. Нестача калію може бути
критичною вже на початку використання
пірогенної ділянки. Найбільшу увагу під
час вивчення пірогенних утворень
потрібно звертати на поверхневий шар
охристого попелу. У ньому порівняно з
природним торфом є високий вміст усіх
макро- (Са, Mg, K, Mn, Р та ін.) і
мікроелементів, а також важких металів
(Cd, Cu, Pb та ін.) [16]. При випаданні
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опадів бітумні
частки торфу не
намокають, волога іде між них у ґрунтові
води, і торфовий поклад може горіти
місяцями
до
повного
вигоряння
родовища. При виході торфової пожежі на
поверхню
на
заліснених
ділянках
виникають лісові низові пожежі, що,
заглиблюючись, переходять знову в
підземні.
На території Полісся більшість
пірогенних змін саме антропогенного
походження, рідше природних. Тому вони
відносяться до природно-антропогенних
змін, протікають з елементами сингенезу і
ендоекогенезу
і
призводять
до
відновлення
вихідних
лісо-болотних
угруповань. Сукцесії залежать від типу та
сили пожежі, лісистості, типу боліт тощо.
При низових пожежах едафічні умови
змінюються менше, ніж рослинність.
Цілком
або
частково
знищується
трав’яно-чагарничковий
і
моховий
покрив. Синузії мохів зберігаються лише
по драговинах. Перші стадії демутації на
перехідних
і
верхових
болотах
представляють
сосново-політрихові
угруповання. Однією з характерних
постпірогенних змін на болотах є
утворення суцільних заростей берези
пухнастої, верб зі слабко виявленим
осоково-злаковим покривом. Місцями
зростає роль фітоугруповань молінії
голубої. На 10-15 (20) рік постпірогенні
лісо-болотні
стадії
демутації
стабілізуються
і
майже
цілком
відновлюються
сосново-сфагнові,
сосново-чагарниково-сфагнові і сосновопухівково-сфагнові
угруповання,
що
утворюють заключні стадії.
На осушених торфових полях
пожежі викликають тотальне вигорання
торфу від поверхні до мінерального дна.
Сучасні пожежі на осушених торфових
ґрунтах обумовлені не тільки літньою
засухою, але, головним чином, втратою
можливості двостороннього регулювання
рівня ґрунтових вод на осушувальних
системах. Осушувальні
меліоративні
канали обезводнені, замулені, в окремих
випадках великі магістральні. Порушена
шлюзо-дамбова система регулювання
рівня води унеможливлює оперативне
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гасіння пожеж.
Протипожежні,
агротехнічні,
профілактичні заходи. На основі даних
прогнозу
проводять
пожежнопрофілактичні заходи, спрямовані на
повне або часткове усунення причин
виникнення і розвитку пожеж, а також на
створення умов, необхідних для успішної
їх ліквідації і проведення рятувальних
робіт. Основними з них є такі: 1.
Створення протипожежних бар’єрів у
найбільш небезпечних ділянках лісу, смуг
по його межах (шириною до 4 м),
насадження на узліссі дерев листяних
порід шириною 25-50 м; 2. У місцях, де є
небезпека торфових (ґрунтових) пожеж,
улаштування захисних канав глибиною до
мінерального шару або на 0,5 м нижче
рівня ґрунтових вод і шириною дна до 1
м; 3. Підготовка природних водойм,
заглиблення
або
створення
загат,
майданчиків для пожежних насосів,
прокладання шляхів до них; 4. Санітарна
рубка, прибирання сушняку, бурелому
тощо;
5.
Наземне
і
повітряне
патрулювання (контроль) лісових масивів;
6. Заглиблення у землю або обвалування
місткостей
з
горючими
рідинами,
віднесення
на
безпечну
відстань
тимчасових
складів,
розміщення
бензовозів, бензозаправників окремо від
іншої техніки і, як правило, в укриттях; 7.
Оснащення
об’єктів
сучасною
високоефективною
технікою,
обладнанням, інвентарем і пристосування
іншої техніки для гасіння пожеж,
утримання їх у постійній готовності,
навчання протипожежних формувань і
всього населення заходам боротьби з
пожежами;
8.
Підвищення
відповідальності посадових осіб і всього
населення за порушення правил пожежної
безпеки
на
об'єктах;
проведення
роз’яснювальної роботи про дотримання
правил пожежної безпеки, організація
лекцій, бесід, доповідей, виставок,
екскурсій тощо.
Провідну роль у захисті від
пірогенної
деградації
мають
профілактичні
заходи.
На
стадії
проектування осушених торфових ґрунтів
повинні бути передбачені заходи щодо їх
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захисту від всіх видів деградації.
Вітчизняна і зарубіжна практика виробила
достатньо ефективну і надійну систему
заходів, які можуть захистити торфові
ґрунти від шкідливих деградаційних змін.
Для профілактичних заходів має бути
передбачено: 1) Використання торфових
ґрунтів як лучних угідь або в
травопільних сівозмінах із великою
перевагою полів трав; 2) Двостороннє
регулювання рівнів ґрунтових вод і
стабільна підтримка лучного типу водного
режиму в профілі осушених торфових
ґрунтів; 3) Систематичне внесення
органічних і мінеральних добрив із метою
підтримки високого рівня родючості
ґрунтів і накопичення значної маси
свіжого перегною за рахунок кореневих
систем рослин, заорювання соломи і
пожнивних решток; 4) Проведення
піскування і глинування для збільшення
вмісту мінеральної частини торфу і
підвищення його зольності.
Ф.Р. Зайдельманом, А.П. Шваровим
упродовж
15
років
проводились
експериментальні і польові дослідження,
присвячені способам захисту торфових
ґрунтів від пірогенних явищ [10].
Найбільшу
увагу
вчені
надавали
вивченню поверхневих шарів охристого
попелу та вмісту в ньому мікроелементів.
Первинне
окультурення
пірогенних
ділянок
повинно
здійснюватися
в
комплексі
з
реконструкцією
осушувальних систем, а також культурнотехнічними
роботами.
Період
окультурення залежить від товщини
залишкового шару торфу, типу торфового
масиву, запасів основних елементів
живлення рослин тощо. Поверхнева
пірогенна деградація торфових ґрунтів
відбувається під час їх заболочування
напірними водами, а також під час
формування органогенних ґрунтів на
глибоких торфових покладах в умовах
залягання ґрунтових вод вище їх нижньої
межі. Нестійкий водний режим зумовлює
несприятливий тепловий режим. Є різкі
коливання
температури
упродовж
вегетаційного періоду. На поверхні
фіксуються заморозки. Весною торфові
ґрунти розмерзаються на 10–15 днів
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пізніше [16].
Прогнозування торфових пожеж –
це визначення вірогідності виникнення
розростання лісових і торфових пожеж в
часі й просторі на основі аналізу даних
моніторингу лісових пожеж. Початковими
даними для прогнозування, появи джерела
вражаючих чинників виникнення лісової
та торфової пожежі є: клас пожежної
небезпеки в лісі за умовами погоди;
місцеположення і площа ділянок лісового
фонду I-III класів пожежної небезпеки або
ділянок
різних
класів
пожежної
небезпеки, де в даний час лісові горючі
матеріали можуть горіти при появі
джерела вогню; дані про рельєф
місцевості (рівнина, плато, плоскогір’я,
нагір’я, гори, горби, сопки, улоговини,
яри); наявність потенційних джерел вогню
в перерахованих ділянках лісового фонду,
де в даний час лісові горючі матеріали
можуть горіти при появі джерела вогню;
дані про грозову діяльність[1, 3, 4, 11, 22].
Ступінь пожежної небезпеки визначається
за
комплексним
показником
В.Г.
Нестерова, який обчислюється на основі
даних про температуру повітря, точки
роси і кількості опадів [13].
Оптимальніший шлях, створити
каскад ставів для риборозведення, окремі
з яких самі природно замулюватимуться і
заболочуватимуться.
В
деяких
європейських країнах на лід засівають
спори мохів (Sphagnum), на весні по
узбережжю
стимулюють
розвиток
прибережно-водної, болотної рослинності
тощо. Але є ділянки осушених торфових
родовищ де раціональніше висадити
лісові масиви, або створити луки і
пасовища,
навіть
впроваджувати
органічне агровиробництво.
Перспективи
запобігання
торфових
пожеж.
Враховуючи
особливості розвитку торфових пожеж
можна зробити висновок, що не всі
осушені торфовища та заболочені землі
треба
обводнювати:
зокрема
не
вимагається обводнення там, де ведуться
або в близькому часі (через рік-два)
передбачаються торфорозробки. Серед
заходів для запобігання і ліквідації
спалаху торфовищ і торфових ґрунтів
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можна виділити наступні: обводнення пірогенно
обумовленні
сукцесії,
земель та рекультивація вироблених знижується продуктивність фітоценозів,
торфовищ. Найбільш високу ефективність зріджується деревостан, втрачаються
для
зниження
пожежонебезпечності екотопи ґрунтових безхребетних, дрібних
забезпечує затоплення торфовищ до рівня, комах, рептилій, амфібій, птахів.
що існував до його осушення з
Пріоритетним
напрямом
є
відновленням процесу торфоутворення. моніторингові дослідження, зокрема в
Достатньо високу ефективність зниження напряму
пірогенної
загрози,
пожежонебезпечності забезпечує також агроекологічного стану, палеоекології
технологія двостороннього регулювання водно-болотних відкладів, торфовищ.
рівня ґрунтових вод за допомогою Сформована в Інституті агроекології і
системи каналів, пов’язаних з відкритою природокористування НААН Торфотека
або підземною мережею [2, 4–7, 9, 12–14, професора І.М. як колекція торфів за
17]. Для захисту вказаних систем від піввікову
історію
має
неоціненне
спалаху рекомендується: на землях значення для оцінки мінералізації,
сільськогосподарського
призначення засолення, зазолення торфів. Актуально
використовувати меліоративну відкриту продовжити
дослідження
щодо
регулюючу мережу та на землях лісового застосування
муло-сапропелевих
господарства – лісоосушувальні системи.
відкладів у рекультивації пірогенного
На вироблених торфовищах, для небезпечних
осушених
торфовищ
забезпечення пожежної безпеки необхідні: Полісся. Створення Чорнобильського
підтримка в робочому стані осушувальної біосферного
заповідника
частково
системи, що існувала при розробці знівелює загрозу міграції радіонуклідів у
торфового родовища; підтримка вологості результаті торфових і лісових пожеж.
торфу на рівні вище 50%; при Бажано
активізувати
створення
рекультивації земель – посів трав для національних природних парків Залісся,
створення сінокосів або посадки лісу Сухолуччя, Білоозерський в Київській
(переважно змішаного); розчищення і області,
де
буде
налагоджена
поглиблення
існуючих
ставків
на протипожежна безпека. Необхідним є
вироблених картах.
також проведення санітарних рубок,
Торфові пожежі призводять до біотехнічних, протипожежних заходів у
значних
економічних
збитків,
які лісовому,
водному,
сільському
пов’язані
з
втратою
деревини, господарстві.
пожежегасінням, погіршують санітарну
В перспективі необхідно розробити
обстановку в прилягаючих населених довготермінову
загальнодержавну
пунктах,
є
джерелом
викидів Програму
щодо
попередження
та
вуглекислого
газу
в
атмосферу, ліквідації торфових пожеж, затвердити її
призводять до деградації ландшафтної, на офіційному рівні.
біотичної різноманітності, відбуваються
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ПОШИРЕНІСТЬ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Г.М. Кочик, кандидат сільськогосподарських наук, Г.А. Кучер
Земля
–
основний
засіб Ключовим
принципом законодавства
сільськогосподарського
виробництва, більшості
розвинутих
країн
є
джерело продуктів харчування людей. недопустимість дії на
грунт, яка
Такою
залишається
вона
і
в призводить до погіршення його якості, до
прогнозованому майбутньому. Основу деградації, забруднення і руйнування.
аграрного землекористування складають
Житомирська область розміщена в
землі
сільськогосподарського північно-західній частині України і займає
призначення.
близько 3 млн. га площі. Її територія
Стратегія
сталого
еколого- знаходиться у двох природних зонах —
економічного землекористування полягає Лісостепу (19%) та Поліссі (81%). Ці
у формуванні землекористувань на частини області суттєво відрізняються
екологічних
засадах,
а
саме
у рельєфом, ґрунтоутворюючими породами,
встановленні пріоритетів екологічних рослинністю та істотною різницею у
інтересів суспільства у землекористуванні природній родючості ґрунту (рис. 1). У
над суто економічними інтересами [1]. поліській
частині
–
переважають
Сутність цієї
стратегії полягає
в низькородючі дерново-підзолисті ґрунти
формуванні високопродуктивних і стійких різного гранулометричного складу. У
агроландшафтів,
забезпеченні південній лісостеповій частині поширені
розширеного
відтворення
родючості сірі лісові, темно сірі опідзолені ґрунти та
ґрунтів шляхом реалізації системи чорноземи опідзолені – 119,3 тис. га,
ґрунтозахисних,
природоохоронних чорноземи типові – 205,6 тис. га, лучні та
заходів, визначенні напрямів адаптації чорноземно лучні – 35,8 тис. га, дерново
сільськогосподарського виробництва до глейові – 21,5 тис. га. За екологоприродних умов, створенні механізму агрохімічним балом поліська частина має
адміністративної
й
економічної найнижчі показники родючості в межах
відповідальності землекористувачів за 24 – 34 бали, лісостепова частина 47 – 58
порушення ними екологічних вимог [2]. балів.

Рілля
58
y = 0,0326x 2 - 2,1258x + 56,298
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Ємільчинський

Малинський

27 26 26
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Олевський
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30

Червоноармійський

30 29
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30
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Рис. 1 - Характеристика ріллі за еколого-агрохімічним балом родючості по
районах Житомирської області
За сучасного ведення землеробства негативно діє на агроекологічний стан
ґрунтовий покрив Житомирської області агроландшафту. Займаючись сільським
поступово деградує з різних причин, господарством, людина відчужує з поля
втрачає родючість, що в першу чергу, вирощену біомасу, розмикаючи таким
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чином малий біологічний кругообіг відноситься те, що структура посівів та
речовин. При цьому в ґрунті порушується структура сівозмін чітко підпорядковані
екологічна рівновага і він втрачає кон’юнктурі ринку. До соціальних
органічну речовину. Ці втрати негативно аспектів
проблеми
належить:
позначаються на всіх ґрунтових режимах: неможливість оперативного виділення
поживному,
водному,
повітряному, землі
новим
учасникам
тепловому, фітосанітарному, в результаті сільськогосподарського
виробництва;
чого погіршуються умови вирощування затягування процесу приватизації та
рослин,
знижується
врожайність купівлі-продажу земельних наділів. Тому
сільськогосподарських культур [3].
істотною загрозою для подальшого
Основні
екологічні
аспекти розвитку
сільськогосподарського
проблеми
полягають
у
великій виробництва є зниження родючості
розораності агроландшафту (62% на ґрунтів, яке проявляється в деградації
Поліссі, 73% - в перехідній зоні, 84% - в ґрунтового покриву внаслідок ерозійних
Лісостепу, в середньому по області – 70%) процесів, дегуміфікації орного шару;
та
наявності
у
складі
ріллі деградації за фізико-хімічними та водномалопродуктивних
та
деградованих фізичними
властивостями.
Через
земель (283,2 тис. га); у невідповідності зменшення природної родючості ґрунтів,
ґрунтових
відмін
до
біологічних недофінансування коштів у землеробство,
властивостей культур (часто в одному зниження загального рівня культури
полі сівозміни об’єднані не тільки різні землеробства знижується урожайність
відміни, але навіть різні типи ґрунтів); сільськогосподарських
культур
і
порушенні
науково-обґрунтованого рентабельність
їх
виробництва,
чергування
культур
у
сівозмінах збільшуються витрати на подолання
(повторне і особливо беззмінне їх наслідків деградації ґрунтів. Технологічні
вирощування);
незадовільному
стані витрати
на
малопродуктивних
та
меліоративної системи, і як наслідок, деградованих
землях невиправдані
нераціональне використання осушуваних урожайністю. Екологічний стан орних
земель;
відсутності
підходів
до земель Житомирської області за проявом
використання
земель,
забруднених деградаційних процесів приведено в
радіонуклідами. До економічних проблем таблиці 1.
Таблиця 1. Екологічний стан орних земель Житомирської області за проявом
деградаційних процесів
ПерезвоЗаболоПідкисЕрозія
Дефляція РадіонуПриродна
ложення
чування
лення
кліди
зона
%
бал %
бал %
бал %
бал %
бал %
бал
Полісся
51
4
11
2
10
2
4
1
11
2
30
3
Лісостеп
9
1
10
2
4
1
20
2
5
1
Житомирська 39
3
10
2
8
1
8
1
10
2
13
2
область
Особливо небезпечних масштабів
набула ерозія ґрунтів. По області
нараховується 87,8 тис. га еродованих
ґрунтів (табл. 2). За даними науково-

дослідних установ втрати врожаю на
слабозмитих ґрунтах складають від 10 до
20%, на середньозмитих – від 30 до 50%,
на сильнозмитих – від 60 до 80%.

Таблиця 2. Площі земель, що зазнають ерозійних процесів у
Житомирській області, тис. га
Піддано
ерозії, разом
87,8

всього
67,3

В тому числі
водна ерозія
розподіл по схилах
о
3-5
5-7о
43,7
16,4

о

>7
7,2

Вітрова
ерозія
20,5
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Поряд з цим в області налічується
431,6 тис га кислих ґрунтів з реакцією
ґрунтового розчину <5,5 од. рНсол., що
складає понад третину (36,8%) від
загальної площі обстежених угідь (табл.
3). Закономірною ознакою поширення
кислих ґрунтів на території є їх
переважання у поліській частині області,
де рівень
природної родючості
характеризується, як доволі низький.
Усунення надлишкової кислотності тут
ускладнюється низькою рентабельністю
агропромислового виробництва в цілому,
що
спонукає
товаровиробників

сільськогосподарської
галузі
утримуватись від проведення хімічної
меліорації за рахунок власних фінансових
ресурсів, а інколи і взагалі відмовлятися
від використання окремих ділянок угідь з
підвищеною кислотністю ґрунтового
розчину (рис.2.) При цьому, в деяких
адміністративних районах зони Полісся,
площі кислих ґрунтів
складають
половину усіх сільськогосподарських
угідь (наприклад в Олевському районі 60,8%,
Коростенському
57,1%,
Червоноармійському - 56,6%.

Таблиця 3. Площа кислих ґрунтів у різних природно кліматичних зонах
Житомирської області, за даними Житомирського Центру «Держгрунтохорона»
Виявлено
Сильно СередньоСлабо
кислих
Обстежена
кислі
кислі
кислі
ґрунтів
Зона
площа,
(рНсол.≤4,
(4,5
(5,0<рНсо
га
тис.
5)
рНсол.≤5,0)
л.≤5,5)
%
га
Полісся
637,8
297,7 46,7
26,1
111,5
160,1
Перехідна зона
165,7
45,3
27,4
4,3
13,7
27,3
Лісостеп
370,2
81,3
22,0
2,6
18,6
60,1
По області
1173,7
431,6 36,8
33,3
144,0
25,3

1600,0

1362,3

1400,0
1200,0
1000,0
800,0

748,8

600,0

512,0

400,0
200,0

0,0

319,2

344,7

82,5

338,0

335,5
179,3 52,0

104,0

17,0

309,0

120,0

Рис 2. Проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів у розрізі районів області,
середнє за 2010-2013 рр., га (за даними Житомирського центру
«Держгрунтохорона»)
Не можна не звернути увагу на
існуючий в землеробстві дефіцит кальцію.
У 2012 році ситуація з балансом кальцію в
області
через
зменшення
обсягів
вапнування кислих ґрунтів загострилась
(табл. 4). В цілому по області дефіцит
кальцію складає 45 кг/га. Нестача кальцію
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в ґрунті на радіактивно забрудненій
території області підвищує імовірність
надходження радіоактивних речовин в
рослинну та тваринницьку продукцію.
Встановлені
факти
підкислення
і
декальцинації
ґрунтів
є
ознаками
деградації (зниження родючості), що

Збірник статей конференції
вимагає
розробки
механізмів
економічного стимулювання заходів з
хімічної меліорації з боку держави.
Зазначений
обсяг
кислих
ґрунтів
негативно впливає не тільки на родючість
грунту, а й на ефективність внесених
мінеральних добрив. Тому кислі ґрунти
потрібно
обов’язково
вапнувати.
Обов’язковою умовою впровадження
хімічної меліорації є комплексна оцінка
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еколого-агрохімічного
стану
кислих
ґрунтів.
Згідно
сучасних
уявлень
вирішення даної проблеми полягає у
відмові від традиційних енерговитратних
технологій вапнування до вибіркового
внесення
вапняків,
уточнення
агрохімічних параметрів ґрунтів, оскільки
за існуючої вартості вапнування понесені
витрати далеко не завжди окуповуються
приростом урожаю.

Таблиця 4. Динаміка балансу кальцію в землеробстві Житомирської області,
кг/га
Зона
2001-2005 рр.
2006-2010 рр.
2012 р
Поліська зона
- 43,9
- 40,5
- 28,0
Лісостепова зона
- 22,7
- 14,8
- 56,6
Перехідна зона
- 46,3
- 28,0
- 42,8
По області
- 36,5
- 25,5
- 45,0
Одним
із
найголовніших
показників родючості ґрунту, що служить
вагомим критерієм його оцінки, є уміст
в ньому гумусу. Від кількості і якості
гумусу залежними є більш чи менш
майже всі властивості ґрунту. Збереження
і відтворення родючості ґрунтового
покриву в першу чергу забезпечується
збереженням та відтворенням в ньому
гумусу. Це можливо тільки в результату
подолання причин його деградації.
В останні десятиліття більшість
господарств у зоні Полісся здійснює
неповне відтворення вмісту гумусу, що
значно приводить до падіння рівня
родючості. Встановлено, що вміст
загального гумусу в орному шарі (0-20
см) дерново-підзолистого супіщаного
ґрунту залежно від систем удобрення і
способів основного обробітку ґрунту
знаходився в межах 0,91-1,37%, що
визначає його запаси в кореневмісному
шарі 27,6-37,2 т/га, якого недостатньо для
оптимізації кореневмісного шару за
агрофізичними
і
агрохімічними
властивостями. Порівняно низькі запаси
гумусу зумовлені природою
ґрунту,
гранулометричний
склад
якого
представлено фізичним піском - 95-90%.
Мізерна кількість мулистої фракції у
поєднанні з промивним типом водного
режиму не забезпечують належного
синтезу і закріплення гумусу в дерновопідзолистому супіщаному ґрунті.

За результатами останнього туру
обстежень ґрунтів
Житомирським
центром “Облгрунтохорона” відмічено
зниження показників умісту гумусу в
ґрунтах області, особливо його динамічної
частини, яка активно підтримує всі
біологічні процеси. Проявляються чітко
виражені ознаки ґрунтоутоми. Це показує,
що тенденція зниження цього показника,
в цілому по області, триває і нині. В
порівнянні
з
попереднім
туром
обстеження його вміст знизився на 0,05 %
(2,5 %) і становить 1,92 % (табл. 5).
Процес зниження вмісту гумусу має місце
в більшості районів області. На 0,11- 0,17
% знизився цей показник у ґрунтах
Бердичівського та Новоград-Волинського
районів.
Швидкими темпами йде
зменшення
гумусу
в
ґрунтах
Коростишівського,
Черняхівського,
Олевського районів. При низькому вмісті
гумусу в ґрунтах цих районів (1,76-1,60%)
відмічено зменшення його за п’ять років
на 0,06 %, що становить 3,5 %. У таблиці
5 наведено динаміку вмісту гумусу та
поживних речовин в орних ґрунтах
Житомирської
області
за останніми
турами обстежень.
У 1986-1990 роках в області
вносилось на один гектар ріллі 7,8 тонн
органічних і 147 кг д. р. мінеральних
добрив, щорічно вапнувалось 157 тис. га.
Тому до 1990 року інтенсивність
деградаційних процесів значною мірою
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послаблювалась за рахунок значних області мінеральних добрив внесено по 77
обсягів
застосування
органічних
і кг поживних речовин або 80% від
мінеральних добрив, проведення хімічної потреби, органічних – 0,6 т (5,5% від
меліорації та інших заходів з підвищення потреби), або в 16 разів менше, ніж у 1986
родючості ґрунтів. Проте за останнє році. В зв’язку з цим в землеробстві
десятиріччя вони значно скоротилися, а області склався дефіцитний баланс гумусу
вапнування майже призупинено.
Під й елементів мінерального живлення.
урожай 2012 року на 1 га посівної площі
Таблиця 5 - Динаміка вмісту гумусу та поживних речовин в орних ґрунтах
Житомирської області за турами обстежень
Тур
обстеження
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII
VIIІ
ІХ

Роки
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

Так, за даними Інституту сільського
господарства Полісся
щорічні втрати
гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах
становлять 0,5-0,7 т/га. Особливо значний
дефіцит гумусу – близько 9 ц/га
спостерігається в сівозмінах з високим
насиченням просапними культурами. За
рахунок кореневих і післяжнивних
решток ці втрати компенсуються лише на
30-40%. За розрахунками Житомирського
Центру «Держгрунтохорона» за рахунок
збільшення об’ємів приорювання соломи
(до 176 тис. га) та розширення площ під
сидеральними культурами, досягнуто
підвищення показників балансу гумусу в
орних землях сільськогосподарського
призначення на 0,08 тонн/га порівняно з
попередніми роками, але в кінцевому
рахунку його баланс ще залишається
від’ємним. Покращують гумусний стан
багаторічні трави, особливо бобові за
високого рівня врожайності, але і цього
недостатньо для формування позитивного
балансу гумусу. Вважається, що десята
частина внесеного гною трансформується
в гумус, тобто з 10 т гною утворюється 1 т
гумусу. Однак, деякі вчені застосовують
нижчі
коефіцієнти
гуміфікації,
визначаючи їх в розмірі 20-30%. За таких
коефіцієнтів з 10 т гною може
Житомир – 2016

гумусу, %
2,30
2,28
2,21
2,12
2,07
2,05
1,98
1,93
1,92

Вміст
Р2О5
К2О
мг/кг грунту
41
48
70
58
86
69
106
83
117
94
131
98
125
96
119
82
114
78

утворюватися від 0,75 до 0,4 т гумусу.
В останні роки досить серйозно
загострилась проблема з балансом
поживних
речовин.
Аналіз
середньозважених
показників
вмісту
рухомого фосфору та обмінного калію
показує, що в порівнянні з попереднім
туром, вміст рухомого фосфору в ґрунтах
області зменшився на 7 мг, а обмінного
калію - на 11 мг на кг ґрунту. Серед
усього
комплексу
факторів,
які
визначають
родючість,
одна
з
першочергових проблем – оптимізація
фосфатного режиму ґрунтів, який в
цілому по області залишається низьким.
Середньозважений
показник
вмісту
рухомого фосфору по області становить
125 мг на кг ґрунту. Вища забезпеченість
рухомим фосфором відмічається в
районах лісостепової зони, де вона
становить 146-225 мг на кг ґрунту. Більш
низька забезпеченість цим елементом
спостерігається в районах Полісся. В
порівнянні з попереднім туром найбільше
зменшення вмісту рухомого фосфору
відбулося
в
ґрунтах
сільськогосподарських
угідь
Андрушівського,
Попільнянського
районів – 23, Бердичівського району – 29
мг на кг ґрунту. Найвищий темп зниження
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вмісту рухомого фосфору відмічено в
ґрунтах
сільськогосподарських
угідь
Бердичівського району на 16,5%,

обмінного калію в Олевському районі – на
26,9%.
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Рис. 3. Динаміка внесення органічних добрив господарствами різних форм
власності по районах Житомирської області, середнє за 2007–2014 рр. (за даними
Житомирського центру «Держгрунтохорона»)
Середньозважений вміст обмінного
калію по області становить 88 мг на кг
ґрунту.
Найнижча
забезпеченість
обмінним
калієм
відмічена
в
Малинському та Олевському районах –
51-57
мг
на
кг
ґрунту.
Вища
забезпеченість калієм спостерігається в
районах
Лісостепової
зони,
де
середньозважені показники знаходяться в
межах 107-129 мг на кг ґрунту. Найбільше
зниження
вмісту обмінного
калію
спостерігається
в
ґрунтах
сільськогосподарських
угідь
Бердичівського
району
–
19,
Ємільчинського та Олевського районів –
21 мг на кг ґрунту. Більш інтенсивне
зменшення вмісту обмінного калію в
ґрунтах, порівняно з рухомим фосфором,
пояснюється меншим внесенням калійних
добрив і значно меншим виносом
фосфору урожаєм сільськогосподарських
культур, а також відсутністю міграції його
по ґрунтовому профілю.
Проведеними
дослідженнями
в
Інституті сільського господарства Полісся
встановлено, що
деградація дерновопідзолистого супіщаного ґрунту за
показниками родючості відбувається
після припинення внесення добрив і
вапнування: по азоту на 3-й рік, по

фосфору і калію на 7-8 рік, по кислотності
на 10-12 рік. В подальшому наступає
стабілізація
агрохімічних
показників
ґрунту на рівні показників, характерних
для не окультурених ґрунтів даного
регіону.
Радіоактивне забруднення області
характеризується великою строкатістю,
75% території має щільність забруднення
до 5 Кі/км2, 20% - 5-15 Кі/км2, 5% понад
15 Кі/км2. Зменшення обсягів вапнування,
органічних
і мінеральних добрив
призводить до від’ємного балансу
елементів живлення
в землеробстві
Полісся, що неминуче призводить до
підвищення
рівня
радіоактивного
забруднення продукції рослинництва і
спричиняє досить напружену ситуацію
для населення, що
проживає в
Житомирській області, особливо в
північних районах, де переважають у
ґрунтовому покриві піщані та супіщані
дерново-підзолисті
ґрунти,
які
характеризуються
низьким
вмістом
гумусу
й
елементів
мінерального
живлення, підвищеною кислотністю, що
зумовлює високі коефіцієнти переходу
радіонуклідів із грунту в рослини і
міграції їх у суміжні середовища.
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Середнє, 2007-2013 р. р.
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Рис 4. Динаміка внесення мінеральних добрив по районах області, кг/га д. р. (за
даними Житомирського центру «Держгрунтохорона»)
Основний
підхід до організації ситуації
важливими
заходами
з
землекористування
на
забрудненій реабілітації цих земель є вапнування
радіонуклідами території полягає в тому, ґрунтів та застосування
органічних і
що при землевпорядкуванні таких угідь на мінеральних добрив, особливо калійних,
першому місці має бути відповідність що не тільки знижує накопичення
якості ґрунтового покриву до здатності радіонуклідів в сільськогосподарській
культури формувати на ній безпечний продукції, а й оптимізує продуктивні
урожай. Тому постає актуальне питання функції ґрунтового покриву, в т.ч. фізико
щодо відновлення продукційних функцій хімічні параметри, вміст гумусу та
радіоактивно забруднених земель та бездефіцитний
баланс
біогенних
повернення
їх
у
безпечне елементів.
сільськогосподарське використання. У цій
Таблиця 6. Структура забруднених сільськогосподарських угідь
Житомирської області 137Сs, га, станом на 2010 р.
У тому числі
Всього
угідь
рілля
сіножаті
пасовища
багаторічні насадження
386602
268135
52988
63278
2201
Сучасні
системи
землеробства
визначаються поступовим переходом від
зональних систем до агроландшафтних.
Підвищення
ефективності
природокористування,
екологічної
стійкості
ландшафтів
та охорони
довкілля
повинно відбуватись на
збереженні
зональних
адаптивноландшафтних
екологічно
безпечних
систем землеробства. Тобто сучасний
агроландшафт
конкретного
регіону
повинен раціонально використовуватись
без порушення екологічної стійкості.
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Екологічний
аспект
оптимізації
землеробства базується на потенційній
єдності системи по відношенню до такого
рівня, за яким вона втрачає здатність до
саморегулювання. Критерієм цього є
відновлення екосистеми в стан близький
до природного. Основою адаптивноландшафтного
землеробства
є
відповідність природних властивостей
ґрунту вимогам сільськогосподарських
культур до умов зростання. Тобто кожна
культура має зростати в умовах, до яких
вона екологічно пристосована.

Збірник статей конференції
У зв’язку з тим, що в зоні Полісся
спостерігається
висока
строкатість
ґрунтового покриву з різним ступенем
родючості,
рекомендується
на
осушуваних землях запро-ваджувати
елементи
адаптивно
ландшафтного
землеробства,
які
передбачають
раціональне використання агроландшафту
з максимальним врахуванням генетичних
властивостей ґрунтів (агрегатний склад,
гідрологічний режим, наявність оглеєння,
фізико-хімічний стан, протиерозійна і
протидефляційна стійкість), які здатні
забезпечити
сприятливе
екологічне
середовище для біологічно однотипних
сільськогосподарських культур. Висока
строкатість
ґрунтового
покриву
в
Житомирській
області,
як
за
агрохімічними,
так
агрофізичними
показниками
потребує
застосування
різних
видів
меліорацій:
хімічної,
гідротехнічної,
культуртехнічної,
теплової, фітомеліорації та запровадження
організаційних заходів, які істотно
підвищують його якісні показники.
Відтворення родючості ґрунтового
покриву зони Полісся (бездефіцитний
баланс
гумусу)
забезпечується
комплексом заходів, які передбачають
наступне.
Оптимізацію
структури
сільськогосподарських угідь. Екологічнооптимізована
структура
сільськогосподарських
угідь
з
врахуванням
площ
забруднених
радіонуклідами, повинна
відповідати
такому співвідношенню: рілля 37%,
сіножаті 45%, пасовища 17%. Скорочення
площі
ріллі
дає
можливість
концентрувати наявні матеріальні і
технічні ресурси на ґрунтах, які здатні
забезпечити високу окупність, завдяки
одержанню
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
різноротаційних
сівозмін.
Сівозміни потрібно планувати
таким
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чином, щоб поля кожної з них
знаходились в одній грунтово-екологічній
або технологічній групах земель.
Дотримання науково обґрунтованих
рівнів повернення в ґрунт елементів
живлення 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 фосфорними у сівозмінах,
насичених
технічними
культурами.
Насичення
сівозміни
зерновими
культурами підвищує потребу в азоті.
Застосування 9-10 т/га сівозмінної
площі 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
даному регіоні відповідну кількість
органічних добрив слід мати від 60 до 100
голів ВРХ на 100 га ріллі.
Застосування 100-140 кг/га д. р. на
гектар сівозмінної площі мінеральних
добрив.
Застосування інших видів добрив
(елементів біологізації) – побічної
продукції, сидератів, які
повинні
відігравати допоміжну роль, поєднання
сидерації з загортанням в грунт соломи та
високої стерні (кожний гектар посіву
люпину нагромаджує 20-25 т органічної
маси та 60-90 кг біологічного азоту),
підвищення частки у структурі посівних
площ бобових багаторічних трав.
Дотримання в системі удобрення
співвідношення органічних і мінеральних
добрив Оптимальною системою удобрення

культур в сівозміні є така, коли на 1 т
підстилкового гною вноситься 7-12 кг
мінеральних добрив.
Проведення
періодичного
вапнування
(використанням
для
агрохімічної
меліорації
місцевих
Білокоровицьких вапнякових матеріалів,
запровадження елементів фітомеліорації,
розміщуючи культури в агроландшафті
згідно їх вимог до рН).
Запровадження
ощадливих
ґрунтозахисних технологій обробітку
грунту на основі мінімізації. Зменшення
глибини та інтенсивності обробітку
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ґрунту покращує його водно-фізичні
властивості, сприяє
накопиченню
органічної речовини у верхній частині
орного шару. Під впливом обробітку
змінюється
інтенсивність
процесів
переносу в профілі ґрунту органічної
маси, що надходить в орний шар у
вигляді рослинних решток.
Застосування
на
ерозійно
небезпечних ґрунтах за необхідності
ґрунтозахисних технологій вирощування
культур.
В
зоні
Полісся
відтворення
родючості грунту
неможливе без
розвитку тваринницької галузі.
Важливу роль у
відтворенні
родючості грунту відіграють сівозміни зі
значним відсотком багаторічних трав в
структурі посівних площ - 35-40%,
зокрема бобових (конюшини, люцерни,
лядвенцю рогатого), що
зменшує
залежність рослинництва від промислових
форм добрив, зокрема: азотних - до 50%;
фосфорних -20%; калійних - 25%.
Використання земель, незалежно від
напрямку спеціалізації виробництва та
форми власності, повинно базуватись на
результатах агрохімічного обстеження
ґрунту. Економічні та екологічні чинники,
критерії, господарська діяльність повинні
бути направлені на дотримування чітких
пунктів по відношенню до використання
грунту, покращення його фізичних та
хімічних властивостей.
Висновки
Аналізуючи нинішню ситуацію
ефективної
родючості
ґрунтів
Житомирської області можна ствердити,
що в зв’язку з значним зменшенням

внесення добрив та призупиненням
проведення хімічної меліорації кислих
ґрунтів активізувалися всі напрямки
деградаційних процесів, які призводять
до невідновлюваних втрат
родючості
ґрунтів в результаті ігнорування закону
повернення
основних
елементів
живлення. Тому використання земель
області при будь яких агроекономічних
умовах та формах власності, повинно
базуватись на результатах агрохімічного
обстеження грунту, так як господарська
діяльність повинна бути направлена на
покращення
фізичних
і
хімічних
властивостей грунту.
Ситуація потребує
проведення
рішучих заходів,
які
б відповідали
вимогам часу, були менш витратні
і
забезпечували відтворення родючості
ґрунтів шляхом оптимізації в ньому
органічної речовини.
Принциповою
умовою високої продуктивності сівозмін і
підвищення родючості ґрунту є створення
в системі ґрунт-рослина бездефіцитного
балансу основних поживних речовин.
Тобто система землеробства повинна
націлювати
землекористувачів на
застосування технологій, які б не
спричиняли зменшення умісту в ґрунтах
запасів гумусу та поживних речовин.
Відтворення
родючості
ґрунтового
покриву зони Полісся можливе лише
завдяки поєднання комплексу заходів
щодо
оптимізації
структури
сільськогосподарських угідь, зокрема від
екологічно-адаптовної
організації
землекористування,
збереження
та
відтворення
родючості
ґрунтового
покриву.
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УДК 633.8
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЯКІСНОГО НАСІННЯ
РІПАКУ НА ПОЛІССІ
Кошицька Н. А., к. с.-г. н.
Інститут сільського господарства Полісся НААН, м. Житомир
Постановка проблеми. Зростання
цін на енергоносії та продовольство
вивело ріпак на провідне місце серед
сільськогосподарських культур, які є
сировиною
для
виробництва
біоенергетичних
ресурсів,
зокрема
біодизелю та продуктів харчування.
Ріпак це культура досить вимоглива
до ґрунтово-кліматичних умов і тому його
вирощування на Поліссі, вимагає науково
обргунтованих підходів та практичних
заходів у вирішенні даного питання. Тому
для інтенсивного розвитку олійної
промисловості
постає необхідність
ширше
використовувати
можливості
ріпаку, який вирощуватися в усіх регіонах
нашої держави. Майже весь вирощений
врожай насіння ріпаку експортується, що
говорить про недостатньо потужну
внутрішню переробну галузь.
Асортимент насіння озимого ріпаку
який представлений в Україні, включає
високопродуктивні сорти та гібриди з
важливими господарсько – цінними
показниками: вихід олії, олійність, білок,
низький вміст ерукової кислоти та
глюкозинолатів, кислотне число в межах
стандарту. Для забезпечення даних
показників насіння повинне мати такі
властивості: зимостійкість, толерантність
до
раннього
посіву,
одночасність
проростання, швидке закриття міжрядь,
швидкий
стартовий
ріст,
активне
відростання та гілкування, стійкість до
вилягання,
хвороб,
шкідників,

посухостійкість та стійкість до стресу, а
також придатність до мінімальних
технологій.
Використання
науковообгрунтованих інтенсивних технологій
вирощування забезпечить отримання
високоякісного насіння ріпаку на Поліссі.
На
полях
області
поступово
зростають площі, зайняті під ріпак. Цією
технічною культурою восени засіяно 27
тисяч гектарів. Це на 1,2 тисяч гектарів,
або на 4,5 % більше, ніж торік.[8]
У 2015 році у структурі посівних
площ області зернові та зернобобові
бобові займають 43%, при нормативах
оптимального співвідношення культур у
сівозмінах
різних
природносільськогосподарських регіонів – 25 - 95
%, для зони Полісся – 35 - 80 %. Ріпак
займає 7 % (при нормативах для
Лісостепу 5 - 9 %, для зони Полісся – 0,5
%). [8]
За
прогнозами
Міністерства
сільського господарства США (USDA), у
2015-2016 маркетинговому році світове
виробництво ріпаку становитиме 64,6 млн
т, що на 10 % менше минулого сезону.
Прогнозується
зменшення
обсягів
виробництва цього насіння у країнах ЄС
на 14 %, Канаді — 17 %, Китаї — 3 %.
Разом з тим, в Індії виробництво ріпаку
зросте на 6 %, до 7,5 млн т.
Цінова ситуація на зерновому ринку
відносно ріпаку є досить позитивною. У
травні 2015 року ріпак технічний у
середньому по Україні коштував 7,5 тис.
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грн/т, продовольчий — 7,6 тис. Упродовж
липня-серпня ціни на це насіння постійно
зростали та досягли в середині серпня на
технічний ріпак — 8,4 тис. грн,
продовольчий — 8,5 тис. грн за 1 тонну.
[4]
Результати
дослідження.
З
літературних джерел відомо, що озимий
ріпак — рослина помірного клімату,
світло- та вологолюбна. Йому, як і кожній
культурі, за особливостями органогенезу
властиві свої оптимальні значення та
біологічні
мінімуми
основних
агрометеорологічних величин: сонячної
радіації, тепла та вологи. Формування
найбільшої
врожайності
ріпаку
відбувається за повного задоволення
потреб рослин, саме за оптимальних
значень
факторів
зовнішнього
середовища,
значну
частку
яких
складають метеорологічні величини.
Вирощування ріпаку в Україні
зосереджено в основному на території
Полісся і Західного Лісостепу. Для
отримання високих і стабільних урожаїв
ярового і озимого ріпаку необхідна сума
активних температур
вище
10
,
відповідно, 1700 і 2400 та 400 — 500 мм і
600–800 мм опадів за рік. Показники
активних температур вище 10 на Полісся і
Західному Лісостепу становлять 2300–
3000 , а річна кількість опадів —500–740
мм. Для вирощування ріпаку необхідні
землі з глибоким орним шаром, зокрема
чорноземи, темно-сірі та сірі лісові та
дерново- підзолисті ґрунти з нейтральною
або слабо кислою реакцією. Саме такі
ґрунти є характерними для зони Полісся і
Західного Лісостепу.[2]
Озимий ріпак потребує родючих
ґрунтів
із
задовільною
водо- та
повітропроникністю, з нормальною або
слабокислою
реакцією
ґрунтового
розчину. Високий і стабільний урожай
отримують при розміщенні ріпаку на
ґрунтах
з
такою
агрохімічною
характеристикою: [2] вміст гумусу, % —
не менш ніж 1,1; кислотність ґрунту (рН)
— 5,8-6,5; калій, мг на 100 г ґрунту —
12,0-14,5; фосфор, мг на 100 г ґрунту —
6,0-7,5; магній, мг на 100 г ґрунту — 5,07,0; бор, мг на 1 кг ґрунту — 0,25;
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марганець, мг на 1 кг ґрунту — 10-15;
сірка, мг на 1 кг ґрунту — 30-60.
Непридатні для вирощування ріпаку
ґрунти з близьким заляганням ґрунтових
вод та легкого складу (піски, торфяники),
а також площі з крутими схилами.
Потреба в елементах живлення.
Забезпечення поживними речовинами є
визначальним фактором доброго розвитку
ріпаку, зимостійкості рослин, їх стійкості
проти хвороб та шкідників, а в результаті
— його продуктивності. Для створення 1 т
врожаю насіння ріпак виносить із ґрунту:
азоту — 45-80 кг; фосфору — 18-40 кг;
калію — 25-100 кг; кальцію — 30-150 кг;
магнію — 5-15 кг; сірки — 30-45 кг.
Близько 15 - 25 % поживних речовин
ріпак використовує з ґрунтових запасів, а
решту доцільно вносити у вигляді
органічних та мінеральних добрив.
Як усі хрестоцвіті, ріпак має високу
потребу в азоті. Величину дози азоту
оптимізують за допомогою балансового
методу, виходячи з родючості ґрунту,
стану посівів і величини програмованої
врожайності.
Потреба
в
азоті
проявляється у ріпаку від початку
вегетації до бутонізації. Зі всієї кількості
азоту восени рослини використовують
близько 20 %, на початку відновлення
вегетації — 36 %, на початку цвітіння —
31 %, наприкінці цвітіння — 10 %. [2]
За даними дослідження Інституту
сільського господарства Полісся НААН
встановлено, що сама лише побічна
продукція (крім кукурудзи) не забезпечує
позитивного балансу гумусу, а тим більше
елементів живлення, тому є потреба в
розширені
посівів
післяжнивних
сидеральних культур. Вчені наголошують
на правильному виборі сидерату, щоб не
допустити
перенасичення
сівозміни
одновидовими культурами, які мають
однакові хвороби та спільних шкідників, а
також
потрібно
витримати
рекомендований
період
повернення
культури
на
попереднє
місце
вирощування
в
сівозміні.
Для
максимальної
реалізації
сортового
потенціалу ріпаку озимого науковці
рекомендують: внесення різних норми
мінеральних добрив, поєднання післядії
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місцевих
органічних
добрив
із
мінеральними (N40P60K80, N60P100K150)
внесеними під передпосівну культивацію
та додавання N40 і N60 у весняне
підживлення. Це дасть змогу отримати
найвищу врожайність на осушуваних
дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах
Полісся із середнім рівнем агрохімічного
забезпечення.[5]
Про те, що ріпак упевнено посів
належне місце у сівозмінах господарств
України,
свідчить
його
успішне
вирощування на піщаних ґрунтах Полісся,
з вмістом гумусу не більше 1,5 % та
високою втратою вологи. Після вдалого
вирощування озимого ріпаку на Поліссі,
аграріями та експертами було визначено
практичні заходи по вирощуванню ріпаку
в цій кліматичній зоні [6]:
Підготовку
ґрунту
потрібно
починати зі старанного подрібнення та
розподілу
соломи
попередника
з
подальшим лущенням стерні на глибину
не більше 5 см з коткуванням. Це
сприятиме закриттю вологи і добрій
провокації падалиці.
Обов’язково
перед
лущенням
вносять по стерні азотні добрива, щоб
солома при розкладанні не забирала
вільний азот з ґрунту.
Внесення добрив, оранка з важким
котком, передпосівна культивація та
сівба.
Якісне
загортання
рослинних
решток
попередника
та
внесення
фосфорно-калійних добрив на глибину
15–20 см, де забезпечення вологою є
рівномірнішим та провокує корінь на ріст
в глибину до добрив.
Сіяти ріпак потрібно вже з 1 серпня.
Рослини в таких умовах розвиваються
дуже повільно, а для стабільно високих
врожаїв їм потрібно мати 8–10 листків
перед входом у зиму.
Підбір гібридів невибагливих до
грунтів, посухостійких та з інтенсивним
розвитком кореневої системи. Наприклад:
АРТУС, РОХАН, ШЕРПА та КСЕНОН,
створені
селекціонерами
компанії
«NPZLEMBKE»®.
Також, до асортименту насіння
закордонних
виробників
входять
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пропозиції
від
Bayer
CropScience,
Limagrain, Pioneer, Monsanto та інші які
пройшли сортовипробування і включені у
Державний реєстр сортів рослин України
[7].
Сучасні
вітчизняні
сорти
відповідають європейським стандартам і
характеризуються високою потенційною
урожайністю 3,5-5,0 т/га, високою
олійністю 40-47%, відсутністю ерукової
кислоти і конкурують з іноземними.
Досліджень із вивчення впливу
прискореного сушіння за підвищених
температур агента сушіння залежно від
сорту насіння ріпаку у сучасних
сушарках,
тривалості
та
способів
зберігання сухого насіння, його якості,
зокрема
безерукових
та
низькоглюкозинолатних сортів, обмаль,
якими важко користуватися за відсутності
комплексності
рекомендацій
та
економічних обґрунтувань.
На сьогодні, більшість зерносушарок
модернізують та пристосовують до
сушіння
ріпаку,
тому
визначення
економічних затрат на сушіння та
зберігання
(рентабельності
запропонованих режимів) є одним із
важливих
завдань
у
проведенні
дослідження.
Відсутні
наукові
праці,
що
присвячені
дослідженню
процесів
зберігання насіння сучасних українських
сортів ріпаку з низьким вмістом ерукової
кислоти
та
глюкозинолатів.
Не
досліджено властивості насіння цих сортів
як об’єктів зберігання. Тому дослідження
впливу режимів зберігання на зміну
якісних показників насіння ріпаку
українських сортів, має важливе значення
щодо використання ріпаку у виробництві
та вирішенню проблем забезпечення
країни високобілковими кормами та
рослинними жирами.
Метою
дослідження,
яке
проводилися впродовж 2008–2013 років в
Інституті сільського господарства Полісся
НААН, було обґрунтування оптимальних
параметрів сушіння та умов зберігання
насіння
ріпаку
для
промислового
переробляння з урахуванням показників
якості. В результаті чого отримано
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висновки щодо сушіння та зберігання близькою до критичної і вище, при
сучасних районованих сортів насіння нестачі кисню втрачають посівні якості
ріпаку ярого та озимого.
вже в перші місяці зберігання [1].
Результати дослідження. Одним із
Отже, даний показник є досить
завдань роботи було дослідження тепло – важливим
у
спостереженнях
за
фізичних властивостей ріпаку залежно від зберіганням насіння олійних культур, а
початкової вологості насіння
та саме ріпаку.
температури агента сушіння. А саме таке
За результатами наших розрахунків
поняття як «критична» вологість. Зі (табл. 1), критична вологість для насіння
збільшенням вологості насіння від 6 до 20 ріпаку ярого сорту Магнат знаходиться в
% значення теплофізичних характеристик межах 8,06 % - 9,05 %. Для сорту озимого
зростають за винятком коефіцієнта Чемпіон України, порівняно з сортом
температуропровідності,
для
якого Магнат, в межах від 8,04 % до 9,18 %.
вологість
15
%
є
“критичною”.
У контрольному режимі сушіння
Температура значно менше впливає на критична вологість насіння ярого сорту
теплофізичні
характеристики,
ніж Магнат становить 8,6 – 8,8 %, озимого
вологість насіння.
сорту Чемпіон України 8,4 – 8,7 %.
У насінні ріпаку з вологістю вищою
Прослідковується
зниження
за критичну, спостерігається різке критичної
вологості
залежно
від
збільшення інтенсивності біохімічних збільшення олійності. Тобто, за вищої
процесів. Значення критичної вологості олійності знижується критична вологість і
залежить також і від олійності насіння, дане насіння ріпаку при подальшому
чим вища олійність насіння, тим менше зберіганні можна зберігати за вологості
значення критичної вологості.
насіння до 8 %.
Зернові маси (основних зернових і
Наприклад, у насіння сорту Магнат
бобових) вологістю нижче критичної на 2- (18,0 – 21,5 %) з олійністю у
3 % досить тривалий час зберігають контрольному варіанті 40,5 % критична
схожість і енергію проростання без вологість 8,62 %, а за вищої олійності 43,0
обміну навколишнього газового складу % (5 режим) критична вологість 8,26 %.
повітря.
Зернові
маси
вологістю,
Таблиця 1. Критична вологість та олійність насіння ріпаку ярого сорту Магнат залежно
від режимів сушіння
Вологість перед закладанням у сушарку, %
тривалість
сушіння, хв

Варіант

кількість
пропусків .

Режим сушіння
температура
агента
сушіння по
зонах
сушарки, ºС
І
ІІ
1(К) 90
100
1
2
50
80
1
3
50
80
1
4
70
90
1
5
70
90
1
6
90
100
1

9,8 – 10,5

10,5 – 13,5

180
120
180
120
180
120

Кв
8,68
8,29
8,30
8,32
8,33
8,45

Ол
40,2±1
42,8±1,4
42,7±1,5
42,7±1,9
42,6±1,9
41,7±0,7

Кв
8,78
8,06
8,29
8,26
8,34
8,48

Ол
39,5±0,9
42,4±1,3
42,9±1,2
43,1±1,4
42,5±1,3
41,5±1,8

14,0 – 17,8
Кр
8,55
8,36
8,19
8,26
8,38
8,54

18,0 – 21,5

Ол
41±1,4
42,4±0,7
43,6±1,7
43±1,1
42,2±1
41,1±1,6

Кв
8,62
8,35
8,33
8,23
8,26
8,33

Ол
40,5±1
42,4±1,4
42,6±1,2
42,2±2
43,0±1,3
42,6±1,8

7

100

120

-

-

8,75

39,7±1,2 8,70

40±1,6

8,99

38,0±1

8

100
120
2
180
70
90
1
120
90
100
1
120
Повітряно – сонячний

-

-

-

43,2±0,9 8,83
8,25
8,34
43,2±0,9 8,24
0,060,32
0,11

39,6±1,5

38,0±1,5

43,1±1,1

8,97
8,23
8,34
8,24

0,09-0,11

0,25

0,09-0,1

9
10

120

НІР05

2

8,25 43,1±1,4
0,07‒
0,24
0,09

8,24
0,27

Примітка: Кв – критична вологість %, Ол – олійність, %
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є запорукою отримання високих врожаїв
Висновок
Отже, при виборі насіння ріпаку слід якісного насіння ріпаку на Поліссі.
віддавати перевагу районованим сортам,
Отримані результати дослідження
випробуваним у місцевих ґрунтово- доводять чітку залежність початкової
кліматичних умовах, які мають такі вологості та температури сушіння з
переваги як: пристосування до певних вмістом олії. Найкращим режимом для
умов; нижча ціна ніж іноземних, сушіння ярого і озимого ріпаку вологістю
перевірені в умовах вирощування на 9,8 – 10,5 % було визначено режим
великих площах. Так, при вирощуванні сушіння на ДСП-32от, де І зона- 50, ІІ - 80
стійких сортів у 3-4 рази знижується оС, тривалість 120 хв; для ріпаку з
розвиток хвороб, що дає змогу знизити початковою вологістю 10,5 – 13,5 %
обсяги
застосування
фунгіцидів, температура агенту сушіння: І - 90, ІІ 100
зменшити
витрати
на
технологію оС, тривалість 120 хв. Насіння ріпаку
вирощування культури.
вологістю 14,0 – 17,8 % найкраще сушити
Ресурсний
потенціал за режимом: І – 90, ІІ – 100 оС, тривалість
сільськогосподарського виробництва зони 180 хв, і за початкової вологості 18,0 –
Полісся пов'язаний, в першу чергу, з 21,5 % найкраще сушити насіння ріпаку з
грунтово - кліматичним потенціалом. двома пропусками через сушарку : 1) І –
Тому раціональне його використання є 70, ІІ – 90 оС; 2) І –90, ІІ – 100 оС,
основним гарантом подальшого розвитку тривалість за обох режимів по 120 хв.
галузі. Тісна взаємодія науки та практики
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УДК 504.034(075.8)
ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ОТ
АГРОЭКОСИСТЕМ.
Ю. А. Кутлахмедов,проф, д.б.н., И. В. Матвеева, доцент, к.т.н.
Национальный авиационный университет, Институт экологической безопасности,
г. Киев
История
аварий
на
ядерных индивидуальных доз для персонала и
предприятиях
знает
множество населения, уменьшение коллективных доз
планируемых и реализованных защитных облучения населения, определяемое через
мероприятий (ЗМ), которые с разной специальный коэффициент их снижения
эффективностью могут применяться для [2, 3].
ликвидации последствий аварий [1].
1.Защитные
мероприятия
в
Разнообразные ЗМ были реализованы в агроэкосистемах
ходе аварии на ЧАЭС и при ликвидации
К сожалению в агроэкосситемах
ее последствий. Основные задачи, защитные мероприятия после аварии на
которые лежат в основе выбора ЗМ — ЧАЭС
применялись
только
до
дезактивация
экосистем,
снижение 1993.(таблица 1).
Таблица 1 - Использование ЗМ для улучшения пастбищ и лугов в Украине (уровень
загрязнения почв 137Cs – 5-15 Ки/км2)
Годы Площадь, Снижение
Стоимость
Польза,
«Польза - вред»,
тыс. га
кол. дозы,
работы,
тыс.
тыс. дол. США
тыс. челтыс.дол.
дол.
бэр
США
США
1986
0
0
0
0
0
1987
2
16
52
640
588
1988
5,5
44
143
1760
1617
1989
11,3
90
294
3600
3306
1990
53,8
430
1399
17200
15800
1991
126,9
1015
3299
40600
37300
1992
177,2
1418
3299
56720
53420
1993
62,3
498
1620
19920
18300
Всего
439
3511
11414
28096
1273000
В таблице 2 приведен перечень
основных ЗМ в сельскохозяйственном
производстве и проведена оценка степени
их
влияния
на:
на
величину
индивидуальной дозы облучения (Кд1); на
величину коллективной дозы облучения
для населения Кд2.
Кд – определяется как отношение
дозы облучения до применения ЗМ к ее
величине после их использования. В
таблице 2, приведена оценка степени
влияния ЗМ на величину фактора
радиоемкости (F) экосистемы. Фактор
радиоемкости
определяет
долю
радионуклидов, аккумулированную в
данной экосистеме [1].
Результаты выполненного нами
Житомир – 2016

сравнительного анализа эффективности
разных ЗМ в агроэкосистемах приведены
в таблице 2.
Оценивая ЗМ, можно видеть
(табл.2), что их эффективность различна.
Некоторые из них (например, закрепление
поверхности, снятие верхнего слоя почвы)
влияют
только
на
снижение
индивидуальной
дозы,
через
соответствующий коэффициент.
При
этом коллективная доза уменьшается,
только за счет радиактивного распада.
Другие ЗМ способны заметно уменьшить
также
коллективные
дозы
(
характеризуется значением – Кд2).
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Таблица 1. Эффективность разных защитных мероприятий в агроэкосистемах
Защитные
Коэффициент
Коэффициент
Время для
мероприятия
снижения
снижения
реализации, годы
индивидуальколлективной
ной дозы (Кд 1)
дозы (Кд 2)
Закрепление
(фиксация)
поверхности
Снятие
дернины
с
помощью turf-cutter
Снятие
поверхностного
слоя
почвы:
плугом,
бульдозером, скрепером

1,2

1,2

1

20

20

1

6–8

2

1

Глубокая вспашка
Смена
типа
ведения
хозяйства (молочное на
мясное)

2–3
2–3

1
1

1
1

Внесение
повышенных
норм удобрений
Фитодезактивация
Известкование кислых почв
Улучшение пастбищ
Внесение навоза и
сапропеля
Использование болюсов

2–3

1

1

3–5
1,5 – 2,5
2,5 – 3
1,7 – 1,9

3–5
1
1
1

4–5
1–3
3–5
1–3

2,2 – 2,8

2

Внесение в корм животных
хумолита
Внесение в корм животных
феррацина
Использование
феррациновых фильтров
для дезактивации молока

1,5 – 1.9

2

2–3

2–3

5 – 10

5 – 10

Пока
используются
Пока
используются
Пока
используются
Пока
используются

Внекорневое внесение
растворимых минеральных
удобрений при
выращивании культурных
растений (например,
кукурузы)

1,5

1

Следует подчеркнуть, что ЗМ,
широко
применяемые
в
сельском
хозяйстве, как правило, не изменяют (не
ухудшают) качество агроэкосистемы и,
тем самым, не снижают значений фактора
их радиационной емкости (табл. 1).
Исключение составляет применение TurfCutter (специальной машины для снятия
дернины (поверхностного слоя 3 - 5 см)).

2–3 года

При этом теряется часть плодородного
слоя, что и вызывает некоторое снижение
фактора радиоемкости агроэкосистем (F =
0,9). Особенно опасно для экосистемы
механическое снятие плодородного слоя
(10 - 15 см), с помощью бульдозера или
другой тяжелой техники. Для условий
Полесья это означает обнажение песков и
почти полную утрату экосистемой биоты
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почвенного плодородного слоя (F = 0,05).
Более того, после обнажения песка на
промплощадке ЧАЭС потребовались
специальные контрмеры по закреплению,
пылеподавлению и по восстановлению
растительности.
Фитодезактивация (ФД) — это
метод
очистки
загрязненных
радионуклидами
почв
с
помощью
растений. Применение ФД обсуждалось
уже в первых работах по радиоэкологии
растений [3]. Мы активно занимаемся
проблемами ФД почв от 137Cs и других
радионуклидов
с
1986
г.
на
чернобыльских выпадениях [1,2,4-7].
Изменить
величину
запаса
радионуклидов
в почве без участия
растений можно только механическими
методами дезактивации: использование
бульдозеров, скреперов, грейдеров и т. п.
Эти методы использовались в ходе
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
но они же и привели к потере верхнего
плодородного слоя почвы. Механическое
снятие
верхнего
загрязненного
радионуклидами слоя почвы (10-15 см) в
Полесье на супесчаных подзолистых
почвах привело к почти полной потере
плодородия и оголению аллювиальных
песков. Ясно, что за пределами
промплощадки АЭС этот метод не
пригоден для сельхозугодий Украины.
Нами показано [3], что для задернованных
участков
оптимальным
методом
дезактивации является снятие дернины с
помощью «Turf Cutter» – машины для
подрезания
верхнего,
наиболее
загрязненного радионуклидами (90%)
слоя
почвы.
Но
этот
метод
высокоэффективен только на невспаханых
угодьях.
Для вспаханных после аварии
территорий Украины и Беларуси наиболее
эффективным методом дезактивации почв
может быть именно метод ФД. Если
трудно повлиять на запас радионуклидов,
то можно и нужно повлиять на формы
нахождения радионуклидов в почве. Как
показали наши исследования, наиболее
эффективный путь – это увеличение доли
биодоступных форм радионуклидов в
почвенном растворе. Реальными методами

Житомир – 2016

Збірник статей конференції
влияния на повышение биодоступности
радионуклидов 137Сs по результатам
наших исследований, являются: орошение
почв (повышение влажности); внесение
необходимой микробиоты в почву для
перевода
фиксированных
форм
радионуклидов в биодоступные формы,
например, внесение в почву силикатных
бактерий
[1,2,5];
использование
оптимальных
культур
растенийпредшественников.
2.Анализ эфективности защитных
мероприятий
В зависимости от
конкретной
ситуации
возможно
сформировать
стратегию и оптимальный алгоритм
применения
разнообразных
методов
дезактивации
загрязненных
радионуклидами участков территории 30км зоны отчуждения ЧАЭС. Оптимально
использовать эту систему ЗМ в местах
концентрирования
радионуклидов в
биоландшафтах 30-км зоны ЧАЭС.
Проведенные
нами
оценки
и
теоретические расчеты радиоемкости
отдельных
элементов
экосистем
позволяют определять зоны и территории
концентрирования радионуклидов, на
которых можно оптимально применять
ЗМ по дезактивации почв и решать
стратегические
задачи
управления
радиоемкостью большой экосистемы 30км зоны отчуждения ЧАЭС [1,2].
Стратегия
применения
ЗМ
в
ландшафтах
может
включать
два
основные
пути.
Первый
путь
определение
зон
аккумуляции
радионуклидов
в
ландшафте
и
применение ЗМ именно в тех зонах, где
отмечены высокие значения факторов
радиоемкости. Второй возможный путь –
формирование ландшафтов с помощью
ландшафтноустроительных мероприятий
таким
образом,
чтобы
повысить
радиоемкость
в
удобных
частях
ландшафта,
где
можно
надолго
захоронить
радионуклиды
или
эффективно использовать ЗМ. Такими
элементами ландшафта могут быть
овраги, болота и т.п.
Если ориентироваться на снижение
коллективных
доз
облучения
для
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популяций
определенных
регионов
Украины, то не вызывает сомнения
преимущество таких методов как ФД и
механическая дезактивация почв с
помощью снятия тонкого слоя дерна (Turf
Cutter).
Несмотря
на
малую
разработанность
технологии
этих
методов, они могут быть положены в
основу
формирования
оптимальной
системы
методов
и
способов
дезактивации
загрязненных
радионуклидами
территорий.
Метод
механической дезактивации «Turf Cutter»
особенно
успешно
может
быть

использован на территориях, которые не
вспахивались после аварии на ЧАЭС. В
этом случае, по нашим оценкам,
последовательное применение метода
снятия тонкого слоя дерна и метода
фитодезактивации
способно
на
протяжении 4-5 лет уменьшить величину
коллективной дозы облучения населения,
использующего эти земли, в 60 - 100 раз.
3.Перспективы
применения
технологии дезактивации почвы TurfCutter на территории Украины [2]
Проведем оценку разности «польза вред» для данного ЗМ (таблица 3.)

Таблица 3 - Оценка ожидаемой пользы и снижения коллективных доз после
использования технологии Turf Cutter на загрязненных радионуклидами территориях
Украины (1 -15 Ки/км2)
Область

Площадь, Снижение Стоимость Польза,
тыс.га
кол-дозы ,
работы
тыс $
тыс.
Turf- Cutter,
чел-бэр
тыс $

Польза-вред,
тыс $

Уровень загрязнения 137Cs (1- 5 Ки/км2)
Киевская
1
Житомирская 11

5
55

25
275

200
1760

175
1485

Ровенская

15

75

375

2400

2025

Всего

27

135

675

4360

3685

Киевская
0,3
Житомирская 2,5
Ровенская
Всего

1,0
3,8

Уровень загрязнения 137Cs ( 5-15 Ки/км2)
4
7,5
128
30
62,5
960
12
46

25,0
95

Стоимость одного чел-бэра принята
нами 40 $ по законам Украины (самая
низкая оценка по сравнению, с западными
странами) [3]. Общая польза от широкого
использования
Turf
Cutter
на
нераспаханных торфяных пастбищах и
лугах Украины оценивается в 5062 тыс $
[5].
Применение ГИС-технологии [4]
позволило нам определить в зоне
отчуждения
ЧАЭС
участки,
где
происходит аккумуляция радионуклидов.
Такое исследование позволило выделить в
зоне отчуждения экосистемы и их
элементы, где могут быть оптимально

384
1472

120
897
359
1377

применены
конкретные
ЗМ
по
ремедиации. При этом возможно свести к
минимуму
объем
применения
ЗМ
(например, использование технологии
«Turf-Cutter»)
и
их
экологические
последствия.
4.Выводы.
На основе сделанных нами оценок
разработан
универсальный
алгоритм
дезактивации
загрязненных
радионуклидами почв, пригодный для
использования на территории Украины в
зоне влияния аварии на ЧАЭС и при
Житомир – 2016
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других
авариях
на
ядерных
производствах.
Первый
вариант
эффективного
алгоритма дезактивации почв касается,
прежде всего, территорий, которые не
вспахивались после аварии и загрязнения
почв радионуклидами. Если эти земли
хорошо задернованы, то здесь оптимально
использовать машину типа «Turf Cutter»
для снятия верхнего самого загрязненного
слоя почвы (дернины 2-5 см.). Известно,
что
практически
90-97
%
радионуклидного загрязнения даже спустя
20-30 лет после аварии сосредоточены в
верхнем 5-см слое почвы. При этом может
быть достигнут высокий Кд – до 20-60
единиц.
Если
почвы,
требующие
дезактивации,
песчаные
и
плохо
задернованы,
то
здесь
возможно
предварительное
задернение.
Наши
эксперименты на полигоне “Буряковка”
показали, что использование специальных
водоудерживающих
экранов
и
эффективной травосмеси, позволяет за 2-3
года сформировать достаточно прочную
дернину даже на песчаной почве. Такая
искусственно задернованная почва может
быть потом успешно дезактивирована
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механическим методом с использованием
технологии «Turf Cutter».
Второй
вариант
эффективного
алгоритма дезактивации почв был
разработан нами для почв, которые
вспахивались после аварии. В этом случае
радионуклидное загрязнение может быть
после вспашки равномерно распределено
в слое почвы до 20 см и больше. В этом
случае наиболее эффективным может
быть использование метода ФД. Этот
метод детально описан нами выше.
Показано, что оптимальная система
севооборотов растений с высокими
значениями коэффициентов накопления
радионуклидов (Кн - 2-10 единиц) и
значительными урожаями биомассы (4 – 8
кг/м2 ) позволяет за 4-5 лет значительно
снизить
уровень
радионуклидного
загрязнения почв (до 5 раз по 137Cs ) [3].
Таким образом, на базе двух
основных методов дезактивации –
механической
дезактивации
с
применением технологии «Turf Cutter» и
фитодезактивации, может быть построен
оптимальный алгоритм дезактивации
загрязненных почв в Украине и в других
страна.
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АГРОЕКОСИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В. В. Кухарець, к.е.н.
Житомирський національний агроекологічний університет
Вступ.
Вирішення
завдань
пов’язаних
із
продовольчою,
енергетичною та екологічної проблемами
в аграрному виробництві неможливе без
ефективного збалансування потреб у
виробництві продукції для задоволення
харчових, сировинних, енергетичних
потреб суспільства та можливостей
агроекосистеми. Оцінку ефективності або
можливостей агроекосистеми можливо
дати
за
рівнем
її
енергетичної
автономності.
Для забезпечення необхідного рівня
автономності агроекосистеми необхідно
формалізувати
взаємозв’язки
між
витратами енергії, збереженням та
надходженням енергії з мікро- та макро
рівнів агроекосистеми, а також ззовні,
якщо вважати систему відкритою.
Значний вплив на міцність таких
взаємозв’язків мають параметри машин і
обладнання, які функціонують в умовах
агроекосистеми.
Вагомий вплив на автономність
агроекосистеми може здійснювати також
використання
органічної
сировини
сільськогосподарського походження в
якості біопалив.
Аналіз попередніх досліджень. При
функціонуванні виробництва біопалива в
умовах
аграрного
підприємства
доречними є питання про те яку кількість
органічної сировини можна використати
як біопаливо, та як правильно її
використати. Тобто йде мова про пряме
використання органічної сировини, чи про
конверсію такої сировини – у тверде,
рідке чи газоподібне біопаливо [1, 4].
Очевидно,
що
сучасне
аграрне
підприємства повинно мати чотири
основних
напрямки
виробництва:
рослинництво, тваринництво, переробка
продукції рослинництва і тваринництва та
виробництво біопалива [2, 3, 6]. Проте,
виробництво та використання біопалива в

сільському господарстві потребує чіткого
узгодження
потенціалу
органічної
сировини, матеріально-технічної бази
виробництва та потреб суміжних галузей.
Мета
досліджень.
Розробити
алгоритми регулювання використання
органічних
ресурсів
аграрного
виробництва в якості біопалива.
Результати досліджень. Оцінка
впливу на енергетичну автономність
агроекоситеми може бути здійснена, як
порівняльна оцінка сукупного екологоекономічного ефекту. Виходячи із
еколого-економічного
ефекту можна
оцінити потенціал доступної органічної
сировини та обрати раціональні шляхи її
конверсії
у
біопаливо.
Створення
алгоритму виробництва і використання
біопалива передбачає розробку програми
прийняття рішень, яка побудована на
послідовності певних дій з метою
отримання
бажаного
результату.
Алгоритм управлінських дій щодо
регулювання як процесів конверсії
рослинної
біомаси
сільськогосподарського походження, так і
можливої кількості органічної сировини
для конверсії в енергоресурс можна
представити у вигляді двох підсистем.
Перша з яких спрямована на формування
рішень стосовно кількості рослинної
біомаси
сільськогосподарського
походження, яку в подальшому буде
використано в процесі конверсії. Друга –
це формування рішень стосовно способів
конверсії органічної сировини. Першу
підсистему умовно назвемо «потенціал
органічної сировини», а другу – «способи
виробництва та використання біопалива».
Кожна з цих підсистем передбачає
здійснення двох послідовних кроків. На
першому кроці здійснюється аналіз
зовнішніх та внутрішніх чинників, що
впливають
на
кількість
доступної
органічної сировини – для першої
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підсистеми; та чинників, що впливають на
ефективність процесу конверсії – для
другої підсистеми. Наступним кроком є
прийняття рішень відповідно до кожної із
підсистем. Між першим та другим
кроками має існувати зворотній зв’язок.
Тобто, зміна факторів аналізу впливає на
те, яке рішення буде прийнято. Прийняті
рішення, навпаки, впливають на зміну
показників, що використовуються при
аналізі.
Отже,
буде
можливим
здійснювати
регулювання
процесу
конверсії
рослинної
біомаси
сільськогосподарського походження з
метою максимізації економічного ефекту
та поліпшення екологічних параметрів

виробничої діяльності.
Необхідно
організувати
взаємозв’язок
між
підсистемами
«потенціал органічної сировини» та
«способи виробництва та використання
біопалива», що дозволить коригувати
необхідну кількість органічної сировини,
що використовується у процесі конверсії,
в залежності від ситуації на ринку
біоенергоресурсів. Це також дозволить
вірно прийняти рішення про спосіб
конверсії в залежності від кількості
отриманої органічної сировини. Графічно
пропонований алгоритм представлено на
рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм регулювання використання органічних ресурсів у
виробництві біопалива
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Для першої підсистеми – потенціал
органічної сировини для конверсії – на
етапі аналізу потенціалу можливої
рослинної
біомаси
сільськогосподарського походження для
конверсії оцінюється: наявність ресурснотехнічного, сировинного потенціалу;
потреби органічної сировини в галузі
рослинництва та тваринництва. На етапі

прийняття рішень про можливість
конверсії органічної сировини оцінці
підлягають:
виділення
площ
на
вирощування
органічної
сировини;
впровадження технологій, нової техніки,
нових агротехнічних прийомів; рішення
про частку органічної сировини для
власних потреб та частку для конверсії в
енергоресурс (рис. 2).

Початок
Оцінювання потенціалу
органічної сировини

так

Потреби рослинництва та
тваринництва в органічній
сировині забезпечені

так
Рішення про виділення
частини органічної сировини
для використання як
біопалива

Прийняття рішення про
конверсію біопалива

Потенціал сировини
наявний

ні

Ресурсно-технічний
потенціал достатній

ні

Рішення про відхилення
проекту щодо виробництва
біопалива

ні
так

Рішення про виділення нових
площ на вирощування
органічної сировини

Рішення про впровадження
технологій, сортів, нової
техніки

Кінець

Рис 2. Алгоритм прийняття рішення про можливість конверсії
органічної сировини
Якщо потенціал побічної продукції
не задовольняє потреби господарства, то
приймається рішення про відхилення від
реалізації зазначеного проекту щодо
конверсії. Розглядається рішення про
можливість покращення сировинного,
технічного потенціалу для здійснення
процесу конверсії в майбутньому. До
заходів
покращення
сировинного
потенціалу, наприклад зернових культур,
можна
віднести
організаційнотехнологічні
заходи
вирощування
зернових культур, які включають в себе:
організацію структури посівних площ,
сівозміни, обробіток ґрунту, удобрення,
агротехнічні
терміни.
Такі
заходи
спрямовані
в
першу
чергу
на

максимізацію
потенціалу
сільськогосподарських рослин і, як
наслідок, отримання високих урожаїв
основної та побічної продукції [5].
Якщо проведена оцінка потенціалу
органічної сировини для конверсії
задовольняє
потреби
підприємства,
переходимо до здійснення другого кроку
– прийняття рішення щодо можливості
конверсії. Приймається рішення щодо
частки органічної сировини для власних
потреб,
частки
для
конверсії
в
енергоресурс із врахуванням можливого
економічного та екологічного ефекту.
Якщо частка органічної сировини для
власних господарських потреб менша
встановлених
норм,
підприємство
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повинно відмовитись від виділення частки
для енергоресурсу, незважаючи на
економічні переваги. У разі задоволення
власних потреб органічною сировиною та
наявної
частки
для
можливого
використання
як
енергоресурсу
здійснюється
перехід
до
другої
підсистеми алгоритму дій щодо виду
конверсії органічної сировини.
Для другої підсистеми – вибір виду

Збірник статей конференції
конверсії органічної сировини – на етапі
аналізу здійснюється оцінка: способів
конверсії,
їх
економічних
та
технологічних
показників;
ринку
біопалива; ефективності використання
біоресурсів для власних потреб. На
другому кроці передбачається прийняття
рішень щодо вибору виду процесу
конверсії та способу реалізації біопалива
власного виробництва (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм прийняття рішення про спосіб конверсії органічної сировини
Висновки.
Таким
чином
очевидною є необхідність регулювання
використання органічної сирини для
виробництва
біопалива
в
умовах
аграрного підприємства. Так, як необхідне
збалансування потреб у виробництві
продукції, для задоволення харчових,
сировинних,
енергетичних
потреб
суспільства
та
можливостей
агроекосистеми.

Перспективи
подальших
досліджень.
Використання
даних
алгоритмів дозволить чітко визначити
потенціал органічної сировини, що
доступний для конверсії. Визначити
напрямки
використання
органічної
сировини, як енергоресурсу. Що, в свою
чергу дозволить сформувати ефективний
техніко-технологічний потенціал з огляду
на
енергетичну
автономність
агроекосистеми.
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ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ОСНОВІ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кухарець С.М., д.т.н.
Житомирський національний агроекологічний університет
Постановка проблеми. Основні
завдання
функціонування
сільськогосподарського виробництва такі
[1, 2, 3]:
забезпечення населення
продуктами харчування, або продовольче
завдання;
забезпечення технологічних
процесів та побуту енергетичними
ресурсами, енергетичне завдання; утримання біологічного розмаїття форм
життя й збереження навколишнього
середовища, екологічне завдання.
Проте,
комплексне
вирішення
завдань функціонування агроекосистем є
науковою проблемою, що полягає в
подоланні протиріччя в тому, що
збільшення
виробництва
продуктів
споживання
(вирішення
першого
завдання) та збільшення виробництва
енергії (вирішення другого завдання),
призводить до погіршення екологічного
стану агроекосистеми, що в першу чергу
виражається в дегуміфікаціїї ґрунтового
середовища (не вирішення третього
завдання). Тому, сільськогосподарська
діяльність повинна розвивати ефективні
методи раціонального землекористування
та
«безвідходних
технологій»
для
задоволення як продовольчих, так і
енергетичних
потреб.
Крім
того

необхідне, використання джерел енергії,
до яких належать сонячна, вітрова,
геотермальна енергія, енергія хвиль та
приливів, гідроенергія, енергія біомаси,
газу з органічних відходів, каналізаційноочисних станцій тощо.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Для України найбільш
можливими
та
актуальними
відновлюваними джерелами енергії є:
енергія сонця, енергія вітру, гідроенергія
(енергія малих річок), енергія біомаси,
«вторинні джерела енергії» (побутові та
промислові
відходи).
Враховуючи
природні фактори, зокрема кліматичні
умови, температурний режим можливий
висновок, що в Україні на даний час
застосування
таких
відновлюваних
джерел енергії як сонячна енергетика та
енергія вітру є досить складним в силу
технічних та економічних причин. Крім
того, при використанні даних видів енергії
недоліком
є
значна
циклічність
виробництва [4, 5, 6]. Більшого
поширення
в
Україні
набула
гідроенегетика. Проте більшість малих
гідроелектростанцій,
які
б
могли
забезпечувати електроенергією сільське
господарство, побудовані ще в середині
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ХХ століття та на сьогодні потребують
вкладення значних грошових ресурсів на
відновлення їх продуктивності. Крім того,
існує проблема висихання та заболочення
малих річок, що приводить до зменшення
можливого використання річок для
гідроенергетики.
Потенціал
біомаси
як
відновлюваного джерела енергії в Україні
досить великий. Земельні ресурси, які
можуть
бути
використанні
для
виробництва біомаси, в Україні є
більшими, ніж у країнах ЄС разом узятих
[7, 8]. Одним з основних шляхів
скорочення споживання природного газу в
Україні може стати широке застосування
технологій виробництва енергії з місцевих
видів органічної сировини, зокрема таких,
як біомаса [9]. Для цього необхідне
застосування сучасних технологій для
конверсії вихідної біомаси в сучасні та
зручні для споживання види енергоносіїв
(такі як електроенергія, рідке та
газоподібне паливо), а також ефективне
використання твердого палива.
Мета досліджень. Метою публікації

є обґрунтування методів отримання
енергії
із
сировини
сільськогосподарського походження на
основі агропромислових технологій із
використанням
адаптованого
енергоефективного обладнання.
Результати
досліджень.
В
пропонованій нами модульній біогазовій
установці [10, 11] (рис. 1) перемішування
реагуючого субстрату в метановому
реакторі відбувається завдяки зміні
напрямку дії гравітаційних сил, що
впливають на переміщення легкої і важкої
фракцій
біомаси,
що
заповнюють
внутрішній обертовий корпус, виконаний
у вигляді циліндра з діаметрально
виконаною перегородкою. Метантенк
обертається в рідині, яка знаходиться в
зовнішньому корпусі. Така конструкція
створює підіймальну силу для обертового
біореактора,
розвантажуючи
опорні
цапфи, що зменшує сили тертя в них і
відповідно
зменшує
енергію,
яка
витрачається
на
обертання
і
перемішування завантаженої біомасою
конструкції.

а

Рис. 1. Установка біогазова
модульного типу, а – схема, б –
модель:
1 – горизонтальний зовнішній корпус;
2 – рідина; 3 – циліндричний реактор;
4 – камера зброджування; 5 –
перегородка; 6 – рухомі пластини; 7 –
органічна маса; 8, 9, 12 – патрубки; 10
– газозбірник;11 – вивантажувальна
камера; 13, 14 – підшипникові вузли;
15 – зовнішній привод; 16, 17 – блокущільнення
б
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Пропоновані котли за рахунок
використання удосконаленої конструкції
розсіювача
повітря,
що
дозволяє
збільшити площу горіння палива із
збереженням стабільної подачі повітря в
зону утворення генераторного газу, а

~99~
також забезпечити ефективне спалювання
горючих газів за рахунок подачі
додаткового повітря в камеру згорання
котла, дозволяють підвищити віддачу
тепла
в
порівнянні
із
прямим
спалюванням на 10-20 % [13, 14].

Рис. 2. Схема та загальний вигляд котла із верхнім горінням для спалювання
соломи:
1 – корпус; 2 – порожнина; 3 – камера згоряння; 4 – кришка; 5 ‒ патрубок для
видалення продуктів згорання; 6 – патрубок для подачі повітря; 7 ‒ проміжна ємкість; 8
– напрямна; 9 - розподільник повітря; 10 ‒ отвори; 11 – дверцята для палива; 12 –
паливо; 13 – дверцята для попелу; 14 – днище; 15 ‒ верхня секція розподільника
повітря; 16 - нижня секція розподільника повітря; 17 – з’єднувач; 18 – трубчасті
елементи; 19 – патрубок для подачі холодної води; 20 – патрубок для відведення
гарячої води; dК – діаметр котла; hП – висота палива; hр – висота розпилювача повітря;
hK1 – висота області утворення генераторного газу; hK2 – висота області згоряння
генераторного газу
Також ми пропонуємо обладнання
для виробництва дизельного біопалива,
що забезпечує зменшення витрат енергії
на
перемішування
та
спрощення

конструкції установки (рис. 3) та
технологічного процесу при забезпеченні
необхідних показників якості дизельного
біопалива.

а
б
Рис. 4. Зовнішній вигляд (а) та процес роботи (б) циркуляційного реактора
змішувача-розділювача для отримання дизельного біопалива ЦРПР-2
Житомир – 2016
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Завдяки тому, що форсунки до 30 ц/га отримати рівень забезпечення
встановлено у корпусі циркуляційного електроенергією до 17,3 % і повністю
розділювача на одному рівні за висотою і забезпечити потреби у тепловій енергії та
орієнтовано так, щоб при перекачуванні рідкому біопаливі.
емульсії утворювати турбулентний потік
Висновки
та
перспективи
емульсії у його верхній частині, подальших досліджень. Встановлено, що
забезпечується
рівномірне
пошарове собівартість виробництва електроенергії із
перемішування
емульсії
у
зоні використанням біореакторів обертового
розміщення форсунок. При відкачуванні типу складе: для зерно-тваринницьких
емульсії
з
нижньої
частини підприємств від 0,41 грн/кВт∙год до 0,90
циркуляційного розділювача перемішаний грн/кВт∙год, для зерно-свинарницьких
шар
емульсії
опускається
нижче, підприємств від 0,44 грн/кВт∙год до 0,72
забезпечуючи перебіг реакції етерифікації грн/кВт∙год, для зерно-тваринницьких
в умовах меншого рівня турбулізації підприємств від 0,34 грн/кВт∙год до 0,83
суспензії і завдяки цьому досягається грн/кВт∙год (1000 га ріллі).
підвищення якості дизельного біопалива.
Ефективність пропонованих котлів
В результаті проведених досліджень із верхнім горінням на 74% вища ніж у
встановлено
параметри
ряду котлів, що працюють на природному газу
гідродинамічних розділювачів [15].
(за рахунок використання дешевшого
Також в наших дослідженнях [9, палива) та на 10,4…19,9% вище ніж у
16,
17]
встановлено
доцільність традиційних котлів, що працюють на
використання розроблених технологічних соломі
(за
рахунок
підвищення
процесів та обладнання для виробництва ефективності спалювання палива).
біометану
на
основі
обертових
Собівартість
виробництва
метантенків, спалювання соломи у котлах дизельного
біопалива
складе
від
із верхнім горінням та виробництва 12172 грн/тону до 12886,7 грн/тону/
дизельного
біопалива
на
основі
Зважаючи на високу ефективність
циркуляційний змішувачів, що дає змогу в обладнання
адаптованого
до
агроекосистемі, яка складається із блоків агропромислових технологій виробництва
виробництва продукції рослинництва, енергії, можливе використання методики
тваринництва,
птахівництва, конструювання елементів агроекосистеми
аквакультури,
грибівництва,
блоку із наслідуванням властивостей структури
виробництва органічних добрив на основі агроекосистеми для широкого спектру
соломи, гною і посліду для забезпечення технологічних процесів, обладнання та
балансу гумусу та блоку виробництва машин
сільськогосподарського
біопалива, за урожайності озимої пшениці виробництва.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ
УРОЖАЇВ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ (F. ANANASA) У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ
В. Г. Куян1, доктор с.-г. наук, М. В. Марцинівський1, кандидат с.-г. наук
Житомирський національний агроекологічний університет1
Житомирський агротехнічний коледж2
Викладено
короткий
аналіз
вітчизняних і зарубіжних технологій
вирощування високих урожаїв ягід суниці
у
відкритому
ґрунті.
Узагальнено
результати
багаторічних
авторських
досліджень в умовах Полісся і західного
Лісостепу України, спрямованих на
підвищення продуктивності насадження і
якості врожаю; акцентовано увагу на
необхідності вирощування екологічно
безпечних
урожаїв
ягід.
Наведено
підсумки досліджень з розроблення і
впровадження
технологій,
що
забезпечують урожайність екологічно
чистих ягід до 15–20 т/га.
Інтенсифікація
технологій
вирощування ягід суниці у відкритому
ґрунті
Інтенсифікація
технологій
вирощування ягід суниці садової у
відкритому ґрунті, розпочата у 70-х роках
минулого
століття,
спрямовувалась
переважно на підвищення врожайності [8,
10, 13, 15, 42, 44, 45, 53], оскільки остання
була дуже низькою – навіть у дослідах не
перевищувала 6–8 т/га [3, 13, 33, 36], а
середня
врожайність
промислових
насаджень
в
Україні
здебільшого
становила 3–4 т/га [8, 9, 13, 15]. Внаслідок
впровадження інтенсивних технологій
урожайність насаджень суниці значно
підвищилась: в дослідах вона досягала
40–50 т/га [9, 50, 57], в умовах товарного
виробництва – 10–15 т/га [10, 22, 32, 35,
54], а в деяких регіонах Іспанії й Італії
навіть до 30–40 т/га.
Основою інтенсивних технологій
вирощування ягід суниць була, як відомо,
їх активна,
настирлива хімізація –
внесення значних норм мінеральних
добрив
і
посилене
застосування
фунгіцидів та інсектицидів для боротьби з
хворобами і шкідниками, гербіцидів – для
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знищення бур’янів [2, 6, 12, 20, 22, 32, 42,
44]. Норми мінеральних добрив (діючої
речовини – NPK) за 2–3-річний період
вирощування насадження досягали 500–
600 кг/га [7, 11, 22, 32, 45]; лише перед
закладанням насадження вносили 400–500
кг/га
діючої
речовини
складних
мінеральних добрив у співвідношенні
N:P:K=12:10:18 [20]; зверталась також
увага на вміст фосфору і калію в ґрунті
[33, 35]. У молодих і плодоносних
насадженнях протягом 2–3-х років норма
NPK досягала
300–350 кг/га [20, 44,
51]. Азотні мінеральні туки чи NPK,
складні
мінеральні
добрива
у
плодоносних насадженнях вносились рано
навесні, як основне удобрення [1, 3, 22,
39, 54], та протягом вегетації – кореневе і
позакореневе підживлення [21, 31, 32, 44,
50]; при цьому в ряді зарубіжних країн
дози
добрив
для
підживлення
встановлювали з врахуванням вмісту
елементів мінерального живлення та
вологи у ґрунті [2, 9, 54].
Проти хвороб (гнилей ягід і коренів,
плямистостей листків, борошнистої роси,
фітофторозу)
і
шкідників
(кліщів,
довгоносика, попелиці, листоїда, малого
чорного плосконоса) насадження суниці
протягом
2–3- річного
періоду
вирощування обробляють пестицидами до
13–15 разів [2, 3, 8, 9, 22, 35, 52].
Звільнення промислових насаджень від
бур’янів
досягалось
інтенсивним
застосуванням гербіцидів [2, 9, 12, 22, 28],
що проводиться і в сучасний період [9, 25,
26].
Внаслідок інтенсифікації докорінно
змінилася основа її вирощування у
відкритому
ґрунті
–
тривалість
експлуатації насадження, що скоротилась
з
3–4-х років [1, 2, 3, 13, 32], а іноді й
довше, до 1–2 років [15, 20, 51, 53]; значно
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більшого
значення,
порівняно
з
екстенсивними технологіями, набули
культурозміни [22, 44, 45, 52] і добір
сортименту суниці, найбільш придатного
для інтенсивної культури з врахуванням
термінів достигання ягід [20, 26, 29, 34] і
садіння розсади та її якості, способів
розміщення
рослин,
щільності
насадження, регулювання площі його
листкової поверхні, водного режиму [15,
33, 36, 43, 48, 49].
Особливості
інтенсивних
технологій вирощування ягід суниці в
різних ґрунтово-кліматичних умовах
Інтенсивні технології вирощування
ягід суниці у відкритому ґрунті мають ряд
особливостей, зумовлених організаційноекономічними і ґрунтово-кліматичними
умовами країни, регіонів, зон, зокрема їх
температурним і водним режимами та
типами ґрунтів і рельєфом. Від цих
факторів залежить добір сортименту і
тривалість надходження свіжих ягід, а
також розроблення і впровадження всіх
основних
прийомів
інтенсивних
технологій. У всіх країнах і регіонах
належна увага звертається, насамперед, на
добір місця і ґрунту під промислові
насадження,
але
рекомендації
виробництву нерідко досить суперечливі:
вони стосуються типів ґрунтів, придатних
для товарних насаджень, їх необхідних
агрохімічних
властивостей,
гранулометричного
складу,
зокрема
пропозицій щодо використання важких
ґрунтів, ґрунтів з pH 6, 8, вмістом гумусу
не менше 2% тощо [2, 3, 42, 44].
Вітчизняні рекомендації також були
далеко неоднозначними [1, 8, 22], однак
довготривалі дослідження і виробничий
досвід свідчать, що насадження суниць
необхідно закладати на супіщаних та
легко-, і середньосуглинкових ґрунтах
різних типів з pH 5,0–6,5 і рівнем
залягання ґрунтових вод не ближче 0,8–
1,0 м від поверхні [10, 11, 13, 22]. На всіх
типах ґрунтів здебільшого впроваджують
6–8-пільні
культурозміни,
в
яких
попередниками
суниці
в
Україні
використовують чорний пар, зернові
культури, злакові трави [15, 22], у Польщі
– зернові культури [5, 54], у Німеччині –
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чорний пар, ріпак, зернові й ранні овочеві
культури [45, 47, 48], в Іспанії суницю
частіше садять «по суниці», фумігуючи
ґрунт [27, 51].
Залежно
від
ґрунтових
умов
застосовують один з важливих, основних
заходів
інтенсивних
технологій
–
удобрення: у Словаччині після сидератів,
у рік садіння суниці, вносять 60–80 т/га
гною і щорічно потім
N100–120 P70–80
K140–180 [44]; 60–100 т/га гною чи компосту
і P90–120 K90–120 рекомендується перед
садінням та N135–190 P60 K90 різними дозами
у плодоносних насадженнях України [15,
22]; у Голандії перед садінням суниць
вносять
400–500
кг/га
складних
мінеральних добрив [20]; на фумігованих
ґрунтах Італії передсадивну норму NPK
доводять до 450 кг/га [51]; в Іспанії на
піщаних ґрунтах перед садінням вносять
70 т/га курячого посліду, практикуючи
попередню фумігацію і соляризацію площ
та підживлення суниці з поливною водою
і отримуючи врожайність промислових
насаджень до 40,4 т/га.
Протягом останніх років світовою
наукою і практикою впроваджено багато
високопродуктивних сортів, що певною
мірою відповідають вимогам інтенсивних
технологій [26, 29, 34, 47, 48]; значна
кількість
інтродукованих
сортів
рекомендується і в нашій країні [9, 15]. У
США, західно-європейських та інших
країнах великого значення надається
товарній якості розсади суниці, у тому
числі і безвірусної [20, 33, 34, 38, 54], що
заслуговує більшої уваги і у вітчизняних
технологіях;
досить
поширене
використання розсади «фріго» [20, 26, 47],
закладання
насаджень
переважно
рядковим способом на грядах з
мульчуванням плівкою та іншими
матеріалами і краплинним зрошенням [20,
26, 27, 50] з активним застосуванням
фертигації [5, 15, 49, 53]; в умовах
України грядкова культура суниць
зарубіжними
спеціалістами
не
рекомендується [34]. Поряд з цим
використання значної кількості різних
пестицидів і гербіцидів [20, 22, 25, 26, 49,
53], а також синтетичних стимуляторів
росту плодів [27] спрямовувалось на
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підвищення врожайності й товарної якості
ягід – збільшення їх розмірів, маси,
покращення забарвлення [5, 31].
Екологічно-безпечні
технології
вирощування
ягід
суниці
садової,
їх
значення
і
ефективність
Існуючі «хімізовані» інтенсивні
технології
вирощування
суниці
забезпечують рясні (до 20 т/га і більше)
врожаї і високу товарну якість ягід [20, 26,
27, 39], але здебільшого не враховують їх
екологічну безпечність – наявність
екологічно
небезпечних
речовин
визначається рідко [30]. Проблема
екологізації
інтенсивних
технологій
порушувалась ще у 80–90-х роках ХХ ст.
[4, 13, 14], проте вона й сьогодні майже в
усіх країнах залишається актуальною [24,
25, 43]. У нашій країні 85,4% площі і
89,8% врожаю суниці припадає на
господарства населення, де застосовується
лише органічна система удобрення без
будь-яких хімічних засобів захисту від
хвороб,
шкідників,
бур’янів,
що

забезпечує
вирощування
екологічно
чистих ягід. Підтвердженням цього
можуть
бути
результати
наших
досліджень, що проводились на різних
типах ґрунтів Житомирської області
протягом 1996–2013 рр. [14, 16, 17, 18].
Так, в одному з дослідів, закладеному
восени (друга декада вересня) в
Черняхівському районі на дерновосередньопідзолистому
ґрунті
(вміст
гумусу в орному шарі – 1,2–1,4%, P2O5 –
10,2, K2O – 11,7 мг на 100 г абс. сухого
ґрунту,
pH
–
4,1–4,9),
де
KCI
застосовувались лише органічні добрива
(гній – перед садінням суниці, перегній –
для мульчування рядків після садіння
пізно восени і, крім того, у варіанті 3
повторно рано навесні наступного року, а
у варіанті 4 – підживлення гноївкою,
розбавленою удвічі водою), врожайність
стандартних екологічно чистих ягід сорту
Зенга
зенгана
першого
року
плодоношення становила 16,9–19,1 т/га
(табл. 1), що на 3,7–17,2% переважає
виробничий контроль.

Таблиця 1. Вегетативний розвиток і плодоношення суниці сорту Зенга Зенгана в умовах
дерново-середньопідзолистого ґрунту залежно від удобрення
Кущів
№
з/п

Ріжків

Варіант
тис. шт./га

Листків

Урожайність, т/га

1-й
рік

сумарна

% до
контролю

Контроль – удобрення
632,5
257,6
3032,5
16,3 23,6
100,0
згідно рекомендацій
Гній 60 т/га + перегній
2
615,0
275,0
3027,4
16,9 24,8
105,9
20 т/га
Гній 60 т/га + перегній
3
792,5
380,0
4195,0
18,5 26,5
112,3
40 т/га
Гній 60 т/га + перегній
4
987,5
397,5
4995,1
19,1 27,6
116,9
20 т/га + гноївка 10 т/га
P,% – 5,14; HIP05 – 1,48 т/га; HIP01 – 1,96 т/га.
Наступного
року
врожайність приморозками, що підтвержує доцільність
знизилась в 4,1–4,7 рази в усіх варіантах, експлуатації протягом одного–двох років
оскільки,
крім
першого
збирання, [20, 22, 54].
врожай був знищений градом. Низька
Органічна система удобрення (з
врожайність на 3-й рік експлуатації передсадивним внесенням гною) не
насадження
спричинена
старінням поступалася
рекомендованій
органорослин, забур’яненням, пошкодженням мінеральній [1, 13, 22] і в дослідженнях,
1
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що проводилися на осушуваних дернових
піщано-легкосуглинкових
ґрунтах
в
Житомирському районі (вміст гумусу в
орному шарі перед закладанням досліду –
1,99%, P2O5 – 7,6 мг, K2O – 8,2 мг на 100 г
абс. сухого ґрунту,
pH KCI – 5,2,
підґрунтові води на глибині 1,4–1,7 м;
урожайність насаджень сорту Істочнік,

закладених 30.08.2010 р., уже наступного
року становила 3,7–5,9 т/га, за повного
розвитку кущів наступної вегетації – 17,4–
18,8 т/га, а за період експлуатації – 19,4–
24,3 т/га (табл. 2); стандартних плодів
отримано дещо більше у варіантах з
органічною системою удобрення.

Таблиця 2. Урожайність і екологічна якість ягід суниці сорту Істочнік в умовах
дернового осушуваного ґрунту залежить від удобрення
№
з/п
Варіант

1

2
3
4
5

Контроль –
удобрення згідно
рекомендацій
Гній 50 т/га
Гній 100 т/га
Гній 150 т/га
Сидерати +
гноївка 12 т/га

HIP05

Урожайність
у т.ч.
всього
стандарт

Рівень рентабельності, %

т/га

т/га

%

21,2

18,9

89,0

22,3
24,3
22,8

20,4
22,0
21,9

19,4

18,0

0,28

-

ГДК
Найвища врожайність (на 14,6–
16,4%
порівняно
з
контролем)
забезпечувалась
передсадивним
внесенням 100 т/га гною, а за рівнем
рентабельності домінував варіант з
нормою гною 50 т/га, що зумовлено
витратами на удобрення та засоби
хімзахисту в контролі.
Органічна система удобрення (гній
50–150 т/га) позитивно впливала на
смакову якість плодів зокрема вміст
цукрів збільшувався на 26,8–45,7%, а
кислот
зменшувався
на
8,3–17,8%
порівняно з контролем (гній 100 т/га +
N90P190K230).
Екологічна якість ягід, як основний
показник харчової придатності продукції,
також значною мірою залежала від
системи удобрення насадження: вміст
нітратів у варіантах з передсадивним
внесенням 50–100 т/га гною був на 34,8–
37,2% нижчим порівняно з контролем і на
15,9–18,7% відносно ГДК; важких металів

Вміст у ягодах,
мг/кг
NО3

Pb

Cd

71,2

77,4

0,04

0,004

91,5
90,5
94,5

126,9
123,7
107,9

50,5
48,8
65,2

0,03
0,03
0,03

0,003
0,003
0,004

92,5

113,9

61,4

0,02

0,003

3,5
60,0

0,001
0,4

0,0003
0,03

(Pb, Cd) у цих варіантах було у 10–13
разів менше порівняно з ГДК і на 33,3%
відносно контролю.
Висновки
1. Сучасні інтенсивні технології
вирощування суниці садової у відкритому
ґрунті, що базуються на органомінеральній
системі
удобрення,
оптимізації водного режиму, активному
впровадженні нових цінних сортів,
хімічних засобів боротьби з хворобами,
шкідниками, бур’янами і регулювання
товарної якості продукції за одно–
дворічної
експлуатації
насадження
забезпечують високу врожайність (10–20
т/га і більше) і конкурентну спроможність
ягід, але не гарантують їх екологічну
безпечність і наявність харчової цінності.
2. Технології вирощування ягід
суниці, основані на органічній системі
удобрення (передсадивному внесенні 60–
100 т/га гною), без застосування хімічних
засобів захисту насадження в умовах
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природного водозабезпечення Полісся
України
на
дерново-підзолистих
і
дернових
осушуваних
ґрунтах
у
культурозмінах зернових культур і 1–2річного чорного пару за 2-річний період
експлуатації забезпечують середньорічну
врожайність стандартних ягід 10–12 т/га,
максимальну річну – 18,8–19,1 т/га, рівень
рентабельності – 123,7–126,9%.
3. Екологічну безпечність і належну

смакову якість ягід суниці забезпечує
органічна система удобрення: вміст
нітратів у ягодах зменшується на
15,8–18,7% відносно ГДК і на 34,8–37,0%,
порівняно
з
органо-мінеральною
хімізованою технологією, важких металів
(Pb, Cd) відповідно в 10–13 разів і на
33,3%; підвищувався (на 26,8–45,7%)
вміст цукрів і знижувалась (на 8,3–12,8%)
кислотність.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ
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Аварія на Чорнобильській АЕС
докорінно змінила екологічну ситуацію,
умови життя і роботи сільських
товаровиробників на цих територіях. За
період
соціально-економічних
перетворень,
що
відбулись
в
сільськогосподарському виробництві за
останні
десятиліття
спостерігається
зміщення
спеціалізації
аграрного
виробництва у бік галузі рослинництва і,
відповідно,
скорочення
галузі
тваринництва. Як наслідок, значно
зменшилися
обсяги
використання
органічних добрив, а також порушився
найголовніший ланцюг агроекосистеми,
що забезпечує її економічне та екологічне
стале функціонування в т.ч. кругообіг
азоту, фосфору, калію, кальцію та
вуглецю. Негативні економічні наслідки
такої ситуації особливо відчутні в зоні
Полісся – на територіях, забруднених
радіонуклідами.
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Високим до нині залишається і ризик
радіоактивного
забруднення
сільськогосподарської продукції регіону.
Разом з тим аграрне виробництво є
невід’ємною частиною Полісся, зокрема і
на
територіях,
забруднених
радіонуклідами, де нині дедалі більше
відбувається несанкціоноване, хаотичне і
безконтрольне використання земель для
вирощування
сільськогосподарських
культур.
Актуальним у цьому аспекті є
розв’язання
вказаних
проблем
на
радіоактивно
забруднених
землях
Українського Полісся, які було виведено
з сільськогосподарського використання у
наслідок забруднення
аварійними
викидами Чорнобильської АЕС. За майже
30 років які минули після аварії рівень
радіоактивного забруднення на цих
територіях значно знизився, і тому постає
питання про можливість повернення

Збірник статей конференції
частини цих земель у виробничу сферу,
що потребує відповідного наукового
обґрунтування їх реабілітації.
Питанням реабілітації радіоактивно
забруднених
земель
та
отримання
безпечної
сільськогосподарської
продукції присвячено
дослідження
провідних вітчизняних і закордонних
радіоекологів Б.С. Прістера, І.М. Гудкова,
В.А. Кашпарова, В.П. Ландіна, В.А.
Проневича, Б.Н. Анєнкова, В.С. Аверіна,
С.К. Фірсакової та ін. Еколого-економічне
обґрунтування
реабілітації
та
раціонального використання земель, на
радіоактивно забруднених територіях
розглядається
у
працях
А.С.
Малиновського,
П.М. Скрипчука,
О.І. Фурдичка.
Але незважаючи на значний обсяг
виконаних досліджень з цих проблем,
залишається низка питань пов’язаних з
економічною
оцінкою відтворення
агроекологічних функцій радіоактивно
забруднених земель та обґрунтування
економічно ефективних напрямів ведення
сільськогосподарської діяльності після їх
повернення у виробничу сферу.
У зв’язку з цим метою наших
досліджень є обґрунтування теоретикометодичних підходів та практичних
рекомендацій щодо еколого-економічних
засад
реабілітації
радіоактивно
забруднених земель Полісся.
Матеріали та методи досліджень
Методологічною
основою
дослідження є фундаментальні положення
економіки природокористування щодо
відтворення агроекологічних функцій
радіоактивно забруднених земель і
формування
ресурсота
енергозберігаючих
економічно
ефективних
моделей
агроекосистем.
Інформаційною базою дослідження були
матеріали стаціонарного агротехнічного
досліду Інституту сільського господарства
Полісся НААН, лабораторні аналітичні
дослідження та результати, викладені в
літературних джерелах щодо зміни рівня
забруднення земель радіонуклідами, звітні
дані та аналітичні огляди органів
державного і регіонального управління;
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монографічні
дослідження,
наукові
публікації щодо відтворення радіоактивно
забруднених ґрунтів та формування
економічно
ефективних
моделей
агроекосистем у зоні Полісся.
Результати та їх обговорення
У вирішенні питань використання
забруднених земель важливе значення має
державна
підтримка
аграрних
підприємств у вигляді реалізації цільових
програм і спеціальних заходів та
виділення субсидій з бюджетів усіх рівнів.
Різний рівень радіоактивного забруднення
земель і необхідність ефективнішого
використання
виділених
бюджетних
коштів потребують диференційованого
підходу до їх розподілу підприємствам,
що перебувають в різному економічному
стані. Пропонується виділяти субсидії
залежно від потреби внесення підвищених
доз добрив, що розраховуються за
допомогою поправкових коефіцієнтів на
рівень забруднення ґрунтів 137Cs, із
застосуванням
методу
нормованих
відхилень ефективності виробництва за
групою рейтингу.
За результатами аналізу соціальноекономічної ситуації, що нині склалась в
регіоні
Житомирського
Полісся,
запропоновано
напрям
сільськогосподарського виробництва на
радіоактивно забруднених землях Полісся
шляхом
надання
суб’єктам
господарювання податкових і кредитних
пільг,
організації
ведення
агроекологічного
моніторингу
використання цих земель в частині вжиття
заходів з відтворення агроекологічних
функцій ґрунтів та контролю якості
продукції тощо (табл. 1).
У
зоні
Полісся
найбільш
поширеними
ґрунтами
є
дерновопідзолисті, які в регіоні є потенційно
найбільш
продуктивними.
За
результатами досліджень визначено, що
щільність забруднення ґрунтів внаслідок
природного
фізичного
розпаду
радіонуклідів зменшилася у два рази (рис.
1). Додаткове зниження радіаційної
небезпеки досягається при застосуванні
агротехнічних
контрзаходів
які
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забезпечують
зниження
переходу територіях створюються передумови для
радіонуклідів у рослинницьку продукцію безпечного ведення сільськогосподарської
ще у 2–3 рази. В результаті на цих діяльності.
Таблиця 1. Еколого-економічні заходи державної підтримки з відновлення
сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях
Полісся
Система економічних заходів
Система екологічних заходів
Розробка
механізмів
надання Впровадження систем реабілітації земель
податкових і кредитних пільг за умови та відтворення агроекологічних функцій
вжиття заходів з реабілітації земель та ґрунтів
відтворення ґрунтів
Звільнення від земельного податку за
Розробка
державних
і
регіональних
умови вжиття заходів з реабілітації
концепцій та планів дій щодо реабілітації
земель та відтворення агроекологічних
радіоактивно забруднених земель та
функцій ґрунтів
відтворення ґрунтів, а також формування
економічно ефективного
аграрного
виробництва
Розробка системи економічних санкцій Створення
регіональної
системи
за виробництво неякісної продукції агроекологічного моніторингу та контролю
внаслідок
ігнорування
заходів
з реабілітації
радіоактивно забруднених
реабілітації земель та відтворення земель, вжиття заходів з відтворення
ґрунтів
ґрунтів, а також безпечності продукції
реабілітації та відтворення радіоактивно
забруднених ґрунтів з метою формування
екологічно
стійких
і
економічно
ефективних
систем
аграрного
виробництва.

Щільність забруднення, Кі/км2

Отже, наразі існує доцільність і
необхідність повернення цих земель у
сільськогосподарське виробництво. Але
для їх ефективного і безпечного
використання необхідно впроваджувати
науково
обґрунтовану
систему

Роки
Природний фізичний розпад радіонуклідів

При застосуванні агротехнічних заходів

Рис. 1. Загальна закономірність зниження щільності радіоактивного забруднення
земель за період з 1986 до 2015 рр. у наслідок фізичного розпаду радіонуклідів та
зниження доступності рослинам за їх блокування агротехнічними заходами
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Вивчення ефективності традиційної і
альтернативної систем реабілітації і
відтворення агроекологічних функцій
радіоактивно
забруднених
земель
проводились на території дослідного
господарства «Грозинське» Інституту
сільського господарства Полісся.
Визначення якісних параметрів
ґрунту
(вмісту
гумусу,
біогенних
елементів, фізико-хімічних показників, а
також
щільності
радіоактивного
забруднення) в процесі теоретичного
обґрунтування
відтворення
його
агроекологічних функцій виконували
стандартними методами. Енергетичне
оцінювання
систем
відтворення
проводили
за
«Методикою
біоенергетичного оцінювання систем
землеробства» (2013р.). Розробку моделей
агроекосистем різної спеціалізації, у т.ч.

для ДГ «Грозинське», виконували за
рекомендацією «Розробка ґрунтозахисних
ресурсо- та енергозберігаючих систем
ведення
сільськогосподарського
виробництва
з
використанням
комп’ютерного програмного комплексу»
(2012р.).
За традиційної системи відтворення
агроекологічних функцій земель та
ґрунтів, зокрема, як органічні добрива, в
досліді
використовували
гній,
що
відповідає тваринницькій спеціалізації
агроекосистем з навантаженням 1 ум.
гол./га ріллі, а за альтернативної
органічними добривами – побічна
продукція зерно-картопляної сівозміни та
біомаса
сидерата,
що
відповідає
рослинницькій
спеціалізації
агроекосистем, яка нині є найбільш
розповсюдженою у зоні Полісся (табл. 2).

Таблиця 2. Варіанти агротехнічного досліду з відтворення агроекологічних
функцій ґрунтів (Інститут сільського господарства Полісся)
Варіанти систем відтворення
Традиційна
Сівозміна
Контроль
Традиційна
Альтернативна
інтенсивна
Люпин
–
Р45К45
Солома + Р45К45
Р60К90
Тритикале
–
N60Р60К60
Солома + N60Р60К60 N100Р90К100
Картопля

–

Овес
На 1 га
сівозміни

–
–

40т гною +
N80Р60К100

Бадилля +
N80Р60К100

40т гною +
N120Р90К120

N60Р60К60
10 т гною +
N50Р56К66

Солома + N60Р60К60
Побічна продукція
+ N50Р56К66

N100Р90К100
10 т гною +
N70Р82К102

Ґрунтовий покрив Житомирського
Полісся, в т.ч. території ДГ «Грозинське»,
представлений
переважно
дерновопідзолистими ґрунтами з низьким умістом
гумусу, азоту, фосфору та калію і доволі
високою
кислотністю.
За
рівнем
забруднення
територія
досліджень
відноситься
до
зони
посиленого
радіоекологічного
контролю.
Експериментальні дані, отримані в
агротехнічному досліді, свідчать, що за
систематичного застосування традиційної
і альтернативної систем відтворення
агроекологічних функцій ґрунту запаси
гумусу перевищували контроль на 30–

34%, що позитивно впливало на вміст
азоту в ґрунті.
Але і за значного збільшення в шарі
0–40 см доступного фосфору і калію
забезпеченість культур цими елементами
все ж залишилась значно нижчою від
оптимальних параметрів. Важливим у
цьому аспекті є те, що застосування
агротехнічних заходів на орних землях
сприяло зменшенню рівня радіоактивного
забруднення
грунту
порівняно
з
природними елементами агроландшафту
(рис.2).
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Питома активність 137Cs в грунті на різних елементах

Шари грунту

Картопля
Пшениця
Тритикале
Переліг
Ліс

Щільність забруднення, Бк/кг
Рис. 2. Розподіл питомої активності 137Сs у профілі ґрунту
ДГ «Грозинське»
Додатковим заходом зі зниження
переходу 137Cs у рослини є позакореневе
застосування полімінерального рідкого
добрива з високим умістом магнію, калію
і мікроелементів. Цей захід сприяв
зниженню надходження 137Cs у зернові
культури, і зокрема тритикале, на 9–12%.
Традиційна та альтернативна системи
відтворення ґрунтів за впливом на
урожайність культур, продуктивність
сівозміни, агрохімічні й фізико-хімічні
параметри виявилися рівноцінно доволі

ефективними. Урожайність культур за
зерно-картопляної
сівозміни,
крім
люпину, підвищувалась порівняно з
контролем удвічі, а продуктивність
сівозміни – з 10,6 до 19,4–20,0 т/га
кормових одиниць (табл.3). Але для
альтернативної системи характерним є
негативний баланс кальцію і магнію в
зерно-картопляній сівозміні, і як наслідок
– вища кислотність ґрунту, що потребує
додаткових витрат на вапнування.

Таблиця 3. Урожайність культур та продуктивність сівозміни, середнє за 2012–2014
рр. (Інститут сільського господарства Полісся НААН)
Культура, т/га
Продуктивність
Системи відтворення
сівозміни,
Люпин Тритикале Картопля
Овес
к. од., т/га
Контроль
1,26
1,91
14,1
1,4
10,6
Традиційна
1,85
3,8
27,7
2,1
19,5
Альтернативна
1,81
4,1
26,1
2,2
19,4
Традиційна
2,04
4,2
27,5
2,3
20,0
інтенсивна
НІР0,5
0,25
0,30
2,50
0,14
–
Щодо економічної оцінки систем контролі до 13–14 тис. грн/га за
відтворення ґрунту, то середні за традиційної та альтернативної систем
культурами
технологічні
виробничі (табл. 4).
витрати варіюють від 9,0 тис. грн/га на
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Таблиця 4.Економічна ефективність систем відтворення агроекологічних функцій
ґрунтів у зерно-картопляній сівозміні
Системи відтворення
Показник
Традиційна
Контроль
Традиційна Альтернативна
інтенсивна
Витрати, грн/га
9090
14380
13690
14560
Дохід, грн/га
9880
18600
17830
18930
Прибуток, грн/га
780
4220
4150
4380
Рентабельність, %
9
29
30
30
Якщо врахувати, що середня ціна межах 4–6 одиниць відносяться до
реалізації зерна вівса, тритикале і люпину середньо енергоефективних.
у регіоні приймалася відповідно – 1830,
Для економіко-енергетичної оцінки
1550 і 2700 грн/т, а бульб картоплі – 2110 систем
відтворення
агроекологічних
грн/т, то чистий дохід у зерно- функцій ґрунту використано показник
картопляній сівозміні на фоні природної біологічної акумуляції енергії (БАЕ):
родючості ґрунту (контроль) становить
лише 780 грн/га, натомість за традиційної
БАЕ = ΔЕг + ΔЕв ,
(1)
і альтернативної – 4150-4380 грн/га, при
рентабельності 29–30%.
де: ΔЕг – зміни енергоємності ґрунту за
За витратами антропогенної енергії різних систем відтворення порівняно з
традиційну і альтернативну системи контролем, ГДж/га;
відтворення ґрунту можна розмістити у ΔЕв – додатково отримана порівняно з
такому зростаючому ряді: контроль – 16 контролем енергія врожаю, ГДж/га.
ГДж/га, альтернативна – 22, традиційна –
29 і традиційна інтенсивна – 33 ГДж/га.
За
традиційної
системи
БАЕ
На фоні природної родючості (контроль) становить 82 ГДж/га, альтернативної – 88,
вихід енергії врожаю становить 75 традиційної інтенсивної – 94 ГДж/га.
ГДж/га, за альтернативної системи – 134,
Показник БАЕ використовується під
традиційної – 132, за традиційної час проведення комплексної економікоінтенсивної – 141 ГДж/га. . Зростання або енергетичної оцінки систем відтворення
зниження
енергопотенціалу
ґрунту (КЕЕО):
визначається
балансами
органічної
речовини, азоту, фосфору, калію, кальцію
КЕЕО = ΔВв / БАЕ,
(2)
і магнію. У контрольному варіанті тобто де: Вв – додаткові порівняно з контролем
за використання природної родючості виробничі витрати, грн/га.
ґрунту, формується дефіцитний баланс
органічної речовини. Як наслідок щорічне
Показник
КЕЕО
характеризує
зменшення
енергопотенціалу
ґрунту економічні витрати на підвищення
становить
3,1
ГДж/га.
Навпаки, біологічної акумуляції енергії на 1
традиційна і альтернативна системи ГДж/га. Чим менші фінансові витрати на
забезпечують
щорічне
підвищення одиницю
додатково
накопиченої
ґрунтового енергопотенціалу до 20–24 біологічної енергії, тим економічно
ГДж/га.
ефективнішою є система відтворення
Енергетична
ефективність агроекологічних функцій ґрунту і загалом
агроекосистем оцінюється коефіцієнтом агроекосистем.
енергетичної
ефективності,
який
ВИСНОВКИ
характеризує вихід енергії врожаю на
1.У
віддалений
післяаварійний
одиницю затрат антропогенної енергії. За період рівень радіоактивного забруднення
цим показником значну перевагу має земель Житомирського Полісся внаслідок
традиційна система, яка за існуючою фізичного розпаду радіонуклідів знизився
градацією енергетичної ефективності в вдвічі. За цих умов, вжиття агротехнічних
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заходів з відтворення агроекологічних
функцій ґрунтів забезпечує додаткове
зменшення негативної дії радіоактивного
забруднення, що створює передумови для
повернення
частини
радіоактивно
забруднених земель у виробничу сферу.
2. Експериментальні дані, отримані
в агротехнічному досліді, свідчать, що за
систематичного застосування традиційної і
альтернативної
систем
відтворення
агроекологічних функцій ґрунту запаси
гумусу перевищували контроль на 30–34%,
що позитивно впливало на вміст азоту в
ґрунті.

3. Накопичення запасів енергії
ґрунту завдяки переважно гумусу,
важливим
компонентом
під
час
оцінювання
балансу
енергії
в
агроекосистемах. Альтернативна система
відтворення агроекологічних функцій
радіоактивно забруднених земель має
істотну
енергетичну
перевагу
над

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

традиційною – до 23,2
ГДж/га.
Позитивний баланс біогенних елементів
забезпечує
додаткове
щорічне
збільшення енергопотенціалу ґрунту до
2,8 ГДж/га. Природний енергетичний
потенціал ґрунту ( контроль), навпаки,
щорічно знижується на 3,1 ГДж/га.
4.Важливим
елементом
енергетичного балансу в агроекосистемах
є врахування зменшення або збільшення
запасів енергії в ґрунті. Традиційна і
альтернативна
системи
відтворення
ґрунтів забезпечують в зерно-картопляній
сівозміні
на
одиницю
витрат
антропогенної енергії накопичення 4–6
одиниць біологічної енергії врожаю,
гумусу та біогенних елементів. За
існуючою
класифікацією
такі
агроекосистеми відносяться до середньо
енергоефективних.
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УДК 631.4 : 630*2 : 630*44 (477.41/.42)
ВПЛИВ ЕДАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ В УМОВАХ
ДП «МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Левченко Валерій Борисович к. с.-г. н. Шульга Ігор Володимирович к. с.-г. н.
Житомирський національний агроекологічний університет
Розглядаються фактори, що впливають на ріст і розвиток лісових культур в умовах ДП
«Малинське лісове господарство» Житомирської області. Проаналізовано вплив едафічних
факторів на продуктивність лісових культур Малинського лісгоспу. Проведено оцінку впливу
рівня ґрунтових вод на продуктивність лісів в умовах Малинського лісового господарства.
Фітопатогенні бактерії Ervinia carotovora subsp. carotovora та Corynebacterium sepedonicum
Spiekerman et Kotgoft сприяють проникненню кореневої губки та опенька звичайного через
покривні тканини в кореневі волоски лісових культур.

Постановка задачі
Ґрунтові умови досить суттєво
впливають на ріст і розвиток лісових
культур сосни звичайної. Проте, до
нинішнього часу в умовах Житомирського
Полісся не зовсім досконало вивчені
чинники, що змінюють їх ріст та розвиток.
Крім цього не достатньо є вирішеним
питання ефективного створення культур
сосни звичайної (Pinus sylvestris) на різних
типах ґрунтів Житомирського Полісся з
урахуванням
фітопатогенного
навантаження в умовах свіжих та
задернілих зрубів, а також створення
культур
в
умовах
незадовільного
природного поновлення.
Елементи новизни
Всихання лісових культур в умовах
Житомирського
Полісся
протягом
останнього десятиліття набув широкого
розповсюдження [3]. Проблема цього
явища полягає в тому, що до
теперішнього часу у нашій країні не
достатньо
ефективно
діє
система
моніторингу
лісових
ґрунтів,
спостереження
за
характером
та
проходженням процесів грунтотворення, а
також
фітопатологічна
експертиза
ділянок, що заліснюються на наявність
збудників
хвороб
грибкового
і
бактеріального походження [3, 5]. В
більшості випадків, негативний вплив
ґрунтових факторів призводить до
відмирання лісових культур ще на
початкових етапах онтогенезу. Особливо
це питання злободенне на сьогоднішній
день, адже від цього негативного явища
потерпає 42,4% культур сосни звичайної в
Житомирському
Поліссі.
Збіднений

поживний режим ґрунту, а також зміна
рівеня залягання ґрунтових вод, розвиток
оглеєного горизонту призводить до того,
що
культури
сосни
звичайної
приживаються погано, а інколи і просто
гинуть [4, 6]. Комплексна негативна дія
цих факторів підсилюється збудниками
різноманітних бактеріальних та грибкових
хвороб, зокрема збудниками кільцевої
гнилі, фомозу, бактеріозу, фузаріозу.
Едафічні
фактори
навколишнього
середовища діють на лісові культури
протягом тривалого часу. Тому при
негативному
їх
впливі
може
спостерігатись
як
зменшення
продуктивності в деревостанах, так і їх
повна загибель [7, 9].
Методологія досліджень
При проведенні досліджень щодо
оцінки стану лісових культур сосни
звичайної та характеру впливу едафічних
факторів
на
їх
онтогенез
використовувались 3-4 річні культури
сосни звичайної (Pinus sylvestris) на
дерново-сильнопідзолистих
супіщаних,
дерново-середньопідзолистих супіщаних,
слабооглеєних,
дерновосильнопідзолистих
оглеєних
грунтах. Грунтові розрізи приводили
згідно методики Д. Г. Тихоненка [11].
Вміст гумусу, оцінювали за методикою М.
І. Полупана [10]. Рівень залягання
ґрунтових вод визначали за методикою Т.
Н. Кулаковської [8]. Визначення рівня рН
ґрунтового розчину проводили згідно
методики Д. П. Алямовського [1].
Статистичну обробку отриманих даних
проводили згідно Б. А. Доспехова [5].
Фітопатологічні обстеження та виділення
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чистих культур збудників Pseudomonas
fluorescens,
Bacillus
niesentericus,
Strebtomices scabies, Ervinia carotovora
subsp.
carotovora
Atroseptica,
Corynebacterium sepedonicum проводили
за методиками К. Г. Бельтюкової, М. С.
Матишевскої, М. Л. Куліковскої, С. С.
Сидоренка [2].
Результати досліджень
Під час вивчення впливу ґрунтових
умов на продуктивність культур P.

sylvestris
в
умовах
Українського,
Слобідського та Іршанського лісництв ДП
«Малинське ЛГ» протягом 2013–2015
років, нами було встановлено, що вагомий
вплив на гомеостаз насаджень має тип
ґрунту, вміст гумусу та ступінь його
оглеєння. Нами встановлено, що тип
грунту та вміст гумусу досить суттєво
впливають на продуктивність насаджень
(таблиця 1).

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

Вміст
гумусу

Тип грунту

Українське Дерновосильнопідзолистий
супіщаний
Іршанське Дерновосередньопідзолистий
супіщаний, слабооглеєний
Слобідське Дерновосильнопідзолистий,
оглеєний

Продуктивність деревостанів
2013 рік
2015 рік
запас,
запас,
повнота
повнота
м3/га
м3/га

0,6

0,7

350

0,4

210

0,4

0,7

380

0,5

200

0,7

0,6

370

0,4

215

Згідно результатів досліджень по
вивченню впливу типу грунту на
продуктивність
лісових
насаджень
протягом
2013-2015
років
було
встановлено,
що
на
дерновосильнопідзолистих
грунтах
Українського лісництва з вмістом гумусу
в межах 0,6%, повнота в порівнянні з 2013
роком знизилась до 0,4, а запаси до 210
м3/га.
Аналогічна
тенденція
спостерігається
в
Іршанському
та

Слобідському лісництвах ДП «Малинське
ЛГ». На ділянках де спостерігається
зниження
вмісту
гумусу
також
відслідковується спад продуктивності
насаджень.
Результати досліджень свідчать про
те, що стійко спостерігається тенденція
зниження
продуктивності
насаджень
сосни звичайної на грунтах, де має місце
залягання глеєвого горизонту на глибині
від 45 до 75 см. (таблиця 2).

Таблиця 2. Вплив глибини оглеєного горизону на продуктивність лісових насаджень
сосни звичайної протягом 2013 – 2015 років (середнє)
Глибина залягання
глеєвого горизонту, см
Назва
лісництва

станом на
2013 рік

станом на
2015 рік

80 - 85
65 - 75
90 - 95

40 - 45
50 - 65
70 - 75

Українське
Іршанське
Слобідське

Продуктивність деревостанів
2013 рік
запас
повнота деревини,
м3/га
0,7
350
0,7
380
0,6
370

З вище приведених даних видно, що
оглеєння ґрунтового профілю досить
суттєво впливає на продуктивності
насаджень в досліджуваних лісництвах.
Особливо це стосується Іршанського
лісництва, де до складу оглеєного
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2015 рік
запас
повнота
деревини,
м3/га
0,4
210
0,5
200
0,4
215

горизонту входять закисні форми заліза.
Крім вище приведених даних, під
час досліджень брались до уваги такі
показники як рівень залягання грунтових
вод в умовах Українського, Іршанського
та Слобідського лісництв (таблиця 3).
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Таблиця 3. Вплив глибини залягання ґрунтових вод на продуктивність насаджень сосни
звичайної (середнє за 2013 – 2015 роки)
Глибина залягання
грунтових вод, см
Назва
лісництва
Українське
Іршанське
Слобідське

станом на
2013 рік

станом на
2015 рік

65 - 85
55 - 65
62 - 75

95 -120
80 - 95
80 – 90

Як видно з вищенаведених даних,
внаслідок зниження рівня залягання
ґрунтових вод
відбувається стійке
зниження
продуктивності
лісових
насаджень на території Українського,
Іршанського, Слобідського лісництв.
Протягом періоду досліджень нами
також було встановлено, що на рівень
продуктивності
насаджень
суттєво
впливають
збудники
грибкових
і
бактеріальних
хвороб,
а
саме:

Продуктивність деревостанів
2013 рік
запас
повнота деревини,
м3/га
0,7
350
0,7
380
0,6
370

2015 рік
запас
повнота
деревини,
м3/га
0,4
210
0,5
200
0,4
215

Pseudomonas
fluorescens,
Bacillus
niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia
carotovora
subsp.
atroseptica,
Corynebacterium sepedonicum, які не лише
використовують
фульвокислоти
для
задоволення
власних
фізіологічних
потреб, але і є воротами інфекції
кореневої губки та опенька звичайного в
кореневу
систему
культур
сосни
звичайної (таблиця 4).

Таблиця 4. Вплив збудників грибкових та бактеріальних хвороб на продуктивність
лісових насаджень сосни звичайної в умовах Українського, Іршанського, Слобідського
лісництв (середнє за 2013 – 2015 роки)
Продуктивність деревостанів
Ураження
Назва
Види фітопатогенних
рослин
2013 рік
2015 рік
лісництва
збудників
(за 5 бальною
запас,
запас,
повнота
повнота
шкалою)
м3/га
м3/га
Pseudomonas
fluorescens, Bacillus
Українське
4
0,7
350
0,4
210
niesentericus,
Strebtomices scabies,
Ervinia carotovora
subsp. atroseptica,
Іршанське
3
0,7
380
0,5
200
Corynebacterium
sepedonicum
Strebtomices scabies,
Слобідське
Ervinia carotovora
2
0,6
370
0,4
215
subsp. atroseptica

Фітопатологічні
обстеження,
проведені нами протягом 2013–2015 років
уражених хворобами лісових культур
сосни звичайної довели, що збудники
хвороб: Pseudomonas fluorescens, Bacillus
niesentericus, Strebtomices scabies, Ervinia
carotovora
subsp.
atroseptica,
Corynebacterium sepedonicum суттєво
знижують
продуктивність
лісових
насаджень в умовах Українського,
Іршанського та Слобідського лісництв.
Нами встановлено, що саме вони завдяки

своєму патологічному процесу руйнують
покривні тканини (корок і фелоген), тим
самим створюючи сприятливі умови для
проникнення збудника кореневої губки та
опенька осіннього. Тому вищенаведені
нами види грибків та бактерій своїм
життєвим циклом створюють сприятливі
умови для проникнення в середину
рослинного організму Pinus sylvestris як
кореневої губки так і опенька осіннього.
При
цьому
спочатку
відбувається
зниження приросту насаджень, а згодом
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насадження взагалі гинуть.
культур сосни звичайної.
3. Збудники Pseudomonas fluorescens,
Висновки
та
перспективи
Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies,
подальших досліджень
1. В результаті вивчення впливу Ervinia carotovora subsp. atroseptica,
дерновосильнопідзолистого супіщаного, Corynebacterium sepedonicum є воротами
дерновосередньопідзолистого супіщаного інфекції для проникнення кореневої
слабооглеєного,
губки, опенька осіннього в кореневу
дерновосильнопідзолистого
оглеєного систему культур
сосни
звичайної.
грунтів на приріст та продуктивність Подальші наші дослідження мають бути
культур
сосни
звичайної
було спрямовані на поглиблене вивчення
встановлено, що оглеєння суттєво впливає причин
всихання
культур
сосни
на зниження приросту культур сосни звичайної, а також вплив фунгіцидної дії
звичайної, а в окремих випадках і взагалі на збудників Pseudomonas fluorescens,
може призводити до їх часткової загибелі. Bacillus niesentericus, Strebtomices scabies,
2.
Зниження
рівня
залягання Ervinia carotovora subsp. atroseptica,
ґрунтових вод негативно позначається на Corynebacterium sepedonicum в умовах
продуктивності
насаджень
сосни базового та тимчасових розсадників
звичайної. Зокрема це призводить до Слобідського, Іршанського, Українського
послаблення імунітету та всихання лісництв ДП «Малинського ЛГ».
Література:
1. Алямовский Д. Г. / Методика определения уровней кислотноси почв. - М., Высшая
школа, 1962. – 36 с.
2. Бельтюкова К. Г., Матышевская М. С., Куликовская М. Л., Сидоренко С. С. / Методы
исследования возбудителей болезней растений. – К., Науч. мысль, 1968. - 316 с.
3. Гордієнко М. І., Бойчук І. А., Гордієнко Н. М. / Штучні ліси в дібровах. – Житомир:
Полісся, 1999. – 592 с.
4. Гордієнко М.І., Шлапак В. П., Бойчук А. Ф. та ін. / Культури сосни звичайної в
Україні – К., 2002. – 872 с.
5. Доспехов Б. А. / Методика полевого опыта - М., Колос, 1979. – 416 с.
6. Калінін М. І. / Лісові культури і захисне лісорозведення – Львів: Світ, 1994. – 296 с.
7. Калінін М. І., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М. / Лісове коренезнавство. – Львів: ІЗМН,
1998. – 336 с.
8. Кулаковская Т. Н. / Определение гидрометрических величин. - М.: Высшая школа,
1979.-35 с.
9. Логвинов Б. И. / Лесные культуры. – К., Изд – во УСХА, 1977. – 18 с.
10. Полупан Н. И. / Агрохимическое обследование почв - М., Высшая школа, 1979. –
134 с.
11. Тихоненко Д. Г. / Методики проведень ґрунтових обстежень - Л., Колос, 1972. – 43
с.
УДК 504.054:504.53.062.4
ВЕЛИЧИНА КОЕФІЦІЄНТУ ПЕРЕХОДУ 137Cs В ТРАВИ НА РІЗНИХ
ҐРУНТОВИХ ВІДМІНАХ ВІДЧУЖЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
О. М. Лукомський
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
У вивченому діапазоні щільностей забруднення ґрунту 137Cs та ландшафтних умов
підтверджено гіпотезу про лінійний закон залежності між вмістом радіонукліда в
рослинах і рівнем забруднення ґрунту, який можна застосовувати для прогнозування
радіаційної ситуації на територіях з радіоактивним забрудненням. Лінійність
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розглянутої залежності доводить той факт, що рівень забруднення ґрунту у
розглянутому діапазоні щільностей не впливає на значення коефіцієнту переходу 137Cs
в природні та сіяні трави, який залежить від ландшафтних умов, що і визначають
інтенсивність засвоєння радіонукліда рослинами.
Постановка проблеми. Розвиток гамма-випромінювання
проводились
сільськогосподарського виробництва на дозиметрами ДРГ-01Т та СРП-68-01.
забруднених
територіях
має
Показником
інтенсивності
137
здійснюватись
на
основі
науково- акумуляції
Cs в системі «грунтобгрунтованої стратегії, спрямованої на рослина» слугував коефіцієнт переходу
мінімізацію доз опромінення населення, (пропорційності),
який
описується
перспективну реабілітацію цих територій, наступним рівнянням [9]:
відродження виробництва традиційної для
Am
КП 
(1)
них сільськогосподарської продукції. Все
As
це вимагає володіння радіологічною де Am - питома активність 137Cs в
ситуацією – прогнозування накопичення рослинах, Бк/кг;
137
Cs рослинницькою продукцією, в тому As - щільність забруднення грунту 137Cs,
числі кормовими культурами, та його кБк/м2;
переходу у тваринницьку продукцію.
КП
–
коефіцієнт
пропорційності
Для
прогнозування забруднення (переходу) 137Cs з ґрунту в рослинність, м2
сільськогосподарської продукції 137Cs та *кг-1 *10-3.
його поведінки в ґрунтах і доступності
Результати та їх обговорення.
рослинам, необхідне всебічне вивчення Проводити аналіз даних та визначити
поведінки 137Cs в системі „грунт- динамічні
параметри
величини
рослина”. Важливою прогностичною накопичення радіонуклідів рослинами в
характеристикою
цього
процесу
є широкому
діапазоні
щільності
співвідношення
між
концентраціями забруднення ґрунту 137Cs (As) можна
радіонукліда в рослинах і в ґрунті, тобто тільки
після
перевірки
лінійності
коефіцієнт переходу (пропорційності), залежності між питомою активністю 137Cs
котрий інтегрує дію усіх процесів в рослинах – Am та As, тобто в разі
надходження радіонуклідів до фітомаси у відсутності
залежності
коефіцієнта
кількісному вираженні.
переходу (КП) радіонуклідів з ґрунту в
Об`єкт та предмет досліджень. рослини від рівня забруднення ґрунту в
Об'єктом досліджень являлись характер конкретних умовах радіоактивного сліду
залежності величини накопичення 137Cs аварії на ЧАЕС. Встановлення лінійності
рослинами від концентрації радіонукліду залежності між питомою активністю (Am)
в ґрунті та закономірності радіоактивного та щільністю забруднення ґрунту (As) дає
забруднення рослинного покриву в можливість
отримати
дані
про
залежності від ландшафтних умов. радіаційний стан і відповіді на питання
Предмет досліджень – природні та сіяні про можливість його прогнозування на
трави, ґрунти відчужених територій територіях
з
різною
щільністю
Народицького
району,
коефіцієнт забруднення ґрунту.
переходу (КП) 137Cs .
Розглянуті літературні дані не
Методика проведення досліджень. дозволяють
зробити
однозначний
Польові роботи проводились відповідно висновок про характер залежності
до методичних рекомендацій [6, 7]. величини накопичення 137Cs рослинами
Дослідженню підлягав 0-20 см шар ґрунту від концентрації радіонукліду в ґрунті.
земель прилеглих до населених пунктів Вперше прямо пропорційну залежність
угідь. Визначення вмісту 137Cs в ґрунті та між концентраціями радіонуклідів в
траві проводилось спектрометричним ґрунті та рослинах встановив В. М.
методом на приладі РУБ-01П6. Заміри Клечковський із співробітниками [5]. У
значень потужності експозиційної дози природних (польових) умовах характер
залежності
модифікується
рядом
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факторів, такими як гетерогенність активністю 137Cs в травах та рівнем
ґрунтового покриву, нерівномірність забруднення ґрунту.
забруднення
ґрунту
радіонуклідами,
У ході аналізу представлених у цій
вплив агротехнічного обробітку ґрунту на роботі даних за конкретних умов
вертикальний розподіл радіонуклідів в Чорнобильських випадінь, приймаючи до
ґрунті, застосування контрзаходів, що уваги природу цих випадінь, виявлено, що
знижують біодоступність радіонукліда залежність між накопиченням травами та
рослинам.
рівнями забруднення ґрунту має лінійний
Мають
місце
суперечливі характер і на всьому діапазоні щільностей
твердження
стосовно
характеру забруднення 137Cs та типів ґрунтів (див.
вищезгаданої залежності [2, 8], але табл. 1) описується лінійним рівнянням.
більшість авторів схиляються до лінійного Очевидно, можна припустити, що в разі
закону залежності накопичення 137Cs відсутності радіоактивного забруднення
рослинами від його вмісту в ґрунті за ґрунту концентрація 137Cs в рослинах буде
умови
відсутності
біологічної
дії дорівнювати нулю, тому пара Am=0, As=0
(токсичності) [1, 3, 4, 10, 11].
була включена до складу кожної
Саме тому, була висунута гіпотеза проаналізованої вибірки як початкова
про лінійний вид залежності між питомою умова.
Таблиця 1. Коефіцієнти переходу (КП) в трави для різних ґрунтових відмін
Грунт*
Щільність
Питома активність Коефіцієнт переходу
забруднення ґрунту рослин (Am), Бк/кг (КП), м2*кг-1*10-3
137
Cs (As), кБк/м2
Сіяні трави
101,75-283,05
70-165
0,24-0,73 (R2=0,67)
1
152,07-409,509
143-318
0,78-0,94 (R2=0,98)
2
83,25-236,50
142-365
1,54-2,02 (R2=0,90)
3
71,41-254,93
360-993
3,91-5,14 (R2=0,98)
4
Природні трави
142,08-196,10
156-261
1,12-1,58 (R2=0,91)
1
223,11-307,84
495-887
2,22-2,88 (R2=0,97)
2
82,51-307,84
215-993
3,01-3,90 (R2=0,94)
3
19,98-86,21
359-750
7,18-34,38 (R2=0,84)
4
*Примітка: 1 – дерново-підзолисті ґрунти (автоморфні); 2 – дерново-підзолисті
глейові ґрунти (гідроморфні); 3 – дерново-глейові ґрунти; 4 – торфово-болотні ґрунти.
Отримані результати дослідження
Аналіз
коефіцієнтів
для значного діапазону щільностей детермінованості лінійної залежності
забруднення (див. табл. 1) дозволяють концентрації 137Cs в рослинах від
апроксимувати залежність накопичення щільності забруднення ґрунту показав, що
137
Cs природними та сіяними травами від гіпотеза
про
прямопропорційну
рівня
забруднення
ґрунту
цим залежність підтверджується для сіяних та
радіонуклідом за формулою (1) для всіх природних трав на різних типах ґрунту і
розглянутих груп ґрунтів із високим може бути прийнята з високим рівнем
ступенем достовірності (рис. 1-2). Для достовірності (р = 0,95).
окремих
груп
ґрунтів
ступінь
Відмінності значень КП 137Cs,
2
достовірності дещо нижчий (R не розрахованих
методом
найменших
перевищує 0,67). Особливо це стосується квадратів як коефіцієнт пропорційності
мінеральних автоморфних ґрунтів під між питомою активністю і щільністю
сіяними травами, оскільки в цю групу забруднення ґрунту, від усереднених
включені
ґрунти
різного
ступеню значень КП в межах вибірки, не
опідзолення, а відповідно і з різними перевищували 15 % для всіх типів ґрунту.
рослинним покривом, що і накладає свій Відмічені розбіжності лежать в межах
відбиток на апроксимації.
точності визначення параметрів Am і As.
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Цей факт дозволяє зробити висновок, що
вплив щільності забруднення ґрунтів на
накопичення радіонукліду в рослинах був

вирішальним і значно більшим, ніж вплив
відмінностей у характеристиках ґрунту,
погодних умовах тощо.
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Рис. 1. Лінійна залежність між питомою активністю 137Cs в сіяних травах та
щільністю забруднення ґрунту:
1 – дерново-підзолисті ґрунти (автоморфні); 2 – дерново-підзолисті глейові
ґрунти (гідроморфні); 3 – дерново-глейові ґрунти; 4 – торфово-болотні ґрунти
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Рис. 2. Лінійна залежність між питомою активністю 137Cs в природних травах та
щільністю забруднення ґрунту:
1 – дерново-підзолисті ґрунти (автоморфні); 2 – дерново-підзолисті глейові
ґрунти (гідроморфні); 3 – дерново-глейові ґрунти; 4 – торфово-болотні ґрунти
З
метою
встановлення
закономірностей переходу 137Cs з ґрунту в
рослини в дослідженні використано
ландшафт як інтегральний комплексний
показник, який поєднує екологічну дію
грунтово-хімічних,
грунтово-фізичних
характеристик
та
особливостей
рослинного
покриву.
Порівнюючи
параметри, наведені в табл. 1, можна
сказати, що групування ґрунтів за
походженням та місцем в ландшафті дає
можливість отримати залежності з досить
високим
ступенем
достовірності
2
(R >0,90). Це підтверджує правомірність
об’єднання
даних
за
окремими

ґрунтовими відмінами за весь термін
виконання дослідження.
Лінійність розглянутої залежності
доводить той факт, що рівень забруднення
ґрунту
на
розглянутому
діапазоні
щільностей забруднення ґрунту не
впливає на значення коефіцієнту переходу
137
Cs в трави, який залежить від
ландшафтних умов, що і визначають
інтенсивність засвоєння радіонукліда
рослинами. Це дозволяє порівнювати
значення коефіцієнтів переходу 137Cs,
розрахованих
для
різних
рівнів
забруднення ґрунту. Дана залежність (1)
може бути застосована для прогнозування
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радіаційної ситуації на територіях з горизонту: глейові ґрунти оглеєні з
радіоактивним
забрудненням поверхні, глеюваті – з глибини 15-20 см, а
аналогічного
типу
та
подібних для слабоглеюватих межа оглеєння
ландшафтних умов.
знаходиться
нижче,
за
межами
Вплив
режиму
зволоження, кореневмісного шару і за цією ознакою
показником якого виступає ступінь вони морфологічно близькі до сухих
оглеєння
грунтів,
більш
яскраво неоглеєних. Але процес оглеєння накладає
проявляється на прикладі природних трав відбиток не лише на властивості ґрунту, а
і менш виражений у випадку із сіяними. й на склад рослинного покриву, який теж
Це пов’язано перш за все з тим, що обумовлює зміну значень КП. Це,
природні луки, як правило в системі зокрема, стосується природних трав, тоді
землекористування займають вологі та як для сіяних спостерігаються менш
перезволожені місцевиростання, а під помітні відмінності, оскільки їх травостій
сіяні відводяться більш сухі орні землі. відносно однорідний.
Так, значення КП 137Cs в природні трави з
Висновки:
торфово-болотного ґрунту неосушеного в 1. Встановлена
прямопропорційна
середньому в 4,3 рази вищі, ніж з залежність між
питомою активністю
осушеного.
(Am) від щільності забруднення (As)
Щодо
мінеральних
дерново- переконливо доводить, що коефіцієнт
підзолистих
ґрунтів,
то
значення переходу (КП) 137Cs в рослинність не
137
коефіцієнтів переходу
Cs в трави залежить від рівня забруднення ґрунту і
знижуються
від
глейового
до його слід розглядати як важливу
слабоглеюватого ґрунту в середньому у радіоекологічну характеристику виду
2,5 рази. Дерново-підзолисті і алювіальні пасовищної культури при вирощуванні на
мінеральні ґрунти складно порівнювати за конкретному типі ґрунту.
ступенем оглеєння, оскільки дерново- 2. За доступністю для засвоєння 137Cs
глейові
ґрунти
проявляють
чітку сіяними та природними травами, ґрунти
приуроченість до рельєфу і їх характер утворюють спадаючий ряд: торфовоіснування
визначається
паводковим болотний, дерново-глейовий, дерноворежимом.
підзолистий глейовий (гідроморфний),
Дерново-підзолисті ґрунти мають дерново-підзолистий (автоморфний).
більш широкий діапазон ґрунтових відмін
Перспективи
подальших
різного ступеня оглеєння: від сухих до досліджень
слід
зосередити
на
глейових різного механічного складу. Для подальшому
радіоекологічному
цих
ґрунтів
переважно
піщаного моніторингу ґрунтового покриву зони
механічного складу КП 137Cs в природні безумовного (обов'язкового) відселення
трави падає від глейового до сухого Народицького району з метою реабілітації
неоглеєного до двох разів. Це можна відчужених територій.
пояснити глибиною залягання глейового
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ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З
ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (ТПВ)
Мазур Г.М.
Директор підприємства науково-технічний центр «Чиста хвиля»
На теперішній час основною
технологією поводження з ТПВ є їх
збирання та вивезення в змішаному стані
на санкціоновані та несанкціоновані
сміттєзвалища.
Збирання та вивезення ТПВ у містах
та окремих селищах міського типу
здійснюється
спеціалізованим
автотранспортом зі значним технічним
зносом.
Сфері
санітарної
очистки
та
прибирання міст та селищ приділяється

неналежна увага з боку органів місцевої
влади та місцевого самоврядування.
Має місце недостатня кількість
контейнерів для збирання ТПВ, при цьому
їх якість є низькою.
Відчувається недостатня кількість
сміттєвозів, при цьому більша частина їх є
морально застарілими.
Звалища і полігони не відповідають
санітарним
вимогам.
Тенденція
використання
полігонів
веде
до
збільшення питомого навантаження на
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одиницю площі полігону.
У багатьох містах, селищах міського
типу
та
селах
утворюються
несанкціоновані звалища ТПВ, щороку на
їх
ліквідацію
витрачається
значні
бюджетні кошти.
За
рахунок
організаційнорозпорядчих, економічних та науковотехнічних природоохоронних заходів
передбачається призупинити погіршення
стану
навколишнього
природного
середовища, забезпечити передумови для
переробки
та
утилізації
відходів,
розробити і впровадити ресурсо- і енергозберігаючі
технології,
а
також
удосконалити і стабілізувати всю систему
поводження з відходами, що неодмінно
призведе до суттєвого
покращення
екологічної ситуації та умов життя людей.
У зв'язку з цим доцільно:
 впровадити за участю органів
виконавчої влади роздільне збирання
цінних компонентів ТВП за місцем їх
утворення,
тобто
безпосередньо
населенням;
 організувати,
а
також
забезпечити подальшу переробку ТПВ
відповідними підприємствами;
 використовувати новітні методи
поводження з ТПВ, здійснюючи їх
утилізацію.
Реалізація викладених положень має
здійснюватися
на
основі
Програм
поводження з твердими побутовими
відходами в областях, районах і містах,
метою створення яких має стати
визначення
основних
напрямів
регіональної політики в сфері санітарної
очистки територій населених пунктів на
період не менше п’яти років і конкретних
заходів
щодо
її
здійснення
та
комплексного фінансування за рахунок
усіх можливих джерел (державні, місцеві
бюджети, кошти підприємств, установ,
організацій
та
інших
фондів
фінансування).
У відповідності до Національної
стратегії поводження з ТПВ в Україні
першочерговими завданнями, які повинні
бути поставлені на даний час, є
стовідсоткове
охоплення
мешканців
регіонів послугами зі збирання ТПВ,
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підвищення якості надання послуг зі
збирання
ТПВ
та
запровадження
роздільного збирання ТПВ.
Збирання ТПВ має здійснюватись
підприємствами-перевізниками,
які
виграли
відповідний
конкурс
на
обслуговування певної території.
Головним завданням залишається
впровадження роздільного збирання ТПВ,
яке повинно стати одним із основних
критеріїв при визначенні переможців на
конкурсах з обслуговування територій зі
збирання та перевезення ТПВ.
Роздільне збирання окремих видів
(складових) ТПВ забезпечує отримання
відносно чистих вторинних ресурсів від
населення і зменшення кількості відходів,
які вивозяться на захоронення. Така
система потребує від населення свідомого
підходу до видалення ТПВ, збільшення
кількості контейнерів та спеціальної
техніки.
Враховуючи існуючі побутові умови
споживачів послуг у сфері поводження з
ТПВ
та
інфраструктуру
об’єктів
поводження з ТПВ, доцільно запровадити
як мінімум трьохконтейнерне роздільне
збирання ТПВ. Один контейнер для
харчових відходів, другий – для
ресурсоцінної фракції ТПВ (папір, картон,
скло, ПЕТФ-пляшки, пластик, метал,
деревина, текстиль тощо), третій – для
небезпечних
відходів
(батарейки,
упаковка від миючих засобів, хімікатів
тощо).
Харчові відходи вивозяться для
захоронення на полігон або на станцію
компостування
(це
раціональніший
варіант,
а
тому
треба
його
запроваджувати). Сюди додаються також
інші органічні відходи – листя, трава тощо
Небезпечні відходи передаються
підприємствам, які мають ліцензію на
провадження роботи з небезпечними
відходами і які будуть переробляти ці
відходи згідно з діючими нормами
безпеки. Відбирати окремо небезпечні
відходи необхідно для того, щоб вони не
попадали до харчових відходів, тим самим
забезпечується чистота компосту і
відсутність у ньому небезпечних домішок.
Ресурсоцінна
фракція
ТПВ
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вивозиться
на
сортувальнопереробні
підприємства для досортування, відбору і
підготовки вторинної сировини до вимог
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технічних стандартів. Технологічний
процес показано на мал. 1.

Мал.1 Схема технологічного процесу системи роздільного збору ТПВ
При
трьохконтейнерному
роздільному збиранні ТПВ встановлені
контейнери мають різнитись за кольором,
мати відповідні надписи з інформацією,
які види ТПВ збираються.
При цьому повинна проходити
повномасштабна
інформаційна
та
роз’яснювальна робота зі споживачами
послуг про впровадження роздільного
збирання, його екологічні, соціальні та
економічні переваги, тощо.
У подальшому (через 1,5-2 роки)
необхідно запровадити встановлення
додаткових контейнерів для відбору,
наприклад, скла, паперу, ПЕТФ, металу,
пластику тощо.
Необхідно
удосконалити
стан
контейнерних
майданчиків
на
прибудинкових територіях, а також
переглянути їх розміри, для забезпечення
впровадження
роздільного збирання
ТПВ.
Для власників контейнерів мають
бути встановлені вимоги щодо їх вигляду
та функціональних властивостей. Це
мають бути євроконтейнери з кришкою,
яка піднімається автоматично, і на

колесах. Кришка обмежує потрапляння
вологи в контейнер.
Своєчасне сортування, збирання,
вивезення та переробка ТПВ створює
належні санітарні умови для населення,
покращує екологічний стан довкілля.
Основні завдання
Передбачається
розв’язати
такі
основні завдання:
- забезпечити мінімальне утворення
та зменшити кількість захоронення
побутових відходів;
- розширення
потужностей
із
збирання,
заготівлі
відходів,
їх
використання як вторинної сировини у
господарській діяльності;
- оновлення
контейнерного
господарства та парку сміттєвозів,
створення
та
облаштування
прибудинкових
контейнерних
майданчиків;
- впровадження
роздільного
збирання ТПВ;
- створення
потужностей
з
перероблення та утилізації ТПВ;
- створення умов для ефективного
використання побутових відходів як
Житомир – 2016

~124~
матеріальних ресурсів та промислового
впровадження комплексної переробки і
утилізації їх ресурсоцінних компонентів;
- забезпечення
впровадження
механізованого сортування побутових
відходів з вилученням ресурсоцінних
компонентів, переробкою їх на матеріали
та вироби;
- організація
збирання
та
перероблення великогабаритних ТПВ,
будівельних відходів і використаних
електронно-електропобутових приладів з
вилученням
з
них
ресурсоцінних
матеріалів.
Проблеми, які мають місце у сфері
поводження з ТПВ, потребують негайного
розв’язання та фінансування і повинні
вирішуватися комплексно.
Отже, враховуючи екологічні та
економічні фактори, вважається за
доцільне впровадити в регіоні комплексну
систему, яка базується на організації
роздільного збирання ТПВ з подальшим їх
сортуванням на спеціальній технологічній
лінії
(сортувально-переробному
комплексі), використання вторресурсів
для виготовлення продукції на власних
потужностях або їх продаж іншим
підприємствам,
компостуванням
органічної частини, піролізної утилізації
залишку або складуванням залишку, що
не утилізується, на полігоні, ліпше, який
розташовується поряд з комплексом.
Небезпечні
відходи
передаються
спеціалізованим
підприємствам,
що
мають відповідні ліцензії.
Заходи щодо запровадження
роздільного збирання ТПВ
Організація системи роздільного
збирання ТПВ передбачає:

прийняття
відповідного
розпорядження
обласної
(районної)
адміністрації: про порядок запровадження
роздільного збирання ТПВ населенням,
установлення сортувальної лінії в регіоні
та порядок і умови передачі частини ТПВ
на сортувальний комплекс;

укладання договорів між
власниками відходів (обслуговуючими
комунальними
організаціями)
та
спеціалізованими підприємствами, які в
установленому
порядку
визначені
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виконавцями
послуг
на
вивезення
побутових відходів на певній території;

організація
здійснення
платежів за послуги зі збирання та
вивезення ТПВ з відокремленням частки
плати за ці послуги від загальної суми
квартирної плати;

організація
системи
диференційованої сплати за вивіз ТПВ, в
залежності від обсягів (при сортуванні
відходів кількість ТПВ, що буде
вивозитися на полігони, буде значно
меншою, а тому і плата за вивезення для
населення має бути меншою);

поновлення існуючого парку
контейнерів спеціальними контейнерами
європейського
зразка
вітчизняного
виробництва для роздільного збирання
ТПВ;

поновлення існуючого парку
спеціалізованого
автотранспорту
сучасними машинами з маніпулятором;

запровадження
системи
роздільного збирання ТПВ, а саме:
1)
шляхом встановлення (на
прибудинкових майданчиках) контейнерів
для роздільного збирання відходів за
фракціями на першому етапі: 1) для
харчових відходів; 2) для сухих (скло,
папір, пластик, метал і ін.); 3) для
небезпечних. На другому етапі: сухі
відходи розділяти по видах, в окремі
контейнери.
2)
Шляхом
безкоштовної
передачі
населенню заінтересованим
підприємством-власником сортувальної
лінії одноразових сміттєвих мішків
(чорного та білого кольору), для
стимулювання сортування ТПВ в місцях
їх утворення. Білий мішок – для збирання
сухого паперу, пластику, текстилю, гуми,
жерстяних бляшанок тощо; чорний мішок
– для харчових та інших органічних
відходів, які потім розміщуються у
відповідні контейнери на прибудинкових
майданчиках
і
вивозяться
за
призначеними напрямками (полігони і
сортувальний
комплекс).
Вивезення
відходів
має
здійснюватися
за
встановленим графіком.

запровадження
раціональної
системи
управління
технологічним

Збірник статей конференції
процесом збирання ТПВ;

організація
виробництва
сміттєсортувальних ліній та подальше
впровадження
їх,
як
основного
компоненту
сміттєпереробного
комплексу;

проведення
еко-освітніх
навчальних акцій в дитсадках, школах,
інших навчальних закладах;

започаткування
еко-освітніх
програм на ТБ, по радіо, у інших засобах
масової інформації;

заборона вивезення
на
полігони несортованих ТПВ.
Основні напрями комплексної
системи розв’язання завдань у сфері
поводження з ТПВ
Запровадження
роздільного
збирання відходів на етапі їх утворення
передбачається
здійснити,
як
уже
зазначалось, за допомогою двох методів.
Перший
–
на
сортувальне
підприємство
надходять
сухі
муніципальні
відходи,
які
зібрані
перевізниками
на
прибудинкових
сортувальних майданчиках, в результаті
чого після відбирання на сортувальній
лінії отримуємо вторинні матеріали, які
утилізуються
або
на
власних
потужностях, або реалізуються іншим
споживачам, а також частку відходів, що
спрямовуються на звалище або на
піролізну установку.
Другий – (на другому етапі, тобто
через 1,5-2 роки) населення самостійно
сортує відходи за видами (скло, папір,
метал, пластмаса і т.п.), доводячи їх
частину до ринкової кондиції (миють
пляшки, знімають кришки з ПЕТФ
пляшок і т.п.), після чого здійснюють їх
розміщення
в
спец-контейнери
на
прибудинкових майданчиках. Ці відходи
спрямовуються на переробку і утилізацію,
минаючи сортувальну лінію.
Комплексна система поводження з
ТПВ складається з таких технологічних
процесів:
- роздільне
збирання
на
прибудинкових майданчиках;
- досортовування
на
сортувальному комплексі;
- вторинна переробка і утилізація;
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- компостування;
- піроліз, чи розміщення на
полігоні залишку ТПВ.
Проте, роздільне збирання відходів
може здійснюватися лише за першим
методом, це вирішується місцевою
владою.
Таким чином, в ідеальному випадку,
відходи повинні розділятися, чи, точніше,
не
змішуватись
населенням
або
обслуговуючими організаціями, що є
власниками відходів. Але ніяка система
збирання вторинної сировини (перша чи
друга) не буде працювати без значних
зусиль місцевої влади.
Вартість одного сортувального
комплексу потужністю 100 тис. т.
відходів за рік складає (станом на
01.01.2015р.):
Сортувальна лінія - 1 шт. × 500
тис. € = 500 тис. € (фінансування ЄС)
Спецавтотранспорт - 4 шт. × 100 тис. €
= 400 тис. € (фінансування ЄС)
Контейнери для роздільного збору - 200
шт. × 0,5 тис. € = 100 тис. € (КОДА)
Загальна: 1000 тис. € = 1млн. €
Підсумок
Застосування сортувальної лінії
вартістю біля 500 тис.євро, а не дорогого
заводу, який коштує понад 100 млн.євро,
для України є найбільш приємлевим. При
впровадженні сортування відходів немає
потреби купувати такий дорогий завод,
який в 100 і більше разів дорожчий за
сортувальну лінію.
На цьому етапі достатньо мати
сортувальну лінію, з допомогою якої
досягається також позитивний результат.
Якість і кількість вторинних ресурсів,
отриманих на лінії, значно вище і їх
більше, ніж на заводі, так як на завод
надходять змішані ТПВ нерозділені
населенням, а на лінію – сухі відходи без
харчових.
Отже, застосування сортувальних
ліній в системі роздільного збирання та
утилізації відходів є найбільш економічно
і екологічно доцільним.
Підсумовуючи викладення Методу,
необхідно визначити, що для України
використання відходів у господарському
обігу є пріоритетним. Це загальна
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орієнтація і стратегія. Враховуючи
еколого-економічну
ефективність
утилізації відходів, обмежені фінансовоекономічні можливості регіонів та
суб’єктів господарювання, важливого
значення набуває розроблення пріоритетів
і
послідовності
їх
запровадження.
Поступова реалізація заходів комплексної
системи роздільного збирання і утилізації
відходів неодмінно дасть позитивні
результати.
Найсуттєвішими з них є наступні:

1. Зниження екологічної напруги.
2. Запровадження
ресурсозберігаючих технологій.
3. Зниження соціальної напруги.
Запропонована система поводження
з ТПВ повністю відповідає вимогам ЄС,
національним, регіональним та галузевим
інтересам, а також економічній та
екологічній
обґрунтованості
вибору
методу поводження з ТПВ на сучасному
етапі.

УДК 635.21:631.524
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ КОНЦЕПЦІЙ ТЕОРІЇ ІГОР ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ
МАЦІЙЧУК В.М., КИЄНКО З.Б., к. с.-г. н., ЯНІШЕВСЬКИЙ Л.І.
Український інститут експертизи сортів рослин
Новизна. Прийняття рішення із
використанням різних концепцій вимагає
вміння використовувати математичний
апарат для побудови логічних схем. В
умовах малої вибірки та обмеження
використання традиційних статистичних
методів використання критеріїв Вальда,
Севіджа і Гурвіца дають можливість
суттєво
розширити
можливості
застосування математичних методів в
агрономічних
дослідженнях.
Вибір
певного елементу технології вирощування
льону-довгунця залежить від цілей та
задач управління ними. Використовуючи
як умову для прийняття рішення
економічну
ефективність
від
впровадження
елементів
технології
вирощування
льону-довгунця,
тобто
умовно
чистий
прибуток,
за
їх
впровадження використовуючи критерії
Севіджа, Вальда та Гурвіца маємо
пропоновані різні варіанти реалізації
технологічного процесу.
Постановка проблеми. Сучасна
розгалужена
система
економічних
відносин
зумовлює
необхідність
організації виробничого процесу як
стратегії в конкретній окремо взятій
вузькій спеціалізованій ланці, так і в
галузі загалом. Необхідно озброїти
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процеси
виробництва
апаратом
математичного перетворення будь-якого
конкретного завдання в математичну
модель. Як підтверджує досвід найбільш
розвинених
економік
світу,
для
досягнення максимального економічного
ефекту усі ланки технологічного процесу,
повинні бути максимально узгоджені між
собою. Таким чином постає завдання
щодо оволодіння вмінням керування
процесами, у частково невизначеній
господарській ситуації, за допомогою
математичних моделей. Діяльність в
умовах часткової невизначеності в
більшості
випадків
проводять
сільськогосподарські виробники, оскільки
змінні
умови
праці
повсякчасно
впливають на кінцевий результат, а це і
непередбачувана агрокліматична ситуація,
цінова політика на засоби захисту,
добрива, отриманий врожай і т. д.
Усвідомлення та розрахунок ризику від
господарської діяльності в сільському
господарстві, а зокрема в рослинництві,
надзвичайно актуально, особливо в зонах
ризикового землеробства (зона Полісся
України).
Методика
досліджень.
Для
дослідження економічних процесів часто
використовують статистичну гру [2,3,5].,
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Стратегії
аграрного
менеджменту

одним із гравців якої є економічне несумісних станів з множини
середовище
(в
особі
конкурентів, УАМ=(УАМ1,УАМ2,…,УАМn) один із
партнерів, законодавчих органів, вартості яких обов’язково настане;
засобів
виробництва,
погодних
та
3. відсутність у суб’єкта прийняття
ґрунтових умов тощо) [1,4]. Складовими
рішень апріорної інформації про те, в
такої гри є:
якому зі своїх станів перебувають умови
1. перший гравець – суб’єкт прийняття
аграрного менеджменту;
рішень (СПР), який може прийняти
4. точне знання суб’єктом керування
рішення із множини А=(А1,А2,…,Аm) яку
платіжної матриці – елементів матриці
зазвичай називають множиною чистих
кількісних оцінок ефективності
стратегій, і вважається, що одна із даних
результату його діяльності у випадку
стратегій обов’язково буде обрана;
вибору ним певної стратегії за реалізації
2. другий гравець – умови аграрного
деякого стану умов аграрного
менеджменту (УАМ), який може
менеджменту, тобто
знаходитись в одному з попарно
Платіжна матриця (ПМ)
умови (стан) аграрного менеджменту (УАМ)
УАМ 1
УАМ 2
…
УАМ j
…
УАМ n
А1
a11
a12
…
a1j
…
a1n
А2
а21
а22
…
a2j
…
a2n
…
…
…
…
…
…
…
Аi
аi1
аi2
…
aij
…
ain
…
…
…
…
…
…
…
Аm
аm1
аm2
…
amj
…
amn
де аij, ( і = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n;) – кількісна оцінка діяльності першого гравця у
випадку коли він обрав стратегію Аi, а умови аграрного менеджменту перебувають у
стані УАМj.
Отже фактична, ситуація прийняття 2714; 2230; 2507; 2556; 2293; 1833)т, а
рішення, згідно із теоретико-ігрової потім у цьому стовпці знаходять
концепції, описується трійкою {А, УАМ, максимальне значення (3093), яке буде
ПМ}, а кожен елемент aij – ціною гри при відповідати стратегії А2, тобто Hw=max
відповідному виборі стратегії і стану умов (2925; 3093; 2714; 2230; 2507; 2556; 2293;
аграрного менеджменту.
1833) = 3093.
Результати досліджень. Розглянемо
Звідси випливає, що переваги слід
критерії
які
застосовуються
в віддати нормі висіву 35 млн. насінин /га
статистичних
іграх
для
матриці, на фоні живлення N30P60 K75 сортом
використавши для цього елементи Каменяр. В цьому випадку незалежно від
технології вирощування льону-довгунця, а інших варіантів одержуємо гарантований
саме норми висіву та добрив двох сортів.
прибуток не менше 3093 грн./га. і це
Скористаємося критерієм Вальда значення можна використовувати в
для матриці (умовно чистий прибуток, подальшому для фінансових розрахунків.
грн. /га від застосування елементів При будь-якому іншому рішенні у
технології вирощування льону-довгунця) випадку несприятливої обстановки може
яка наведена в таблиці 1. Формалізовано бути прибуток менше 3093 грн./га.
цей критерій має вигляд:
Критерій Вальда в даному випадку
ілюструє обережну поведінку агронома
Н w  max min aij
j
i
(аграрного менеджменту) не схильного до
Спочатку знаходимо мінімальні ризику.
виграші в кожному рядку і записуємо в
окремий стовпець, маємо - (2925; 3093;
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Таблиця 1.Матриця прибутків для критерію Вальда
Умовно чистий прибуток, грн. /га
Фон
Норма висіву, млн. насінин /га
живлення
20
25
30
N30P45K60
3809
6933
5916
N30P60 K75
4310
7893
6578
N30P75K90
3857
7505
6216
N30P90K105
3527
6727
5207
N30P45K60
2835
5649
4752
N30P60 K75
3141
6044
5229
N30P75K90
2881
5951
5111
N30P90K105
2977
5740
4407

Сорт

Каменяр

Ірма

Мінімальний критерій Севіджа
використовується у випадках коли
необхідно уникнути великого ризику
(гірший із кращих), на відміну від
критерію Вальда, для прийняття рішення
розгядається матриця ризику або матриця
недоотримання прибутку. Розглянемо
використання критерію Севіджа якщо як
вихідні умови розглядається матриця
прибутку із елементами aij . В загальному
випадку втрати bi j визначаються, як
різниця між максимальним виграшем і
виграшем по конкретному рішенню при
даній обстановці, тобто:

bij  max bij  bij
i

Побудуємо
матрицю
(недоотримання прибутку).

втрат

 b11

B
b
 m1

35
2925
3093
2714
2230
2507
2556
2293
1833

b1n 


bmn 

Відповідно до критерію Севіджа,
перевагу слід надавати рішенню, для
якого втрати максимальні при різних
варіантах
умов
виявляються
мінімальними. Формалізовано критерій
набуває вигляду:

Н s  min max bij ,
i

де,

j

bi j

- втрати, що відповідають і-тому
рішенню за j-того варіанту умов.
Знайдемо оптимальне рішення,
скориставшись критерієм Севіджа якщо
відома матриця прибутку (табл. 2).

Таблиця 2. Матриця прибутків для мінімального критерія Севіджа
Фон
живлення

Сорт

N30P45K60
N30P60 K75
Каменяр
N30P75K90
N30P90K105
N30P45K60
N30P60 K75
Ірма
N30P75K90
N30P90K105
max bij
i
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20
3809
4310
3857
3527
2835
3141
2881
2977
4310

Умовно чистий прибуток, грн. /га
Норма висіву, млн. насінин /га
25
30
6933
5916
7893
6578
7505
6216
6727
5207
5649
4752
6044
5229
5951
5111
5740
4407
7893

6578

35
2925
3093
2714
2230
2507
2556
2293
1833
3093

Збірник статей конференції

~129~

Матриця втрат згідно формули

bij  max bij  bij
i

набуває вигляду:

 501

 0
 453
b1n  
  783
   1475
bmn  
1169
1429

 1333

 b11

B
b
 m1

960

662

0

0

388

362

1166 1371
2244 1826
1849 1349
1942 1467
2153 2171

168 

0 
379 

863 
586 

537 
800 

1260 

Відповідно до критерію Севіджа
перевагу слід надати рішенню, для якого
втрати, максимальні при різних варіантах
умов виявляються мімімальними, тобто
Н s  min max bij  min(960;453;1371;2244;1849;1942;2171)  453.
i

j

критерієм песимізму-оптимізму. Цей
принцип
є
спрощеним
варіантом
принципу Байєса-Лапласа.
Розглянемо критерій Гурвіца для
матриці прибутків. У цьому випадку
перевага надається рішенню, для якого
виявиться максимальним показник (G),
що визначається з виразу:
Н G  max(x  i  (1  x) i ),
i

 i  min aij ,
j

i  max aij
j

a

де ij - прибуток, що відповідає ітому рішенню за j-тім варіанті умов, х –
показник оптимізму 0  x  1 , при х=0 –
лінія поводження суб’єкта який приймає
рішення в розрахунку на краще, при х=1 –
лінія поводження в розрахунку на гірше.
При х=1 критерій Гурвіца прирівнюється
до критерію Вальда, тобто орієнтація на
обережне
поводження,
необтяжене
ризиком. При х=0, орієнтація на
граничний ризик, що відповідає критерію
крайнього оптимізму. Значення х між 0 і 1
є проміжним між ризиком і обережністю в
залежності від конкретних умов і
схильності особи, що приймає рішення, до
ризику.
Розглянемо матрицю прибутків
(табл. 3). та знайдемо оптимальне
рішення,
скориставшись
критерієм
Гурвіца.

Оскільки, Н s  453, що відповідає
стратегії А3 - нормі висіву 20 млн.
насінин /га на фоні живлення N30P75K90
сортом Каменяр, гарантує, що, у випадку
несприятливих
умов
втрати
не
перевищать 453 грн. /га.
Розглянемо критерій узагальненого
максиміна Гурвіца. На відміну від
критерія Вальда та критерія Севіджа,
критерій
Гурвіца
враховує
як
песимістичний, так і оптимістичний
підхід до ситуації. Він використовується,
якщо суб’єкту який приймає рішення,
потрібно
зупинитися
між
лінією
поводження в розрахунку найгірше і
лінією
поводження
в
розрахунку
найкраще, через це його часто називають
Таблиця 3. Матриця прибутків для критерію Гурвіца
Сорт

Каменяр

Ірма

Фон
живлення
N30P45K60
N30P60 K75
N30P75K90
N30P90K105
N30P45K60
N30P60 K75
N30P75K90
N30P90K105

Умовно чистий прибуток, грн. /га
Норма висіву, млн. насінин /га
20
25
30
35
3809
6933
5916
2925
4310
7893
6578
3093
3857
7505
6216
2714
6727
5207
2230
3527
2835
5649
4752
2507
3141
6044
5229
2556
2881
5951
5111
2293
5740
4407
1833
2977

i

i

2925
3093
2714
2230
2507
3141
2293
1833

6933
7893
7505
6727
5649
6044
5951
5740

Приймається рішення за якого має місце критерій
Житомир – 2016
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Н G  max(x min aij  (1  x) max aij ),
i

j

j

Нехай показник оптимізму х=0,5 (тобто 50% оптимізму, 50% песимізму), тоді

 x  2925  (1  x)6933
 0,5  2925  0,5  6933
 6429 
 x  3093  (1  x)7893 
 0,5  3093  0,5  7893 
 5493 






 x  2714  (1  x)7505
 0, 5  2714  0,5  7505
 5109,5






x  2230  (1  x)6727 
0,5  2230  0,5  6727 
4478,5



Н G  max
 max
 max
 6429
 x  2507  (1  x)5649 
 0,5  2507  0,5  5649 
 4078 






 x  3141  (1  x)6044 
 0,5  3141  0,5  6044 
 4592,5
 x  2293  (1  x)5951
 0,5  2293  0,5  5951
 4122 






 x 1833  (1  x)5740 
 0,5 1833  0,5  5740 
3786,5 
Оскільки НG  6429 , що відповідає норму висіву 35 млн. насінин /га на фоні
стратегії А1 - нормі висіву 25 млн. насінин живлення N30P60 K75 сортом Каменяр.
Мінімальний критерій Севіджа,
/га на фоні живлення N30P45K60 сортом
керуючись
вихідними даними про
Каменяр за оптимістичного, та 35 млн.
прибуток, пропонує застосувати варіант
насінин/ га за песимістичного прогнозу.
Висновки.
Можливо
вперше де висівається сорт Каменяр нормою
класичні критерії прийняття рішень висіву 20 млн. насінин/га на фоні
застосовуються
в
аграрній
сфері N30P75K90, тобто за даної умови
прибуток
буде
наприклад, знаходження оптимальних недоотриманий
мінімальним.
варіантів в технології вирощування льонуКритерій узагальненого максиміна
довгунця.
Гурвіца
для матриці прибутків в
Отже, використовуючи як умову для
технології
вирощування льону-довгунця
прийняття
рішення
економічну
ефективність від впровадження елементів за умов однакового прогнозу розвитку
технології вирощування льону-довгунця, негативних і сприятливих ситуацій вказує
тобто умовно чистий прибуток, за їх на використання сорту Каменяр із висівом
впровадження використовуючи критерії 25 млн. насінин/га та удобренням
Севіджа, Вальда та Гурвіца маємо N30P45K60.
Загальним
висновком
стосовно
пропоновані різні варіанти реалізації
технології
вирощування
технологічного процесу. Таким чином, елементів
використавши
критерій
Вальда,
Севіджа
завбачаючи апріорні умови маємо
можливість
використати
конкретний та Гурвіца є те, що сорт Каменяр
критерій для задоволення бажаного переважає сорт Ірма за варіантом
реалізації технологічного проекту.
результату.
Критерій Вальда визначає кращим
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УДК 631.67.58
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗАСАДАХ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Мельничук А.О., Савчук О.І., кандидати сільськогосподарських наук, Дребот О.В.,
кандидат сільськогосподарських наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Житомирський національний агроекологічний університет
Постановка
задачі.
Впродовж
останніх років, у складних економічних
умовах
жорсткої
конкуренції,
відбувається
створення
на
місці
збанкрутілих
сільськогосподарських
підприємств різних форм власності нових
інвестиційних компаній з високим
економічним потенціалом, які орендують
значні площі земель – від 3,0 до 10 і
більше тис. га. Агрономічна служба таких
суб’єктів господарювання у повній мірі не
враховує специфіку ґрунтово-кліматичних
умов Полісся, переносячи технології
вирощування
культур,
які
вони
використовували в Степу та Лісостепу.
Тому існує потреба в поширенні
інформації
про
сучасний
стан
агроландшафтів і впровадженні інновацій
з науково обґрунтованого раціонального
використання земельного ресурсу без
порушення його екологічної стійкості [1].
Для
цього,
науковцями
Інституту
сільського господарства Полісся НААН
проведено оцінювання існуючого стану
сільськогосподарських
земель
Житомирської області та намічено шляхи
раціонального їх використання [2, 3, 4].

Методологія
досліджень
передбачає
використання
системнологічного
аналізу
організаційних,
технологічних, екологічних процесів і
зв’язків, що дозволяють обґрунтувати
підходи до впровадження адаптивноландшафтної системи землеробства, яка
викладена в роботах О.Г. Тараріка [5],
В.В. Медведєва [6], С.Ю. Булигіна [7],
В.П. Стрельченка [8].
Для
оцінки
агроекологічного
потенціалу
ґрунтового
покриву
використано
матеріали
великомасштабного обстеження ґрунтів у
1957-1960 роках Житомирського філіалу
Інституту землеустрою, Житомирської
філії ДУ «Держґрунтохорона», стану
меліоративних
осушуваних
систем
області за даними Житомирського
обласного управління водних ресурсів
(Облводресурсів)
і
результатів
моніторингу
осушуваних
земель
Інституту
сільського
господарства
Полісся НААН.
Викладення основного матеріалу.
Житомирська область розміщена в
північно-західній частині України, майже
20 % території розташовано в зоні
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Лісостепу і понад 80 % – у Поліссі.
Близьке залягання підґрунтових вод,
неоднорідність геологічної будови та різні
умови
ґрунтоутворення
зумовили
формування
строкатого
та
дрібноконтурного ґрунтового покриву. У
номенклатурному списку карти «Ґрунти
Житомирської області» виділено 50
генетичних груп ґрунтів, які розподілено
на 294 ґрунтові види. У межах однієї
групи ґрунтів ґрунтові види відрізняються
між собою морфологічною будовою,
ступенем
і
характером
оглеєння,
гранулометричним
складом,
ґрунтоутворюючими породами [9].
У лісостеповій частині області
сформувалися найбільш родючі ґрунти з
еколого-агрохімічним балом – 47-58. Тут
досить поширені опідзолені види: сірі,
темно-сірі та чорноземи. Південніше
залягають чорноземи типові малогумусні
глибокі й неглибокі та незначні площі
чорноземів карбонатних. Частина таких
земель підлягає проявам процесів водної
ерозії. Особливо різко посилюється
змитість ґрунтів на схилах більше 5º. У
цілому по зоні площа сильно- і
середньозмитих земель займає 13 %.
Найбільша площа еродованих ґрунтів у
знаходиться у Ружинському районі – 32
%, дещо менша в Любарському – 26 %,
Попільнянському – 16 %.
Вони
підлягають вилученню з ріллі з
подальшим їх використанням у якості
кормових угідь. За нашими розрахунками,
екологічно обґрунтована площа орних
земель у цій частині області становить 321
тис. га. Вони придатні для вирощування
усіх
без
виключення
сільськогосподарських культур.
У поліській частині в структурі
сільськогосподарських угідь найбільша
площа
(75%)
належить
дерновопідзолистим ґрунтам. Наступне місце за
поширенням займають дернові ґрунти,
потім болотні, ясно-сірі лісові (опідзолені)
та лучні. Світло-сірі ґрунти є найбільш
родючими, але їх там відносно мало –
близько 5 % всіх угідь. Вони розміщені на
Словечансько-Овруцькому
кряжі
та
окремих масивах Черняхівського і
Радомишльського
районів,
що
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характеризуються наявністю схилів, які
підлягають водній ерозії. Порівняно
родючими є дернові та лучні ґрунти, але
їх недоліком є те, що в більшості своїй
вони перезволожені (оглеєні), тому
використовуються
в якості сінокосів.
Невеликими масивами та окремими
блюдцями
залягають
болотні
та
торфоболотні ґрунти, які зумовлюють
строкатість
та
дрібноконтурність
агроландшафтів.
В
основному,
напрямок
сільськогосподарської
діяльності
визначається
властивостями дерновопідзолистих ґрунтів, які характеризуються
рядом негативних властивостей: кислою
реакцією
ґрунтового
розчину,
незадовільним водним і повітряним
режимом, дуже низькими запасами гумусу
та рухомих форм поживних речовин. Із
них найбільш придатні під культури
неоглеєні супіщані і легкосуглинкові
відміни, але площа їх відносно не велика.
Легкі піщані і глинисто-піщані відміни, за
умови використання їх в якості орних
земель, піддаються дефляції. Екологоагрохімічний бал родючості у поліській
частині області низький – 24-41.
Із всієї площі сільськогосподарських
угідь області (понад 1,5 млн. га) близько
580 тис. га представлено глейовими
відмінами та торфоболотними ґрунтами.
Для їх ефективного використання, в 70-80
роки були проведені осушувані меліорації
на площі 425,4 тис. га, із них 376,3 тис. га
– в зоні Полісся, більше половини із них
гончарним дренажем.
Обстеження
технічного
стану
осушувальної мережі свідчить про те, що
за останні 20 років практично не
проводилися роботи по підтриманню в
належному стані каналів, гідротехнічних
споруд і водорегулюючих систем. Відкоси
каналів розмиті або заросли кущами,
деревами та болотною рослинністю,
відсутні шлюзи. Захисні залізобетонні
плити зустрічаються дуже рідко. Дно
каналів сильно замулені та густо заросли
очеретом. На сьогодні, за даними
Управління
меліорації
та
водного
господарства, водний режим на більшості
меліоративних систем на 25-30 % є
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добрим, 40-45% – задовільним, а на 3035% – незадовільним. За зношеності та
неефективної
роботи
гідротехнічних
споруд, осушувальна мережа не придатна
до виконання передбачених функцій по
регулюванню водного режиму ґрунту і
підтримання
робочого
гідромеліоративного стану осушуваних
земель. Тому в умовах надлишку вологи,
спостерігається вторинне заболочування
території, що проявляється в поверненні
рівня ґрунтових вод до свого природного
стану, за дефіциту опадів – посилюються
процеси опустелювання. Як наслідок –
посилюються елювіально-глеєві процеси,
змінюється склад рослинності та різко
знижується
врожайність
сільськогосподарських культур.
Основними
причинами
є
невідповідність
існуючого
водного
режиму на осушених землях до вимог
сільськогосподарського виробництва (за
тривалістю
затоплення,
строками
відведення весняних повеневих вод та
надлишкових вод на протязі вегетаційного
періоду,
рівнями
ґрунтових
вод),
відсутність гарантованих водних джерел
для зволоження кореневмісного шару
ґрунту в посушливі періоди, а також вихід
із ладу дренажно-колекторної мережі. За
останні роки на осушених землях не
проводились необхідні агромеліоративні
заходи (глибоке розпушення на важких
мінеральних ґрунтах, вапнування).
За результатами моніторингових
досліджень
по
технічному
стану
меліорованих
осушуваних
систем
встановлено, що лише 18 % осушуваних
земель мають сприятливий екологомеліоративний
стан.
Покращення
використання
осушуваних
земель
можливе в двох випадках: здійснення
ремонту та реконструкції осушувальних
мереж; розвиток тваринницької галузі (в
першу чергу ВРХ) і створення на цих
землях сіножатей і пасовищ.
Ще великим недоліком для всіх
ґрунтів області є негативна динаміка
підвищення
кислотності
ґрунтового
розчину
–
як
наслідок
повного
призупинення хімічної меліорації земель,
що призводить до зниження коефіцієнтів
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засвоєння елементів живлення як з ґрунту,
так і з мінеральних добрив. За нашими
розрахунками, господарства області через
відсутність
вапнування
щороку
недобирають більше 80 тис. тонн урожаю
в перерахунку на зерно.
Слід акцентувати увагу на розриві
великого
біологічного
колообігу
органічної речовини за зменшення
чисельності поголів’я тварин, зокрема, в
сільськогосподарських
підприємствах
області в 15 разів. У зв’язку з цим, у
структурі посівних площ відсутні бобові
багаторічні
трави
та
зернобобові
культури, які забезпечували тваринництво
соковитими й концентрованими кормами
та поповнювали ґрунт органічною
речовиною і біологічним азотом. На
сьогодні, на один гектар ріллі, в
перерахунку на підстилковий гній,
вноситься лише 0,5 тонн органіки, в
кращих випадках, залишається на полі
лише
побічна
продукція
та,
по
можливості, висіваються сидерати.
В результаті
комплексної дії
факторів деградації знижується родючість
ґрунтового покриву. Цей висновок
випливає
з
даних
періодичного
агрохімічного обстеження орних земель з
першого по дев’ятий тури (1966-2010
роки). Динаміка вмісту гумусу в ґрунтах
свідчить про постійну тенденцію до
зниження: від 2,30 до 1,92 %. На протязі
40 років запаси гумусу в ґрунтовому
покриві ріллі зменшилися на 20 %.
Дегуміфікація
в
останній
період
проходила нижчими темпами, що можна
пояснити
високою
насиченістю
зерновими культурами в структурі
посівних
площ
та
наявністю
необроблених
земель
(перелогів).
Погіршується також фосфорно-калійний
режим. На протязі останніх 15 років
спостерігається
зниження
вмісту
поживних речовин: фосфору з 131 до 114 і
калію – з 98 до 78 мг/кг ґрунту. Це є
наслідком
недостатньої
кількості
внесених мінеральних, органічних добрив
і призупинення хімічної меліорації
земель.
Агроекологічний
стан
агроландшафту поліської
зони ще
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ускладнюється наявністю в його структурі
земель, забруднених радіонуклідами.
Останнє характерно для восьми північних
районів, які мають досить високу
строкатість (1-15 Кі/км2) по щільності
забруднення території. Вони займають
більше третини сільськогосподарських
угідь, у тому числі п’яту частину орних
земель. Переважають угіддя зі щільністю
забруднення до 5 Кі/км2. Землі забруднені
більше, ніж 5 Кі/км2 складають 5,0 %. Але
вони
розташовані
по
території
забрудненої зони окремими ділянками
різної площі та конфігурації і створюють
комплекси з менш забрудненими землями,
що ускладнює використання останніх.
Присутність на території області
такого різноманіття типів ґрунтів і їх
видового складу, особливо серед дерновопідзолистих ґрунтів, у поєднанні з
проявом
деградаційних процесів, що
постійно
посилюються,
потребує
запровадження певної диференційованої
системи землеробства: для Лісостепу –
контурно-меліоративної; для Полісся –
контурно-агроекологічної.
Для обох систем землеробства
сталість агроекосистем забезпечується
двома основними блоками заходів:
1. Організаційно-господарські
(організації території землекористування).
2. Технології
вирощування
сільськогосподарських культур (система
машин для обробітку ґрунту та посіву,
удобрення та захист рослин).
Контурно-меліоративна
системи
землеробства при організації території
землекористування
у
Лісостепу
забезпечує
призупинення
розвитку
ерозійних процесів з
врахуванням
особливостей рельєфу та запровадження
цілої
низки
протиерозійних
агротехнічних,
лісомеліоративних
і
гідротехнічних заходів, а оптимізація
структури посівних площ проводиться на
основі
співвідношення
об’ємів
технологічних груп земель (першої та
другої групи ЕТГ) [10].
На повнопрофільних і слабозмитих
ґрунтах
першої
групи
ЕТГ,
які
о
розташовані на схилах до 3 дозволяється
вирощувати всі культури, включаючи й
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просапні. Правда, в межах цієї групи
виділяють землі з ухилом до 1 о у середній
та нижній частинах водорозділу з
великими водозбірними площами, на яких
обов’язковий обробіток ґрунту і посів
сільськогосподарських культур поперек
схилів або контурно з допустимим ухилом
до горизонтальної місцевості. На таких
землях поля сівозміни повздовжніми
сторонами розміщують поперек схилу або
контурно.
Друга група ЕТГ включає землі, які
розміщені на схилах від 2-3 до 5о з повно
профільними слабо- і середньозмитими
ґрунтами. На таких землях рекомендовано
розміщувати ґрунтозахисні сівозміни з
включенням культур, що мають високу
ґрунтозахисну здатність. Обмеження у
використанні вводяться лише для земель,
що розміщені на схилах крутизною від 3
до 5о, без чіткого оформлених улоговин, і
на яких присутні пересічені улоговинами.
У першому випадку, землі тимчасово
виводяться із обробітку під залуження та
сіножаті, в другому – потребують
постійного залуження або заліснення.
Таких земель у лісостеповій частині
області налічується близько 61,0 тис. га.
На сьогодні досить актуальним є
питання
ефективного
використання
осушуваних
земель
Полісся
з
урахуванням усіх об’єктивних процесів,
що відбувалися на цій території на протязі
останніх
років.
Так
як
система
осушуваних
меліорацій
передбачає
цілісний
комплекс
взаємозв’язків:
природних ландшафтів, технічного стану
осушуваної
мережі,
технологій
вирощування с.-г. культур у певних
погодних умовах, то найважливішим
залишається оптимізація усіх факторів
життя рослин за досить високої
строкатості ґрунтового покриву. Тому
проектування оптимальних екосистем
потрібно проводити за допомогою
розробленого в Інституті сільського
господарства Полісся агроекологічного
групування земель на окремо визначеному
землекористуванні
на
основі
поконтурного
обліку
ґрунтів,
які
відповідають певним умовам розвитку
конкретних рослин.
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При створені системи адаптивноландшафтного землеробства на перший
план виступає необхідність максимально
ефективного використання ґрунтовокліматичного потенціалу території, котра
виражається
рівнем
відповідності
структури угідь і посівних площ до
структури
ґрунтового
покриву
землекористування і яка реалізується за
відповідним алгоритмом:

аналіз ґрунтового покриву окремо
взятого суб’єкта господарювання;

агроекологічне групування ґрунтів
за видами й оцінки гідромеліоративного
стану осушуваних земель;

визначення
біотермічного
коефіцієнта у економічно привабливих с.г. культур;

розподіл
сільськогосподарських
угідь на групи та підгрупи (в тому числі й
за
щільністю
забруднення
радіонуклідами) за придатністю до
використання – рілля, сінокоси пасовища,
багаторічні насадження;

встановлення
екологічного
оптимуму посіву провідних культур у
загальній площі землекористування з
врахуванням вимог Постанови КМУ №
164 від 11 лютого 2010 р. «Про
затвердження нормативів оптимального
співвідношення культур у сівозмінах»;

розробка
вузькоспеціалізованих
різноротаційних сівозмін та їх просторове
розміщення на адаптивно-ландшафтних
принципах з врахуванням екологічних
аспектів
і
соціально-економічних
(ринкових) умов.
Крім
того,
при
оптимізації
землекористування
особлива
увага
надається
радіоактивно забрудненим
територіям у плані отримання нормативно
чистої продукції. Землі, які забруднені
менш ніж на 1 Кі/км2, використовуються
під всі культури без обмежень. Рілля, що
відноситься до другої групи, має деякі
обмеження до вирощування люпину. На
землях третьої групи ці застереження
стосуються всіх бобових культур. На
ділянках, забруднених щільністю 10-15
Кі/км2 бажано зернобобові висівати лише
в якості сидератів. Крім цього, тут не
рекомендується висівати льон на волокно,
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картоплю
та
коренеплоди
для
продовольчих цілей. Землі п’ятої групи
бажано вивести із складу ріллі під
заліснення.
При
цьому
передбачається
обов’язкове
виконання
заходів
з
оптимізації
водно-фізичних
(волого
регулювання на осушуваній системі),
агрохімічних
(внесення
добрив,
вапнування) параметрів і запровадження
комплексної системи
заходів, які
забезпечують
отримання
екологічно
безпечної продукції в межах допустимих
рівнів санітарно гігієнічних норм.
У зв’язку зі змінами клімату
відбулися зміни у районуванні території
України за річним кліматичним водним
балансом (мм) і річним коефіцієнтом
зволоження,
який
розраховано
науковцями Інститутом водних проблем і
меліорації НААН за період 1991-2012 рр.
На сьогодні в Україні відсутня зона
надмірного зволоження, в тому числі і за
річним коефіцієнтом зволоження, який
перевищував 1,2, що було характерно
лише для території Полісся. Крім цього,
відбулось
зміщення
температурних
показників (у період вегетації рослин),
характерних для Лісостепу, в поліський
регіон. Це свідчить про те, що навіть на
теперішній час тут стало достатньо
гарантованим вирощування кукурудзи на
зерно, соняшника, сої та ріпаку. Звідси
виникає
необхідність
переглянути
структуру посівних площ у рослинницькій
галузі.
Враховуючи
всі
екологічні
проблеми, які присутні в агроландшафтах
поліської частини області, науковцями
інституту
сільського
господарства
Полісся розроблено дві моделі розвитку та
функціонування
оптимізованого
землекористування
на
осушуваних
землях. Перша – сформована на
адаптивно-ландшафтних засадах, що
передбачає спеціалізацію виробництва за
тваринницько-льонарським напрямком з
основами кормовиробництва. За такого
підходу
із
1076
тис. га
сільськогосподарських угідь під ріллю
можна використовувати 375 тис. га.
(ґрунти із середнім і високим рівнем
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агрохімічного
забезпечення
та
задовільною роботою осушуваної мережі)
та 701 тис. га – під сіножаті та пасовища.
Така
модель
відповідає
вимогам
збалансованого природокористування, де
розораність
угідь
не
перевищує
екологічного нормативу – 0,33. Друга
модель
передбачає
інтенсивне
використання
ґрунтового
покриву.
Спеціалізація
виробництва
рослинництво. Реалізуватися вона може
лише за присутності у структурі посівних
площ сільськогосподарських культур, у
яких мінімум біологічних температур
повітря на початку їх росту становить 810о С. Це дозволяє використовувати у
складі ріллі осушувані дернові, лучні
ґрунти,
оглеєні
відміни
дерновопідзолистих ґрунтів (330 тис. га), у яких
фізична стиглість досягається в першій
декаді травня. Розораність агроландшафту
становить близько 70 %. Така модель
відповідає
напрямку
Програми
Міністерства
аграрної
політики та
продовольства України «Зерно України –
2015» і розробленої
комплексної
галузевої
програми
«Розвиток
зерновиробництва
в
Житомирській
області на 2011-2015 роки».
За
такого
розподілу
земель
господарники здатні реалізувати різні
моделі сівозмін, інноваційні технології
вирощування
сільськогосподарських
культур з врахуванням попиту на ринку як
рослинницької, так і тваринницької
продукції.
На землях, які виділені для
інтенсивного використання (рілля) за
наявності в господарствах тваринництва,
доцільно розгортати чотири-п'ятипільні
зерно-просапні сівозміни з 65-70 %
зернобобових, 5-10 технічних, 12-20 %
однорічних культур. На оглеєних ґрунтах
за незадовільної роботи осушуваної
мережі
запроваджувати
кормові,
прифермські сівозміни з багаторічних
трав довготривалого використання.
За
рослинницького
напрямку
спеціалізації, доцільно запроваджувати
трипільні (ріпак озимий - горох, люпин озимі зернові) та чотирипільні сівозміни
(кукурудза - горох, люпин - озимі зернові
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- ріпак озимий). На ґрунтах різного
ступеню
оглеєння
розгортати
чотирипільні (кукурудза - кукурудза - соя
- гречка, просо) та семипільні сівозміни з
насиченням
зернобобовими
70 %,
технічними – 30 %, в т. ч. соняшником –
12,5 %.
Просторове розміщення сівозмін на
адаптивно-ландшафтних
принципах
поєднує екологічні аспекти їх формування
із соціально-економічними (ринковими)
умовами. За такого підходу розгортання
полів сівозміни у часі та просторі
доцільне на 70 % території, а на 30 %
відокремлених
полях
здійснювати
чергування культур лише у часі. Це
дозволяє гнучко реагувати на зміну
кон’юнктури ринку, не вдаючись при
цьому до нового землеустрою.
Ведення екологічно безпечного й
економічно виправданого агробізнесу на
меліорованих землях в сучасних умовах,
повинно
забезпечити
оптимізацію
поживного (за рахунок проведення
вапнування, внесення рекомендованих
норм мінеральних добрив, місцевих
органічних матеріалів), водно-повітряного
режимів
під
основними
сільськогосподарськими культурами за
використання високопродуктивних сортів
і гібридів, сучасної ґрунтообробної,
посівної
техніки
з
обов’язковим
проведенням заходів по захисту культур
від шкідників, хвороб і бур’янів.
Висновки.
Раціональне
використання ґрунтового покриву області
повинно базуватися на диференційованих
системах
землеробства,
для
умов
Лісостепу – контурно-меліоративної, для
поліського
регіону
–
контурноагроекологічної
у
модифікаціях
адаптивно-ландшафтної
системи
землеробства, які передбачають різні
моделі розвитку та функціонування
оптимізованого землекористування на
осушуваних землях як за тваринницькольонарським
напрямком з основами
кормовиробництва, так і рослинницької
спеціалізації виробництва.
Успішне
ведення
агробізнесу
повинно відповідати всім екологічним
вимогам
оптимізованого
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землекористування.
Запроваджені продукції з високою рентабельністю
елементи
технології
вирощування виробництва та відтворенням родючості
сільськогосподарських культур повинні ґрунтів.
забезпечувати сталі врожаї та якість
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УДК 630*6
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО
АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Печенюк Є.П., аспірант*
Житомирський національний агроекологічний університет
Постановка задачі. У зв’язку із
певними змінами, що відбулися у
структурі лісогосподарських підприємств
регіону, потребує уточнення інформація
по структурі Житомирського обласного
комунального
агролісогосподарського
підприємства.
Оскільки
протягом
останнього часу частина лісів, які були
підпорядковані
агропромисловому
комплексу, були реструктуризовані, на
даний
час
немає
актуальної
і
загальнодоступної
інформації
по

структурі підприємства, а також даних по
його господарській діяльності.
Із метою отримання інформації про
характеристику лісового фонду та
лісогосподарську діяльність підприємств
підпорядкованих «Житомирагроліс», було
проведено збір, зведення та аналіз
матеріалів даної установи. Аналіз лісового
фонду було проведено із використанням
повидільної
бази
даних
ВО
«Укрдержліспроект»,
лісогосподарська
діяльність та структура підприємства
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охарактеризована на основі виробничих обласного
комунального
матеріалів підприємства.
агролісогосподарського
підприємства
Результати дослідження. Станом на (ЖОКАП) входить 10 підприємств
2015 рік до складу Житомирського загальною площею 301,1 тис. га (табл. 1).
Таблиця 1. Структура підприємств ЖОКАП «Житомироблагроліс»
Підприємство

Лісництво (структурний підрозділ)
Баранівське
Ольшанське
ДП"Дзержинський лісгосп АПК"
Соболівське
Чуднівське
Бердичівське
Всього по підприємству
Ємільчинське
ДП"Ємільчинський лісгосп АПК"
Сербівське
Барашівське
Всього по підприємству
Горщиківське
Коростенське
ДП"Коростенський лісгосп АПК"
Меленівське
Ушомирське
Всього по підприємству
Андрушівське
Брусилівське
ДП"Коростишівський лісгосп АПК"
Попільнянське
Старосілецьке
Шахворівське
Всього по підприємству
Баранівське
Ворсівське
ДП"Малинський лісгосп АПК"
Недашківське
Привітнянське
Всього по підприємству
Новоград-Волинське
ДП"Новоград-Волинський лісгосп АПК"
Городницьке
Всього по підприємству
Кишинське
Корощинське
ДП"Олевський лісгосп АПК"
Сущанське
копищанське
Всього по підприємству
Потіївське
ДП"Радомишльський лісгосп АПК"
Вишевицьке
Забілоцьке
Всього по підприємству
Бігунське
Словечанське
Слобідське
ДП"Словечанський лісгосп АПК"
Овруцьке
Гладковицьке
Рокитнянське
Перебродське
Всього по підприємству
Черняхівське
Пулинське
ДП"Червоноармійський лісгосп АПК"
Курненське
Житомирське
Володарсько-Волинське
Всього по підприємству
Разом по ЖОКАП «Житомироблагроліс»

Житомир – 2016

Площа,га
5694
4504
7219
3819
2377
23613
14821
12323
16362
43506
5931
6489
5762
6036
24218
4343
2126
3175
3600
6089
19333
6465
5413
6089
6966
24934
6493
6426
12919
8633
7300
9315
9529
34777
5705
3499
3283
12487
9490
10118
13180
13237
12957
8936
4160
72079
3408
3802
5164
6637
14265
33276
301142
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Площа
лісогосподарських
підприємств і кількість в їх складі
структурних
одиниць
(лісництв)
неоднакова – від двох лісництв в ДП
«Новоград-Волинський лісгосп АПК»
загальною площею 12,9 тис. га до семи
лісництв в ДП «Словечанський лісгосп
АПК» загальною площею 72,1 тис. га в
ДП «Словечанський лісгосп АПК».
У лісовому фонді підприємств
переважають експлуатаційні ліси – 72 %,
захисні ліси займають близько 18 %
площ, рекреаційно-оздоровчі – 6 %, ліси
природоохоронного, наукового, історикокультурного призначення – 4 % (рис. 1).
Укриті лісовою рослинністю ділянки
охоплюють близько 86 % площі лісового
фонду.
Ліси
рекреац
ійного
признач
ення
6%

Категорії лісу

Ліси
захисні природо
ліси охоронн
18%
ого,
науково
го,
істори…

Експлуат
аційні
ліси
72%

Рис. 1. Розподіл лісових площ ЖОКАП
за категоріями лісів
За групами порід переважають по
площі м’яколистяні та хвойні породи, які
займають відповідно 46 % та 44 % від
площ покритих лісом ділянок (рис. 2).
Частка твердолистяних є незначна – 10 %.
Серед порід левову частку займає сосна

Трофотопи
А
В
С
D
Всього:
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звичайна – близько 44 %. Також значні
площі займає береза повисла (28 %),
вільха чорна (17 %) і дуб звичайний (8 %).

Рис. 2. Розподіл площ лісового фонду за
переважанням груп порід
Серед зазначених порід найвищою
продуктивністю відзначаються соснові
(середній клас бонітету І,4) та березові
деревостани (І,7).
Породний склад і продуктивність
переважаючих деревних порід обумовлені
типологічною
структурою
лісових
територій підприємств (табл. 2). Найбільш
розповсюдженими трофотопами є субори
(69,5%), досить великі площі на півночі
області займають бори (21%), у південній
та центральній частині області чималі
площі зайняті сугрудами (9,4%), груди
фактично не представлені у типологічній
структурі лісів підприємств, трапляються
ділянки у даних трофотопах спорадично,
частка їх становить лише близько 0,1%. В
суборах переважають вологі і свіжі
гігротопи (35% та 29 % відповідно), у
борах – свіжі (14 %), у сугрудах – вологі
(6 %).

Таблиця 2. Характеристика лісорослинних умов
Гігротопи
1
2
3
4
5
2.3
14.1
3.7
0.7
0.2
0.1
28.8
34.9
5.1
0.6
–
3.4
5.9
0.1
0.02
–
_
_
0.1
0.03
2.4
46.4
44.5
5.9
0.8

Разом
21.0
69.5
9.4
0.1
100
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Вікова
структура
лісів
нерівномірна. На молодняки припадає
21%, середньовікові насадження – 49%,
пристигаючі – 23%, стиглі і перестиглі
деревостани – 7% укритих лісом ділянок.

Рис. 3. Вікова структура вкритих
лісовою рослинністю площ
З-поміж
підприємств
підпорядкованих «Житомироблагроліс»
найбільші обсяги лісозаготівлі за минулий
рік були в ДП «Малинський лісгосп
АПК», «Коростишівський лісгосп АПК» і
«Словечанський лісгосп АПК» - близько
90, 80 та 64 тис. м3, найменші – в ДП
«Радомишльський лісгосп АПК» (близько
30 тис. м3). Від рубок головного
користування,
у
середньому,
по
підприємствах заготовлюється близько 36
% ліквідної деревини від загального
обсягу. Найбільша частка деревини
заготовленої від рубок формування і
оздоровлення лісів за минулий рік була
відмічена в ДП «Радомишльський лісгосп

АПК» і «Коростишівський лісгосп АПК»
(близько 89 %та 83% відповідно).
Аналізуючи обсяги природного та
штучного лісовідновлення за 2014 рік,
слід відмітити досить значну частку
зрубів, які заліснюються природним
способом – близько 40 %. Загальна площа
зрубів, де проведено лісовідновлення по
підприємствах «Житомироблагроліс» за
минулий рік становить майже 2,1 тис. га.
Слід відмітити, що в залежності від типу
лісорослинних умов та породного складу,
частка
природного
відновлення
у
загальному обсязі лісовідновлення дуже
варіює.
Наприклад
у
ДП
«Радомишльський лісгосп АПК» під
природне поновлення залишають близько
5 % ділянок лісокультурного фонду,
натомість в ДП «Олевський лісгосп АПК»
частка природного поновлення становить
близько 67% від загального обсягу
лісовідновлення.
Висновки.
Підсумовуючи
вищезазначене, слід відмітити, що загалом
умови для ведення лісового господарства
у
підприємствах
підпорядкованих
«Житомироблагроліс»
є
сприятливі
умови, про що свідчить типологічна
структура
підприємства.
Невтішним
фактом є досить великі обсяги деревини,
що заготовлюється від проміжного
користування, у переважній більшості від
санітарних рубок. Однією з причин
великих обсягів санітарних рубок є
незадовільний санітарний стан насаджень,
особливо у госпсекції сосни звичайної у
вогнищах кореневої губки.

*Науковий керівник – Турко В.М., к.с-г.н., доцент

УДК 632:635.21
ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ СОРТОЗРАЗКІВ КАРТОПЛІ ДО ЧОРНОЇ НІЖКИ І
МОКРОЇ ГНИЛІ
В. М. Положенець, д.с.-г.н., професор, Л. В. Немерицька, к.б.н., доцент,
І.А. Журавська, к.с.-г.н.
Житомирський національний агроекологічний університет
Постановка проблеми. В останні час вегетації та загнивання бульб при
роки в Україні велику небезпеку для зберіганні [5]. Розвиток гнилей особливо
галузі картоплярства становлять збудники активізується масовим застосуванням
хвороб бактеріального походження, які механізації при вирощуванні картоплі, що
спричиняють захворювання рослин під
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викликає механічні пошкодження бульб
та наступний розвиток на них гнилей [1].
Доведено, що при взаємодії рослингосподаря з патогеном в окремих органах
картоплі із значним вмістом вуглеводів і
води проходять складні фізіологобіохімічні процеси, які призводять до
в’янення стебел і загнивання бульб [4].
Внаслідок еволюційної мінливості та
пристосування збудників хвороб до
рослини-господаря в різних умовах
з’являються нові види й штами шкідливих
мікроорганізмів, що значно ускладнює їх
контроль при оцінці резистентності в
агроценозах.
Матеріали і методика досліджень.
Оцінку вихідного та
селекційного
матеріалу картоплі на стійкість проти
мокрої гнилі і чорної ніжки проводили
методами зараження бульб, вирізаних із
бульб пластирів і стебел.
Мокру гниль і чорну ніжку бульб
спричиняють бактерії Pect. carotovorum

№ з/п
1
2
3
4
5
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subsp. carotovorum і Pect. carotovorum
subsp. atrosepticum.
При методі зараження цілих бульб
оцінку стійкості сортозразків картоплі
проводили в осінньо-зимовий період.
Перед зараженням бульби кожного зразка
прогрівали 3–5 днів при температурі 18–
20 оС, а потім в столонну частину кожної
бульби
вводили
шприцом
з
модифікованою голкою на глибину 15 мм,
0,2 мм бактеріальної суспензії в
концентрації бактерій 106 конідій /мм [2].
Заражені бульби кожного зразка клали в
поліетиленовий пакет, вистелений з
середини зволоженим фільтрувальним
папером (для створення вологості,
близької до 100 % і тримали 5 діб в
інкубаційній камері при температурі
22–25 оС, після чого проводили оцінку
ступеня ураження бульб кожного зразка
мокрою гниллю та стійкості до неї за 9-ти
бальною шкалою, де бал 1 має
максимальну ступінь ураження, а бал 9 –
мінімальну (табл. 1).

Таблиця 1. Шкала оцінки ураження бульб мокрою гниллю
Уражених бульб в
Шкала оцінки в балах
Ступінь стійкості
зразку, %
(9-ти бальна)
0-10,0
9
відносно стійкі
10,1-20,0
7
середньо стійкі
слабо схильні до
20,1-40,0
5
ураження
схильні до
40,1-60,0
3
ураження
дуже схильні до
60,0
1
ураження

При методі зараження вилучених з
бульб пластирів з кожного сортозразка
брали 4–5 бульб середнього розміру,
промивали водою та розрізали на
20 пластирів товщиною до 1 см та
діаметром цілої бульби, які розкладали на
скло розміром 25х35 см, вистелене
зволоженим фільтрувальним папером.
Пластирі заражали, вводячи в середину
кожного з них медичним шприцом
0,1 мм бактеріальної суспензії з
концентрацією 106 [3].
Таких 2–3 скла з зараженими

пластирями сортозразків укладали одно
на одне та клали зверху скло без
пластирів, вистеляючи верхні та середні
скла знизу зволоженим фільтрувальним
папером та прокладаючи між ними на
краях
дерев’яні
кубики
розміром
1,5х1,5х1,5 см [6]. Ці зложені разом скла з
пластирями
заражених
сортозразків,
поміщали в поліетиленовий пакет і
тримали 2 доби в інкубаційній камері при
температурі 22–25 оС, після чого
проводили оцінку ступеня ураження
пластирів згідно шкали (табл. 2).
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Таблиця 2. Шкала оцінки ступеня ураження мокрою гниллю вилучених з
бульб картоплі пластирів та стійкості зразків до неї
Ураження бульб в зразку, Шкала оцінки в балах
№ з/п
Ступінь стійкості
%
(9-ти бальна)
1
0-10,0
9
відносно стійкі
2
10,1-20,0
7
середньо стійкі
слабо схильні до
3
20,1-40,0
5
ураження
4
40,1-60,0
3
схильні до ураження
дуже схильні до
5
60,0
1
ураження
При методі зараження стебел
чорною ніжкою оцінку сортозразків
картоплі на стійкість проти чорної ніжки
проводили, коли рослини досягали
височини 18–20см, але не пізніше фази
бутонізації. В цей період вони найбільш
схильні до ураження збудниками м’яких
гнилей [7]. Від кожного сортозразка
зрізали
по
5 стебел, які заражали шляхом введення в
них медичним шприцом на височині 5 см
від зрізу 0,1 мл бактеріальної суспензії
вірулентних штамів збудників Pect.
carotovorum subsp. carotovorum і Pect.
carotovorum
subsp.
atrosepticum
в
концентрації 106, а в контрольні стебла
вводили стерильну воду та клали в
целофанові пакети, вистелені зсередини
зволоженим фільтрувальним папером.
Через три доби на четверту проводили
оцінку ступеня ураження стебел кожного
зразка чорною ніжкою за 9-ти бальною
шкалою, де бал 1 – максимальне ураження
стебел, а бал 9 – манімальне.
Результати
досліджень.
Розпочинаючи селекцію картоплі на
стійкість проти мокрої гнилі, ми перш за
все поставили перед собою завдання
вияснити
можливість
одержання
резистентних форм за допомогою різних
типів схрещування високоврожайних
сортів із стійкими до цього патогену
формами.
Для цього впродовж 2011–2014 рр.
нами було проведено випробування і
оцінка на стійкість проти мокрої гнилі
серед 230 сортозразків картоплі різного
походження та одержання схрещування
гібридів.
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Випробування й оцінку проводили
лабораторним методом, заражаючи цілі
бульби вірулентними штамами збудників
Pect. carotovorum subsp. carotovorum і
Pect. carotovorum subsp. atrosepticum
медичним шприцем та витримуючи їх в
інкубаційній камері. Облік ураження та
оцінку стійкості проти нього проводили за
дев’ятибальною шкалою (бал 1 –
максимальна ступінь ураження при
низькій стійкості, бал 9 – мінімальне
ураження при високій ступені стійкості). З
покоління кожної комбінації схрещування
на стійкість до мокрої гнилі аналізували
не менше 100 генотипів.
Нашими
дослідженнями
встановлено, що відносно стійкі гібриди
можна одержати лише тоді, коли до
гібридизації
залучаються
батьківські
форми з високим рівнем стійкості.
Стійкість гібридного покоління проти
мокрої гнилі зростала лише тоді, коли
обидві батьківські форми були стійкими
проти неї (табл. 3).
Так, при схрещуванні двох відносно
стійких проти мокрої гнилі сортів
картоплі Серпанок та Слов’янка ступінь
стійкості яких при штучному зараженні
збудником становить 7 балів, гібридне
покоління мало середню стійкість 5,7
бала, в тому числі 35 % гібридів мали
стійкість 7 балів.
При схрещуванні відносно стійкого
сорту Серпанок з нестійким гібридом 404с/72 середня стійкість гібридного
покоління проти мокрої гнилі становила
5,7 бала і лише 11 % гібридів мали
стійкість до неї 7 балів.
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Таблиця 3. Стійкість гібридного покоління проти мокрої гнилі залежно від
резистентності батьківських форм (2011–2014 рр.)
Ступінь стійкості проти мокрої гнилі в балах
(за 9-ти бальною шкалою)
Номер
Батьківські
батьківських форм
гібридного покоління
гібридного
d
форми
середній
із
покоління
♀
♂
бал
стійкістю
стійкості
7 балів
Серпанок х
77.602
7
7
5,7 ± 0,07
35
0
Слов’янка
Серпанок х
77.588
7
3
5,0 ± 0,08
15
0,7 ± 0,13
40-4с/72
Серпанок х
77.604
7
2
4,7 ± 0,6
11
1,0 ± 0,15
Тетерів
Тетерів х
77.624
7
3
2,6 ± 0,10
0
3,1 ± 0,12
40-4с/72
При схрещуванні двох нестійких балами стійкості, в той час як стійкі
батьківських форм – сорту Тетерів і стандарти мали середню стійкість 6,5
гібрида 40-4с/72 середня стійкість бала.
гібридного покоління при штучному його
У наших дослідженнях ми також
зараженні становила 2,6 бали і в ньому вивчали ступінь стійкості до мокрої гнилі
були зовсім відсутні форми з відносною рослин-регенерантів, одержаних in vitro із
стійкістю проти мокрої бактеріальної протопластів і пиляків картоплі, та
гнилі 7 балів.
відбирали з них відносно стійкі до цього
У результаті
використання
в захворювання форми. З 2011–2014 рр.
селекційному процесі відносно стійких нами випробувано на стійкість проти
батьківських форм нами виведені нові мокрої гнилі 122 регенеранти та виділено
сорти картоплі, які характеризуються серед них форми з вищим ступенем
значною стійкістю проти мокрої гнилі – стійкості до ураження мокрою гниллю,
Бородянська рожева, Українська рожева, ніж у вихідних форм (табл. 4).
Світанок київський, Луговська з 6–7
Таблиця 4. Стійкість проти мокрої гнилі рослин-регенерантів із протопластів
та пиляків картоплі в порівнянні з ступенем резистентності вихідних форм (2011–
2014 рр.)
Ступінь стійкості до мокрої гнилі в
балах за 9-ти бальною шкалою
Сорти, з
Кількість
яких
Коефіцієнт Дисрослин-регенерантів
рослинодержано
варіації
персія
регенерантів вихідних середній % рослин з
регенеранти
форм
бал
стійкістю 7
стійкості
балів
Слов’янка
48
5-6
5,6 ± 0,15
64,5
14,7
0,81
Серпанок
23
6-7
4,3 ± 0,23
17,4
31,9
1,40
Особливо ефективним був відбір
стійких до мокрої гнилі регенерантів із
протопластів і пиляків сорту Слов’янка.
При 5–6 балах стійкості цього сорту до
мокрої гнилі число одержаних від нього
регенерантів із стійкістю 7 балів
становило 64,5 % від загального їх числа.
А сорт Серпанок, хоча мав таку ж і навіть

трохи вищу стійкість до мокрої гнилі (6–7
балів), зате лише 17,4 % одержаних від
нього регенерантів мали 7 балів стійкості
до мокрої гнилі.
Все це слід врахувати в подальшій
роботі по клітинній селекції на стійкість
проти
збудників
хвороб
різного
патологічного походження.
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поколінні стійкі генотипи повністю
Висновки:
1. Стійкість гібридного покоління проти
відсутні.
мокрої гнилі зростає, якщо обидві
2. За допомогою клітинної селекції
батьківські форми стійкі проти цієї
одержані рослини-регенеранти (83.102р,
хвороби. Коли ж одна із них нестійка, то
83.109р), які характеризуються поряд з
в їх поколінні стійких гібридів буває
господарсько-цінними
ознаками,
мало, а при використанні двох нестійких
значною стійкістю проти мокрої гнилі.
батьківських
форм
в
гібридному
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УДК 332.3 (504.61)
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗЕМЕЛЬ У
КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Приходько М. М., доктор географічних наук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Постановка задачі. Земля (земельні
ресурси)
одночасно
із
функцією
просторового базису виконують функцію
засобу
праці,
слугуючи
основою
виробництва продуктів харчування та
сировини
для
різних
галузей
промисловості. Раціональне використання
і
охорона
земель
є
запорукою
продовольчої, економічної, екологічної та
національної
безпеки.
Використання
земель повинно забезпечити виробництво
економічно доцільної кількості продукції
при збереженні та відновленні природного
середовища і досягненні екологічної
безпеки
території.
Тому вивчення
сучасного стану використання земель та їх
екологічної
безпеки
є
актуальним
завданням, у тому числі і в Карпатському
регіоні України.

Житомир – 2016

Елементи новизни. Полягають в
обгрунтуванні принципів екологічної
безпеки земель та необхідності зміни
парадигми методології і технології
розроблення проектів землеустрою.
Методологія
досліджень.
Дослідження проведені із застосуванням
системного і факторного аналізу, суть
яких полягає у вивченні структурнофункціональної організації використання
земель та параметрів, які визначають їх
екологічну безпеку.
Виклад
основного
матеріалу.
Основними
принципами
державної
політики у сфері землекористування є:
1) пріоритет екологічної безпеки земель;
2) відшкодування збитків, заподіяних
порушенням законодавства України про
охорону
земель;
3) нормування
і
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обмеження
впливу
господарської екологічні ризики, зберігається здатність
діяльності на земельні ресурси. Способи і виконувати тепер і в майбутньому
типи
землекористування
повинні економічні, екологічні і соціальні функції
забезпечувати
використання
земель [1].
різного цільового призначення таким
Зміна земельного законодавства і
чином і з такою інтенсивністю, за якого земельна реформа зумовили зміни у
зберігається біотичне та ландшафтне структурі категорій земель і розподілі їх
різноманіття,
рівень
продуктивності за
землевласниками
і
геосистем, здатність природних геосистем землекористувачами. Структура категорій
до
самовідновлення,
а
також земель у Карпатському регіоні України
забезпечується екологічна безпека земель приведена в таблиці 1.
– такий їх стан, за якого не виникають
Таблиця 1. Категорії земель у Карпатському регіоні України, тис. га
Категорії земель
Загальна площа,
у т. ч.:
Землі
сільськогосподарського
призначення,
із них:
с/г угіддя
рілля
багаторічні
насадження
перелоги
сіножаті
пасовища
Землі лісогосподарського
призначення
Землі водного
фонду
Землі житлової та
громадської
забудови

У тому числі:
ІваноЛьвівська
Франківська
область
область

Всього

Закарпатська
область

5660,7

1275,2

1392,7

2483,1

809,6

2892,9

470,2

645,8

1294,1

482,8

2818,9
1720,1

451,6
199,8

631,2
390,9

1265,5
796,4

470,6
333,0

94,4

26,9

16,2

23,0

28,3

12,7
406,8
585,0

–
94,8
130,1

12,0
83,3
128,8

0,7
187,7
257,7

–
41,0
68,4

2282,7

724,1

636,6

663,9

258,1

103,5

18,3

23,8

42,8

18,6

259,7

46,6

62,0

111,7

39,4

Сільськогосподарські
угіддя
у
структурі земель займають 2 818,9 тис. га
(49,7% від площі регіону), а розораність
території становить 30,3%. Найбільша
частка
сільськогосподарських
угідь
(58,0%) та розораність території (41,0%) –
у Чернівецькій
області, найменша
(відповідно, 35,4% і 15,7%) – у
Закарпатській області. У структурі
сільськогосподарських угідь в усіх
областях досліджуваного регіону домінує
рілля. Найбільша частка ріллі характерна
для Чернівецької (70,7%), а найменша
(44,2%) – для Закарпатської областей.
Земельна реформа змінила, як
структуру
землевласників
і

Чернівецька
область

землекористувачів, так і особливості
розподілу сільськогосподарських угідь
між ними. Якщо до 1991 року переважна
частина сільськогосподарських угідь була
в користуванні сільськогосподарських
підприємств, то станом на 1.01.15 р. у
Карпатському регіоні України близько
71,0% від усіх сільськогосподарських
угідь передано у власність і користування
громадян. У власності і користуванні
трьох
категорій
землевласників
і
землекористувачів (сільськогосподарські
підприємства, громадяни, землі запасу) є
від 96,5% у Закарпатській до 98,0% у
Чернівецькій
областях
усіх
сільськогосподарських угідь.
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До 1991 р. сільськогосподарські
підприємства мали в користуванні не
менше 2,0 тис. га земель [2], що дозволяло
впроваджувати
сівозміни,
вести
багатогалузеве господарство. Утворення
внаслідок земельної реформи значної
кількості
землевласників
і
землекористувачів (більше 3,8 млн)
призвело до подрібнення земельного
фонду, що перешкоджає ефективному
землекористуванню,
використанню
сучасних
технологій
і
техніки,
впровадженню
сівозмін
і
системи
удобрення грунтів, наслідками чого є
зниження рівня екологічної безпеки
земель
сільськогосподарського
призначення, зменшення урожайності
сільськогосподарських
культур
і
деградація земель.
Незважаючи на існування різних
форм власності на землю, основна роль у
виробництві
сільськогосподарської
продукції
буде
належати
агропромисловим
формуванням
(підприємствам)
і
фермерським
господарствам з площею не менше 23 тис. га сільськогосподарських угідь.
Тому, з метою підвищення ефективності
використання
земель
сільськогосподарського призначення та їх
екологічної
безпеки,
необхідно
забезпечити їх консолідацію, що зумовить
підвищення інвестиційної привабливості
та покращення показників урожайності
сільськогосподарських культур.
Значну екологічну небезпеку в
Карпатському регіоні України становить
зменшення
площі
земель
лісогосподарського призначення, оскільки
ліси є основним стабілізуючим елементом
у ландшафті. Лісистість рівнинних
територій у досліджуваному регіоні
знижена до критичної і коливається в
межах 4-18%, передгірних – 24-37%,
гірських
–
55-66%.
Характерною
особливістю лісів передгірних і рівнинних
районів
є
низька
питома
вага
водоохоронних і протиерозійних лісів, що
не відповідає ерозійному потенціалу
території і густоті гідрографічної мережі.
Ліси мають переважно острівну форму,
розмішені нерівномірно і, як правило, на
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верхніх частинах схилів та на вододілах.
Жоден із басейнів рік не має цілісної
системи захисних лісових насаджень.
Існуючі способи лісокористування і
лісовідновлення недостатньо враховують
екологічні і біологічні властивості лісу.
Тому необхідна докорінна зміна політики
в управлінні лісами, оскільки існуюча
система ведення лісового господарства не
відповідає екологічному імперативу, не
орієнтована на збереження і відновлення
біорізноманіття, стале (невиснажливе)
лісокористування та екологічну безпеку
земель лісогосподарського призначення.
Порушення
у
процесі
землекористування екологічного балансу
в структурі угідь, застосування на
схилових
землях
прямолінійної
організації
території,
недооцінка
меліоративних функцій лісів та існуючих
між
компонентами
ландшафту
функціональних
взаємозв’язків
і
взаємозалежностей
обумовили
виникнення і розвиток у Карпатському
регіоні України екологічних ризиків,
основними серед яких є: 1) активізація
негативних екзогенних процесів (водна
ерозія, зсуви, селі, руйнування берегів
річок); 2) деградація і зниження
родючості грунтів; 3) значне зменшення
водоакумулюючої
ємності
території,
непродуктивні втрати води внаслідок
збільшення поверхневого стоку; 4)
формування катастрофічних паводків і
обміління річок у меженні періоди; 5)
замулювання і зникнення малих річок; 6)
забруднення
природних
вод
агрохімікатами і деградація водних
екосистем.
У зв’язку з цим, землекористування
повинно
забезпечувати
ефективне
використання, відновлення і охорону
основних багатств Карпатського регіону –
земельних, водних і лісових ресурсів.
Пріоритетами при розробленні стратегії
економічного розвитку повинні бути
максимальна екологізація усіх галузей
виробництва, досягнення найбільшої
віддачі з одиниці використаного ресурсу,
його відновлення і охорона у процесі
використання.
Виникає
необхідність
обґрунтування
методів
ведення
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господарства,
які
побудовані
на
принципах
збалансованого
ресурсокористування, реконструкції та
оптимізації ландшафтів за басейновим
принципом.
Басейново-ландшафтний
принцип
ведення
господарства
передбачений Водним кодексом України,
Водною Рамковою Директивою ЄС
(Директива № 2000/60 ЄС), Європейською
ландшафтною конвенцією (Флоренція,
2000). Суть його полягає у формуванні в
межах річкового басейну просторової
структури
із
збалансованим
співвідношенням угідь (лісів, лук, ріллі,
водних угідь, урбанізованих і заповідних
територій) до величини заданого рівня
лісистості,
лукопасовищного
використання і розораності, а також
оптимізацію їх параметрів і просторового
розміщення, які б відповідали ємності і
особливостям неоднорідності ландшафту,
його стійкості до антропогенного впливу
[1].
Оптимізація ландшафтів повинна
здійснюватися шляхом цілеспрямованого
управління процесами і явищами, яке
забезпечує
створення
екологічно
безпечних «конструкцій» геосистем на
основі раціональної організації території,
вибору оптимальних форм і видів
господарювання, формування складної
(мозаїчної)
просторової
структури
територій. Реконструкція агроландшафтів
та їх оптимізація забезпечується шляхом
формування в межах певної території
(сільської/селищної
ради,
річкового
басейну) адаптованих до ландшафтних
умов біоінженерних систем [3].
Земельне законодавство України,
яке
регулює
відносини
щодо
використання
і
охорони
земель,
передбачає
обов’язкове
проведення
землеустрою. Проекти землеустрою є
земельно-кадастровими документами, які
визначають цільове використання земель.
Згідно статті 20 Закону України «Про
землеустрій»,
землеустрій
території
повинен проводитися в обов’язковому
порядку, незалежно від форм власності на
землю.
Без
проектів
землеустрою
використання земель повинно бути
заборонено.
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Законом України «Про землеустрій»
розроблення
проектів
землеустрою
передбачено
тільки
для
земель
сільськогосподарського призначення. У
зв’язку з цим необхідна нова парадигма
організації землекористування в основі
якої
лежать: раціональна, науково
обгрунтована диференціація земель за
цільовим
призначенням;
екологічна
безпека
території;
застосування
природоохоронних технологій; сталий
соціально-економічний
розвиток
території. Ця парадигма передбачає
системний підхід до виділення категорій
земель і пов’язаних з ними видів
природокористування
(аграрне,
лісогосподарське,
водогосподарське,
промислове, рекреаційно-туристичне та
ін.), зон розселення, розміщення об’єктів
виробничої та соціальної інфраструктур.
Це
вимагає
кардинальної
зміни
методології, методики і технології
розроблення
проектів
землеустрою.
Проекти
землеустрою
повинні
розроблятися для усіх категорій земель у
складі Генерального проекту землеустрою
території (сільської ради, річкового
басейну).
Обгрунтовані
в
Генеральному
проекті
землеустрою
заходи,
які
передбачають
пріоритетність
вимог
екологічної безпеки у використанні
земель різного цільового призначення,
забезпечення захисту земель від ерозії,
збереження і підвищення родючості
грунтів та інші заходи щодо запобігання
негативного антропогенного впливу на
земельні
ділянки
і
навколишнє
середовище повинні бути обов’язковими
елементами процесу виробництва і
здійснюватися всіма землекористувачами
незалежно від форм власності [3]. Ця
вимога передбачена Земельним кодексом
України (статті 10, 12, 20, 91), Законами
України «Про землеустрій» (статті 19, 20),
«Про охорону земель» (статті 3, 35),
Водним кодексом України (статті 13, 80,
81)
та
іншими
нормативними
документами і рівноцінна тим, які
ставляться
перед
промисловими
підприємствами щодо попередження
негативного впливу на навколишнє
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середовище.
зв’язування цієї кількості СО2 площу лісів
Структура категорій земель повинна різного цільового призначення необхідно
формуватися тільки на основі проектів збільшити на 1,2 млн га; 5) створюється
землеустрою
території ресурсна база для розвитку нового виду
сільських/селищних
рад,
в
яких економічної діяльності – біоенергетика,
обгрунтована специфіка та інтенсивність основою якої буде мережа мінібіо ТЕС,
використання
земель
для
ведення що працюють на альтернативному
багатоукладного
господарства відновлюваному
біотичному
паливі
(промислового,
лісового,
аграрного, (біомаса з «енергетичних плантацій»,
водного,
туристично-рекреаційного), дрова, відходи переробки деревини та ін.);
перспективні напрями розвитку поселень 6) підвищаться
естетичність
та
та
інфраструктури
(дороги,
місця рекреаційно-туристична
привабливість
відпочинку та ін.), передбачена система території.
необхідних
меліоративних
і
Висновки.
Багатоплановість
природоохоронних
заходів,
що використання
землі,
як
об’єкта
забезпечують збалансоване використання господарської діяльності в Карпатському
та охорону земельних, водних, лісових та регіоні України, її обмеженість у просторі
інших природних ресурсів.
та
розвиток
екологічних
ризиків
Особливо важливим є збільшення зумовлюють необхідність екологічно
площі лісових геосистем до оптимального безпечного використання земель. Система
рівня. Еколого-економічна доцільність заходів, які забезпечують досягнення
збільшення площі лісів у Карпатському зазначеної
цілі,
повинна
бути
регіоні України обгрунтовується тим, що: обґрунтована у проектах землеустрою.
1) тут формується близько 90% від Подальше використання земель різного
загального об’єму стоку рік: Дністра, цільового призначення без проектів
Пруту,
Тиси;
лісові
геосистеми землеустрою призведе до негативних змін
забезпечують
формування
водних у навколишньому середовищі, зокрема:
ресурсів високої якості, рівномірний 1) деградації земель (погіршення їх
розподіл стоку води в часі, підвищують властивостей та екологічних функцій);
водність річок у меженні періоди; 2) незворотної втрати родючості грунтів;
2) зменшиться імовірність формування 3) вичерпання ресурсів поверхневих і
катастрофічних повеней, виникнення та підземних
вод;
4) зниження
розвитку ерозійних і зсувних процесів, продуктивності лісових і агрогеосистем;
руйнування
берегів
річок; 5) погіршення
умов
життєдіяльності
3) продуктивність лісових геосистем і людей. Наявність проектів землеустрою
вартість продукції з них (деревина, гриби, дасть можливість органам місцевого
ягоди)
значно
більші,
ніж
в самоврядування мати земельно-кадастрові
агрогеосистемах;
4) збільшиться матеріали щодо заходів, які повинні
депонування з атмосферного повітря здійснюватися усіма землевласниками і
вуглекислого
газу
(СО2);
у землекористувачами
та
здійснювати
досліджуваному
регіоні
щорічно контроль за їх виконанням.
викидається понад 12 млн тонн СО2; для
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УДК 504. 631
СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРОСФЕРИ ЗОНИ ВПЛИВУ
МІСТА РІВНЕ
Прищепа Алла Миколаївна
Національний інститут інженерів водного господарства та природокористування.
м. Рівне
Стратегічними завданнями нашої
країни в контексті її сталого розвитку є
формування
потужного,
конкуренто
спроможного
агропромислового
комплексу [1-6]. Як зазначають Хвесик
М.А., Тараріко О.Г., Юрчишин В.В.,
Клименко М.О.,Фурдичко О.І., Макаренко
Н.А., Балюк А.Д, Надточій П.П.,Рідей
Н.М.,
Ракоїд
О.О.
проблема
трансформації сільського господарства на
засадах сталого розвитку є надзвичайно
актуальним питанням сьогодення. Зміна
форм
власності
і
господарювання
супроводжуються значними змінами на
селі, котрі носять в певних складових
аграрної сфери критичний характер.
Зокрема це стосується питань сучасного
стану
та
використання
земельних
ресурсів,
охорони
родючості
та
призупинення
деградації
ґрунтів.
Вирішення
цих
нагальних
питань
обумовлено в першу чергу усвідомленням
ролі ґрунтового покриву в забезпеченні
екологічної та продовольчої безпеки будьякої
держави
та
її
регіонів.
Екологобезпечне використання земель є
однією з необхідних умов сталого
розвитку агросфери і суспільства в цілому
[6]. Сучасний кризовий стан земельних
ресурсів, погіршення екологічного стану
земель
інтенсивного
сільськогосподарського
використання,
падіння родючості ґрунтів та масштабне
поширення
ґрунтових деградаційних
процесів зумовлюють потребу істотних
змін у господарській діяльності людини та
природокористуванні. У зв’язку з цим,
надзвичайно важливим та актуальним є
застосування комплексного підходу до
оцінки
сучасного
стану
земель
сільськогосподарського призначення які
підлягають зачному техногенному впливу
як
промислових
обєктів,
так
і
урбанізованих систем.

Метою роботи є оцінити стан
земельних ресурсів агросфери
зони
впливу міста Рівне. Агросфера зони
впливу урбоситем (ЗВУ) – це просторова
історично сформована соціо-економікоекологічна система, яка функціонує в
межах території, що зазнає впливу
урбосистеми і характеризується певним
типом розвитку, ступенем використання
природних ресурсів, типом ланшафтнотериторіальних
комплексів
та
функціональними
взаємозв’язками.
Обєктом дослідження є зміни якісного
стану земельниз ресурсів агросфери зони
впливу
урбоекосистеми
м.
Рівне.
Предметом дослідження є показники, які
характеризують
стан
земель
сільськогосподарського призначення.
Методи дослідження. У дослідженні
використовували системний метод, який
враховує
взаємозалежність
між
агроекологічним
станом
земель
сільськогосподарського
призначення
і
природними та антропогенними чинниками
(функціональне використання земельних
угідь, техногенне забруднення). При
проведенні дослідження використовували
теоретичні методи: збору та опису фактів,
аналізу
(співставлення,
порівняння,
класифікації,
впорядкування,
систематизації), синтезу, експертної оцінки,
оптимізації. Для формалізації результатів
дослідження застосовано картографічний
метод.
Досліджувана
територія
розташована на північному заході країни.
Площа території, а саме семи районів:
Рівненського,
Костольського,
Гощанського,
Здолбунівського,
Дубенського,
Млинівського
та
Острозького становить 6,234тис.км² (31%
площі території Рівненської області).
Межа між зоною Полісся і Лісостепу в
досліджуваній
території
проходить
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вздовж північної границі суцільного
поширення лесових відкладів і проходить
через населені пункти: Клевань – Оржів Олександрія (Рівненський район) – Тучин
– Липки (Гощанський район) – Великі
Межиричі (Корецький район. У цілому
клімат є помірно-континентальним з
м’якою
зимою
і
теплим
літом.
Поширеними типами ґрунтів агросфери є
дерново-підзолисті,
опідзолені,
сірі,
дерново-оглеєні та болотні грунти, 60%
дерново-підзолистих ґрунтів інтенсивно
використовуються
в
сільськогосподарському
виробництві.
Дерново-середньо- і сильно підзолисті
глейові супіщані та суглинкові ґрунти
знаходяться на заході Костопільського
району і на півночі Гощанського району.
Дерново- підзолисті піщані та дерновослабопідзолисті глейові грунти розміщені
частково
по
всій
територій
Костопільського
району.
Темно-сірі
опідзолені та сірі опідзолені ґрунти
переважають
у
Гощанському,
Острозькому,
Здолбунівському,
Дубенському частково Рівненському та
Млинівському
районах.
Чорноземи
опідзолені знаходяться у центральній
частині Гощанського, Золбунівського,
частково Рівненського і на заході
Млинівського
районів. Чорноземи
неглибокі слабогумусовані та мало
гумусні знаходяться у північній частині
Острозького, східній частині Дубенського
і
частково
у
Рівненському
та
Гощанському районі. Лучні і чорноземно лучні ґрунти розташовані вздовж річок,
які
протікають
на
досліджуваній
території.
Площа земель
досліджуваної
території становить 682,228 тис.га, з них
442,177 тис.га використовуються у
сільськогосподарському виробництві та
складає 65% території. Природна складова
агросфери становить
близько 30%
території, під лісами, луками, водними
об’єктами
та
іншими
природними
об’єктами зайнято приблизно 184,207
тис.га. Агросфера вміщує 3 % забудованих
територій що становить 23,336 тис. га
земель.
Площі орних земель становлять
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50,13%.
Найбільше
таких
земель
зосереджено у Гощанському (66,6),
Млинівському (65,4%),
Рівненському
(56%),
Здолбунівському
(53%)
та
Дубенському (52,3%) районах (рис.).
Найменше
у
Острозькому
(49%),
Костопільському (34,5%) районах.
Головною ланкою агропромислового
комплексу агросфери ЗВУ є сільське
господарство, яке охоплює рослинництво,
яке представлене виробництвом зерна та
буряків
та
тваринництво,
що
представленеі
м’ясо-молочним
скотарством та створює сировинну базу
для
переробної
промисловості.
В
приміській зонах Рівного і Здолбунова
розвивається
приміське
сільське
господарство,
яке
спеціалізується
головним чином на виробництві овочевої і
м'ясо-молочної продукції.
У структурі валової продукції
сільського
господарства
галузь
тваринництва складає 38,6 %, що на 7 %
менше від середньообласного показника
(45%), рослинництва – 61,4%, що на 6,4 %
більше за середньо обласний показник
(55%). Питома вага виробництва валової
продукції сільського господарства районів
агросфери в загальному обсязі області
складає 49,2%. Такий малий відсоток
тваринництва створює умови низького
забезпечення досліджуваної території
найціннішим органічним добривом гноєм.
Аналіз
обсягів
виробництва
сільськогосподарської продукції показав,
що вони значно скоротилися в порівнянні
з 1990 роком.
Найвагоміші зміни
відбулися у тваринництві, для якого
характерне стрімке скорочення поголів’я
ВРХ та спад її продуктивності. За цей
період відслідковується певні зміни у
рослинництві, зокрема у структурі посівів,
зниженні
урожайності
сільськогосподарських
культур
та
збільшення
виробництва
окремих
культур, наприклад ріпаку (рис.1).
Таким чином, протягом останніх
років землеробство в агросфері ЗВУ
ведеться
при
від’ємному
балансі
органічної
речовини.
Щорічно
зменшується внесення органічних добрив,
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що пов’язане зі зменшеннях поголів’я
чисельності
худоби
в
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сільськогосподарських підприємствах.
.

Рис.1. Виробництво основних сільськогосподарських культур агросфери ЗВУ
Оцінку якісного стану ґрунтового
покриву агросфери урбоекосистеми м.
Рівне проводили за трьома агрегованими
показниками: стан екологічної стійкості
грунту, куди входить два базових
показника - це вміст гумусу і реакція
грунту, рН; рівень родючості грунту,
сюди відноситься вміст у грунті азоту,
фосфору і калію;санітарно-гігієнічний
стан грунту, до цього показника
відноситься щільність забруднення Цезієм
-137 та Стронцієм – 90, а також вміст у
ґрунті важких металів таких, як цинк,
ртуть, кадмій та свинець. Під час оцінки
якісного стану ґрунтового покриву
максимальні та мінімальні значення
базових показників було визначено згідно
з критеріями
та нормативними
показниками
придатності
сільськогосподарських угідь вимогам
спеціальних сировинних зон [7,8]
Проаналізуємо окремі агреговані
показники. Дослідження змін вмісту
лужногідролізованого азоту в орних
грунтах
агросфери показали різке
зниження цього показника до 8 туру

агрохімічного обстеження, та незначне
підвищення у ІХ турі обстеження. Слід
зазначити, що грунти агросфери ЗВУ не в
повній мірі забезпечені азотом. Дані
агрохімічного
обстеження
ґрунтів
вказують
на
зменшення
його
забезпеченості рухомим фосфором та
обмінним калієм [9].
Нами проведена оцінка рівня
родючості ґрунту агросфери за 8 та 9 тури
обстеження. Визначено, що ґрунти за цим
показником є обмежено придатними для
сировинних зон. Встановлено, що на
значній території рівень родючості
покращився, разом з тим 3 сільських ради
Костопільського району знаходяться у
критичному стані. Аналіз результатів
агрохімічного
обстеження
ґрунтів
показав, що вміст гумусу з роками
зменшується, а кислотність зростає.
Оцінюючи досліджувану територію за
ступенем придатності ми визначили, що
за вмістом гумусу більшість сільських
угідь відноситься до обмежено придатних
земель їхні показники коливаються в
діапазоні для зони Полісся, від 1,5 до 2,0
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%, а от для зони Лісостепу від 2 до 4 %.
Нами
розрахованих
та
оцінений
агрегований
показник
екологічної
стійкості ґрунту АЗУ за 8 та 9 тури
обстежень та встановлено, що на значній
території АЗВУ для
показників
екологічної стійкості ґрунту характерні
зміни у сторону зменшення, тобто
ситуація погіршується [10].
Дані
досліджень
вмісту
радіонуклідів у ґрунтах, проведених
центром „Облдержродючість”, свідчать,
що великомасштабних забруднень ґрунтів
радіонуклідами Цезієм-137 та Стронцієм 90 не виявлено. Зустрічаються поодинокі
випадки
перевищення
нормативів
забруднення ґрунту Стронцієм -90 у
Костопільському районі, це може бути
пов’язано з тим, що даний район межує з
районами, які постраждали внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС. Щодо

вмісту важких металів то за даними
досліджень ми визначили, що найгірша
ситуація у Рівненському, Здолбунівському
та Острозькому районі, зустрічається
також перевищення нормативних значень
у
Дубенському,
Костопільському,
Здолбунівському
та
Гощанському
районах. Вміст у ґрунтах важких металів
може пояснюватись тим, що на цих
території знаходиться велика кількість
доріг місцевого і загально державного
значення, які сполучають віддалені села
від районних центрів та обласного м.
Рівне;
розвиненою
промисловою
діяльністю досліджуваної території.
На основі агрегованих показників
розраховуємо інтегрований показник
якісного стану ґрунтів. Результати
розрахунків представлені у вигляді карт
(рис.2).

ЯКІСНИЙ СТАНУ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ АГРОСФЕРИ ЗВУ

Сприятливий стан
Задовільний стан

Критичний стан

8 тур агрохімічного обстеження

9 тур агрохімічного обстеження

Рис. 2. Карта-схема інтегрованого показника якісного стану ґрунтового покриву
агросфери ЗВУ
Проведемо аналіз якісного стану зниженням
його
родючості.
ґрунтового покрив за два останні тури Відслідковується значне погіршення стану
обстеження.
В
основному
ґрунти практично для всіх сільських рад
знаходяться у критичному стані, що адміністративних районів. Погіршився
зумовлено зростанням кислотності ґрунту, стан у таких радах Гощанського району:
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Бугринська , Воскодавська, Горбаківська,
Малятинська, Рясниківська, Симонівська
ці ради із задовільного стану перешли у
загрозливий стан. Погіршився стан у
таких
радах
Дубенського
району:
Берегівська, Плосківська і Рачинська ці
ради із задовільного стану перейшли у
загрозливий
стан.
Оцінюючи
інтегрований показник якісного стану
ґрунтового покриву Рівненського району
можна сказати, що за два тури обстеження
більшість
рад
залишаються
у
загрозливому стані це 22 ради із 26. У
задовільному стані залишаються ті ради,
які відносяться до зони Полісся це:
Жобринська,
Клеванська
і
Олександрійська.
А
от
у
Великоомелянсска
сільська рада із
задовільного
стану
перейшла
у
загрозливий. Покращився стан у таких
радах,
як
Гощанська,
Бабинська,
Криничківська ці ради із загрозливого
стану перейшли у задовільний стан, а от
Тучинська із задовільного стану перейшла
у сприятливий стан.
У Дубенському
районі покращився стан у таких радах, як
Варковицька, Птицька і Тараканівська. Ці
ради із загрозливого стану перейшли у
задовільний стан. Оціюючи інтегрований
показник якісного стану грунтового
покриву Костопільського району можна
сказати, що у 9 турі ситуація значно
погіршилась, ніж вона була у 8 турі.
Погіршився стан у таких радах:
Костопільська, Головинська, Гутянська,
Звіздівська, Злазненська, золотинська,
Маломидська, Мащанська, Пеньківська,
Постійненська, Яполотська. Не змінився
стан у таких радах, як Великомидська,
Великостидинська,
Деражненська,
Дюксинська,
Малолюбашанська,
Малостидинська,
Мирненська,
Підлужненська ці ради залишаються у
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задовільному стані. Покращився стан у
Пісківській раді вона із загрозливого
стану перейшла у задовільний. Оціюючи
інтегрований показник якісного стану
ґрунтового покриву Острозького району
можна сказати, що у 9 турі ситуація
покращилась, ніж вона була у 8 турі.
Покращився стан у таких радах, як
Вільбівненська,
Могилянівська,
Мощаницька, Новомалинська, Розвазька і
Сіянцівська. Не змінився стан у таких
радах, як
Острозька, Білашівська,
Бухарівська,
Верхівська,
Вілійська,
Грем’яцька, Кутянківська, Межиріцька,
Милятинська,
Новородчицька,
Оженинська, Плосківська, Почапківська,
Тесівська, Українська і Хорівська ці ради
залишаються у загрозливому стані.
Таким чином, за результатами
дослідження встановлено, що зміни
структури посівних площ, зменшення
внесення органічних добрив, посилений
тиск урбосистеми
формують значні
негативні процеси пов’язані із зниженням
якості ґрунтового покриву. Система
заходів спрямованих на покращення стану
ґрунтового покриву
повинна бути
направлена на впровадження комплексу
взаємопов'язаних
технічних,
організаційних,
технологічних,
господарських, екологічних та інших
заходів, що направлених на ефективне
використання земель, їх охорону і
підвищення родючості ґрунтів. Ці заходи
повинні передбачати повне використання
соломи, сидератів та інших залишків
побічної продукції, мінімізації обробітку
ґрунту, збільшення площ багаторічних
трав, оптимізації співвідношення в
сівозмінах просапних культур та культур
суцільного посіву, вапнування ґрунтів у
відповідних нормах.
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УДК 330.341.1
НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Ратошнюк Т.М., кандидат економічних наук, Ратошнюк В.І., кандидат
сільськогосподарських наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН України
Постановка
проблеми.
Використання землі супроводжується
перетворенням і зміною основних її
природних
первісних
властивостей,
виникненням нових. У сільському
господарстві ефективним є перетворення
земельних угідь у ріллю. Розорювання
площ, раніше
покритих трав'яною
рослинністю, зрошення в засушливих
регіонах та осушення боліт у зволожених
районах, збільшення внаслідок цього
площі
ріллі
сприяє
ефективному
зростанню
виробництва
сільськогосподарської
продукції
і
супроводжується
глибоким
перетворенням
навколишнього
середовища.
Нині особливо актуальними є
питання забезпечення високоефективного
екологобезпечного
використання
земельних ресурсів, обґрунтованої з
еколого-економічних позицій організації
території та в цілому виваженої державної
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земельної
політики.
Обґрунтування
ефективних заходів щодо охорони земель
полягає
в
екологічній
оптимізації
структури земельних угідь, поліпшенні
фізико-хімічних властивостей ґрунтового
покриву, запобіганні її забруднення.
Аналіз
останніх
досліджень.
Проблеми раціонального використання
земель та відносин, що виникають в
процесі
суспільного
виробництва,
постійно привертали увагу вчених. Серед
класиків їх вивченням займалися
Д.
Рікардо, К. Маркс, П.А. Столипін, М.І.
Туган-Барановський, О.В. Чаянов, О.М.
Енгельгардт, В.В. Докучаєв. Серед
сучасних науковців слід виділити В.А.
Борисову, В.Г. В’юна, В.В. Горлачук,
А.С. Даниленка, В.Я. Месель-Веселяка,
І.Р. Михасюк, П.Т. Саблука, В.М.
Трегобчука, А.Я. Сохнич, М.А. Хвесика,
А.М. Третяка, М.М. Федорова та ін. В
їхніх
працях
розроблені
методи
управління, практична реалізація заходів,

Збірник статей конференції
спрямованих на поліпшення використання
земель.
Мета
статті
–
визначення
ефективності використання земельних
ресурсів та шляхів їх раціонального
використання.
Предметом
є
теоретикометодологічні та практичні засади щодо
ефективного
й
екологобезпечного
використання земельних ресурсів
Об’єктом є процеси раціонального
використання земельних ресурсів.
Результати дослідження. В Україні
25 років тривають процеси трансформації
земельних відносин до умов ринкової
економіки. За цей час проведено
роздержавлення
сільськогосподарських
угідь та їх передача у приватну власність.
На
базі
колишніх
колективних
сільськогосподарських підприємств на
новій
організаційно-правовій
основі
створено агроформування ринкового
типу, а частина громадян змогли
розширити
особисті
селянські
господарства за рахунок приєднання до
них земельних часток (паїв) без утворення
юридичної особи.
Створення
реального
власника
земель, який би прагнув до раціонального,
екологобезпечного й ефективного їх
використання – було визнано ключовою
метою проведення земельної реформи, яка
бере свій початок з прийняттям
Постанови Верховної Ради Української
РСР „Про земельну реформу” № 563-XII
від 18.12.1990 р. Таким чином з 15
березня 1991 року усі землі були визнані
об'єктом земельної реформи. Однак,
радикальних змін у відношенні до землі,
як до національного багатства, та
формування
ефективних
власників
сільськогосподарських угідь, які були б
зацікавлені
у
раціональному
й
ефективному
їх
використанні,
не
відбулося. Сучасний стан земельних
відносин підвищує актуальність даного
питання та зумовлює необхідність
подальших
наукових
розвідок,
спрямованих
на
забезпечення
ефективного
й
екологобезпечного
використання
сільськогосподарських
угідь,
збереження
та
відтворення
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родючості
ґрунтів,
формування
відповідальності власників новостворених
агроформувань
за
раціональне
використання
та
охорону
земель
сільськогосподарського призначення.
Україна має потужний природноресурсний потенціал, необхідний для
розвитку й ефективного функціонування
аграрного сектору економіки та успішного
вирішення продовольчої проблеми як на
національному, так і на регіональному
рівнях. Однак нинішній етап розвитку
АПВ
характеризується
значною
інтенсифікацією
виробництва,
недотриманням
вимог
природоохоронного
законодавства,
недосконалістю економічного механізму
природокористування,
порушенням
технологій
вирощування
сільськогосподарських
культур,
що
збільшує
техногенно-антропогенне
навантаження на земельні й інші природні
ресурси країни та її окремих регіонів [1].
Тенденції
та
проблеми
раціонального
землекористування
сьогодення
визначаються
умовами
ринкової
економіки
та
соціальноекономічними
трансформаціями
і
вимагають розроблення й запровадження
кардинально
оновленого
механізму
інтегрованого управління земельними
ресурсами окремих регіонів та країни в
цілому. Економічний розвиток аграрної
сфери
залежить
від
ефективного
раціонального використання земельного
фонду, удосконалення наукових підходів
до оцінки його стану та вибору
оптимальної концепції і стратегії щодо
управління земельними ресурсами [2].
Проблема охорони та раціонального
використання земель є одним із
найважливіших завдань людства, бо 98%
продуктів харчування які споживає
людина,
отримуються
за
рахунок
обробітку землі. Агрокультурою людина
займається майже 10 тисячоліть. За цей
період у багатьох частинах планети
розквітали і гинули цивілізації, колись
квітучі краї перетворились на пустелі.
Низька
культура
землеробства
та
хижацька експлуатація земель призводили
до руйнування ґрунтів. Французькі вчені
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підрахували, що за весь історичний період
людство втратило близько 2 млрд га
родючих земель [3].
Аналіз
сучасного
стану
використання земельних ресурсів не
відповідає
вимогам
раціонального
землекористування,
оскільки
сільськогосподарські угіддя в Україні
характеризуються
великим ступенем
розораності. Так, у зоні Степу цей
показник сягає 81 %; у лісостеповій зоні
розораність сягає 82 %; у зоні Полісся 66 % [4]. У цілому по Україні
сільськогосподарські угіддя становлять
69,2 % від загальної площі земель, а
рівень розораності - майже 54 %. Такого
рівня розораності не має жодна розвинена
країна світу. Наприклад, у США
розораність складає 20 %, в Австралії 10,1 %, Великобританії - 35,5 % [5, 6].
В Україні щорічні втрати ґрунту
становлять близько 600 млн тонн, у тому
числі понад 20 млн. тонн гумусу; 0,5 млн.
тонн азоту; 0,4 млн. тонн фосфору і 0,7
млн. тонн калію. При цьому з одного
гектара втрачається 500-700 кг поживної
речовини, що в 2,3 рази більше, ніж
вноситься з добривами [5]. Це свідчить
про найвищий ступінь прояву ерозійних
процесів.
Тому
раціональне
землекористування
є
обов’язковою
складовою частиною комплексної системи
експлуатації та охорони природних
ресурсів. Нині спостерігаємо в Україні
негативну тенденцію різкого зниження
рівня гумусу (щорічне зниження на 0,5-0,6
т з 1 га). При цьому з одного гектара
втрачається
500-700
кг
поживної
речовини, що в 2,3 рази більше, ніж
вноситься з добривами [6]. Щорічні
втрати гумусу через мінералізацію та
ерозію ґрунтів становлять 32-33 млн т,
завдають понад 10 млрд грн збитків. Це
свідчить про найвищий ступінь прояву
ерозійних
процесів.
Інтенсивне
природокористування
та
техногенні
катастрофи
є
причиною
значного
хімічного навантаження на навколишнє
середовище. Забруднення радіонуклідами
під час аварії на ЧАЕС призвело до
різкого погіршення екологічного стану
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ґрунтів. Крім цього, негативними є
процеси виснаження ґрунтів через
інтенсивне використання орних земель і
незастосування сівозмін (менше 25%
господарств дотримуються сівозмін). В
Україні майже 20 млн га дефляційно
небезпечних і 12,8 млн га пошкоджених
водною ерозією ґрунтів.
Погіршення якісного стану земель і
зниження родючості ґрунтів зумовлюють
такі
причини:
надмірна
сільськогосподарська
освоєність
території,
висока
розораність
сільськогосподарських угідь, порушення
оптимального
співвідношення
між
різними
компонентами
природного
середовища,
порушення
великого
кругообігу речовин у природі; недостатнє
внесення в ґрунт органічних, мінеральних,
бактеріальних і грибкових добрив,
великий дисбаланс поживних речовин у
ньому, що склався в результаті значно
більшого їх виносу із орного шару
врожаєм польових культур порівняно з їх
надходженням в ґрунт з органічними
добривами;
надмірна
деградація
і
виснаження
ґрунтового
покриву,
інтенсивна водна і вітрова ерозія,
дефляція
берегів
на
крупних
водосховищах, великі сольові потоки в
горах; підтоплення і засолення значної
кількості земель у районах зрошення і
пересушення в районах осушення;
надмірна кислотність і засоленість
ґрунтів, погіршення їх фізико-хімічних
властивостей; зниження гумусомісткості
ґрунтового покриву, погіршення якісного
складу
земель
і
зниження
їх
продуктивності; надмірне радіоактивне та
промислове
забруднення
земельного
фонду.
Раціональне використання й охорона
земель - два взаємопов’язаних процеси,
спрямованих
на
підвищення
продуктивних
сил
землі.
Вони
передбачають: оптимізацію розподілу
земельного
фонду
між
галузями
народного господарства
і
якомога
ефективніше його використання у кожній
з них; оптимізацію структури окремих
видів земельних угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, сіножатей, пасовищ, лісів,
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земель під водою тощо) відповідно до
природно-економічних зон і районів;
розробку і впровадження раціональної
системи землеробства, яка включає
ґрунтозахисний обробіток, удобрення;
вапнування
кислих
та
гіпсування
засолених і солонцюватих грунтів,
технологію
вирощування
сільськогосподарських культур, систему
сівозмін тощо; осушення заболочених і
перезволожених земель та зрошення і
обводнення посушливих; запобігання
затопленню, підтопленню, заболоченню
земель, погіршенню їх фізико-хімічних
властивостей;
широке
використання
ґрунтових мікроорганізмів для створення
високородючих і стійких до ерозії грунтів;
розробку
і
впровадження
науково
обгрунтованої
системи
луківництва;
розробку і впровадження раціональної
системи розселення, забудови сільських
та міських населених пунктів, розміщення
каналів для перекидання води з
багатоводних у маловодні райони,
великих водосховищ, шляхів сполучення,
ліній електропередач, нафтогазопроводів;
розробку і впровадження екологоекономічної
оцінки
земель
та
використання
її
для
планування
розміщення
і
спеціалізації
сільськогосподарського
виробництва,
визначення обсягу державних закупівель
рослинницької і тваринницької продукції,
витрат на виробництво і доходності
сільськогосподарських
підприємств,
встановлення
правильних,
науково
обґрунтованих цін.
Отже, раціональне використання й
охорона земельних ресурсів включають
дві групи питань: 1) охорона, землі від
виснаження і підвищення її родючості економічна група; 2) охорона від
забруднення та його попередження екологічна група.
Сучасний
екологічний
стан
агрокосистем
України
потребує
скоординованих дій, щоб змінити цю
ситуацію, яка починає загрожувати
національній безпеці держави. Такі дії
можуть використати потенціал науковоісторичного
досвіду,
новітніх
напрацювань в сфері екології та
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агросфери, зміни в структурі і мотиваціях
суспільства. Слід також взяти до уваги
солідний інноваційний ресурс нових
міжнародних і національних документів в
сфері збалансованого розвитку та потреби
врахування
довкільних
аспектів
в
галузевій, соціальній та економічній
політиці. Ситуація аналізується новими
загрозами, пов’язаними із наростаючими
тенденціями
деградації
ґрунтів
та
можливим впливом змін клімату.
Широке коло економічних, правових
та організаційних питань необхідно
вирішувати для відтворення земельних
ресурсів, зокрема:
інвентаризація
земель,
що
використовуються не за призначенням;
створення
державного
реабілітаційного фонду земель;
впровадження
ґрунтозахисної
системи землеробства з контурномеліоративною організацією території;
- рекультивація порушених земель;
- поліпшення екологічного стану
зрошування земель;
- розробка науково обґрунтованих
критеріїв оцінки наслідків осушення
земель;
- встановлення рівнів забруднення
ґрунтів антропогенними викидами тощо.
Для
формування
збалансованої
системи
природокористування
в
сільському господарстві та забезпечення
розбудови екомережі, необхідно:
- провести науково-обґрунтовану
трансформацію
структури
сільськогосподарських земель з метою
формування
збалансованого
співвідношення
між
окремими
компонентами
агроекосистем
та
забезпечення екобезпеки і екорівноваги
території, зокрема, збільшити частку
сільськогосподарських
угідь
екстенсивного використання (сіножатей,
пасовищ)
відповідно
до
науковообґрунтованих показників;
- зменшити площі орних земель до
37-41% території шляхом виведення з
ріллі схилів крутизною понад 3 градуси,
земель водоохоронних зон, деградованих,
малопродуктивних
та
техногенно

Житомир – 2016

~158~
забруднених сільськогосподарських угідь,
із подальшою їх ренатуралізацією;
- розробити та запровадити елементи
контурно-меліоративної
системи
землекористування, розширити площі
полезахисних лісосмуг;
- створити нові та розширити площі
існуючих територій та об’єктів природнозаповідного
фонду
в
межах
сільськогосподарських угідь;
- створити умови для забезпечення
неперервності природних ділянок в межах
сільськогосподарських угідь;
- забезпечити підтримку розвитку
органічного землеробства;
- розробити порядок та запровадити
економічне стимулювання землевласників
та землекористувачів щодо ведення
екологічно
збалансованої
сільськогосподарської діяльності.
Заходи щодо покращення стану
природокористування та поліпшення
агродіяльності повинні передбачати:
створення
передумов
для
збалансованого розвитку агроекосистем та
призупинення негативних процесів, що
відбуваються в них;
впровадження
інтегрованого
підходу щодо управління природними
ресурсами в рамках сільськогосподарської
діяльності;
збереження
і
відтворення
біорозмаїття
та
біоресурсів
в
агроекосистемах;
- розроблення системи індикаторів
щодо оцінки стані біорізноманіття та
оптимізаційних моделей агроекосистем;
- підвищення рівня екологічної
освіти та інформованості сільського
населення щодо екологічних проблем
агросфери.
В сучасних умовах суспільний
розвиток має бути орієнтований на
експертну підтримку розроблення схем
екомереж (локальних, місцевих та вищого
рівня), адаптованих до конкретних умов,
які можуть стати основою для просторопланувальної діяльності. В свою чергу, це
дасть
можливість
забезпечити
збалансований та високопродуктивний
розвиток
агроекосистем,
покращити
якість природного середовища та умови
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життя людини. Впровадження екомережі
як інструменту невиснаженого розвитку
та збереження біорізноманіття передбачає
також системну оптимізацію економіки
природокористування
в
частині
визначення нормативів плати та порядку
стягнення й акумулювання платежів за
використання
природних
ресурсів,
адресність
надходжень
і
цільове
фінансування
заходів,
розрахунок
суспільних
вигод,
впровадження
системного підходу. Це дозволить
відновити
біогеоценотичний
покрив,
забезпечити чистоту води, землі, повітря
створити нові рекреаційні зони та зони
«зеленого» агрогосподарства, забезпечити
якість довкілля та життя населення.
Економічний ефект буде полягати у
запобіганні екокатастрофи в сфері
землекористування
з
подальшим
зменшенням
витрат
на
ліквідацію
негативних явищ в агроландшафтах,
відшкодування збитків та попередженні
втрат від зниження родючості ґрунтів,
позитивній зміні показників якості життя.
Висновки. Відтворення природного
ресурсного потенціалу АПК потребує
впровадження економічних методів та
елементів
регулювання
природокористування.
Ефективність
механізму раціонального використання та
відтворення природних ресурсів можна
досягти
в
результаті
поєднання
економічних та організаційних форм
господарювання,
спрямованих
на
досягнення єдиної мети – випуску
максимального обсягу продукції при
мінімальних
витратах
ресурсів
та
допустимого
впливу
на
природне
середовище.
Для успішного розв’язання сучасних
екологічних проблем, що мають місце у
сфері
сільськогосподарського
землекористування необхідно: розробити і
законодавчо затвердити державну та
регіональні програми щодо охорони
земель,
збереження
й
відтворення
родючості ґрунтів; підвищити рівень
фінансового забезпечення ґрунтозахисних
та природоохоронних заходів; посилити
відповідальність
землевласників
і
землекористувачів
за
недбале
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землекористування й налагодити дійовий впроваджувати ґрунтозахисну систему
економічний механізм їх стимулювання за землеробства з контурно-меліоративною
збереження та поліпшення екологічного організацією
території;
реалізувати
стану земель. Розв’язання поставленого регіональні програми захисту земель від
завдання є досить складним, оскільки вітрової і водної ерозії, які передбачають
вимагає запровадження єдиної державної відповідні заходи щодо запобігання
політики у сфері збереження, відтворення, процесу
деградації
біологічного
і
підвищення родючості ґрунтів, охорони ландшафтного різноманіття на землях
земель, раціонального їх використання й сільськогосподарського призначення з
зумовлює необхідність узгоджених дій урахуванням особливостей реформування
органів державної влади, місцевого земельних відносин. Позитивним явищем
самоврядування, землекористувачів і в охороні родючості земель є значне
наукової спільноти.
розширення площ під багаторічними
Для забезпечення стійкості та травами, сидератами та переведення
високої
продуктивності малопродуктивних орних земель в інші
сільськогосподарських земель необхідно види угідь.
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УДК 633.852:631.524
ПРОСО ПРУТОПОДІБНЕ (Panicum virgatum L.) – НОВА ЕНЕРГЕТИЧНА
РОСЛИНА В УКРАЇНІ
Рахметов Д.Б., Рахметова С.О., Фіщенко В.В.
Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України
Проблема
використання
альтернативних
джерел
енергії
з
відновлюваної сировини стає дедалі
актуальнішою для сучасного суспільства у
зв'язку з енергетичною кризою і
екологічним станом [1, 7-8]. Результати
досліджень свідчать, що рослини є
найефективнішими джерелами перетво-

рення енергії сонця шляхом фотосинтезу
у доступну людству форму енергії.
Важливим завданням є збереження та
збагачення різноманіття енергетичних
рослин, оптимізація їх продукційного
процесу
фітоценотичними,
інтродукційними,
біотехнологічними,
селекційними
методами,
розробка
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біотехнологічних
та
селекційногенетичних основ конструювання нових
енергетичних культур і поліпшення
існуючих для створення форм рослин із
заданими продукційними параметрами
[7].
Багато властивостей, які необхідні
для вирощування культур на біомасу,
характерні
для
деяких
видів
багаторічників. За останні роки в США
була проведена оцінка багаторічних трав в
якості
сировини
для
виробництва
біопалива. Серед них люцерна, слоняча
трава, пeннісетум червоний і просо
прутоподібне. Хоча жодна з цих рослин
не
може
претендувати
на
роль
універсальної біоенергетичної сировини,
кожна має потенційну можливість для
вирощування в певних регіонах при
дотриманні
спеціальної
агротехніки.
Міністерство енергетики США (USDOE)
після проведення порівняльного аналізу
декількох видів рослин визначило просо
прутоподібне як модельне джерело
біоенергії
серед
трав'янистих
багаторічних рослин [3].
В Україні попит на енергію з
відновлюваних джерел з кожним роком
зростає.
Збільшується
інтерес
до
вирощування та впровадження високопродуктивних трав'янистих рослин
таких, як види роду Panicum virgatum L.
тощо [4, 7-8].
Серед
нових
перспективних
енергетичних рослин на особливу увагу
заслуговує просо прутоподібне, яке в
природній флорі
зустрічається від
55°пн.ш. на півдні Канади в США і
Мексиці. Panicum virgatum є одним з
домінуючих видів центральних північноамериканських
прерій.
Високу
продуктивність багаторічної плантації
зберігає понад 10 років. На відміну від
кукурудзи, просо може зростати на бідних
поживними речовинами ґрунтах [12].
Panicum
virgatum
є
високопродуктивною
біоенергетичною
культурою з великим потенціалом
зростання у різних грунтово-кліматичних
умовах. Як енергетична рослина є цінним
джерелом цукрів, які використовуються
для виробництва біоетанолу [9-11, 13].

Житомир – 2016

Збірник статей конференції
У НБС ім.М.М.Гришка НАН
України
за
багаторічний
період
інтродукційної та селекційної роботи
створено
цінний
генофонд
проса
прутоподібного. Рослини різних форм
характеризуються
скоростиглістю,
посухостійкістю, високою урожайністю
насіння і фітомаси [6].
Новизна.
Вперше
в
умовах
північного
Лісостепу
України
інтродукований новий для України вид
рослин – просо прутоподібне (Panicum
virgatum). Зібраний цінний генофонд (13
зразків), створено сорт Зоряне, на який
отримано авторське свідоцтво та патент.
Встановлено
біологоморфологічні
особливості рослин, кількісні і якісні
показники сировини різних форм як цінне
джерело біопалива.
Мета роботи – оцінка та відбір
найцінніших створених генотипів проса
прутоподібного
з
підвищеними
кількісними і якісними показниками
сировини як джерело біопалива.
Об’єкт дослідження – процес
встановлення
продуктивного,
енергетичного
потенціалу
рослин,
створення сортів проса прутоподібного
для виробництва біопалива.
Предмет
дослідження
–
високопродуктивні форми та сорти проса
прутоподібного.
Методологія.
Дослідження
проведені в Національному ботанічному
саду ім. М.М.Гришка НАН України (НБС
ім.М.М.Гришка)
та
Дослідному
сільськогосподарському
виробництві
Інституту фізіології рослин та генетики
НАН України (ДСВ ІФРГ НАН України
“Глеваха”). Досліди закладали відповідно
до існуючих методик для Держсортмережі
і науково-дослідних установ тривалістю
від
трьох
до
шести
років
у
чотирьохкратному повторенні (Методика
полевого опыта, Б.А.Доспехов, 1986) [2].
Хімічні аналізи рослин проводили в
біохімічній лабораторії відділу нових
культур НБС ім. М.М.Гришка. Для
виявлення біологічної цінності надземної
маси визначали: абсолютно суху речовину
шляхом
висушування
зразків
при
температурі 105 оС до постійної маси;
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золу – методом спалювання зразків в
муфельній печі (при 500…700 оС);
вуглеводи – за А. В. Петербурзьким [5].
Визначення кількості енергії в зразках
здійснювали на калориметрі ІС 200.
У відділі нових культур НБС
ім.М.М.Гришка НАН України протягом
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багатьох років проводиться
відбір
найперспективніших
форм
проса
прутоподібного як джерела біопалива.
Встановлено біологічні та біохімічні
особливості,
урожайність
біомаси.
Отримано авторське свідоцтво та патент
на сорт Зоряне (рис. 1).

Рис. 1. Просо прутоподібне, сорт Зоряне, фаза цвітіння
В умовах інтродукції рослини форми Panicum virgatum проходять
Panicum virgatum за роки дослідження повний цикл розвитку від насіння до
характеризується високими ростовими насіння протягом одного вегетаційного
параметрами, урожайними даними та періоду
цінним хімічним складом. Основні
Залежно від формових та сортових
морфометричні параметри рослин проса особливостей рослини ранніх форм
прутоподібного залежали від умов завершують вегетацію у ІІІ декаді серпня,
вегетації, періоду розвитку та формових середніх форм – до кінця вересня, пізніх
особливостей. В нових умовах майже всі форм – до кінця жовтня (рис. 2).

У І декаді травня рослини до
сягають 20-30 см висоти.

На початку червня рослини
розвиваються до фази кущіння і формують
травостій заввишки 50–70 см.

Інтенсивний ріст рослин триває до І декади
серпня, коли вони розвиваються до фази
цвітіння та досягають висоти 140–160 см

До початку достигання насіння
уповільнюються ростові параметри рослин.
Фаза достигання насіння у різних форм
настає у різні строки

Рис. 2. Просо прутоподібне в період вегетації (5 рік життя рослин)
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В окремі роки рослини пізніх і дуже
пізніх форм взагалі лишаються зеленими
до сильних приморозків (-5–7 0С). Для
рослин різних форм та сортів проса
прутоподібного
характерне
різнокольорове
осіннє
забарвлення
надземної маси, що робить їх надзвичайно
декоративними рослинами.
Протягом
вегетації
проведені
комплексні дослідження різних форм та
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сортів
проса
прутоподібного.
Ми
наводимо дані про результати досліджень
окремих показників лише в певні періоди
розвитку. За висотою рослини суттєво
вирізнялися залежно від формових
особливостей та фази розвитку. В період
на початку технічної стиглості рослин
найвищою висотою характеризувалися
форми ПП і ДВ, найменшою - ф. РБ
(рис.3).

Рис. 3. Висота рослин проса прутоподібного (Panicum virgatum) залежно від форми,
сорту та фази розвитку, cм (1 – ф. РБ, фаза розвитку кінець цвітіння-плодоношення; 2 – сорт
Зоряне, фаза розвитку цвітіння; 3 – ф. ПП, фаза розвитку – цвітіння; 4 – ф. СЛ-1, цвітіння; 5 –
ф. СЛ-2, цвітіння; 6 – ф. ДВ, цвітіння)

За продуктивністю надземної маси
рослини різних форм та сортів проса
прутоподібного були близькі (рис. 4).

Найвищу урожайність надземної маси
формували зразки ПП та ДВ.

Рис. 4. Надземна маса рослин проса прутоподібного (Panicum virgatum) залежно від
форми, сорту та фази розвитку, г (1 – ф. РБ, фаза розвитку кінець цвітіння-плодоношення; 2 –
сорт Зоряне, фаза розвитку цвітіння; 3 – ф. ПП, фаза розвитку – цвітіння; 4 – ф. СЛ-1, цвітіння;
5 – ф. СЛ-2, цвітіння; 6 – ф. ДВ, цвітіння)

Порівняльні дослідження структури
рослин різних форм та сорту проса
прутоподібного дозволили визначити
дольову участь окремих органів в
сировині. У всіх представлених зразках
найвищу дольову частку мали стебла
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рослин – 48,2-56,7% (рис. 5). Частка
листків становила 20,7-28,2%, суцвіть –
22,4-23,6%. Найвищою дольовою часткою
стебел в сировині відзначилися форма РБ,
листків та суцвіть – сорт Зоряне.
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52,30%
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27,30%
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1
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3

3

Просо прутоподібне, с.Зоряне
цвітіння

Просо прутоподібне, ф.РБ
Просо прутоподібне, ф.СЛ-1
кінець цвітінняцвітіння
плодоношення
Рис. 5. Структура надземної маси рослин різних форм та сорту проса прутоподібного
(Panicum virgatum) в період вегетації (серпень)
(1 – стебла; 2- листки; 3- суцвіття)

За вмістом сухої речовини зразки
суттєво вирізнялися, що між найбільшим
та
найменшим
значенням
даного
показника у окремих зразків становив

12,4% (рис. 6). Найбільшим вмістом сухої
речовини
вирізнялася
форма
РБ,
найменшим - ф. СЛ-2.

Рис. 6. Вміст сухої речовини в надземній масі рослин проса прутоподібного (Panicum
virgatum) залежно від форми, сорту та фази розвитку, % (1 – ф. РБ, фаза розвитку кінець
цвітіння-плодоношення; 2 – сорт Зоряне, фаза розвитку цвітіння; 3 – ф. ПП, фаза розвитку –
цвітіння; 4 – ф. СЛ-1, цвітіння; 5 – ф. СЛ-2, цвітіння; 6 – ф. ДВ, цвітіння)

Енергетична цінність надземної
маси рослин проса прутоподібного
суттєво залежала від формових, сортових

особливостей та фази розвитку (рис. 7).
Найвищу теплоємність сировини виявили
у сорту Зоряне, найменшу – у форми ПП.

Рис. 7. Енергетична цінність надземної маси рослин проса прутоподібного (Panicum
virgatum) залежно від форми, сорту та фази розвитку, % (1 – ф. РБ, фаза розвитку – кінець
цвітіння-плодоношення; 2 – сорт Зоряне, фаза розвитку – цвітіння; 3 – ф. ПП, фаза розвитку –
цвітіння; 4 – ф. СЛ-1, цвітіння; 5 – ф. СЛ-2, цвітіння; 6 – ф. ДВ, цвітіння)
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Результати багаторічних досліджень сухої речовини становить від 14, 62 до
свідчать, що продуктивність проса 21,93 т/га, вихід біоетанолу – 3582-5110
прутоподібного
за виходом сухої л/га, вихід енергії з надземної маси –
речовини, етанолу та енергії з надземної 61,21-91,49 Гкал/га (табл. 1). За всіма
маси
у
фазі
цвітіння
досягає показниками відзначилися сорт Зоряне та
максимального значення. Залежно від форма ПП.
формових особливостей рослин вихід
Таблиця 1. Продуктивність проса прутоподібного за виходом сухої речовини, етанолу
та енергії з надземної маси у фазі цвітіння залежно від формових особливостей рослин
Форма та сорт рослин
Вихід сухої
Вихід етанолу,
Вихід енергії з
проса прутоподібного
речовини,
л/га
надземної маси,
т/га
Гкал/га
ДВ
14,62
3582
61,21
РБ
16,33
3936
68,26
ПП
17,79
4163
74,29
´Зоряне´
21,93
5110
91,49
НІР05
0,67
Висновки. Таким чином, в НБС фітопалива з одиниці площі.
ім.М.М.Гришка НАН України протягом
В період на початку технічної
багаторічного періоду проведено всебічні стиглості рослин проса прутоподібного
дослідження
з
вивчення
біолого- найвищою висотою та урожайністю
морфологічних
особливостей, надземної маси характеризувалися форми
біохімічного складу рослин, урожайності ПП і ДВ. Найвищою дольовою часткою
надземної
маси,
насіння,
виходу стебел в сировині відзначилися форма РБ,
найцінніших речовин та енергетичної листків та суцвіть – сорт Зоряне.
цінності проса прутоподібного. Створено Найбільшим вмістом сухої речовини
високопродуктивні форми із заданими вирізнялася форма РБ, цукрів та
параметрами урожайності, цукристості теплоємністю сировини – сорт Зоряне та
фітомаси, виходом загальної енергії та форма ПП.
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УДК 633.888:631.816(477.42)
ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РОСЛИНИ СИЛЬФІЮ
ПРОНИЗАНОЛИСТОГО (SILPHIUM PERFOLIATUM L.) В УМОВАХ
БОТАНІЧНОГО САДУ
Світельський М.М., Іщук О.В., Фещенко В.П., к. с.-г. н., доценти
Житомирський національний агроекологічний університет
В статті
приведені
результати
досліджень з вивчення продуктивності
Silphium perfoliatum L. залежно від
строків сівби, року вегетації та строків
збирання
в
умовах
ботанічного
розсадника Житомирського національного
агроекологічного університету.
In the article results of studies on the
productivity Silphium perfoliatum L.
depending on the timing of sowing, the
growing season and harvesting times in terms
of botanical nursery Zhitomir National
Agroecological University.
Ключові
слова:
сильфій
пронизанолистий,
продуктивність,
якість сировини, насіння, цвітіння,
схожість, сівба, фази росту і розвитку,
строки сівби та збирання сировини.
Вступ. Умови Полісся України сприятливі для інтродукції різноманітних
за ботанічним складом рослин. Поява за
останні
роки
на
полях
високопродуктивних кормових культур редьки
олійної,
сильфію
пронизанолистого, озимої суріпиці тощо
виявило великий інтерес науковців та
виробників до пошуків рослин з
позитивними якостями по вегетативній

масі, вмісту білку, короткому періоду
вегетації [1].
Аналіз останніх досліджень. Білок
сильфію
містить
17
незамінних
амінокислот, серед яких багато лізину. За
виходом білка з одиниці площі ця
рослина значно переважає всі відомі
сорти багаторічних бобових трав. Добре
силосується у чистому вигляді з іншими
культурами. Такий силос порівняно із
кукурудзяним підвищує надої молока від
кожної корови до 1 кг на добу, із сильфію
також, виробляють високоякісне трав’яне
борошно і гранули [8].
Саме тому, останнім часом значну
увагу, щодо впровадження посівів
сильфію в культуру землеробства стали
приділяти в Франції, Чехії, Словаччині,
Швейцарії,
Новій
Зеландії.
На
сьогоднішній день в світі налічується
близько 20 сортів, в тому числі в Україні
– 5 [2].
Зелена маса сильфію містить багато
білку, тому її доцільно силосувати разом з
однорічними
злаковими
травами,
соломою зернових, кукурудзою та
іншими культурами з підвищеною
цукристістю [9].
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За вмістом поживних речовин силос
сильфію та кукурудзи майже рівноцінні.
В ньому міститься 20-25 мг/кг каротину і
250-350 мг/кг аскорбінової кислоти. В
100 кг силосу - 14-16 кормових одиниць.
На одну кормову одиницю припадає 140160
г
перетравного
протеїну.
Перетравність корму досягає 62 %,
протеїну - 50, клітковини - 60, жиру - 50 і
безазотистих екстрактивних речовин - 77
%. У перерахунку на абсолютно суху
речовину містить протеїну 15-16 %,
безазотистих екстрактивних речовин 4550 %; жирів близько 3 %, золи 10-13 %.
Урожай насіння - 1,5-3 ц/га. За поїданням
тваринами
силос
із
сильфію
прирівнюється до кукурудзяного [7].
Методика
досліджень.
При
виконанні досліджень використовувалися
методики з інтродукції рослин, а також
польові та лабораторні методи [3, 6].
Рослини були висіяні на відкритій
сонячній ділянці в екологічно вирівняних
умовах, без застосування поливу.
Насіння сильфію було висіяне у 20112012 роках. Метою досліджень була
розробка основних елементів агротехніки
вирощування нової культури: строків і
способів сівби та норми висіву насіння.
Попередником
було
жито
озиме.
Агротехнічні умови загальноприйняті при
вирощуванні
кормових
культур
в
Центральному Поліссі України. Основний
обробіток ґрунту включав зяблеву оранку.
Рано навесні після закриття вологи поле
культивували на глибину 6-8 см. Строк і
спосіб сівби - згідно схеми дослідів,
глибина заробки насіння 2,0-2,5 см.
Постановка завдання. Вивчення
еколого-біологічних особливостей рослин
сильфію пронизанолистого протягом
вегетації проводили в лабораторнопольових дослідах - посівна площа
ділянки 27 м2, облікова 25 м2.
Всі роботи, крім підготовки ґрунту,
проводили вручну. Насіння висівали рано
навесні або пізно восени на глибину 1,01,5 см. Спосіб сівби згідно схеми із
проведенням
міжрядного
обробітку
грунту.
Норма
висіву
-3
кг/га.
Математичну
обробку
результатів
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досліджень
проводили
методами
дисперсійного аналізу [4].
Із
спеціальних
методик
використовували «Методику проведення
експертизи
сортів
сильфію
пронизанолистого на придатність до
поширення».
Польові досліди закладались і
виконувались відповідно до вимог
методики
проведення
польових
досліджень:
• фенологічні спостереження за ростом і
розвитком рослин, облік густоти
посіву, продуктивного кущіння,
виживання рослин за “Методикою
державного сортовипробування
сільськогосподарських культур”;
• визначення лабораторної схожості
насіння (ГОСТ 12038-84), енергії
проростання (ГОСТ 12039-82);
• визначення показників структури
врожаю проводили в пробних снопах,
відібраних з двох погонних метрів у
двох несуміжних повтореннях в різних
місцях ділянки;
• визначення показників фізичної якості
зерна: масу 1000 зерен (ГОСТ 1204264), натуру зерна (ГОСТ 10840-64);
• математичну обробку результатів
польового досліду виконували методом
дисперсійного та кореляційнорегресивного аналізів;
Результати досліджень. Вплив
строків сівби на продуктивність сильфію
пронизанолистого.
Результатами
експериментальних
досліджень
встановлено, що адаптивна здатність
сильфію пронизанолистого в зоні Полісся
має високу ступінь. Особливістю можна
вважати те, що фактори, які лімітують
продуктивність даного виду (густота
посіву, обробіток ґрунту, захист від
бур’янів на початкових етапах росту) є
визначальними у вирощуванні цієї
культури. Помічені випадки загибелі
рослин
або
їх
дегенерація
на
переущільнених ділянках ґрунту, біля
лісосмуги або лісу.
Формування насіння - біологічний
процес, у якому беруть участь деякі
частини материнської рослини. Відомо,
що насіння, яке дозріло в плоді,
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відокремлюється від рослини, падає на
землю, але проростає не відразу. Частина
насіння дійсно не проростає тому, що при
його формуванні були несприятливі
умови для запліднення.

ґрунтах
сильфій
виявивсь
досить
врожайним (695 ц/га). Виявлено, що
свіжозібране насіння сильфію мало
максимальну лабораторну схожість (96%)
та енергію проростання (на 7-й день 45%)
при пророщуванні на світлі при +20°С.
При пророщуванні в темряві схожість
знижувалася на 7-14%; при +35°С сходи
гинули, а при +5°С насіння не
проростало.

Рис. 1. Розсадний матеріал сильфію
пронизанолистого
У дослідженнях таке насіння
становило 41%. Більша частина насіння
сильфію (22%) проростала через певний
період, який називають періодом спокою.
Відсутність періоду спокою в природі
викликав би надзвичайно великі труднощі
під час збирання, зберігання та сівби
насіння. На перший погляд, стан спокою
насіння - негативне явище. Але, в
дійсності, це - корисна біологічна
властивість, яка допомагає насінню
вижити за несприятливих умов, сприяє
проростанню тільки в конкретному
середовищі у відповідний час, коли
спостерігається максимальна можливість
виживання зародка.

Рис. 3 Фаза цвітіння сильфію
За оптимальних умов насіння
зберігало схожість 91-93% протягом
року. На 2-й рік вона знижувалася на 9%,
на 3-4-й - на 28%, на 5-й - на 55%. На 6-й
рік після збирання схожість була не
вище 8%.

Рис. 4. Суцвіття сильфію
Насіння сильфію в природних
умовах проростало, при наявності
оптимальної кількості вологи у ґрунті, в
температурному інтервалі +10 -20°С.
Оптимальним строком сівби є 2 декада
квітня. За літніх і осінніх строків сходи
були зріджені; підзимні - в умовах
Полісся виявились не перспективними
(таблиця 1).

Рис 2. Насіння сильфію
пронизанолистого
Проведеними у 2012-2013 рр.
дослідженнями виявлено, що завдяки
екологічній

пластичності,

продуктивним

довголіттям
на
дерново-підзолистих
Таблиця 1. Польова схожість насіння сильфію пронизанолистого залежно від
строків сівби
Строк сівби

Дата
сівби

Весняний

10.04

Період
Кількість
Дата
Польова
У % до
сівбарослин
появи
схожість,
весняного
проростання
шт./м
сходів
%
строку
днів
погонний
6.05
26
47
36
86

Літній
Осінній
Підзимній

10.06
10.09
10.10

27.06
1.10
20.04

17
30
-

36
20
-

16
12
-

37
29
-
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У 1-й рік вегетації рослини надземних органів спостерігався у квітнігенеративних органів не утворювали. травні, а ріст підземних органів Інтенсивний ріст надземних і підземних протягом всього вегетаційного періоду.
органів
починався
у
вересні
і Збільшення надземної маси у рослин 2-го
продовжувався
до
пізньої
осені. року життя проходило за рахунок
Збільшувалася кількість та розміри вегетативних пагонів. Фаза бутонізації
розеткового листя; наростання кореневої наставала у другій декаді червня, цвітіння
системи
відбувалося
за
рахунок - у першій декаді липня. Бутонізація
придаткових коренів.
тривала від 11 до 16 днів, цвітіння - від 20
Починаючи з 2-го року життя, до
29
днів.
Дозрівання
насіння
рослини
проходили
повний
цикл відбувалося з кінця серпня (таблиця 2).
сезонного розвитку. Інтенсивний ріст
Таблиця 2. Строки настання фенологічних фаз сильфію пронизанолистого
Рік вегетації
Фаза морфогенезу
2011
2012
2013
Відростання
15.04
12.04
12.04
Бутонізація
18.06
23.06
20.06
Цвітіння (початок/кінець)
7.08/17.08
3.07/16.08 5.08/19.08
Тривалість дозрівання плодів,
39
34
39
днів
Відмирання надземної зеленої маси
12.10
16.10
15.10
При
розмноженні
поділом
кореневищ та розсадним способом
рослини в цей рік проходили повний цикл
розвитку, включаючи дозрівання насіння,
що є важливим фактором при інтродукції
виду в умовах Полісся.
Продуктивність та якість сировини
сильфію пронизанолистого залежно від
року вегетації.
Особливості росту рослин залежно
від умов вегетації. Висота рослин основний показник темпів вегетативного
росту. Вона відображає реакцію рослин на
умови
зовнішнього
середовища,
насамперед на нестабільний фактор зони
Полісся - умови зволоження.
Сильфій
пронизанолистий
характеризується
високим
середньодобовим приростом, особливо в
період утворення генеративних пагонів.
Найрівномірніший
середньодобовий
приріст протягом усього періоду росту
виявлено у рослин другого року вегетації
(від 2,1 см на добу під час стеблуваннябутонізації до 1,2 - у період цвітіння плодоношення). Більшу інтенсивність
приросту висоти виявлено у рослин
другого року життя.
Темпи відростання та росту отави
залежать від строку першого скошування:
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чим воно пізніше, тим гірше утворюються
пагони і меншої висоти досягає отава.
Так, при скошуванні в фазу стеблування
не менше 85% рослин формують стебла,
висота яких на кінець вегетації становить
140 см.
За відчуження надземної маси
сильфію у фазу бутонізації динаміка росту
рослин нижча, висота отави на кінець
вегетації не перевищує 80 см. Після
скошування в фазу цвітіння стебла
утворюються лише у 40 - 50 % рослин,
досягаючи висоти в середньому 30 - 50
см. Якщо основне скошування проводять
у фазу плодоношення, то лише поодинокі
рослини утворюють стебла і висота їх не
перевищує 27 см.
Таким чином, в умовах Полісся
темпи
лінійного
росту
та
середньодобового приросту залежать
більшою мірою від погодних умов,
меншою - від фази розвитку і віку рослин.
Формування врожайності зеленої маси та
насіння
сильфію
пронизанолистого
залежно від технологічних заходів
вирощування
Урожайність зеленої маси залежно
від схеми розміщення рослин. У
середньому за два роки використання
посіву
сильфію
пронизанолистого
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більший урожай зеленої маси у фазу живлення 2100 см2, тобто за схеми
масового цвітіння формувався за площі розміщення рослин 70 х 30 см (табл. 3).
Таблиця 3. Залежність урожайності зеленої маси сильфію пронизанолистого у
фазу масового цвітіння від схеми розміщення та року життя. т/га
Схема
Площа
Урожайність залежно від року життя
розміщення, живлення,
другий рослин
третій
2
см
см
70x20
1400
44,2
70,3
70x30
2100
43,2
72,1
70x50
3500
38,1
65,0
70x70
4900
34,2
66,4
На другий рік вегетації загущеними і рослин збільшувалася при розширенні
посівами (за схем розміщення 70 х 20 - 30 площі живлення.
см) формувався врожай на 12 - 23 %
Насіннєва продуктивність сильфію
вищий, ніж за схем розміщення 70 х 50 - пронизанолистого. Схема розміщення
70 см. На третій рік життя тенденція рослин значною мірою впливає на
зберігається,
але
різниця
за формування насіння. Із збільшенням
врожайностями цих варіантів зменшилася площі живлення від 1400 см2 до 4900 см2
до 6 - 10 %.
насіннєва
продуктивність
середньої
В умовах Полісся не виявлено рослини підвищується майже у 4,4 рази
залежності кількості стебел від площі (табл. 4).
живлення, проте доведено, що маса стебел
Таблиця 4. Насіннєва продуктивність сильфію пронизанолистого залежно
від площі живлення рослин (середнє за 2012 - 2013 рр.)
Схема
Площа живлення, Маса насіння з
Урожайність
2
розміщення, см
см
рослини, г
насіння, кг/га
70x20
1400
11
766
70x30
2100
26
1217
70x50
3500
28
802
70x70
4900
42
849
Проте зменшення кількості рослин
на одиниці площі позначається на
загальній урожайності культури. Так,
максимальний урожай насіння був
отриманий за схеми розміщення рослин
70 х 30 см.
Різниця за врожайністю насіння у
варіантах зі схемами 70 х 50 і 70 х 70 см
неістотна. Мінімальна продуктивність
виявилася на загущених посівах (площа
живлення 1400 см2). Отже, із збільшенням
щільності
травостою
загальна
урожайність насіння сильфію знижується.
На якісні показники насіння суттєво
впливають і строки збирання врожаю.
Насіння з кращою вирівняністю (79,5±5,7
%) та більшою масою 1000 шт. (24,3±0,5
г) одержано в третій декаді серпня. У цей
час достигає лише 18 % насіння
загального врожаю культури.
В наступний період (перша декада

вересня) зібране насіння мало нижчу
якість, але його було більше (284,2 кг).
Максимальну
кількість
насіннєвого
матеріалу сильфію одержано у другій
декаді вересня (301,4 кг), але його
вирівняність становила лише 45,0 %, а
маса 1000 шт. зменшилася до 18,8 г.
Зміни якості сировини сильфію
пронизанолистого залежно від строків
збирання.
Біохімічна оцінка зеленої маси
сильфію пронизанолистого. Біохімічний
склад
зеленої
маси
сильфію
пронизанолистого
за
основними
показниками відповідає зоотехнічним
вимогам (табл. 5). Хімічний склад рослин
змінюється протягом вегетації. До кінця
розвитку значно знижується вміст
протеїну, жиру та золи, а кількість сирої
клітковини,
крохмалю
і
цукрів
збільшується.
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За вмістом незамінних амінокислот - розвитком рослин зростає від 0,11 к.од. у
треоніну (5,8 г/100 г білку), валіну (5,4), фазу стеблування до 0,19 - в період
метіоніну (6,3) та ізолейцину (4,6) білок плодоношення. Отава також має високу
сильфію
збалансованіший,
ніж
у поживність - 0,15 к.од. Концентрація
кукурудзи, що містить відповідно 3,4; 4,8; енергії залишається незмінною протягом
3,2; 3,6 г/100 г білку. Кількість лейцину в усього періоду вегетації й становить 0,8
рослинах сильфію (7,0 г/100 г білку) к.од., тобто знаходиться в межах норми.
також відповідає еталону БАО.
Цукрово-протеїнове відношення зеленої
Поживність зеленої маси сильфію маси сильфію у фазу бутонізації та в отаві
є оптимальним для великої рогатої худоби
пронизанолистого.
Поживність зеленої маси сильфію з - відповідно 1,2 та 0,8.
Таблиця 5. Біохімічна характеристика зеленої маси сильфію пронизанолистого
залежно від фази розвитку, г/кг
Отава
Фаза
Показник
розвитку стеблу- бутоні- початок масове плодовання
зація цвітіння цвітіння ношення
Суха
129
158
170
213
247
187
речовина
Сирий
19,0
20,3
19,9
24,4
25,3
32,8
протеїн
у тому числі
перетравний

12,9

12,8

11,3

12,7

12,1

20,7

БАР
58,6
74,5
79,9
98,4
116,7
80,6
у тому числі
8,1
15,2
16,7
19,5
28,6
16,4
цукри
Клітковина
29,2
38,6
45,0
59,7
71,0
39,5
Ліпіди
4,2
4,5
4,8
5,9
6,0
5,6
Висновки. У 1-й рік життя ріст та
Повний цикл розвитку сильфію
розвиток сильфію пронизанолистого у пронизанолистого з 2-го року життя.
першій половині вегетації сповільнений. Інтенсивний ріст надземних органів
Збільшення кількості розеткових листків відбувається у квітні-травні, підземних та їх розмірів розпочинається з вересня і протягом всього періоду вегетації.
продовжується до пізньої осені. Ріст Найвища врожайність надземної маси
кореневої системи відбувається
за формується у фазу цвітіння на 3-й рік
рахунок
придаткових
коренів. життя (при питомій вазі листків та суцвіть
Генеративні органи формуються лише у більше 50%), кореневищ з коренями - на
деяких рослин.
3-й рік.
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Постановка задачі. Землеробство
бере свій початок із інтродукції рослин та
їх акліматизації. Це розпочалося тоді,
коли людина вперше перенесла із природи
до свого житла рослини для їх
подальшого постійного вирощування.
Вважається, що це розпочалося близько
10 тис. років тому.
Запозичення нових рослин із інших
районів для культивування в нових місцях
називається інтродукцією, а сам процес
пристосування нових рослин до нових
умов зростання – акліматизацією.
Розвиток сучасного рослинництва
неможливий без залучення нових видів,
форм і сортів рослин із інших
географічних районів або створення нових
сортів шляхом селекції. У цьому полягає
велике практичне значення інтродукції та
акліматизації рослин.
Мета
досліджень
–
оцінити
агроекологічні
основи
вирощування
інтродукованих
рослин
в
умовах
радіоактивного забруднення ґрунтів.
Викладення основного матеріалу.
Основними
завданнями
розвитку
сільського господарства для Полісся є
нарощування
обсягів
виробництва
сільськогосподарської продукції на основі
оптимізації структури землекористування

та галузей рослинництва і тваринництва;
підвищення
продуктивності
сільськогосподарських
угідь;
забезпечення збалансованої за поживними
речовинами й мікроелементами годівлі
тварин і птиці; зменшення вмісту
радіонуклідів у продукції рослинництва та
тваринництва.
Сільське
господарство
на
Житомирщині є однією з провідних
виробничо-економічних
систем
господарського комплексу. В його
користуванні
нараховуємо
майже
500 тис. га сільськогосподарських угідь, в
т. ч.
300 тис. га
ріллі.
Природнокліматичні
умови
характеризуються
м’яким кліматом. Переважають дерновопідзолисті ґрунти, значна частина яких
перезволожена, еродована, забруднена
радіонуклідами.
В рослини радіоактивні речовини
потрапляють шляхом адсорбції з повітря
та ґрунту. Найбільш активно радіоактивні
речовини поглинаються листям (листкове
поглинання),
квітками
(флоральне
поглинання) та поверхневим корінням
(поглинання з дернини). Листкове
поглинання властиве більшості видів
рослин,
у
тому
числі
й
сільськогосподарських культур [1].
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Кількість радіоактивних речовин, що
потрапляють із ґрунту в рослину,
залежить
від
забрудненості
ними
території, типу ґрунту, забезпеченості
його елементами живлення, типу його
обробітку, виду культури, погодних умов,
інтенсивності нагромадження рослинами
біомаси і т.д. Врахування цих чинників
має важливе практичне значення у
прогнозуванні накопичення радіонуклідів
у врожаї [20].
Випадання радіоактивних аерозолів
на поверхню рослин призводить до
нагромадження в їх наземній масі всієї
сукупності радіонуклідів, тоді як при
надходженні радіоактивних речовин у
рослини
через
кореневу
систему
ґрунтовий вбирний комплекс виступає в
ролі значного сорбційного фактору, а
коренева система є селективним бар’єром,
що включає надходження в наземну
фітомасу біологічно інертних елементів.
Можливе вторинне радіоактивне
забруднення рослин внаслідок піднімання
пилу вітром з ґрунтового покриву.
При
забрудненні
сільськогосподарських угідь штучними
радіонуклідами на початковому етапі

Збірник статей конференції
радіоактивні речовини перебувають на
поверхні ґрунту і в контакті з масою
рослин. Лише через значний час
радіонукліди
перерозподіляються
по
профілю під впливом вітру, наростання
фітомаси і опадів, а також пересуваються
в глибину ґрунту за міграційних процесів
або агротехнічних засобів [3].
Коефіцієнт переходу 137Cs із ґрунту
в рослини самий найбільший в бобових
0,54, далі йдуть розоцвіті – 0,44,
складноцвіті – 0,31, злакові – 0,18 [4].
До надходження в організм людини
радіонукліди рухаються за трофічними
ланцюгами “ґрунт – рослина – продукція
– людина” та “ґрунт – рослина – тварина –
продукція – людина”. Для зменшення
надходження радіонуклідів в організм
людини необхідно проводити заходи, що
зменшують вміст радіонуклідів на кожній
ланці
трофічного
ланцюга,
однак
особливу увагу варто звернути на ланку
“ґрунт – рослина”.
Здатність
до
накопичення
радіонуклідів залежить в значній мірі і від
біологічних особливостей багаторічних
трав (табл. 1) [5].

Таблиця 1. Коефіцієнт переходу 137Cs з дерново-підзолистого ґрунту в різні види
багаторічних трав
Культура
Коефіцієнт переходу
Буркун, зелена маса
1,20
Конюшина лучна, зелена маса
0,50
Люцерна синьогібридна, зелена маса
0,50
Тимофіївка, зелена маса
0,05
Грястиця збірна, зелена маса
0,20
Костриця лучна, зелена маса
0,05
Залежно від властивостей ґрунту, 137Сs в продукції [7].
ступеня його забруднення радіоактивними
Тому для зниження їх забрудненості
речовинами,
а
також
від
виду 137Сs
необхідно
підбирати
менш
вирощуваних
сільськогосподарських забруднені радіонуклідами ґрунти, що
культур, способів використання врожаю характеризуються найвищою родючістю з
та інших факторів застосовують різні високим вмістом доступного рослинам
способи, здатні зменшити радіоактивність калію. Під ці культури також необхідно
продуктів рослинництва у багато разів [6]. вносити підвищені дози калійних добрив
Перед
випасанням
необхідно до 120-180 кг/га, вирощувати їх на
визначати активність 137Сs у травостої і, провапнованих ґрунтах [8].
якщо його значення не перевищують 300
Враховуючи, що більша частина
Бк/кг, можна без додаткових заходів 137Сs вже зв’язана ґрунтовим вбирним
отримувати
молоко
і
м’ясо
без комплексом в сучасних умовах вже можна
перевищень допустимого рівня вмісту застосовувати
загальноприйняті
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технології
вирощування
сільськогосподарських культур.
Крім
того,
залежно
від
радіостійкості рослин відображаються
різні властивості організму: структурна
організація геному, здатність до репарації
ДНК і репопуляції, наявність клітин поза
клітинним
циклом,
нагромадження
речовин, які запобігають розвитку
молекулярних ушкоджень, тощо [9].
Виходячи з цього, важливе значення
має інтродукція рослин, яка дозволяє
зібрати не тільки величезний генетичний
матеріал на видовому рівні, а також
різного походження. З цієї точки зору
робота, яку виконують ботанічні сади та
дендрологічні
парки
України,
має
виключне значення для збагачення
природної та культурної флори не тільки
корисними інтродуцентами, а й порівняно
високостійкими до різних екологічних
факторів, в тому числі, і до умов
радіаційного забруднення.
Інтродукція рослин – це комплекс
прийомів і методів впровадження нових
видів рослин у культуру. В інтродукції
рослин виділяють такі три етапи:
попередній
добір
інтродуцента,
інтродукція без істотної зміни природи
рослин і інтродукція, пов'язана зі значною
зміною спадковості даного виду. При
доборі інтродуцентів використовують
методи кліматичних і агрокліматичних
аналогів,
порівняльного
вивчення
палеоареалів
і
сучасних
ареалів
інтродуцентів, еколого-історичний та
метод філогенетичних комплексів.
Основними джерелами видового
різноманіття рослин деревних і трав'яних,
у помірній зоні, звідки потенційно
можливо інтродукувати більшість видів в
Україну,
є
Північна
Америка,
Середземномор'я, Кавказ і Закавказзя,
Мала і Передня Азія, Центральна
(Середня) Азія. Центральний Китай,
Гімалаї, Примор'я, Північно-Східний
Китай, Корея, Японія. Ряд видів трав'яних
можна інтродукувати із північних районів
Індустанського півострова та помірної
зони Південної півкулі.
При порівнянні кліматичних умов
України і цих регіонів за такими
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показниками, як кількість днів у році з
температурами вище +5°С і сума
середньомісячних
позитивних
температур, можемо знайти в цих
регіонах райони кліматичні аналоги
України.
Коефіцієнти зволоження об'єднують
вплив настільки багатьох складових
клімату, що в ряді випадків можуть
служити майже універсальними його
показниками для різних районів, роблячи
їх (райони) порівнюваними. Це має велике
значення для інтродукції рослин, бо дає
змогу з великим наближенням знаходити
райони кліматичні аналоги.
Для успіху інтродукції рослин в
Україні не менше значення, ніж вологість
клімату мають умови холодних місяців
року і особливо режим температури
повітря взимку. Різке і часте коливання
температури, чергування морозів і відлиг
не менш згубно впливає на рослини, ніж
тривала і сильна посуха влітку [10].
В Українському Поліссі середні
значення
зимової
температури
на
Правобережжі і Лівобережжі відповідно
дорівнюють -5 і -8 °С, а абсолютний
мінімум температури становить -33 і -36
°С. Вірогідність відлиг на Правобережжі –
6%, на Лівобережжі – 0, а абсолютних
мінімумів температури нижче -30°С
відповідно 8 і 15% випадків. За режимом
зими Українське Полісся схоже із
північно-східною частиною Атлантичного
регіону Північної Америки, північною
частиною Японії та деякими районами
Центральної Азії (Бішкек) і Закавказзя
(Лагодехи).
Названі
приблизні
кліматичні
аналоги не є абсолютними критеріями для
добору джерел для інтродукції рослин.
Досвід
інтродукції
свідчить,
що
можливості
її
збільшуються
при
застосуванні
різних
агротехнічних
методів (штучне зрошення, зимовий
захист рослин тощо). Це дає змогу в
Лісостепу і Степу успішно інтродукувати
багато видів рослин із інших, не згаданих
тут природних регіонів.
У зв'язку з цим доцільно виділити в
Україні
такі
зони
інтродукційних
можливостей:
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1) зона
найбільш
широкої перша стадія може тривати лише декілька
інтродукції (Закарпаття);
місяців, то друга і третя – по декілька
2)
зона
широкої
інтродукції років у трав'яних рослин, а у деревних –
(Українське Полісся і Лісостеп);
по декілька десятків років.
3) зона обмеженої інтродукції
Стадії, в свою чергу, складаються
(Степ).
кожна із двох етапів. У загальному
Досвід інтродукції рослин свідчить, вигляді схема інтродукційного процесу
що процес цей у деревних рослин має такий вигляд (табл. 2).
тривалий і складний, у трав'янистих —
Характерно, що тривалість другої
значно коротший і менш складний [11]. стадії визначається, головним чином,
Умовно його можна розподілити на три біохімічними
особливостями
послідовні стадії:
інтродуцентів і причинами екологічного
1) вибір інтродуцента;
характеру, а тривалість третьої стадії
2) інтродукційне випробування;
залежить від причин екологічного
3) впровадження в культуру.
характеру,
традицій
рослинницької
Стадії ці за тривалістю неоднакові, культури тощо.
як неоднакові вони і за метою. Якщо
Таблиця 2. Cхема інтродукційного процесу
Інтродукційне
Впровадження в
Етап
Вибір інтродуцента
випробування
культуру
1
Вивчення
Переселення рослин у нові
Репродукція
літературних джерел,
умови зростання (посів
інтрoдуцентів (насінням
вибір методики
насіння чи посадка рослинчи вегетаційним
інтродукції
дичків); первинне
шляхом); закладання
випробування в розсаднику;
маточників для
фізіолого-екологічна оцінка масового вироб-ничого
стійкості рослин;
розмноження
вибракування матеріалу
(добір придатних для
подальшого випробування
рослин).
2
Експедиційний пошук
Випробування рослин у
Масове виробниче
інтродуцентів,
колекційних посівах чи
розмноження вибраних
вивчення
насадженнях; екологоформ.
особливостей
фізіологічна оцінка
зростання в
стійкості рослин; відбір
природних умовах,
маточників для отримання
збирання насіння і
насіння та саджанців.
живих рослин.
Висновок.
Отже,
Україна
є народному господарстві та збагачення
найважливішим науковим і практичним видового різноманіття, стійкості та
центром
у галузі
інтродукції
та продуктивності
агрофітоценозів
і
акліматизації
рослин,
селекції
і поліпшення екологічної ситуації на
впровадження нових кормових, технічних радіоактивно забруднених ґрунтах і в
та харчових культур з метою ефективного цілому в Україні.
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ РОЗВИТКУ РИЗИКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ
ВПЛИВУ ПАТ «ВОЛИНЬ – ЦЕМЕНТ»
Статник І.І., к.с.-г.н., доцент
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Вступ.
Як
відомо,
розвиток
суспільства на сучасному етапі все більше
залежить
від
вирішення
проблем
екологічної безпеки, захисту людини і
довкілля від надмірного техногенного
впливу. Відомо, що з будь-якою
господарською діяльністю пов`язаний
певний шкідливий вплив, результатом

якого
можуть
бути
виникнення
несприятливих
наслідків
для
навколишнього середовища та людини.
Одним
з
найпотужніших
забруднювачів
навколишнього
природного середовища є цементне
виробництво.
Викиди
цементних
підприємств негативно впливають на
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здоров’я та санітарно – побутові умови
проживання населення тощо. При цьому
визначення ризику від забруднення
атмосферного
повітря
дозволяє
прогнозувати імовірність і медикосоціальну значимість можливих порушень
здоров’я при різних сценаріях його
впливу, а ще дає об‘єктивні підстави для
впровадження профілактичних заходів.
Аналіз
останніх
досліджень.
Забруднення
атмосферного
повітря
населених місць, як свідчать численні
дослідження (Б.О. Ревіч, С.Л. Аваліані, С.
І. Пирожков, Я.В. Першогуба, В.Ф.
Якобенчук,
Д.
М.
Пузенко,
В.В.Снітинський ) [1-3], є визначальним у
формуванні
ризиків
для
здоров’я
населення, пов’язаних із забрудненням
навколишнього середовища в цілому.
Незважаючи на широке дослідження цієї
категорії,
не
вивченим
питанням
залишається
визначення
ступеня
екологічних ризиків на здоров’я людини
від підприємств цементного виробництва.
Методики досліджень. Методики
досліджень
включали
використання
натурних та аналітичних досліджень,
розрахункову частину, математичну та
графічну обробку отриманих результатів.
Для проведення оцінки екологічного
ризику для населення в зоні впливу
підприємства використана методика МОЗ
13.04.2007 № 184 "Оцінка ризику для
здоров’я населення від забруднення
атмосферного повітря"[4].
Постановка
завдання.
Актуальність і соціальна значущість
проблеми, необхідність використання
ймовірнісної оцінки якості атмосферного
повітря і характеристики ризику для
здоров‘я населення від забруднювачів, що
містяться саме у викидах цементного
виробництва, обумовили вибір теми, мети
і
завдань
наукового
дослідження.
Виходячи зі вище сказаного, нами було
поставлено за мету оцінити ймовірності
розвитку ризику для населення в зоні
впливу підприємства цементної галузі
ПАТ «Волинь-цемент».
Об’єкт дослідження – формування
екологічних ризиків для населення зони
впливу ПАТ «Волинь–Цемент».
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Предмет дослідження – кількісні та
якісні показники, що характеризують
екологічні ризики, які виникають під
впливом діяльності підприємства.
Результати
досліджень.
Дослідження проводилися на території
зони впливу на Здолбунівському ПАТ
„Волинь-Цемент”, який спеціалізується з
випуску цементу. Виготовлення цементу
на підприємстві здійснюється мокрим
способом. Основним паливом для випалу
клінкера в теперішній час є вугілля.
Базова
схема
оцінки
ризику
передбачала
проведення
чотирьох
взаємопов’язаних
етапів,
а
саме:
ідентифікацію
небезпеки;
оцінку
експозиції; характеристику небезпеки;
характеристику ризику.
Ідентифікація небезпеки на ПАТ
«Волинь-Цемент»
передбачала
встановлення фактору небезпеки або
наслідків негативного впливу даного
об’єкту.
Встановлено,
що
в
процесі
виготовлення цементу на ПАТ «ВолиньЦемент» використовуються: паливномастильні матеріали, енергія, вода, глина,
мінеральні домішки, пакувальні матеріали
тощо. Діяльність підприємства може
призводити
до
погіршення
стану
повітряного, водного та геологічного
середовища, а також впливає на
населення, яке мешкає у зоні впливу
підприємства. На основі проведеної
ідентифікації екологічних небезпек нами
побудована матриця оцінки екологічних
ризиків діяльності підприємства, яка
наведена в таблиці 1.
Аналіз матриці свідчить про те, що
високий ступінь екологічного ризику
становлять:
викиди
забруднюючих
речовин
в
атмосферне
повітря;
використання альтернативного палива;
скиди забруднюючих речовин з території
підприємства
у
водні
об’єкти;
накопичення важких металів у рослинах
та ґрунтовому покриві.
В процесі виробництва цементу
здійснюються
залпові
викиди
забруднюючих речовин, ризик якого
відповідно
до
шкали
оцінювання
характеризується як високий, серйозність
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такого ризику є також високий з у водні об’єкти; утворення, накопичення
мінімальною частотою виникнення та та зберігання відходів; накопичення
низькою тривалістю. Екологічні ризики, важких металів у рослинах та ґрунтовому
такі як: використання основної сировини покриві, а також транспортування
та
альтернативного
палива;
скид цементу за всіма екологічними критеріями
забруднених вод з території підприємства характеризуються як високі.
Таблиця 1. Матриця оцінки екологічних ризиків діяльності ПАТ «Волинь – Цемент»
Екологічні критерії
Екологічний ризик

Критерії
впливу

Серйозність

Частота
виникнення

Тривалість

Викиди
забруднюючих
речовин в
атмосферне повітря

В

С

В

Н

Залповий викид
забруднюючих
речовин

В

В

М

Н

Використання
основної сировини

В

В

В

В

Використання
альтернативного
палива

В

В

В

В

Скид забруднених
вод з території
підприємства у водні
об’єкти

В

В

В

В

Використання
додаткової сировини
(мінеральні домішки)

С

В

В

С

Утворення,
накопичення та
зберігання відходів

В

В

В

В

Накопичення важких
металів у рослинах та
ґрунтовому покриві

В

В

В

В

Транспортування
цементу

В

В

В

В

Шкала критеріїв оцінювання екологічних ризиків: В - високий; С - середній; Н низький; М - мінімальний.
Використання додаткової сировини
(мінеральні
домішки)
за
шкалою
екологічних ризиків відноситься до
середніх з високою серйозністю і
середньою тривалістю дії.
Оцінка
експозиції
та
характеристика небезпеки на ПАТ
«Волинь-Цемент» Нами був проведений
розрахунок
індивідуального
канцерогенного ризику за свинцем, який
надходить в атмосферне повітря з

території підприємства (дані 2012 року).
Аналіз розрахунку свідчить про те, що
даний ризик оцінюється як мінімальний
CR= 0,48∙10-8.
Згідно статистичних даних звітності
2ТП-повітря встановлено, що з 2009 року
сумарні викиди свинцю на території
підприємства з роками зростають,
максимальне значення спостерігається у
2011 році – 0,005 т/рік. Збільшення
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сумарних викидів свинцю пов’язане із
зростанням обсягу виробленої продукції.
Характеристика
включала
узагальнення та аналіз наявних даних
щодо гігієнічних нормативів, безпечних
рівнів впливу (референтних доз та
концентрацій), критичних органів/систем
та негативних ефектів, що можуть
виникати за дії певної речовини або групи
речовин.
Згідно з методикою [4] встановлено,
що
діяльність
підприємства
може
призводити до захворювань органів
дихання,
центральної
нервової
та
серцево–судинної
систем,
що
спричиняють неканцерогенні речовини
(пил, азоту діоксид, діоксид сірки, оксид
вуглецю). Надмірний вміст свинцю в
організмі людини порушує центральну
нервову та кровоносну системи, а також
сприяє
розвитку
ракових
пухлин.
Надходження
даних
забруднюючих
речовин в організм людини відбувається
через дихальні шляхи з повітря робочої
зони, а також при контакті з шкірними
покривами і слизовою оболонкою очей.
Характеристика
ризику
Характеристику
розвитку
ризику
неканцерогенних ефектів здійснювали
шляхом порівняння фактичних рівнів
експозиції з безпечними (референтними)
рівнями
впливу
та
визначенням
коефіцієнта небезпеки:
Розрахунок
розвитку
ризику
неканцерогенних ефектів комбінованого
впливу хімічних речовин на ПАТ «Волинь
–
Цемент» проводився
за
всіма
напрямками рози вітрів за 2006 та 2012
роки, а також за переважаючими
напрямками вітру Здолбунівсього району
в період з 2006 по 2012 роки.
Аналіз розрахунків свідчить про те,
що ризик розвитку неканцерогенних
ефектів комбінованого впливу хімічних
речовин (пил, NO2, SO2 та CO) на
території зони впливу ПАТ «Волинь Цемент» у період 2006 – 2012 роки
знаходиться в межах від 1,07 до 22,16.
Мінімальне значення (1,07) ризику
розвитку неканцерогенних ефектів (НІ)
зафіксоване у 2006 році за північно –
західним напрямком на відстані 500 м від
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джерела забруднення, а максимальне
значення (22,16) відмічається також у
2006 році за північно – західним
напрямком, на відстані 2000 м. У
порівнянні з 2006 роком, ситуація щодо
розвитку ризику неканцерогенних ефектів
у 2012 році змінилася – спостерігається
зменшення рівня розвитку ризику у 3
рази.
Також нами був проведений аналіз
зміни показника ризику за весь
досліджуваний період (2006 – 2012 роки).
Аналіз змін свідчить про те, що у 2006
році за північно – західним напрямом
вітру мінімальне значення становить 1,07,
а максимальне – 22,16. У 2007 році
значення мінімального сумарного ризику
становило НІ = 2,1 за східним напрямком,
максимум спостерігається за північно –
західним напрямом та становить 3,77. Для
2008 року мінімальний сумарний ризик
склав 2,96, а максимальний – 3,88 за
східним напрямком вітру. Щодо 2009
року, можна зазначити, що мінімальне
значення (1,82) спостерігається за східним
напрямом, а максимальне (3,56) – за
північно – західним напрямом вітру.
Отримані
результати
розрахунків
сумарного ризику за 2012 рік засвідчують,
що мінімум спостерігається за східним
напрямом
та
становить
2,22,
а
максимальне значення (4,10) – за
південно–західним напрямом вітру.
На основі результатів розрахунку за
період з 2006 по 2012 роки нами
побудовані колові діаграми поширення
ризику
неканцерогенних
ефектів
комбінованого впливу хімічних речовин
на різних відстанях відповідно до «рози
вітрів» за різними напрямками вітру у
період з 2006 по 2012 роки. На рис.1
представлена одна з
побудованих
колових діаграм.
Аналіз
побудованих
діаграм
свідчить про те, що рівень розвитку
неканцерогенних ефектів на території
зони
впливу
підприємства
за
досліджуваний період зменшується. За
південно – східним напрямком значення
НІ знаходить в межах від 3 до 4 на всіх
віддалях відбору проб. За північно –
західним напрямком значення показників
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знаходиться в межах від 2 до 5 і
характеризується, як високий. Північно –
західний напрямок на відстанях 300 м та
500
м
характеризується
низьким
значенням показника НІ (2 – 3), на віддалі
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1000 м – показник НІ зростає до 4. За
північно – східним напрямком показники
ризику змінюються від 2 до 4, що
характеризується
високим
рівнем
розвитку ризику.

Рис.1. Колова діаграма поширення ризику неканцерогенних ефектів комбінованого
впливу хімічних речовин за переважаючими напрямками вітру станом на 2006 рік на
території ПАТ «Волинь - Цемент»
Висновки.
Отже,
ймовірність
розвитку
ризиків
неканцерогенних
ефектів за досліджуваний період дещо
зменшується. Це пояснюється тим, що на
підприємстві були виконані роботи щодо
впровадження
компенсаційних
природоохоронних заходів: введення в
дію нового газоочисного обладнання;
удосконалення фільтраційної системи
очистки підприємства тощо.
З метою зниження ймовірність

розвитку ризиків впливу ПАТ «ВолиньЦемент»
необхідно:
проводити
постійний контроль стану забруднення
атмосферного повітря на межі санітарнозахисної
зони;
дотримуватись
технологічного регламенту,
зокрема
температурних параметрів спалювання
палива та „Правил технічної експлуатації
цементних заводів” при розпалі печей, з
метою зменшення показника тривалості
та кількості залпових викидів.
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ЗАСТОСУВАННЯ АГРОТЕХНОЛОГІЙ З ЕЛЕМЕНТАМИ БІОЛОГІЗАЦІЇ НА
ХМЕЛЕНАСАДЖЕННЯХ
О.П.Стецюк, Л.П.Кириченко, Л.Ю.Шпакевич
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Внаслідок
тривалого
і
систематичного
техногенного
навантаження
на
грунт
під
хмеленасадженнями
(більше двадцяти
механічних операцій, окремі в два сліди,
та надвисокі норми органічних та
мінеральних
добрив,
пестицидів)
біогеоценоз хмільника і прилеглі території
зазнають надмірного антропогенного
тиску. Імовірно, що і сам грунт під
впливом вказаних факторів різко змінює
свої якісні показники, в т.ч. може
трансформуватися материнська порода.
Крім
того,
інтенсивний
технологічний
процес
вирощування
хмелю традиційно передбачає утримання
міжрядь хмеленасаджень у стані, вільному
від рослинності за рахунок міжрядних
культивацій. Це призводить до порушення
природного
процесу
відтворення
родючості ґрунту, зниження стабільності
функціонування
та
продуктивності
агробіоценозу [1].
Сучасні
світові
тенденції
у
землеробстві вимагають впровадження
нових, біоекологічних агроприйомів, що
зменшують навантаження на біоценоз.
Серед них – мінімізація механічного та
хімічного впливу на грунт аж до повної
відмови від проведення більшості заходів,
підтримання
постійного
рослинного
покриву на поверхні ґрунту [2, 3].
Використання агротехнологій з
елементами біологізації на вітчизняних
хмеленасадженнях
є
питанням
недослідженим і потребує розширеного і
поглибленого вивчення.
Мета досліджень – дослідити
ефективність застосування біологізованих
агротехнологій на хмеленасадженнях.
Дослідження проводились у 2011–
2015 роках на хмелеплантації № 221
ІСГП. Дослідна ділянка розташована на
дерново-підзолистому супіщаному ґрунті.
Методи досліджень – польові досліди,
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лабораторні дослідження, метеорологічні
дослідження, статистичні методи аналізу.
В
якості
органічних
добрив
використовуємо перегній, сидеральні
культури, багаторічні трави. Мінеральні
добрива: аміачна селітра, гранульований
суперфосфат, калімагнезія.
Серед
однорічних
сидеральних
культур застосовувались: редька олійна –
варіанти
5,6;
комбінація
редька
олійна+люпин вузьколистий (висівались в
третій декаді квітня) та гірчиця
(висівалась в третій декаді серпня) –
варіанти 7, 8. Зароблялась в ґрунт зелена
маса у другій декаді червня – першій
декаді липня залежно від культури за
допомогою
дискових
знарядь
(з
одночасним підгортанням рослин у ряду).
Висів гірчиці як повторної сидеральної
культури застосовується як варіант
біологічного обробітку ґрунту (осінній
основний
обробіток
ґрунту
не
проводиться). Для задерніння міжрядь з
регулярним
скошуванням
по
мірі
відростання
зеленої
маси
використовувались багаторічні трави в
сумішці: райграс пасовищний, мятлик
луговий, вівсяниця червона, конюшина
біла.
Схема досліду включає наступні
варіанти: 1) без добрив; 2) гній 40
т/га+N180Р160К220;
3)
залуження+N180Р160К220;
4)
залуження+гній 20 т/га+N180Р160К220; 5)
сидерат+N180Р160К220; 6) сидерат+гній 20
т/га+N180Р160К220;
7)
подвійна
сидерація+N140Р80К160;
8)
подвійна
сидерація+N100Р60К120. Перегній вносимо
періодично, через рік, а на вар.4 –
одноразово, перед залуженням.
В результаті п’ятирічних досліджень
були визначені зміни якісних показників
грунту
при застосуванні різних
елементів технології утримання міжрядь
(як традиційних, так і біологізованих).
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Вихідні дані якісних показників дещо змінилися від системи удобрення
дерново-підзолистого ґрунту, одержані на культури хмелю, та способу утримання
початку закладання полігону досліджень, міжрядь.
свідчать про досить низький вміст гумусу
Якщо величина гумусу практично
в 0-20 см шарі ґрунту – до 1,19 % та до залишалась стабільною на всіх варіантах
0,58 % в абсолютних одиницях у 20-40см удобрення, крім контролю, то загальний
шарі, дещо підвищену кислотність (рН вміст
органічної
речовини
дещо
4,4-5,2),
середню
забезпеченість диференціювався. Так, в абсолютних
фосфором (246-335 мг/кг ґрунту) та дуже показниках він мав значну перевагу над
низьку забезпеченість обмінним калієм контрольним варіантом (без добрив),
(41-84 мг/кг ґрунту), а також загальний майже рівними по значенню були
вміст органічної речовини коливався в варіанти 2, 4, 6, яким поступався варіант
межах 0,70-1,30 %.
3, і спостерігається тенденція до
Результати, одержані по закінченню збільшення вмісту органіки на варіантах 7
наших досліджень, дають змогу говорити, і 8 у порівнянні з усіма, що вивчалися
що окремі якісні показники дерново- (табл. 1).
підзолистого ґрунту за п’ятирічний період
Таблиця 1 – Динаміка гумусу та органічної речовини за 2011-2015 рр.
Органічна речовина, %
Гумус, %
Шар
№
грунту,
відбір
відбір
відбір
відбір
в-ту
+/+/см
2011 р.
2015 р.
2011 р.
2015 р.
0-20
1,19
1,15
-0,04
1,3
1,1
-0,2
1
20-40
0,58
0,54
-0,04
0,7
0,5
-0,2
0-20
1,19
1.21
+0,02
1,3
1,6
+0,3
2
20-40
0,58
0,59
+0,01
0,7
0,8
+0,2
0-20
1,19
1,19
1,3
1,5
+0,2
3
20-40
0,58
0,58
0,7
0,7
0-20
1,19
1,20
+0,01
1,3
1,7
+0,4
4
20-40
0,58
0,60
+0,02
0,7
0,7
0-20
1,19
1,19
1,3
1,6
+0,3
5
20-40
0,58
0,60
+0,02
0,7
0,8
+0,5
0-20
1,19
1.23
+0,04
1,3
1,8
+0,5
6
20-40
0,58
0,62
+0,04
0,7
0,9
+0,2
0-20
1,19
1,22
+0,03
1,3
1,9
+0,6
7
20-40
0,58
0,61
+0,03
0,7
0,9
+0,2
0-20
1,19
1,22
+0,03
1,3
1,8
+0,5
8
20-40
0,58
0,61
+0,03
0,7
0,8
+0,1
Кислотність
ґрунту
має
свої
особливості, вона далека від оптимальної
на всіх варіантах, і
спостерігається
тенденція до її підвищення. Найменшому
негативному впливу щодо підвищення
кислотності піддався варіант 1 (без
добрив). Це можливо пояснити лише
одним – удобрені варіанти мали значне
навантаження
азотними
добривами,
зокрема аміачною селітрою, яка, як
відомо, має ефект підкислення ґрунтів.
Щодо вмісту легкогідролізованого
азоту, то слід відмітити позитивну

тенденцію до його накопичення на
варіантах 3, 4, 7 і 8, що імовірно пов’язано
зі включенням бобових (конюшина біла та
люпин) в систему удобрення. Маємо різке
зниження легкогідролізованого азоту на
варіанті без добрив, та практично на
одному рівні з вихідними показниками на
всіх інших варіантах.
Рухомий фосфор та калій в наших
дослідженнях – це ті два елементи, вміст
яких на удобрених варіантах у ґрунті по
закінченню досліджень зріс у порівнянні з
вихідними показниками. Імовірно це
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пов’язано з тим, що продуктивність реалізувати потенціал хмелю сорту
хмелю за період досліджень була досить Промінь, і тому ці два елементи живлення
посередньою, оскільки несприятливий (особливо
фосфор)
залишились
волого-температурний режим та висока зв’язаними
грунтово-поглинальним
кислотність не дали змоги повністю комплексом (табл. 2).
Таблиця 2 – Агрохімічні показники ґрунту пл. № 221 (відбір – осінь 2015 р.)
N
Шар
рН
лужноР2О5
К2О
Варіанти досліду
грунту,
сольове гідрол.,
мг/кг
мг/кг
см
мг/кг
0-20
5,2
50
115
50
1. Без добрив (абс. контроль)
20-40
4,2
29
100
20
0-20
4,8
112
355
152
2. N180P160K220 + перегній 40 т/
га (контроль)
20-40
4,1
60
230
83
0-20
4,9
157
335
161
3. N180P160K220 + залуження
міжрядь
20-40
3,9
73
225
72
4. N180P160K220 + перегній 20 т/га
0-20
4,9
146
388
168
+
20-40
4,1
78
265
91
залуження міжрядь
0-20
4,8
112
345
150
5. N180P160K220 + сидерація
20-40
3,9
63
245
80
0-20
4,9
109
380
163
6. N180P160K220 +
перегній 20 т/га + сидерація
20-40
3,9
62
285
90
0-20
5,0
164
375
170
7. N140P80K160 + подвійна
сидерація
20-40
4,0
87
283
84
0-20
5,0
159
353
169
8. N100P60K120 + подвійна
сидерація
20-40
4,1
89
273
90
За
п’ятирічний
період
Таким
чином,
ефективне
найефективнішими
за
урожайністю функціонування
агробіоценозу
шишок хмелю виявились варіанти з хмеленасаджень
можна
забезпечити
додатковим надходженням органічної застосуванням нових екологобезпечних
маси: вар. 4 з залуженням міжрядь – (1,50 агроприйомів, як утримання міжрядь під
т/га), вар. 6 з олійною редькою в якості однорічними
та
багаторічними
сидерата – (1,64 т/га) та вар. 7 з подвійною покривними культурами. Агробіологічні
сидерацією (1,46 т/га) при 0,91 т/га на способи утримання ґрунту дозволяють
абсолютному контролі (без добрив). За зменшити антропогенне навантаження на
умови значної економії традиційного екосистему
хмільника,
підтримуючи
перегною вони майже не поступались стабільну продуктивність, наближують
загальноприйнятій технології (1,57 т/га), а природний процес грунтовідновлення, а
варіант 6 на 5 % перевищив цей по
ефективності
не
поступаються
показник.
традиційній технології.
Стосовно якісних показників хмелю,
дослідження
показали,
що фактор
удобрення дещо знижує накопичення
альфа-кислот в шишках. Їх вміст на
варіанті без добрив в середньому за п’ять
років був найвищим – 10,2 % проти 8,9 %
при традиційній
системі удобрення.
Проте на біологізованих варіантах цей
показник складав 9,3–9,9 % , що вище
контролю на 4,5–11,2 відносних відсотків.
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УДК 504.53.062.4:633.52
ВПЛИВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ПОДУКТИВНІСТЬ
ФОТОСИНТЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ В
КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ
Тишковський В.В. – здобувач ЖНАЕУ, Залевський Р.А.- к.с.-г.н. ЖАТК
У даній статті розглядається чиста продуктивність фотосинтезу(ЧПФ) льону довгунця залежно від альтернативної системи удобрення у короткоротаційних
сівозмінах. Пошук шляхів підвищення продуктивності льону -довгунця за рахунок
збагачення грунту органічною частиною альтернативного удобрення.
Досліджується вплив на формування і продуктивність фотосинтетичного апарату
льону-довгунця. При внесенні в сівозміні соломи, сидератів та мінеральних добрив
збільшуваласьЧПФ до 5,07 г/см3 за добу у 5 пільній сівозміні та 4,53г/см3 за добу у 4
пільній, що сприяло росту і розвитку льону-довгунця.
Ключові слова:ЧПФ, льон-довгунець, удобрення, продуктивність, сівозміна.
Постановка проблеми
надзвичайно мінливі [1, 2, 5].
Основним
завдання
сучасної
Показник
чистої
продуктивності
сільськогосподарської науки є розробка і фотосинтезу
в
природних
умовах
впровадження технологій вирощування коливається від 0,1 до 20,0 г сухої речовини
культур, які б забезпечували оптимальний на 1 м2 площі листя на добу; ця величина
ріст і розвиток, що в свою чергу дало змінюється в різні періоди росту і розвитку
можливість отримання якісного врожаю.
у однієї і тієї ж рослини. Відомо, середня
Найбільш ефективне використання продуктивність фотосинтезу у посівах
фотосинтетичних процесів в рослині дає становить 5-7 г і може бути доведена до 15змогу отримати якісній та більший урожай 20 і навідь 40 г сухої маси врожаю на 1м2
усіх сільськогосподарських культур і листків за добу.
льону-довгунця також.
Підвищення
показників
чистої
Основна
мета
рослинництва продуктивності фотосинтезу до великих
дослідити
заходи
які
збільшують значень – нелегке завдання, як зазначають,
ефективність листкової поверхні, а саме А.А. Ничипорович, Л Є. Строгонова, В.Г.
давали можливість отримувати велику Дідора[1, 4].
площу листків, які б швидко формувалися,
Підвищенню показників ЧПФ сприяє
продуктивніше та інтенсивніше працювали ефетивна дія листкової поверхні, а на її
якомога більший період часу.
якісну роботу впливають, як абіотичні, так і
Аналіз останніх досліджень і фактори живлення, якими можливо
керувати за допомогою систем удобрення.
публікацій
Рівень врожаю знаходяться в тісній
Мета, завдання та методика
залежності
від
процесів
росту, досліджень
фотосинтетичного
потенциалу,
від
Мета досліджень полягає у пошуках
інтенсивності і продуктивності їх роботи. шляхів
підвищення
врожаю
льонуВсі ці показники в реальній обстановці довгунця за рахунок внесення помірних доз
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фотосинтетично активної радіації, тобто
ККД ФАР, рис 4.1-4.2 (Додаток С.1).
Незважаючи на те, що індивідуальне
рослина льону-довгунця має невисокі
значення інтенсивності фотосинтезу, але у
загальних посівах використовується високе
значення ККД ФАР (3,61%) в порівнянні з
більшістю інших сільськогосподарських
культур (1,9-2,7%). Це пояснюється
щільністю
стеблистою
і
загальним
формування площі листкової поверхні.
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Рис 1. ККД ФАР у 5-ти
пільнійкороткоротаційній сівозміні
залежно від альтернативного удобрення.
1,30
1,20
ККД ФАР,%

мінеральних та альтернативних добрив, їх
сумісного внесення в короткоротаційних
вузькоспеціалізованих сівозмінах.
Дослідження
проводились
у
короткоротаційноиу стаціонарному досліді
впродовж 2007–2009 рр. на дослідному полі
Житомирського
національного
агроекологічного
університету
(м.
Житомир) сумісно з відділом землеробства
та
меліорації
Інституту
сільського
господарства
Полісся
НААН.Для
визначення
чистої
продуктивності
фотосинтезу користувалися формулою
Кідда, Веста та Брігса [1]:
В2  В1
ЧПФ =
, де:
[1]
( Л1  Л 2 )
2
ЧПФ – чиста продуктивність фотосинтезу,
г/м2за добу;
В1 і В2 – вага сухої речовини з 1 м2або га
посіву спочатку і наприкінці певного
відрізку часу;
Л1 і Л2 – площа листків рослин з тієї ж
площі посіву на початку і в певного
відрізку часу;
Площу
листкової
поверхнівизначализа методом ДідориВ.Г.,
Дідори І.В., Тишковського В.В.[3].
Результати досліджень
Льон-довгунець
має
невисоку
інтенсивність фотосинтезу порівняно з
іншими видами рослин. Її максимальні
значення спостерігаються у між фазний
період цвітіння – зелена стиглость.
У період швидкого зростання основні
фотосинтезуючі органи - листя, хоча стебло
також вносить досить значний внесок у
фотосинтез всієї рослини. У фазі зеленої
стиглості інтенсивність фотосинтезу всієї
рослини вище, ніж в період швидкого
зростання, оскільки вона має і максимальну
масу та більш високий вміст хлорофілу.
Отже
створення
продукційного
процесу
залежить
від
формування
асиміляційної поверхні рослин. Але не
лише від кількості припливу сонячної
інсоляції
підвищується
формування
асиміляційної поверхні, а від величини
поглинення фотосинтетичної активної
радіації
покращуються
процеси
фотосинтезу,
тому
ми
розрахували
величину
коефіцієнта
поглинення
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Рис 2. ККД ФАР у 4-х
пільнійкороткоротаційній сівозміні
залежно від альтернативного удобрення
Чиста продуктивність фотосинтезу в
середньому у посівах складає 5-7 г/см2 за
добу, підвищити цей показник достатньо
складно, але можливо за рахунок
удосконалення надходження поживних
речовин у рослину. Покращення якості та
доступності поживних речовин котрі
надходять у рослину досягається шляхом
використання разом з мінеральними добрив
органічного походження, що звичайно є
важливим
резервом
підвищення

Збірник статей конференції
продуктивності.
У наших дослідженнях ми визначали
вплив різних видів добрив органічного
походження та обмеженої кількості
мінеральних на формування листкової
поверхні та сухої маси рослин, по всім
фазам росту і розвитку льону-довгунця, на
основі чого нами розрахувано ККД ФАР
(рис.4.1 – 4.2).
Зазначимо, що тенденція збільшення
ККД ФАР залежно від альтернативного
добрива
проявлялася
навіть
в
екстремальних агроекологічних умовах, які
склалися у 2007 році. З даних рис. 3,5 та
3,6 видно, що застосування мінеральних
добрив у дозі N30P40K60,як у 5-ти так і 4-х
пільних сівозмінах позитивно впливало на
ККД ФАР, який відповідно становив 1,07 –
1,2 – 1,7 % та 0,78 – 0,82%. Застосування
нетоварної продукції, соломи пшениці
озимої з післяжнивним посівом і
загортанням
сидератів
з
внесенням
мінеральних добрив і, особливо з
додаванням мінерального азоту для
мінералізації соломи сприяло активізації
процесів фотосинтезу, що і стверджується
зростанням показника ККД ФАР, який
відповідно по роках становив у 5-ти пільній
сівозміні 1,08 – 1,21 – 1,38% та у 4-х
пільній 1,06 – 1,1 – 1,2%. Таким чином ККД
ФАР у 5-ти пільній сівозміні, належно від
погодних умов в роки проведення
досліджень за внесенням вищезазначених
добрив зростає відповідно на 0,02 – 0,1 –
0,18%, що і сприяло підвищенню урожаю
порівняно з контрольним варіантом на 54%
в п'ятипільній і 48% - в чотирипільній
сівозмінах.
Близько 90% загальної фітомаси
рослинного організму формується за
рахунок фотосинтетичних процесів. Тому
накопичення сухої маси рослин являється
об'єктивним показником їх асиміляційної
діяльності.
Приріст сухої фітомаси за певний
проміжок часу по відношенню до площі
листкової поверхні, характеризує чисту
продуктивність фотосинтезу (ЧПФ). У
своїх дослідженнях чисту продуктивність
фотосинтезу ми
визначали протягом
усього вегетаційного періоду.
Чиста продуктивність фотосинтезу в
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середньому у посівах складає 5-7 г/см2 за
добу, підвищити цей показник достатньо
складно, але можливо за рахунок
удосконалення надходження поживних
речовин у рослину. Покращення якості та
доступності поживних речовин котрі
надходять у рослину досягається шляхом
використання разом з мінеральними добрив
органічного походження, що звичайно є
важливим
резервом
підвищення
продуктивності.

Рис. 3 Чистапродуктивність фотосинтезу
льону-довгунцязалежно
відсистемиудобрення в 5 пільнійсівозміні

Рис. 4 Чиста продуктивність фотосинтезу
льону-довгунця залежно від системи
удобрення в 4 пільнійсівозміні
ЧПФ
удобрених
варіантів
перевищувало контроль в межах від 0,1 до
0,7 г/ см3 на добу у 5 пільній та 0,1 – 0,9 у 4
пільній сівозмінах.
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При
застосуванні
мінеральних
добрив ЧПФ збільшується на 0,4 г/ см3 на
добу, тоді як сумісне їх застосування
разом із органічниимизбільшує цей
показник на 0,7 г/см3
у 5 пільній
3
сівозмініта на 0,9 г/см у 4 пільній у
порівнянні з контролем (без добрив). , що
є оптимальним для вирощування льонудовгунця.
Загальна тенденція підвищення
чистої продуктивності фотосинтезу у 5-ти
пільній
сівозмні
пояснюється
покращенням аргофізичних показників
якості ґрунту, збільшенням запасів
продуктивності вологи в шарі грунту 050см, вмістом легкогідролізованих сполук
азоту рухомих сполук фосфору та
амінного калію на глибині розвитку
кореневої
системи
льону-довунця,
загальним балансом елементів живлення
та гумусу і більш високим коефіцієнтом
корисної дії фотосинтетичної активної

радіації.
Найкращі показники продуктивності
фотосинтезу ми отримали на варіанті із
застосуванням системи удобрення у
складі побічної продукції, сидерату та
помірних доз мінеральних добрив.
Висновки
та
перспективи
подальших досліджень.
Органічна речовина, що надходила
до
ґрунту
сприяла
покращенню
поживного режиму льону-довгунця, що
поліпшувало ріст і розвиток рослин та
формування врожаю.
Отже, внесення в сівозміні соломи
попередника, сидератів та помірних норм
мінеральних добрив збільшувало ЧПФ до
0,7 г/ см3 на добу у 5 пільній та до 0,9 у 4
пільній сівозмінах, що, як свідчать наші
дослідження та дослідження закордонних
і вітчизняних вчених буде позитивно
впливати на продуктивність льонудовгунця.
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Publishing, 2013 . – P. 67-71.

УДК 631.582:633
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН В УМОВАХ
ПОЛІССЬКОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
В.В. Хохлов, кандидати сільськогосподарських наук
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Постановка проблем. У сучасному
землеробстві України сформувалися нові
агроформування з різними площами
землеволодіння і землекористування та
напрямами спеціалізації. У зв’язку з цим
виникла
потреба
в
розробці
й
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удосконаленні
оптимальних
форм
організації
території
та
інновації
різносхемних сівозмін з оптимальним
поєднанням різних рівнів інтенсифікації.
Сучасний рівень ведення землеробства та
запити виробництва у ринкових умовах
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потребують такого розміщення культур у підзолистий
супіщаний,
підстелений
сівозмінах, яке задовольняло б потреби мореними суглинками й осушуваний
ринку, вело до збільшення продуктивності гончарним дренажем. Орний шар ґрунту
всіх сільськогосподарських культур [2].
(0-20
см)
дослідної
ділянки
На сьогодні одним із головних характеризувався такими агрохімічними
факторів
підвищення
ефективності показниками: вміст гумусу 1,27 %,
землеробства є науково обґрунтовані загального азоту – 0,064 %, рухомого
сівозміни, які відіграють вирішальну роль фосфору - 84, обмінного калію - 101 мг/кг
у
створенні
принципово
нових ґрунту, рН сол. – 5,0, гідролітична
біотехнологій вирощування культур з кислотність - 2,25 мг.-екв. на 100 г ґрунту.
урахуванням особливостей їх взаємодії та
Дослідження проводились у двох
післядії [3, 4, 5].
трипільних сівозмінах, з насиченням
Сьогодні землекористувачі віддають зернових, зернобобових і просапних
перевагу три -, чотирипільним сівозмінам, культур по 33 % (І – 1. Картопля, 2.
де основна культура займає одне-два Пелюшко-овес, 3. Тритикале озиме; ІІ – 1.
поля, її частка у трипільній сівозміні Кукурудза на силос, 2. Тритикале яре, 3.
зростає від 33,3 до 66,6 % і відповідно до Вико-овес), та двох чотирипільних
25 – 50 % у чотирипільних. Як наслідок – сівозмінах, з насичення зернових 50 % та
у таких сівозмінах різко скорочується по 25 % просапних і бобових культур (ІІІ
термін повернення культур на попереднє – 1. Картопля, 2. Овес, 3. Люпин, 4.
місце вирощування, ускладнюється їх Тритикале озиме; ІV – 1. Кукурудза на
розміщення після кращих попередників. силос, 2. Овес, 3. Пелюшко-овес, 4.
Тому важливо вивчити й обґрунтувати Тритикале яре). Технології вирощування
вплив такого фактору на отримання сталої культур у досліді – загальноприйняті для
врожайності
сільськогосподарських зони Полісся.
культур і визначити продуктивність
У досліді передбачено здійснити в
коротко-ротаційних сівозмін в умовах системі удобрення культур компенсацію
Полісся.
частини
елементів
живлення
Методика та умови досліджень. промислового виробництва та нестачу
Дослідження
проводились
у підстилкового
гною
за
рахунок
стаціонарному
польовому
досліді використання, як органічного добрива,
Інституту
сільського
господарства побічної продукції основних культур
Полісся НААН с. Грозинo Коростенського (соломи) та зеленої маси сидеральних
р-ну Житомирської обл. Ґрунт дерново- культур (табл. 1-3).
Таблиця 1 – Продуктивність короткоротаційних сівозмін, 2012-2015 рр., т зернових
одиниць із 1 га сівозмінної площі
Збір зернових одиниць, т
№
трипільна
чотирипільна
Варіант удобрення
вар.
сівозміна
сівозміна
І
ІІ
ІІІ
IV
1
6
2
8
11

Без добрив (контроль)
Солома + сидерат
Гній + NPK
Солома + сидерат + 50% N + PK під сидерат +
50% N під культуру
Гній + NPK (підвищена доза)

Результати
досліджень.
Ефективність
сівозміни
у
цілому
оцінюється
за
її
загальною
продуктивністю. Врожайність окремих

2,68
3,09
4,69

1,64
1,88
3,06

2,47
2,84
4,25

1,76
1,96
2,98

4,64

3,02

4,26

2,96

5,03

3,26

4,58

3,30

культур і загальна продуктивність
сівозмін залежить від структури посівної
площі та системи удобрення [1].
У результаті проведених досліджень
Житомир – 2016
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встановлено, що продуктивність всіх продуктивніша за другу, в якій зазначені
сівозмін дещо різниться, залежно від культури замінені на менш урожайні яре
набору культур (табл. 1-3). По виходу тритикале та кукурудзу на силос. По тій
зернових одиниць перша трипільна же причині відрізняються між собою і
сівозміна, в якій присутні більш урожайні чотирипільні сівозміни – різниця по
тритикале озиме та картопля, на 52-64 % продуктивності складає 42-48 %.
Таблиця 2 – Продуктивність короткоротаційних сівозмін, 2012-2015 рр., т
кормових одиниць із 1 га сівозмінної площі
Збір кормових одиниць, т
№
трипільна
чотирипільна
Варіант удобрення
вар.
сівозміна
сівозміна
І
ІІ
ІІІ
IV
1
Без добрив (контроль)
3,15 2,06
2,70
2,17
6
Солома + сидерат
3,64 2,36
3,11
2,43
2
Гній + NPK
5,50 3,80
4,67
3,66
Солома + сидерат + 50% N + PK під сидерат +
8
5,46 3,76
4,68
3,65
50% N під культуру
11
Гній + NPK (підвищена доза)
6,05 4,05
5,02
4,06

№
вар.

Таблиця 3 – Продуктивність короткоротаційних сівозмін, 2012-2015 рр., т
перетравного протеїну із 1 га сівозмінної площі
Збір перетравного протеїну, т
трипільна
чотирипільна
Варіант удобрення
сівозміна
сівозміна
І
ІІ
ІІІ
IV

1

Без добрив (контроль)

0,20

0,20

0,15

0,21

6
2

Солома + сидерат
Гній + NPK
Солома + сидерат + 50% N + PK під сидерат +
50% N під культуру
Гній + NPK (підвищена доза)

0,23
0,35

0,23
0,36

0,17
0,26

0,23
0,34

0,35

0,36

0,26

0,34

0,38

0,38

0,28

0,37

8
11

Якщо порівняти першу трипільну і
третю чотирипільну сівозміни, в яких
спільні озиме тритикале і картопля,
різниця у виході зернових одиниць
складає близько 10 % на користь першої.
Причиною є люпин, який у чотирипільній
сівозміні
відрізнявся
найнижчою
врожайністю. А друга трипільна і
четверта чотирипільна сівозміни по
продуктивності майже не відрізняються:
ярі культури (крім тритикале) вико-овес і
пелюшко-овес по рівню врожайності
аналогічні.
В середньому за 4 роки досліджень
найбільша
продуктивність
сівозмін
сформувалась на інтенсивній системі
удобрення (вар. 11): зернових одиниць –
3,26-5,03 т/га, кормових одиниць – 4,05-
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6,05 т/га, перетравного протеїну – 0,280,38 т/га. На варіантах з рекомендованою
системою удобрення (вар. 2) та
альтернативного варіанту удобрення (вар.
8) продуктивність сівозмін у цілому мала
близькі показники: зернових одиниць –
2,98-4,69 т/га, кормових одиниць – 3,655,50 т/га, перетравного протеїну – 0,260,36 т/га.
Біологічна система удобрення (вар.
6) сприяла суттєвому підвищенню
продуктивності сівозмін порівняно із
неудобреним контролем (вар. 1) і
сформувалась на рівні 1,88-3,09 т/га
зернових одиниць, 3,43-5,14 т/га кормових
одиниць, 017-0,23 т/га перетравного
протеїну, на контролі відповідно – 1,642,68 т/га, 2,06-3,15 т/га, 0,15-0,21 т/га.
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4,62-4,68 т на варіантах з рекомендованою
ВИСНОВКИ
Максимальний
збір
зернових (гній + NPK) та альтернативною (солома +
одиниць з 1 га ріллі відмічений у NPK; солома + сидерат + NPK) системами
трипільній сівозміні (пелюшко-овес – удобрення. Продуктивність сівозмін, в
тритикале озиме – картопля) – 4,60-4,69 т яких тритикале озиме замінювали ярим, а
та у чотирипільній (люпин – тритикале картоплю – кукурудзою, знижується на
озиме – картопля – овес) – 4,21-4,26 т, а 22-36 %.
кормових одиниць відповідно, 5,41-5,50 та
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УДК 504:658.265
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ НА
ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ СІЛЬСЬКИХ СЕЛІТЕБНИХ ТЕРИТОРІЙ
НІТРАТАМИ
А. Ф. Щербатюк, В. П. Фещенко
Житомирський національний агроекологічний університет
Основою безпеки питної води для
населення є щоденний моніторинговий
контроль її якості. Поліпшити екологічну
безпеку можна за рахунок розробки
моделей прогнозу якості води, введення
екологічних нормативів і заходів щодо
зниження ризику [3].
На сучасному етапі соціальноекономічного розвитку України особливо
гостро постала проблема забезпечення
сільського
населення
екологічно
безпечною
питною
водою.
Централізованим
водопостачанням

забезпечено близько 25 % сільських
населених пунктів і лише 9 % забезпечені
централізованим водовідведенням. Нині в
сільській місцевості проживає понад 30%
населення
України,
які
внаслідок
соціальних, економічних та екологічних
чинників
використовують
воду
нецентралізованих
джерел
водопостачання [4].
Одним із вагомих чинників, які
опосередковано впливають на стан
контамінації
підземних
вод
ксенобіотиками, потенціюючи процеси їх

Житомир – 2016

~190~
міграції
є
геоекологічні
та
геоморфологічні особливості регіонів
[1,2].
Метою
роботи
є
розкриття
особливостей впливу еколого-кліматичної
зональності на забруднення питної води
сільських селітебних територій нітратами
та обґрунтування і розробка елементів
оптимальної
системи
управління
екологічною безпекою водозабезпечення
сільського населення.
Об’єкти та методика дослідження.
Полігоном для досліджень обрано сільські
селітебні території Житомирської області.
З метою виявлення масового
характеру розповсюдження убіквітарних
ксенобіотиків, визначався модальний
показник забруднення, що характеризує
типовий рівень нітратного забруднення
води в конкретній адміністративній
території.
В процесі дослідження охоплено 23
адміністративно-територіальних
утворення Житомирської області.
З метою вирішення складної та
багатогранної проблеми забруднення води
нецентралізованих
джерел
водопостачання нітратами необхідним є
проведення пріоритетних досліджень
стану навколишнього середовища на
регіональному та локальному рівнях, що є
передумовою обґрунтування та реалізації
оптимальних
форм
управління
екологічною безпекою.
Завданням збереження
об’єктів
довкілля та здоров’я людини є вивчення й
обґрунтування ступеня відповідності
наявних або прогнозованих екологічних
умов, що проявляються на території,
визначеній ареалом забруднення та
масштабністю
розповсюдження
ксенобіотиків. У сучасних умовах стану
забруднення водних ресурсів сільських
селітебних
територій
виникає
необхідність зосередження
наукових
досліджень на виявленні найбільш
розповсюджених
ксенобіотиків
у
джерелах
питного
водопостачання
сільських
селітебних
територій та
розробки заходів, спрямованих на
зниження рівнів забруднення води,
зокрема, призначеної для споживання
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людиною.
Особливу небезпеку для сільського
населення
становить
нітратне
забруднення води сільських колодязів.
Встановлено,
що
впродовж
років
дослідження питома вага проб води
нецентралізованих
джерел
водопостачання, що перевищують ГДК
нітратів
у
Житомирській
області,
збільшилась в 5,7 разів, відповідно з 7,47
% до 42,33 %.
Зростання вмісту амонійних солей,
нітритів та нітратів у колодязній воді
свідчить
про
забруднення
ґрунту,
зниження адсорбційної ємності та про
вичерпну здатність до самоочищення.
Оцінка якісного стану нітратного
навантаження
на
ґрунти
земель
сільськогосподарського
призначення
Житомирської області свідчить, що
забруднення
досліджуваних земель
області
займає
латерально-південно
орієнтоване положення (рис. 1).
Забруднення питної води сільських
колодязів нітратами може здійснюватись
під впливом антропогенних та природних
чинників. Ідентифікація таких чинників
здійснюється на організаційному етапі
заходів екологічної безпеки.
Характерним для області є її
розташування в двох еколого-кліматичних
районах – Полісся та Лісостеп, які
відрізняються
геологічною
будовою,
геоморфологічними,
ґрунтовими
та
кліматичними особливостями.
Проведені дослідження показали, що
модальні концентрації нітратів у воді
сільських колодязів в зоні Лісостепу за
роки
спостереження
перевищували
аналогічні показники в зоні Полісся на
85,7 %. Така закономірність зумовлена, в
першу чергу, філогенетичною специфікою
даних територій. Природний потенціал
Лісостепу обумовив переважно аграрний
характер
використання
природнотериторіальних комплексів цієї зони, тоді
як на території Полісся домінують ліси та
інші лісовкриті площі [5]. Сучасне
сільськогосподарське
виробництво
зобов’язане передбачити не тільки
використання природних умов і ресурсів,
а й їх охорону, відновлення й
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перетворення. Лісові насадження, як один
із важливих компонентів природних
комплексів
сприяють
інтенсифікації
процессу ґрунтотворення, підвищенню
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врожайності
сільськогосподарських
культур, впливають на формування
мікроклімату, баланс тепла і вологи,
послаблюють водну й вітрову ерозії [6].

Рис. 1. Вміст нітратів у ґрунтах агроекосистем Житомирської області
Площа земель лісового фонду
Житомирщини складає 1107, 6 тис. га.
Показник лісистості – один з найвищих в
Україні – 37,1, що, вцілому, відповідає
оптимальній структурі зони Полісся.
Однак лісові ресурси на території області
розповсюджені нерівномірно: найвищий
показник
лісистості
відмічався
в
Овруцькому (69,4 %), Олевському (69,4
%), Лугинському (53,3 %), Народицькому
(52,2 %) та Ємільчинському (45,9 %)
районах. Найменші показники лісистості
відмічались в Ружинському (7 %),

Любарському (7 %), Брусилівському (7,4
%) та Андрушівському (9,1 %) районах,
що в 2,3-1,7 разів менше оптимальної
структури
лісистості
Лісостепу.
Результати
проведених
досліджень
демонструють позитивний вплив лісових
насаджень на процеси імобілізації нітратів
(r= - 0,84 при р<0,001).
Позитивний
вплив
лісових
насаджень проявляється у захисті ґрунту
від водної та вітрової ерозії, поліпшенні
якості підземних вод, оскільки вони
сприяють
зменшенню
поверхневого
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стоку, завдяки високій інфільтраційній та
Висновки
поглинальній здатності. На кислих
Екологічну безпеку водопостачання
малогумусних ґрунтах, сформованих на сільського
населення
неможливо
водоно-льодовикових
відкладах, досягнути без застосування комплексних
характерних
для
зони
Полісся, заходів.
інфільтрація
атмосферних
опадів
Активність
радіальної
міграції
здійснюється інтенсивніше.
нітратів опосередковано залежить від
Основним критерієм екологічної філогенетичних особливостей регіону.
небезпеки досліджуваних ксенобіотиків
Модальні концентрації нітратів у
визначено
рухомість
(міграційну воді
децентралізованих
джерел
здатність), яка спричинена фізико- водопостачання сільських селітебних
географічними,
метеорологічними, територій Житомирської області в зоні
геохімічними,
геоморфологічними, Лісостепу перевищуювали аналогічні
гідрогеологічними
умовами
та показники в Поліській зоні на 85 %.
антропогенним впливом.
Природний потенціал лісостепової
Важливу
роль
у
формуванні зони, для якої характерні сприятливий для
нітратного забруднення підземних вод ведення та інтенсифікації сільського
відіграє
агропромисловий
комплекс. господарства клімат та ґрунтовий покрив,
Встановлено, що основними чинниками сформований переважно на лесових
забруднення підземних вод сільських материнських породах, сприяв аграрному
селітебних територій нітратами є азотні характеру
використання
природномінеральні
добрива
(r=0,97)
та територіальних комплексів цієї зони, в той
неефективне
використання
відходів час як на території поліської зони у
тваринницьких комплексів по відгодівлі структурі земельних ресурсів домінують
свиней
(r=0,88).
Потенціюючими ліси та інші лісовкриті площі.
чинниками міграції даних речовин
Лісові масиви відіграють величезну
визначено атмосферні опади (r=0,92), ґрунтозахисну та водоохоронну роль,
розораність
(r=0,86)
та запобігаючи поширенню забруднення
сільськогосподарська
освоєність обєктів довкілля сполукамии нітрогену.
територій (r=0,85).
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УДК 635-521:631-531
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЖИТОМИРСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
К.Д Бучко
Інститут сільського господарства Полісся НААН
Резюме
Вступ. Поряд зі скороченням складати 18,3 тис. грн за рентабельності
посівних площ та виробництва льону- 105-115% тоді як при вирощуванні льонудовгунцю в Житомирській області почали довгунцю прибуток з 1 га може бути на
культивувати льон-олійний. У зв'язку з рівні 12.5 - 14.8 тис. грн за рентабельності
цим виникла
потреба
у вивчені 42 - 46%.
біологічних особливостей, можливості
Висновки. Виходячи з результатів
вирощування цієї культури в умовах досліджень та підрахунків економічної
Полісся та визначені потенційного ефективності,
вирощування
льону
врожаю та якості продукції у порівнянні з олійного у Житомирській області є
показниками
льону-довгунцю,
що економічно вигідним та перспективним.
повинно
визначити
переспективи
Льон – найдавніша рослина, яка
вирощування льону олійного.
справила значний вплив на розвиток
Мета дослідженнь. Проаналізувати духовної та матеріальної культури наших
експеременти, що проводились з льоном предків. На території України льон був
олійним у Полісській зоні та провести відомий ще у III-IV століттях. Тут
порівняльні дослідження одного з сортів вирощували льон – землеробські племена,
довгунцевого та олійного льону та які були корінним населенням цього краю
оприділити перспективи останнього.
ще до утворення Київської Русі. Льон і
Методики досліджень. Проведені вироби з нього високо цінувались і в
теоретичні дослідження, які включають Київській русі. Льонарство забезпечувало
аналіз інформаційно-патентних фондів селян як волокном, так і олією [3].
наукових бібліотек і мереж інтернет по
Розквіту льонарство України набуло
проблемі вирощування льону олійного; у у 30-90 роки 20 століття, коли площа під
2014 році закладено польовий дослід на льоном була збільшена з 10-15 тисяч га до
дослідному полі ІСГП у с. Грозине 225-236 тисяч га, з якої валовий збір
Коростенського району Житомирської волокна складав 120-130 тисяч тонн, були
області по вирощуванню на різних фонах побудовані
48
льонозаводів,
удобрення
льону-довгунцю
сорту Житомирський
та
Рівненський
Журавка та льону олійного сорту Еврика.
льонокомбінати, які переробляли у
Результати
досліджень.
За середньому за рік 100 тисяч тонн волокна
дворічними
результатами
польового та виробляли до 250 мільйонів погонних
досліду, з яких вегетаційний період 2014 метрів тканин різного призначення. З
року був більш сприятливий для ліквідацією державної дотації на льон
вирощування льону і 2015 року – посівні площі скоротились до 98,5 тисяч
посушливий, врожай насіння олійного га у 1995 році, 21,9 – у 1999 році [4].
льону сорту Еврика виявився у 3,3-4,0
У Житомирській області, яка мала
рази вищий врожаю льону довгунця сорту 64 тисячі га посіву льону і виробляла 30
Журавка, а врожай льоносоломи сорту тисяч тонн волокна, до 1990 року, площа
Еврика навпаки склав 43,6-62,9% від посіву скоротилась до 37,7 тисяч га, а до
врожаю сорту Журавка. Підрахунки 2007 року – до 3,5 тисяч [4].
економічної ефективності вирощування
Із зменшенням площ льону-довгунця
льону, проведенні відділом економіки в останні роки на Поліссі України у тому
ІСГП показали, що при вирощуванні числі і у Житомирській області почали
льону олійного прибуток з 1 га може культивувати льон олійний. При цьому
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льон олійний – це культура, яка стала
слугувати альтернативою до зменшення
посівних площ під соняшником, який по
окремих районах і господарствах вже
перевищує
нормативи
оптимального
співвідношення культур у сівозмінах,
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів України від 11.02.2010 року №
164, де на Поліссі соняшнику не повинно
бути більше 0,5% у структурі посівних
площ, а в Лісостепу не більше 5-9%. У
сівозміні соняшник повинен повертатися
на своє попереднє місце через 8-10 років.
При виборі культури на заміну соняшнику
був прийнятий льон олійний.
Постановка
проблеми.
Льон
олійний на відміну від льону-довгунцю є
сировиною для виробництва харчової та
технічної олії: насіння льону олійного
містить 42-49% олії, що на 7-12% вище,
ніж у льону-довгунця [2]. Лляна олія за
своєю біологічною цінністю є лідером
серед рослиних масел. Це найбагатше
джерело поліненасичених жирних кислот.
За вмістом яких лляна олія у декілька
разів перевершує риб'ячий жир. Вміст
незамінної
людському
організму
ліноленової жирної кислоти в лляній олії
досягає 50-70 % , а вітаміну Є – 50мг/100
г.
Лляна олія використовується не
тільки як харчовий продукт, але і як
лікарський засіб. Сучасні дослідження
довели, що вживання лляної олії знижує
ризик інсульту на 37 %. Існує величезна
кількість захворювань, за яких лляна олія
з вмістом кислот Омега – 3 і Омега – 6
необхідна організму. Вживаючи лляну
олію, можна не боятися таких хвороб, як
діабет, атеросклероз, ішемічна хвороба
серця і багатьох інших. Лляна олія містить
достатню кількість вітамінів та інших
біологічно активних речовин, необхідних
для здорового харчування [1].
Найбільш важливими компонентами
лляної олії є жирні кислоти: альфаліноленова кислота – 60 % (Омега - 3);
лінолева кислота – 20 % (Омега - 6);
олеїнова кислота – 10 % (Омега - 9); інші
насичені жирні кислоти – 10 %.
Доброякісну олію використовують у
ряді галузей промисловості: окрім
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фармацевтичної у лакофарбовій для
виготовлення натуральної оліфи, лаків,
емалей, різних фарб для підводних робіт;
для
виготовлення
лінолеуму,
у
електротехнічній,
автомобільній,
суднобудівній, у миловарінні та інших
галузях. Олійний льон – безвідходна
культура, яка повністю використовується і
не має відходів.
Важливими
побічними
компонентами переробки насіння льону
на олію є лляні макуха і шрот. В практиці
більше використовується за шнекопресового віджиму лляної олії побічний
продукт макуха [1,5].
Кормова поживність 1 кг макухи
складає
1,27
кормових
одиниць.
Енергетична цінність для ВРХ складає
11,7 МДж, для свиней 13,7 МДж. В
одному кілограмі макухи міститься 900
грам сухої речовини, 338 грам сирого та
287 грам перетравного протеїну, 100 грам
сирого жиру, 95 грам сирої клітковини,
305 грам безазотистих екстрактивних
речовин. Незамінних амінокислот: лізину
– 11,5 грам, метіоніну + цистіну – 12 грам.
Мінеральних речовин: кальцію – 3,4 грам,
фосфору – 10 грам. Вітамінів: Д – 4 МІО,
Е – 5,8 МІО, каротину – 0,3 мг [1,5].
Наявність
незамінних
жирних
кислот Омега - 3 і Омега - 6 у макусі
забезпечує потребу тварин у них при
уведені 10-15% макухи лляної до
повнокомпонентних комбікормів.
У тваринництві насіння льону і
макуха
є
основою
для
годівлі
новонародженого молодняку худоби і
птиці.
Їх
згодовування
сприяє
інтенсивному
розвитку
тварин,
унеможливлює захворювання молодняку
диспепсіями, діареями, інтоксикаціями та
іншими хворобам.
У стеблах олійного льону міститься
10-15%
волокна,
придатного
для
виробництва грубих тканин (брезент,
мішковина), шпагату, мотузок та інших
виробів. Солома, яка містить до 85,0%
целюлози,
слугує
сировиною
для
виробництва високоякісного цигаркового
паперу, картону. З відходів (костриці)
виготовляють будівельні плити, меблі, а
також використовують кострицю як
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альтернативний енергетичний вид палива,
з використанням енергії у технологічних
процесах.
Льон олійний має свою історію у
світовому контексті, а також на теренах
Житомирської області. Так, олійний льон
вирощують у США, Індії, Аргентині та
близьких до нас країнах – Німеччині,
Чехії та інших. У Канаді олійний льон
вирощується на площі 1 млн. гектарів. У
Росії за останні роки площі під цією
культурою збільшені до 800 тисяч
гектарів.
Провідна роль у вирощуванні
олійного льону на Україні належить
степовій зоні, де майже всі площі його
посіву
зосереджено
в
автономній
республіці
Крим,
Запорізькій,
Кіровоградській, Луганській, Одеській,
Дніпропетровській,
Донецькій
та
Херсонській областях. Ця ґрунтовокліматична
зона
здавна
славилася
вирощуванням
олійного
льону
та
високими
валовими
зборами
його
товарної продукції.
Необхідно
відмітити,
що
у
Житомирській області олійний льон
вирощували до та після Жовтневої
революції
аж
до
50-тих
років
минулого,століття.
Рослини льону олійного на відміну
від довгунцевих форм багатостеблові з
трьома і більше стеблами, низькорослі,
висотою 30-60 см [7,8].
Льон олійний високопродуктивний
на насіння. У деяких сортів за
оптимальної
густоти
стеблестою
і
відповідному
живленні
формується
більше 200 коробочок на рослині, які
забезпечують врожай насіння 1,8-2,5 т/га.
Маса 1000 насінин у льону олійного в
залежності від сортів і форм знаходиться
у межах 4-8 г, а вміст олії – 38-44%, хоча в
окремих сортах в залежності від
технології вирощування вміст олії може
бути дещо вищий – 45-48%.
У льону олійного коренева система
значно
більш
розвинена,
ніж
у
довгунцевого і проникає у грунт на
глибину 80-100 см, має систему бічних
коренів 1-4 порядків, які відходять від
головного корення використовуючи для
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поглинання поживних елементів та вологи
великий об’єм ґрунту, Така коренева
система забезпечує льону олійному
посухостійкість. Однак, для утворення
однієї частини сухої маси рослини
потребується 320-440 частин води, що
практично на рівні льону-довгунця та
більше, ніж рослини пшениці або вівса
[7,8].
Зокрема, на Житомирщині, річна
кількість опадів становить 550-700 мм,
причому близько 2/3 їх припадає на
теплий період року, у квітні-липні дощі
понад 5 мм випадають 14-17 разів, що є
достатнім для росту та розвитку рослин
цієї культури.
Льон олійний не дуже вибагливий до
тепла. Насіння його починає проростати
за температури 3-5°С, а сходи з’являються
за температури повітря не нижче 6 °С.
Сходи льону порівняно стійко переносять
весняні приморозки до мінус 3-4°С, а
рослини двотижневого віку навіть до -6
°С.
Для повного розвитку рослин і
достигання насіння льону олійного
необхідна
сума
середньодобових
температур 1600-1800°С з кількістю
безморозних днів не менше 80-90.
Збільшення температурного градієнта
позитивно впливає на достигання, що
також забезпечується у Поліській зоні
Житомирської області.
За
літературними
джерелами
[1,5,6,7,8,9]
льон
олійний
дуже
вимогливий до родючості ґрунту. На
формування 1 ц насіння з відповідною
кількістю льоносоломи (1,2-1,5 ц) льон
олійний виносить з ґрунту: азоту – 5,0-6,5
кг, фосфору (Р2О5) – 1,0-1,5 кг, калію
(К2О) – 4,0-4,5 кг та інших елементів, що
у 4-4,5 рази більше, ніж льон-довгунець
(N – 1,3-1,5, Р2О5 – 0,37-0,52, К2О – 0,621,37 кг) на утворення 1 ц повітряно-сухої
фіто маси (соломи і насіння) та у 2 рази
більше, ніж зернові, у зв’язку з чим
олійний льон необхідно розміщувати на
ґрунтах з вмістом гумусу 1,6-2,2% та Р і К
– 120-150 мг/кг грунту.
У зв'язку з викладеним дослідження
з перспектив вирощування льону олійного
на землях Центрального Полісся є

Житомир – 2016

~196~
актуальним.
Мета дослідження - проаналізувати
експеременти, що проводились з льоном
олійним у Полісській зоні та провести
порівняльні дослідження одного з сортів
довгунцевого та олійного льону та
оприділити перспективи останнього.
Об'єкт досліджень – процеси
формування врожаю льону-довгунцю та
льону олійного.
Методика досліджень проведені
теоретичні дослідження, які включають
аналіз інформаційно-патентних фондів
наукових бібліотек і мереж інтернет по
проблемі вирощування льону олійного.
Польовий дослід по вирощуванню льонудовгунцю та льону олійного проводиться
з 2014 року на дослідному полі Інституту
сільського господарства Полісся НААН у
с. Грозине коростенського району
Житомирської області на дерновопідзолистому супіщаному грунті. Рівень
ефективної родючості грунту оцінено у 40
балів. Орний шар (0-22 см) грунту
дослідної
ділянки
характеризується
слідуючими агрохімічними показниками:
вміст гумусу (за Тюріним) – 1,11,4%; азот,
що легко гідролізується (за Корнфілдом) –
48,5-51,5 мг на 1 кг грунту; рухомого
фосфору
і
обмінного
калію
(за
Кірсановим) – 70-80 і 80-100 мг на 1 кг
грунту, рН (сольовий)
– 4,7-4,9;
гідролітична кислотність – 2,2-2,5 мг-екв.
на 100 г грунту; сума ввібраних основ –
2,55 мг-екв. на 100 г грунту.
У
досліді
вирощували
високопродуктивний
сорт
льонудовгунцю Журавка, виведений Інститутом
сільського господарства Полісся НААН та
високопродуктивний сорт льону олійного
Еврика, виведений НЦ Інститутом
землеробства НААН. Вирощували льон на
фоні макродобрив N20P40K60 та N30P60K90
та у поєднанні з позакореневим
підживленням нанодобривами: інтермаг
олійні та інтермаг калій, які є
багатокомплексними
мікродобривами.
Дослід закладали методом розщеплених
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ділянок при 4-х разовому повторенні.
Площа облікової ділянки 10 м2.
У досліді вивчали біологічні
особливості росту та розвитку олійного
льону у порівнянні з довгунцевим,
формування врожаю та якості продукції,
за якими підраховували економічну
ефективність
вирощування
олійного
льону.
Меторологічні умови вегетаційного
періоду 2014 року були сприятливі для
вирощування як льону-довгунцю, так і
льону олійного. Вегетаційний період 2015
року виявився посушливим: у червні
випало всього 8,2 мм, липні – 30,6 мм і у
серпні – 2,4 мм опадів, що помітно
знизило врожай та якість продукції у
порівнянні з 2014 роком.
Результати досліджень.
Як
показали
результати
вирощування льону у середньому за 2
роки врожайність насіння льону олійного
сорту Еврика виявилась у 3,3 рази вищою
у контрольному варіанті (без добрив) зі
збільшенням до 4 разів у варіанті з
нормою добрив N30P60K90 (табл. 1). За
технології, яка включала внесення
N30P60K90 та позакореневе підживлення
інтермаг мікродобривами сорт Еврика
олійного льону забезпечив у середньому
за два роки врожай насіння 16,2 ц/га
проти
4,2
ц/га
сорту
Журавка
довгунцевого льону. При цьому у
сприятливому
за
метерологічними
умовами 2014 році врожай насіння
олійного льону склав 25,2 ц/га проти 7,2
ц/га сорту Журавка.
В той же час врожай льоносоломи
олійного
льону сорту
Еврика
у
середньому за 2 роки (2014-2015) у
контрольному варіанті виявився у 2,3 рази
та у варіантах з удобреннями у нормі
N20P40K60
та
з
позакореневим
підживленням – у 1,9 рази, у варіанті з
удобренням N30P60K90 – у 1,7 і з
позакореневим підживленням – у 1,6 разів
нижчий врожаю льоносоломи льонудовгунцясорту Журавка (табл. 2)
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Таблиця 1. Врожай льононасіння льону-довгунцю сорту Журавка та льону
олійного сорту Еврика залежно від норм добрив та позакореневого підживлення
(середнє за 2014-2015рр).
№
Варіанти
сорту Журавка
Сорту Еврика
Перевищення
п/п
сорту Еврика до
ц/га
ц/га
сорту Журавка,
%
1 Контроль (без добрив)
1,9
6,3
331,6
2 N20P40K60
2,7
9,9
366,7
3 N20P40K60+позакореневе
3,1
12,2
393,5
підживлення
інтермаг
добривами
4 N30P60K90
3,7
14,8
400,0
5 N30P60K90+позакореневе
4,2
16,2
385,7
підживлення
інтермаг
добривами
НІР05 2014
0,35
0,9
НІР05 2015
0,2
0,4
Таблиця 2. Врожай льоносоломи льону-довгунця сорту Журавка та льону
олійного сорту Еврика залежно від норм добрив та позакореневого підживлення
(середнє за 2014-2015 рр)
№
Варіанти
сорту Журавка
Сорту Еврика
Перевищення
п/п
сорту Еврика до
ц/га
ц/га
сорту Журавка,
%
1 Контроль (без добрив)
19,5
8,5
43,6
2 N20P40K60
27,6
14,4
52,2
3 N20P40K60+позакоренев
32,2
16,6
51,6
е підживлення інтермаг
добривами
4
5

N30P60K90
N30P60K90+позакоренев
е підживлення інтермаг
добривами

34,2
37,9

20,4
23,4

НІР05 2014
НІР05 2015

2,7
1,6

1,2
0,8

При цьому льоносолома льонудовгунця відповідала вимогам ДСТУ і
після вилежування її треста була
оброблена та отримано довге та коротке
волокно. Льоносолома льону олійного
також була доведена методом росяного
вимочування до трести, з якої було
отримано 10-15% короткого волокна.
Попередні підрахунки економічної
ефективності з врахуванням витрат згідно
технологічних карт та вартості отриманої
продукції показали, що прибуток від

59,6
61,7

вирощування продукції льону олійного
сорту Еврика може бути на рівні 16,5-18,2
тис. грн з 1 га за рентабельності 105-115%
тоді, як прибуток від вирощування льонудовгунцю без дотацій може бути на рівні
12,5-14,8 тис. грн за рентабельності 4246%.
Висновки. Виходячи з результатів
досліджень та підрахунків економічної
ефективності,
вирощування
льону
олійного у Житомирській області є
економічно вигідним та перспективним.
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АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ
Іванцов Петро Дмитрович, викладач, методист вищої категорії
Житомирський агротехнічний коледж
Земля є основним нацональним
багатством народу України і основним
засобом
сільськогосподарського
виробництва,
тому
її
необхідно

використовувати
раціонально,
за
призначенням та забезпечити розширене
відтворення її родючості.

Середні показники агрокліматичних умов в різних регіонах Полісся за 2013-2015 рр.
Кліматичні умови
Центральне і західне
Східне Полісся
Полісся
Середня річна t повітря, С
6,6-7,0
5,5-6,0
Абсолютний мінімум t, С
-30-36
-35-40
Абсолютний максимум t, С
35-38
37-39
Тривалість без морозного
153-160
160-170
періоду, днів
Сума активних t вище 10С, С
2400-2500
2400-2600
Глибина промерзання грунту, см
100-120
110-150
Тривалість вегетаційного
200-210
190-196
періоду, днів
Кількість опадів, мм
650
500
Полісся
Житомирської
області північне та центральне становить 738,8
займає площу 24,4 тис. км\кв або 81% тис га, Полісся південе 337,3 тис. га.
території області в тому числі Полісся
Житомир – 2016
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Структура сільськогосподарських угідь Полісся Житомирщини
Сільськогосподарські угіддя, тис. га
Назва району
З них:
Всьго
рілля Багаторічні
Луки і
сіножаті перелоги
насадження пасовища
Романівський
52,8
37,2
0,7
8,4
5,0
1,5
Житомирський
70,8
54,7
2,1
6,5
3,6
3,9
Коростишівський
50,8
41,5
1,0
4,0
4,3
Нов.-Волинський
109,3
70,2
1,5
22,1
12,0
3,5
Черняхівський
66,0
51,7
1,3
9,8
2,6
0,6
Барановський
53,3
33,6
0,5
12,5
4,5
2,2
Вол-Волинський
53,1
21,8
0,6
8,4
4,1
18,2
Ємільчинський
90,4
65,7
0,8
12,4
11,5
Корост енський
83,0
64,7
1,3
9,2
6,3
1,5
Луганський
34,0
18,7
0,5
5,8
5,6
3,4
Малинський
64,0
46,7
0,7
9,3
3,9
3,4
Народницький
28,0
20,5
0,1
3,8
2,5
1,1
Овруцький
72,5
41,4
0,8
12,7
13,8
3,8
Олевський
47,4
21,9
0,7
7,7
15,2
1,9
Радомишльський
73,2
52,7
1,6
8,1
6,4
4,4
Червоноармійський 57,5
43,9
0,7
8,0
2,5
2,4
Брусиловський
52,8
43,0
0,6
2,7
3,3
3,2
Всього по області
1505,8
1108,4 22,5
184,6
126,8
63,5
Структура ґрунтового покриву Житомирської області
Зона
Всього
Тип грунту
с\г угідь
Тис. % Дерново- Сірі та Чорноземи Лучні та
дернові болотні
га
підзолисті чорноземи типові чорноземно- глейові
опідзолені
лучні
Тис.га % Тис.га % Тис.га % Тис.га % Тис.га % Тис.га %
Полісся 738,8 48,4 507,9 77,2 42,2 17,6 1,6
0,7 9,7
16,1 128,5 56,0 48,9 49,3
Перехідна 337,3 22,2 129,3 19,6 77,5 32,4 30,2 12,7 14,8
24,5 66,4 29,0 19,1 19,3
Лісостепу 447,5 29,4 21,2 3,2 119,3 50,0 205,6 86,6 35,8
59,4 34,5 15,0 31,1 31,4
Область 1523,6 100 658,4 100 239 100 237,4 100 60,3
100 229,4 100 99,1 100
Органічне землеробство (природне
землеробство, біологічне землеробство,
точне землеробство) – це метод ведення
сільського господарства, де основним
напрямом підприємства є виробництво
сертифікованих продуктів харчування,
вирощених
в
результаті
ведення
органічного виробництва, що передбачає
заборону використання пестицидів та
синтетичних добрив, інших штучних
речовин та генетично модифікованих
організмів.
Виробництво органічної продукції є
вимогою часу, адже багато хто з нас
розуміють, що краще вживати здорову їжу

або доведеться витрачати гроші на ліки.
Найкращий і найдешевший спосіб
забезпечити себе і свою сімю здоровим
харчуванням
-вирощувати, виробляти
такі продукти як на власних земельних
ділянках так і с\г підприємствах.
Обов’язковою
вимогою
як
внутрішнього так і зовнішнього ринку до
органічної
сільськогосподарської
продукції є сертифікація відповідно до
стандартів.
З 1 січня 2016р. Набула чинності
угода про зону вільної торгівлі між
Україною та Європейським союзом, яка
передбачає в першу чергу – безмитний
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продаж українських товарів до Європи та підзолистих
(зокрема,
піщаного
і
європейських товарів – до України. Адже глинисто-піщаного механічного складу)
євроінтеграція – це не тільки спільна та еродованих землях.
економіка й вільний перетин кордонів. Це
Для органічного виробництва слід
спільний менталітет, культура й освіта.
використовувати найбільш родючі ґрунти,
Основні
аспекти
органічного на яких без застосування мінеральних
добрив можна вирощувати високі врожаї
землеробства
1. Придатність ґрунтового покриву сільськогосподарських
культур.
Для
до органічного землеробства.
нашого регіону це чорноземи типові й
Виходячи
з
характеристики опідзолені, сірі (ясно-сірі, темно-сірі)
агроекологічного
стану
ґрунтового лісові (опідзолені), дернові та лучні не
покриву області, слідує, що вирощування оглеєні, дерново-підзолисті супіщані та
сільськогосподарської
органічної легкосуглинкові – з середнім і високим
продукції не можливе на землях, агрохімічним
забезпеченням
та
забруднених
радіонуклідами;
на оптимальними
параметрами
водноперезволожених глейових ґрунтах; на повітряного режиму (табл. 3).
бідних
сильно
кислих
дерновоПлоща ріллі Житомирської області, придатна під органічне землеробство, тис.
га
У тому числі за ґрунтовим покривом
Зона

Площа,
всього

дерновоясно-сірі
сірі і темночорноземи
підзолисті
супіщані і сірі, чорноземи
типові і
супіщані і
легкосуглинкові опідзолені
малогумусні
легкосуглинкові

Полісся

37

13

24

-

-

Перехідна

63

10

-

53

-

Лісостеп

270

-

-

70

200

По області

370

23

24

123

200

Таким чином, під виробництво
органічної
сільськогосподарської
продукції в Житомирській області є
потенційно придатними близько 370 тис.
га, в тому числі в поліській частині
(разом з перехідною зоною) – 100 тис. га.
Основною вимогою органічного
виробництва є відповідність ґрунтового
покриву
(за
агроекологічними,
агрохімічними
та
водно-фізичними
показниками)
біологічним
потребам
сільськогосподарських культур. Тобто,
вирощування культур на таких ґрунтах,
які можуть забезпечувати отримання
стабільних
урожаїв
без
внесення
мінеральних добрив та зниження якісних
показників продукції. На сьогоднішній
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день важливим завданням є проведення
зонального
районування
сільськогосподарських угідь, придатних
для
органічного
виробництва
з
урахуванням перспектив формування
національного ринку, потреб населення та
експортних можливостей. У зв'язку з цим,
пріоритетним є використання параметрів
агроґрунтових
потенціалів
сільськогосподарських
культур,
які
характеризують ресурсні можливості
земель будь-якого регіону і сприяють
раціональному
використанню
його
ґрунтового покриву, впровадження зон
спеціалізації землеробства з урахуванням
природної родючості ґрунтів.
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2. Сівозміни
Однією
з
основних
вимог
виробництва
органічної
продукції
рослинництва є дотримання науково
обґрунтованого
чергування
сільськогосподарських культур на зелене
добриво, закону плодозміни.
За
органічними
стандартами
сівозмінна повинна включати мінімум
20%
культур,
які
забезпечують
надходження в грунт органічної речовини
та накопичення азотовмісних поживних
речовин, так як основним лімітуючим
елементом живлення в ґрунті, особливо в
зоні Полісся, є азот. До таких культур
відносяться: зернобобові (соя, горох,
люпин, вика, пелюшка, квасоля, боби і
ін.); зелене добриво; рослинні рештки;
багаторічні бобові трави (люцерна,
конюшина, лядвенець).
Науково обґрунтовані сівозміни
направлені на відновлення й збереження
родючості
ґрунту,
створення
бездефіцитного
балансу
гумусу
і
поживних речовин, оптимізацію водного
та повітряного режиму ґрунту.
При цьому, сівозміна є важливим
елементом
оздоровлення
фітосанітарного стану посівів, за умови
правильного
підбору
кращих
попередників знижується нагромадження
шкідливих організмів і збудників хвороб.
Сівозміна в комплексі заходів боротьби з
бур’янами відіграє першорядне значення.
Окремі культури самі можуть добре
протистояти бур’янам. Це, насамперед,
культури суцільної сівби з інтенсивним
ростом на початку вегетаційного періоду,
зокрема, озимі зернові, а з ярих – овес.
Введення в сівозміну післяжнивних
(хрестоцвітних)
культур на зелене
добриво
знижує
забур’яненість,
а
багаторічні бур’яни гинуть повністю. В
боротьбі з останніми дуже ефективні
післяукісні посіви.
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Для
короткоротаційних
вузькоспеціалізованих сівозмін, з метою
зниження алелопатичних властивостей
культур, особливо велике значення мають
проміжні післяжнивні та післяукісні
посіви на корм та зелене добриво (люпин,
пелюшко-вико-вівсяні
суміші,
жито
озиме, хрестоцвіті культури, тощо).
3. Система удобрення.
Важливим аспектом органічного
способу ведення господарства є внесення
достатньої кількості мікробіологічного
матеріалу рослинного або тваринного
походження для підвищення або, як
мінімум, збереження родючості та
біологічної активності ґрунту. Для
удобрення
ґрунту
і
рослин
використовуються органічні добрива, не
дозволяється застосування мінеральних
добрив штучного походження.
Системний
підхід
дозволяє
економно
витрачати
добрива,
з
урахуванням їх дії та післядії, сприяє
збереженню та підвищенню родючості
ґрунту, а також захищає навколишнє
середовище від забруднення.
Систему удобрення культур в
сівозміні умовно можна розділити на три
тісно пов’язані між собою складові:
вапнування, систему органічних і систему
мінеральних добрив. Вапнування кислих
ґрунтів є основою системи удобрення.
Дозволеними вапняковими матеріалами в
органічному виробництві можуть бути
карбонати
кальцію
природного
походження (наприклад, крейда, мергель,
мелений вапняк, фосфатна крейда). Вони
знижують шкідливу дію кислотності,
рухомого алюмінію та є джерелом
кальцієвого живлення для рослин.
Під впливом вапна підвищується
також використання елементів живлення з
гною. При сумісному внесенні цих
компонентів можна в 2 рази зменшити
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норму гною без зниження продуктивності
сівозміни.
За даними Інституту сільського
господарства Полісся, прибавка урожаю
від вапна в середньому за 8 років
дорівнює: у пшениці – 4,0 ц/га, жита –
1,5 ц/га, вівса – 2,3 ц/га, сіна конюшини –
17 ц/га, зеленої маси кукурудзи – 83 ц/га,
а при внесенні вапна в нормі 3 т/га і
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підстилкового гною в нормі 40 т/га один
раз за ротацію сівозміни прибавка урожаю
цих культур підвищилася в 3-5 разів.
Вапнування ґрунтів не тільки підвищує
врожайність культур, але і є способом
покращення якості продукції. Зокрема,
збільшується вміст білку та жиру в зерні,
вміст каротину в травах, підвищується
цукристість коренеплодів.

Вміст NPK в органічних добривах, %/кг
4. Обробіток грунту.
поживних речовин, вологи, знищення
Одним із аспектів органічного основної маси бур’янів, збудників хвороб
землеробства є обробіток ґрунту, який і шкідників.
направлений
на
збереження
його
Основна вимога до обробітку ґрунту
родючості та боротьбу з бур’янами.
при
органічному
землеробстві
–
Основна мета обробітку ґрунту – забезпечення
природоохоронного
оптимізація водно-повітряного режиму, характеру
землекористування,
накопичення й збереження в ґрунті послаблення ерозійного руйнування та
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переущільнення ґрунту, боротьба з проводити плоскорізними знаряддями на
бур’янами агротехнічними методами.
глибину 18-20 см, або важкими
Технології
обробітку
ґрунту дисковими боронами у 2-3 сліди.
розробляються для кожної сівозміни і для
Безполицевий
обробіток
кожної культури, що вирощується в зоні, плоскорізними
знаряддями
менш
залежно від попередників та відповідно до енергозатратний. Він дає змогу підвищити
конкретних умов господарства.
продуктивність праці в 1,5-2,0 рази,
Для умов Полісся при підвищеній зменшити витрати пально-мастильних
забур’яненості основний спосіб боротьби матеріалів на 15-17 % за рахунок
з бур’янами – система напівпарового використання широкозахватних агрегатів,
обробітку ґрунту, який включає лущення підвищити протидефляційну стійкість
стерні дисковими лущильниками слідом ґрунту в 5-15 разів без істотного зниження
за збиранням попередньої культури і продуктивності культури.
оранку плугами з передплужниками
Прикладом
біологічного
наприкінці липня – у першій половині землеробства
в
умовах
Полісся
серпня. У міру появи сходів бур'янів поле Житомирської
області
може
бути
обробляють культиваторами в агрегаті з приватне підприємство „Галекс-Агро”
боронами, а останню культивацію засноване в 2008р. Генеральний директор
проводять
без
боронування,
щоб підприємства – Ющенко Олександр
зменшити розпилювання та запливання Миколайович.
ґрунту.
На сьогодні приватне підприємство
Для
зменшення
енерговитрат, має 8750 га землі.
враховуючи ступінь зволоження ґрунту,
Основним напрямом підприємства є
його гранулометричний склад, глибину виробництво сертифіковано продукції
гумусового та наявність оглеєного рослинництва:
горизонтів, основний обробіток можна
Перелік вирощуваних культур ПП „Галекс-Агро”
Озима пшениця
Просо
Полба (Спельта)
Соя
Овес
Кукурудза
Жито
Пелюшка
Ячмінь
Боби
Гречка
Вика
а також виробництва тваринницької
продукції:
Асортимент молочної продукції ПП „Галекс-Агро”
Сир
Мякий сир – творог
Кефір
Бринза
Сметана
Масло вершкове
Ряженка
Виробничі показники ПП „Галекс-Агро” в галузі рослинництва за 2015р.
Культура
Урожайність
Озима пшениця
42 ц/га
Кукурудза на зерно
65 ц/га
Соя
22,9 ц/га
Просо
19 ц/га
Овес
33 ц/га
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В
галузі
тваринництва
середньодобовий надій молока від корови
становить 21-23 літри, що складає 7-7,5
тис. літрів на рік, Середньодобовий
приріст ВРХ від годівлі становить 1-1,2
кілограмів на добу.
Вся продукція ПП „Галекс-Агро”
сертифікована
міжнародним
сертифікаційним органом ТОВ „Органікс
Стандарт”.
Продукція підприємства має не
тільки внутрішній ринок, а й успішно
експортується до Швейцарії, Німеччини,
Угорщини,
Нідерландів,
Італії
та
Великобританії.
За умов органічного виробництва, як
рослинницька, так і
тваринницька
продукція, не повинна містити токсичні
речовини (важкі метали, радіонукліди,
пестициди, нітрати, нітрити і т.д.),
залишки
стимуляторів
росту,
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антибіотиків.
Органічне сільське господарство є
виробничою системою, яка підтримує
родючість ґрунтів, екосистем і здоров’я
людей. Тобто, органічне виробництво
направлене не тільки на одержання
якісної продукції, але і на поліпшення
навколишнього середовища, зокрема,
безпеки
ландшафтів,
відновлення
природного
біорозмаїття,
очищення
водних джерел.
Органічне
землеробство
регламентується Законом України «Про
виробництво
та
обіг
органічної
сільськогосподарської
продукції
та
сировини» від 03 вересня 2013 року №
425-VII, який враховує національні,
соціальні та економічні особливості, а
також ґрунтово-кліматичні умови нашої
країни,
гармонізуючи
з
відомими
стандартами та програмами сертифікації.
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УДК 632.935.7:633.1
МОНІТОРИНГ КОМПЛЕКСУ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ ПРИ
ВИРОЩУВАННІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
РЕСУРСООЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТЕПУ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Сахненко В.В.
Проведено облік та зроблено прогноз ентомокомплексу шкідливих організмів на
стадії їх росту та заселенням рослин при вирощуванні пшениці озимої із
застосуванням новітніх технологій які дозволили зробити економію витрат та часу.
Ресурсоощадне землекористування дозволило покращити та підвищити ефективність
використання природних ресурсів за допомогою комплексного моделювання і
управління доступними біологічними ресурсами.
Ключові слова: моніторинг, прогноз, землеробство, динаміка чисельності,
обстеження ґрунтів, виживання фітофагів, пшениця озима.
При вирощуванні пшениці озимої
особливої актуальності набирає питання
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багаторічного. Це дозволяє проводити
аналіз механізмів формувань ценозів і
динаміки
популяцій,
що
сприяє
моделюванню фенології та комплексу
шкідливих організмів на кожному полі.
Нагальним
є
новітні
методології
прогнозів: стратегічного (багаторічного),
тактичного (річного) та сигнального
(сезонного).
При цьому багаторічні прогнози
можуть базуватися лише на аналізі
великих масивів інформації стосовно
поширення, динаміки популяцій комах та
чинників, що на неї впливають. Відповідні
системи
дозволять
за
допомогою
комп'ютерів
будувати
прогностичні
моделі
із
застосуванням
екологофізіологічних чинників господарств і
регіонів.
Річний
прогноз
характеризує
очікуване в наступному році поширення
окремих шкідників, а також щільність
популяцій в окремих біотопах, зонах і
районах із оцінкою історії поля і сівозміни
в цілому.
Характерно,
що
інтенсивність
поширення
окремих
видів
комах,
розмноження, виживання окремих стадій
дозволяє визначити очікувану фазу
спалаху
та
потенційну
загрозу
агроценозам в осередках різного типу.
Такий
прогноз
розробляється
на
матеріалах обстеження угідь і необхідний
для обгрунтування, поточного планування
та організації захисних заходів.
Річний прогноз здійснюють в
конкретних
підприємствах
із
достовірністю в 60 - 80 %.
Сезонний прогноз, який у захисті
рослин називають ще сигналізацією,
дозволяє визначити строки проведення
захисних заходів проти окремих видів
комах, а також вносити зміни у
заплановані
заходи
на
основі
спостережень за виживанням фітофагів в
умовах поточного року. У рослинництві
сигналізацією називають повідомлення
при виникнення осередків
масового
розмноження шкідників на окремих
посівах сільськогосподарських культур.
При цьому основою для побудови
статистичних
моделей
динаміки
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чисельності служить аналіз виживання,
смертності, коефіцієнтів розмноження
популяцій та чинників, що на них
впливають, зокрема погодно-кліматичних
факторів. Прикладами найпростіших
можуть бути рівняння, що відображають
зв'язок
чисельності
популяцій
у
наступному та попередньому роках,
залежність від фізіологічного стану
фітофагів. Розраховуються параметри
моделей і множинної регресії, що
дозволяють
визначити
чисельність
окремих видів фітофагів у наступному
році за даними про кількість яєць у кладці
в поточному році із оцінкою мас яєць,
щільності кладок, якістю корму, а також
коефіцієнт розмноження - за даними
обліку щільності кладок, кількості яєць у
них, значення середніх температур в
період вегетацій кормової культури у
попередньому
році,
а
також
за
відношенням
мінімальних
середньодекадних температур при появі личинок
двох суміжних років. Для визначення
ймовірності
виникнення
масових
розмножень
комах
і
епіфітотій
використовують дані про зв'язок цих
подій з динамікою СА.
Заслуговує особливого значення те,
що ресурсоощадне землекористування
дозволяє покращити та підвищити
ефективність використання природних
ресурсів за допомогою комплексного
моделювання і управління доступними
біологічними ресурсами, ґрунтами та
водою в поєднанні із зовнішніми
факторами. Ресурсоощадне землеробство
сприяє оптимізації систем землеробства і
захисту навколишнього середовища, так і
для розвитку рослинництва.
Характерно, що ресурсоощадне
землеробство підтримує та зберігає
постійний або напів постійний органічний
ґрунтовий покрив.
Це
досягається
вирощуванням
сільськогосподарських
культур із мульчування угідь. Основним
завданням є живлення біоти ґрунту та
захист ґрунту від сонячного впливу, дощу
та
вітру.
Ґрунтова
фауна
та
мікроорганізми
виконують
функцію
розпушування ґрунту та регуляції балансу
поживних речовин у ньому. Механічний
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обробіток та розпушування ґрунту
порушують цей процес. Таким чином, Notill і мінімальний обробіток ґрунту є
основним елементом ресурсоощадного
землеробства.
Однак,
оптимізація
сучасних сівозмін має першочергове
значення для контролю хвороб, шкідників
та бур'янів.
Доцільно відмітити, що на відміну
від зароблених рослинних решток,
біомаса, така як формують сидеральні
культури
у
ресурсоощадному
землеробстві залишається на поверхні
ґрунту. Ця біомаса виконує роль
фізичного захисту поверхні ґрунту та
оптимального
середовища
існування
ґрунтової фауни. В такий спосіб
досягається зниження мінералізації та
встановлюється
необхідний
рівень
насичення
ґрунту
органічними
речовинами., що позитивно впливає на
саморегуляцію організмів в агроценозах.
При цьому, No-till є технічним
елементом
ресурсоощадного
землеробства, але її застосування не
завжди можна назвати ресурсоощадним
землеробством, оскільки вона передбачає
використання новітніх агрегатів для
посіву насіння, а також покращення
структури ґрунтів шляхом утворення
органічного ґрунтового покриву. Все це
полегшує прямий посів та підвищує його
ефективність
у
сівозмінах.
У
ресурсоощадному
землеробстві
оптимального значення набувають заходи
біологічного методу, а також прийоми
покращення структури ґрунту. За певних
умов, нульовий обробіток грунту також
застосовується як самостійний метод у
традиційному
землеробстві
при
своєчасному
контролі
комплексу
шкідливих організмів.
Так, прямий посів є методом посіву
без попередньої культивації ґрунту і
підготовки
посівного
ложа.
У
ресурсоощадному
землеробстві
використовуються пристрої та обладнання
для висіву насіння крізь покрив з
пожнивних залишків. Проте поняття
прямого посіву може використовуватися в
традиційному землеробстві, що поєднує
первинний та передпосівний обробіток
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ґрунту, а також посів у одну операцію,
виконувану
однією
машиною
із
внесенням сумішей агрохімікатів на 1,5 3 см нижче або збоку насінини.
Відмічено, що сучасні методи
органічного
землеробства
можуть
використовуватися у ресурсоощадному
землеробстві, проте в органічному
землеробстві
все
ще
зберігається
механічний
обробіток
ґрунту.
У
ресурсоощадному землеробстві нагальним
є і використання сучасних заходів захисту
рослин. Так, гербіциди є важливим
компонентом
ресурсоощадного
землеробства, особливо на перехідному
етапі, до встановлення нового балансу
популяції бур'янів та їх кількісного
показнику.
Проте,
зважаючи
на
важливість біоти ґрунту для всієї системи,
препарати та добрива використовуються
як профілактичний захід, а їх кількість
щорічно зменшується.
При цьому показники загальної
родючості
та
структури
ґрунтів
достовірно
покращуються.
Етапи
органогенезу і ріст рослин ефективно
проходить і без обробки грунту.
Фільтрація води позитивно відбувається у
необроблених
ґрунтах
покритих
пожнивними залишками, що сприяє
виживанню грунтових видів організмів,
зокрема комах.
Нагромадження
пожнивних
рослинних залишок на ґрунтах з
недоторканою структурою забезпечує
захист
та
сприятливе
середовище
існування для ґрунтової мікро-макро
фауни, яка, в свою чергу, забезпечує
стабільність структури ґрунту, а також
утворення макроопор для фільтрації води.
Цей процес біологічного покращення
структури
ґрунту
вибудовується
самостійно за відсутності механічного
обробітку, який призводить до негативних
змін.
Таким чином функцію підживлення,
яку
раніше
виконували
органічні
речовини ґрунту, взяли на себе мінеральні
добрива,
створення
сприятливої
структури ґрунту стало можливим лише
завдяки більш інтенсивному обробітку
грунту. Створення сприятливої структури
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ґрунту неприродними методами не
дозволяє
оптимізувати
механізми
саморегуляції
та
призводить
до
необхідності ще інтенсивнішої технології.
Це зменшує вміст органічних речовин у
ґрунті, що тільки підсилює проблему і
особливо
фітосанітарного
стану.
Достовірно зростає необхідна потужність
сільськогосподарської
техніки
для
обробітку ґрунтів
у традиційному
землеробстві.
Таким
чином,
на
більшості

сільськогосподарських земель неможливо
вирощувати
сільськогосподарські
культури без попереднього механічного
обробітку ґрунту через його загальну
деградацію.
Обробіток та розпушування ґрунту
зазвичай
сприймають
подальшому
агротехнічному догляду за угіддями.
Низький рівень знань щодо можливого
вирощування
сільськогосподарських
культур без попереднього механічного
обробітку ґрунту.
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Рис.1. Чисельність ґрунтових шкідливих видів на посівах пшениці озимої
(Київська обл., Васильківський р-н, ВП АДС НУБІП, вересень 2010 - 2015 р.р.).
При
цьому,
ресурсоощадне
Зниженню собівартості продукції.
землеробство сумісне із сучасними
Зменшенню
кількості
проходів
методами інтегрованого захисту рослин. техніки і скороченню витрат на пальне, а
У ресурсоощадному землеробстві, як і у також отриманню стабільних врожаїв,
захисті рослин, акцент робиться на особливо в посушливі роки і поступовому
підтримці
природних
біологічних збільшенню об'ємів врожаю та зменшення
процесів.
Це
розширює
сферу витрат на виробництво. При цьому
застосування методів захисту рослин з досягається прибуток в деяких випадках
управління
сільськогосподарськими відразу, або в усіх випадках через 2-3
культурами та захистом від комплексу роки.
шкідливих організмів. Без використання
В господарствах усіх форм власності
новітніх
методів
захисту
рослин з метою встановлення зон поширення
виживання побудова біоти ґрунту та шкідливих
організмів
проводять
подальше розпушування нею ґрунту є обстеження
сільськогосподарських
неможливим, тоді як ресурсоощадне культур. При цьому визначають зону
землеробство сприяє:
поширення шкідливих організмів і аріал
Зменшенню трудомісткості процесу (зону) шкідливості.
вирощування,
його
тривалості
та
Застосовують два засоби виявлення
енергетичних затрат.
шкідливих
організмів:
маршрутне
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обстеження і детальний облік видового грунті, проводять методом грунтових
складу, чисельності популяцій і ступеня розкопок в осінній період (вересеньпошкодження
сільськогосподарських жовтень) з метою визначення чисельності
культур. Облік шкідливих організмів і шкідників, що пішли на зимівлю, і
ступеня поразки рослин проводять з контрольним обстеженням навесні - для
врахуванням
біології
шкідливих з'ясовування стану і чисельності комах
організмів і фаз розвитку рослин.
після перезимівлі у квітні-травні.
При цьому в обліках також
Грунтові проби роблять пошарово на
відзначають строки сівби, стан рослин, площадках 50 х 50 см. Кількість площадок
фази розвитку обстежуваних культур, а залежить від вирощуваних культур і
також метеодані в період обстеження.
площі, зайнятою культурою.
Облік шкідників, що мешкають у
Табл.1. Кількість грунтових проб для обстеження ентомофауних грунтів.
Число проб на ділянках, площею, га
Угіддя
до 10 га
від 11 до 50 га
від 51 до 100 га
Озимі посіви
8
16
24
Буряк поточного року
8
16
24
Інші польові культури
8
12
16
Неорані землі
4
4
4
Овочеві культури
2-3
Пасльонові культури
8
12
16
Люцерна
8
8
8
Якщо обстежувана культура займає
в однім масиві більш 100 га, береться
додатково по 4 проби на кожні такі 50 га.
Ями
на
кожному
полі
розміщаються в шаховому порядку по
двох пересічних діагоналях. Перші ями
копають на відстані 20 м від краю поля.
Землю знімають шарами - 5,10 см.
Глибина ями залежить від біологічних
особливостей шкідника і від екологічних
умов місця існування.

Виявлених при розкопках комах
поміщають у банки з міцним сольовим
розчином.
До
проби
прикладають
етикетку.
Висновок. В сучасних науковотехнічних
обгрунтуваннях
ведення
рослинництва першочергового значення
набувають
обгрунтування
закономірностей в структурах популяцій
фітофагів із сучасним комп'ютерним
прогнозом шкідливості комплексу видів.
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УДК 631.51-044.68:633.5:504
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ І ФІТОСАНІТАРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ NO-TILL ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ
КУЛЬТУР В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Сахненко Д.В., Мамчур Р.М., Кириченко О.В.
У статті було проведенно дослідження щодо обґрунтування технологій
нульового обробітку ґрунту при вирощуванні зернових та технічних культур на
території України. Приведені приклади ресурсоощадної системи землеробства при
мінімалізації обробітку грунту в польових умовах. Результати еколого-економічних і
фітосанітарних досліджень були подані в графічному вигляді.
Ключові слова: нульвоий обробіток ґрунту, добрива, прогноз, виживання
фітофагів, урожайність, ресурсозатрати, динаміка чисельності.
В сучасному розвитку сільського дії в порівнянні з іншими формами
господарства із застосуванням No-till добрив.
особливого
значення
набувають
Відмічено, що у КАСі при взаємодії
ресурсоощадні системи землеробства. з мікроорганізмами амінна форма азоту
Зокрема актуальним є оптимізація вмісту переходить
в
доступну
рослинам
в ґрунті поживних речовин. Так, амонійну форму. У процесі нітрифікації,
рухомість фосфору в ґрунті до кількості, якщо температура ґрунту досить висока
за якої рівень його наявності оцінюється для мікробної активності, амонійна форма
як високий сприяє стійкості культурних азоту переходить в нітратну.
рослин
до
комплексів
шкідливих
В роки дослідження, при внесенні
організмів. Це дозволяє оптимізувати КАСу, проявлявся пролонгований ефект
внесення фосфорних добрив головним його засвоєння рослинами. Крім того,
чином на компенсацію його виносу процеси взаємного перетворення азоту в
попередником. Така загальна стратегія ґрунті залежали від комплексу факторів,
показників фосфорного режиму ґрунту, зокрема
температури,
вологості,
що
дозволяє
оптимізувати
рівень аерування, кислотності та ін. Наявність
урожайності культур та економічну різних форм азоту в ґрунті доцільно
доцільність фосфорних добрив як в розглядати і як фактор фізіологічного
посушливі, так і вологі роки, а також контролю стійкості рослин. При внесенні
контролювати окремі шкідливі види фосфорних добрив стрічковим способом
організмів у сучасних сівозмінах.
знижується швидкість його реакції з
Першочергового
значення ґрунтом з переходом у важкорозчинні
набувають і рідкі мінеральні добрива, які фосфати, а, отже, добриво залишається у
на ринку представлені в наступному доступній для
рослин формі
на
асортименті: аміак (який необхідно триваліший термін. При цьому наявність
скоріше віднести до газоподібної формі), стрічки з підвищеним вмістом фосфору не
аміачна вода, КАС (карбамідна-аміачна обмежує, а навпаки сприяє інтенсивному
суміш) та РКД (рідкі комплексні добрива). росту кореневої системи рослин. Основна
Характерно, що у всіх зазначених проблема полягає у тому, що при
добривах азот міститься в різних пересиханні шару ґрунту, де внесені
доступних формах і кількостях. В даний фосфорні добрива, вони можуть стати
час активно використовують добрива, що недоступними для культури. Для цього
містять три форми азоту - амонійну, найбільш оптимально вносити фосфорні
нітратну та амінну. Останні є фактором добрива при сівбі на глибину не менше,
впливу на розмноження фітофагів як у ніж глибина загортання насіння з метою
ґрунті, так і на перших етапах уникнення дефіциту фосфору на початку
органогенезу зернових та технічних вегетації культури. Необхідно пам’ятати:
культур.
відмова від механічного обробітку ґрунту
КАС відрізняється якісними і призводить до зниження температури
кількісними позитивними особливостями ґрунту весною і підвищення його
Житомир – 2016
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щільності. За цих умов проростки
культурних рослин можуть погано
забезпечуватися фосфором. Однак при
додатковому
застосуванні
рідкого

Збірник статей конференції
добрива КАС - ефективність фосфорних
добрив також достовірно підвищується,
що впливає на стійкість рослин до
комплексу шкідливих організмів.

Табл.1. Сучасні форми азотних добрив, що застосовуються в No-till технологіях
Форми азоту та їх характеристика
Нітратна – NO3Амонійна – NH4+
Амінна – NH2Дана форма
недоступна рослинам
Доступний
через кореневе
рослинам, але має
живлення. Краща
більш тривалий
форма для
Найбільш поширені Негайний ефект, ефект в результаті
позакореневого
легко рухливий у
азотні добрива
адсорбції на
живлення (листового).
ґрунті, а тому при
ґрунтових частках. У результаті діяльності
надлишку вологи
Потім потроху
ґрунтових мікролегко вимивається
звільняється і
організмів швидко
засвоюється
перетворюється в
рослинами
ґрунті спочатку в
амонійну, а потім і
нітратну форму
+
Аміак
Аміачна селітра
+
+
Вапняна-аміачна
+
селітра
+
Карбамід
Карбамідна+
+
+
аміачнасуміш (КАС)
Сульфат амонію
+
Заслуговують на увагу і те, що рух
калію у ґрунті набагато інтенсивніший,
ніж фосфору, але значно менший, ніж
нітратного
азоту.
Йони
калію
утримуються на від’ємно заряджених
частинках глини й органічної речовини
ґрунту. Дефіцит калію може виникнути за
низьких
температур
та
перепадів
вологості ґрунту. Найпоширеніше калійне
добриво KC l (хлорид калію, N Р К - 0-062) особливо корисне при дефіциті хлору
в ґрунті. Ці особливості калійного
живлення також достовірно підвищуються
при застосуванні як основного, так і
пофазного живлення рідким добривом
КАС.
Однак, на початкових етапах
впровадження системи No-till загальна
потреба в мінеральних добривах при
відсутності механічного обробітку ґрунту,
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як правило, вища, ніж при традиційному
полицевому
обробітку
за
рахунок
необхідності
збільшення
норми
використання
азотних
добрив.
У
подальшому
загальна
потреба
в
мінеральних
добривах
зменшується
завдяки внесенню фосфорних та калійних
добрив, а також позитивних змін структур
організмів у поверхневому шарі ґрунту.
Доцільно відмітити, що відмова від
інтенсивного
землеробства,
яке
застосовувалось у польових сівозмінах з
добре
розвиненою
рослинницькою
галуззю минулих років, і спроба переходу
на no-till технології полягала в тому, що
значний механічний обробіток ґрунту
зумовив
прискорену
ерозію
орнопридатних земель. Відмічається, що
за останніми повідомленнями, за всю
історію
землекористування
людство

Збірник статей конференції
втратило від цього біля 2 млрд. гектарів у
свій час родючих земель, а це більше за
всю
площу
сучасного
світового
землеробства.
В
Україні
площа
деградованих ґрунтів за тієї ж причини
щорічно зростає. Як вихід з такої ситуації
є розробка вченими-аграріями різних
заходів мінімалізації обробітку ґрунту,
серед яких чи не найдієвішим є повна
відмова
від
цього
технологічного
елементу. Однак, актуальним питанням
залишається фітосанітарний стан угідь
при
різних
формах
і
системах
землекористування.
Вказується,
що
мінамалізація
обробітку грунту сприяє: економії часу,
робочої
сили,
паливно-мастильних
матеріалів і грошових ресурсів; зведення
до мінімуму непродуктивних втрат
ґрунтової вологи; збереження гумусу у
верхньому
шарі
та
зменшення
можливостей прояву вітрової та водної
ерозії.
Доцільно відмітити, значний вклад у
розробку теоретичних основ мінімалізації
обробітку ґрунту за рахунок no-till
технологій вченими інших країн світу, які
за більшістю показників позитивно
оцінили цю технологію. Вона, за їх
твердженням дозволяє:
– підвищити вміст органічних
речовин
у
ґрунті
за
рахунок
зниженняінтенсивності її окиснення;
– покращити зберігання структури
ґрунту за відсутності її травмування
робочими
органами
сільськогосподарських знарядь і машин;
–
оптимізувати
оструктурення
ґрунту
завдяки
його
збагаченню
органічними речовинами. Під впливом
цього фактору збільшується в ґрунтовому
середовищі валовий вміст азоту;
– зберегти корисну ґрунтову фауну;
– поліпшити аерацію ґрунту через
кращу оструктуреність верхнього 30сантиметрового шару;
–
покращити
умови
вологозабезпеченості
вирощуваних
рослин за рахунок інфільтрації опадів;
– попередити ерозію ґрунту завдяки
наявності на поверхні рослинних решток
попередника;
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– знизити амплітуду коливань
температури верхнього кореневмісного
шару: влітку за наявності мульчі він
менше перегрівається, а взимку – не так
перемерзає;
– не виносити у верхній шар із
нижніх насіння бур’янів;
– поліпшити природний дренаж
ґрунтів
у процесі
збагачення
їх
органічними
речовинами;
–
зменшити
небезпеку
переущільнення
ґрунту
ходовими
системами важких
тракторів;
– достовірно знизити собівартість
виробленої рослинницької продукції;
– економити біля 80% пального ;
– затрати робочого часу на весь
технологічний
процес
по
вирощуваннюкультури зменшуються у
три–п’ять разів.
Сумарна маса техніки, кг

10,1
Традицій
на
No-till
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Потужність техніки, к.с.
0,22

Традиційна
4,52

No-till

Витрати дизельного пального, л

18,4
Традиційна

66,9

No-till

Рис.1. Підсумкові показники
ресурсозатрат за традиційної і No-till
технології (2013-2015р.р.)
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Достовірні
переваги
no-till
технології були продемонстровані за
оптимальнішими показниками витрати
ресурсів і у вітчизняних компаніях
(рис.1).
Заслуговує не увагу те, що органічні
рештки, які потрапляють у ґрунт,
піддаються різним біохімічним фізико-

хімічним перетворенням. У результаті
більша частина органічної речовини
окиснюється до кінцевих продуктів,
переважно СО2, Н2О і простих солей
(мінералізація), а решта, пройшовши
складні
перетворення
(гуміфікація),
включається до складу специфічних
гумусових речовин ґрунту.

250
200
150
100
50
0

Пшениця Кукурудза Кукурудза
Соняшник
озима
на зерно на силос

Ячмінь
ярий

Горох

Соя

традиційний

46,5

99

184

17,2

49,6

37,7

12

мінімальний

43,9

110

168

17,5

47,2

40,9

13

нульовий

40,2

119

203

17,3

46,3

40,2

11,8

Рис.2. Урожайність сільськогосподарських культур у корпорації “Агро-Союз”
залежно від технології обробітку ґрунту, т/га (середнє за другий і третій рік
освоєння технологій)
При цьому порівняльні динамічні першочергового значення в сучасних
характеристики
популяцій системах землеробства і зокрема - захисті
мікроорганізмів у ґрунті формуються при сільськогосподарських
культур
від
оптимальних умовах. Однак, бактерії комплексу шкідливих організмів.
майже на два порядки знизили свою
В.
Л.
Мєшкова
розробила
чисельність з 15 по 25 добу.
фенологічну теорію, згідно з якою
Важливо відмітити, що відповідно відмінності в динаміці популяцій окремих
до
синоптичної
теорії
динаміки шкідливих видів комах пояснюється
чисельності, циклічні зміни чисельності відмінностями у співвідношенні темпів і
шкідливих комах обумовлені змінами термінів сезонного розвитку фітофагів і
сонячної активності.
кормових порід, а також ентомофагів і
Так, учений А. І. Воронцов дійшов фітофагів, що у свою чергу, впливає на
висновку
про
зв'язок
циркуляції саморегуляцію
організмів
в
атмосфери
з
повторюванням
або агробіоценозах
і
зокрема
при
відсутністю спалахів шкідників лісу. довготривалому
застосуванні
No-till
Основа запропонованої Є. М. Білецьким технологій.
теорії циклічної динаміки популяцій В сучасному розвитку захисту і
зв'язок,
взаємодія
й
синхронізація карантину рослин будь-яка теорія має
розвитку біосфери, біогеоценозів та містити кілька складників: описовий,
популяцій з космічними, кліматичними і пояснювальний,
синтезуючий,
трофічними
циклами,
що
набуває прогнозний. Більшість створених теорій
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динаміки чисельності комах містять перші
три компоненти, доповнюють одна одну і
показують доцільність комплексного
підходу до вивчення чисельності комах.
Відмічається також, що популяції
деяких мікроорганізмів підчас оранки
знижують свою чисельність:
- бактерії майже на два порядки (5–
15
доби–
період
найбільш
інтенсивного розвитку);
- гриби також скоротили період
свого максимального росту на 15
добу;
- шкідники, в тому числі комахи.
Заслуговує на увагу, те що для
завершення свого розвитку кожному виду
комах необхідна певна кількість теплової
енергії, тобто якась постійна для цього
виду сума ефективних температур. Так,
для розвитку одного покоління бурякової
попелиці сума ефективних температур
становить 120 оС, для яблуневої
плодожерки - 725 оС, для озимої совки 1000 оС і т.д.
При цьому залежність тривалості
розвитку від температури графічно
виражається гіперболою, яку можна
побудувати на підставі результатів
експериментального
визначення
в
термостатах тривалості розвитку не менш
ніж при двох різних температурах, що
дозволить обчислити і поріг розвитку.
Знаючи поріг розвитку і суму температур,
можна визначити тривалість розвитку
цього виду при тих чи інших постійних
температурах.
Доцільно відмітити, що сума
ефективних температур використовується
також для визначення строків можливої
появи в природі тих чи інших фаз
розвитку шкідників, строків відкладання
яєць, можливості і тривалості розвитку
відсутніх у цій місцевості небезпечних
карантинних шкідників тощо. Разом з тим
розрахунки з використанням суми
ефективних температур часто дають
значні
відхилення
від
фактичних
показників розвитку комах. Ці відхилення
можуть
відбуватися
під
впливом
екстремальних умов, у яких опинилася
популяція, наприклад, при зниженій
вологості повітря або за несприятливих
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умов живлення, що знижують швидкість
розвитку, а також за наявності в річному
циклі діапаузи, особливо літньої, що
спостерігається в 2013-2015 роки.
При цьому важливим елементом
ресурсоощадного захисту є застосування
новітніх препаратів, що має бути
найбільш виваженим з урахуванням
можливостей
усіх
інших
методів,
видового складу шкідливих організмів,
ступеня загрози для культури на кожному
полі.
Необхідно
підбирати
найефективніші та безпечні препарати,
правильно визначати способи, строки,
норми й кратність їхнього застосування із
аналізом історії як окремого поля, так і
сівозміни в цілому.
Однак, ефективність кожного заходу
вчасно й ретельно аналізують. При цьому
враховують синоптичну ситуацію та
фітосанітарний стан поля, вносять
необхідні зміни до запланованої системи
захисту культури, застосовують сезонний
та багаторічний прогнози розмноження
шкідливих організмів.
Комплексний підхід до захисту
сільськогосподарських
культур
від
шкідників та хвороб забезпечує ефективне
використання агрофону і дозволяє
зменшити витрати пестицидів як мінімум
удвоє й енерговитрати на одну тонну
продукції у 2,0 - 3,0 рази.
Встановлено також, що на відміну
від оранки, нульовий обробіток оптимізує
інтенсивність гуміфікації пожнивних
решток та якісний напрямутворення
специфічної частини органічної речовини,
переходячи від утворення нестійких
кислих фульвокислот до стійкого гуміну
та гумінових кислот. Адже відомо, що за
інтенсивного обробітку у першу чергу
мінералізуються саме фульвокислоти.
В господарствах різних форм
власності, технологія No-till дозволяє
стрімко в три-п’ять разів підвищити
продуктивність праці, скоротити витрати
на оплату праці в 1,6 рази, техніку—1,5,
паливо — 2,2 рази. Скорочення сукупних
витрат на виробництво в західних країнах
може скласти 12%. Навіть у питанні
підвищення продуктивності праці виникає
необхідність впровадження технології No-
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till: населення в селі старіє, молодь не
дуже охоче повертається в село, тобто
зростає дефіцит трудових ресурсів.
Економія на 1 га, грн.
70
160
120

Площа, га
900

1100

400

Загальна економія, грн.

Озима
пшениця

63000
48000

176000

Озимий
ячмінь
Соняшник

Рис.3. Середній очікуваний
економічний ефект при застосуванні
системи паралельного водіння
Теоретичне
обґрунтування
і
матеріали
досліджень
засвідчують
можливість інтенсифікації виробництва
сільськогосподарських культур шляхом
поширення використання інновацій, що
дозволяє значно підвищити ефективність
даної галузі. Переваги впровадження
запропонованих систем наступні:
– підвищення продуктивності праці
в 3 – 4 рази та скорочення витрат на
вирощування
сільськогосподарських
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культур в 2 – 3 рази; – скорочення витрат
на придбання пального, добрив, засобів
захисту рослин, інших матеріальних
витрат; – посівні та збиральні роботи
проводяться в оптимальні агротехнічні
строки, скороченні в 1,5 – 2 рази; –
підвищення урожайності та якості
продукції сільськогосподарських культур;
– зведення до мінімуму ерозійних
процесів та значного підвищення вмісту в
ґрунті органічної речовини і гумусу; –
збереження ґрунтової вологи від втрат на
фізичне випаровування, а також своєчасно
регулюються структури ентомокомплексів
за
рахунок
нових
механізмів
саморегуляції видів і популяцій.
Доцільно відмітити, що під впливом
агрохімікатів
відбувається
глибоке
руйнування біомів, природне середовище
збіднюється на корисні види рослин і
тварин.
Корисні
тварини
гинуть
безпосередньо не лише від високих норм
хімічних речовин. Частіше в них
порушується репродуктивний цикл, а це
простежується не одразу; збіднення фауни
є віддаленим і не завжди простеженим
результатом хімізації рослинництва.
Так, хімічні засоби захисту рослин
шкідливі не лише за своїми якостями як
первинний продукт, а і їх похідні від
розкладання в ґрунті часто мають більшу
небезпеку як вторинні продукти, що часто
проявляють
післядію
в
сучасних
сівозмінах.
Таким чином, інтенсивна система
землеробства
дуже
енерговитратна,
нарощування цих витрат триває і
перспектив
їх
скорочення
не
передбачається.
Різноглибинна і особливо глибока
оранка руйнує природний стан ґрунтів,
збіднює їх мікрофлору, що негативно
впливає народючість, веде до ерозії
ґрунтів.
Новітнє
застосовування
агрохімікатів
створює
негативний
ланцюговий
ефект:
потрапляння
компонентів добрив і хімікатів в
атмосферу, воду і ґрунти при їх
виробництві завдає великої шкоди
навколишньому середовищу; внесення
мінеральних добрив й засобів захисту
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рослин у рослинництві місцями руйнує
природні властивості ґрунтів, а через воду
отруює
людей,
мікрофлору
та
мікрофауну; вживання такої рослинної і
тваринницької
продукції
негативно
впливає на здоров’я людей; якість
сільськогосподарської
продукції
при
необґрунтованому агрохімікатів постійно
погіршується.
Науково обґрунтовано перевагою
новітніх
технологій,
зокрема
ресурсоощадних дозволяє оптимізувати
фітосанітарний
стан
посів
сільськогосподарських
культур,
повернути ґрунтам їх природну родючість
і високу споживчу якість продукції, що
вирощується при No-till системах ведення
господарств.
Висновок.
Таким
чином
використання
інноваційних
ресурсозберігаючих
технологій
вирощування
сільськогосподарських
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культур сприяє зменшенню витрат
виробництва і збільшенню обсягів
реалізації продукції.
За довготривалого застосування notillage
технологій
на
чорноземах
північного Степу України відбувається
значне поліпшення біологічної активності
ґрунту і його здатності до гуміфікації
рослинних решток. Це пов’язано з
урізноманітненням
видового
складу
мікрофлори та її демаркацією по профілю
ґрунту. На відміну від оранки, нульовий
обробіток
змінює
інтенсивність
гуміфікації пожнивних решток та якісний
напрям утворення специфічної частини
органічної речовини, переходячи від
утворення нестійких кислих фульвокислот
до стійкого гуміну та гумінових кислот.
Адже відомо, що за інтенсивного
обробітку у першу чергу мінералізуються
саме фульвокислоти.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ
КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ВІД ФІТОФАГІВ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Доля М.М., Сахненко Д.В., Варченко Т.П.
Викладено результати досліджень вмісту гумусу та зниження продуктивності
сівозмін після застосування удобрення в лісостепу України. За результатами
проведеного аналізу заселеності фітофагами та шкідливості на рослини технічних та
зернових культур, було визначено вплив строків сівби на чисельність шкідників в
агроценозах озимої пшениці.
Ключові слова: пшениця озима, агроценози, ентомокомплекс, трофічна
структура, біоценотична структура
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В сучасних
умовах розвитку речовин у рослинах різного фізіологічного
рослинництва актуальним є захист стану. Ця теорія пояснює вплив якості
польових
культур
від
шкідливих корму на динаміку популяцій комах, а
організмів.
також зв'язок живильних і захисних
Так, згідно з трофічною теорією, властивостей корму з екологічними
коливання чисельності комах виникають умовами, але не дозволяє прогнозувати
під впливом змін якості корму, яка наступні спалахи масового розмноження.
залежить від динаміки вмісту захисних
Таблиця 1. Зменшення вмісту гумусу в ґрунтах та зниження продуктивності
сівозмін після припинення застосування удобрення
Період без
Зменшення вмісту Зменшення вмісту
Грунт
удобрення
гумусу, %
гумусу, %
(роки)
Чорнозем типовий
Середньо20
10
32
суглинковий
Сірий лісовий
18
14
31
Легко-суглинковий
Дерновопідзолистий
29
37
42
Супіщаний
Дерновопідзолистий
14
35
51
зв’язно-піщаний
Таблиця № 2. Винос поживних речовин зерновими і зернобобовими культурами за
середньорічної урожайності в 2008-2011 рр., кг/га
Площа
Винос елементів живлення
Урожайність,
Культура
посіву,
тис.га
N
P2O5
K2O
NPK
тис. га
Пшеницяозима
6489,4
3,28
105,0
36,1
52,5
193,6
Житоозиме
375,5
1,39
57,9
23,2
40,5
121,6
Ячмінь
4408,1
2,33
62,9
25,6
37,8
125,8
(ярийіозимий)
Овес
375,5
1,67
53,4
21,7
46,8
121,9
Просо
133,9
1,53
52,0
13,8
44,4
110,2
Гречка
277,7
0,81
24,3
21,9
31,6
77,8
Кукурудза
2748,4
5,5
165,0
66,0
143,0
374,0
Зернобобові
352,2
1,73
110,0
39,3
51,9
201,1
Характерно,
що
згідно
з
біоценотичною теорією, метеорологічні
чинники впливають на чисельність комах
прямо та опосередковано, діючи на
фізіологічний стан і хімізм кормової
рослини,
природних
ворогів,
їх
додаткових господарів тощо. Відповідно
до синтетичної теорії, коливання
чисельності
популяцій
управляється
комплексом природних механізмі, які за
принципом
зворотного
зв'язку
загладжують флуктуації, що виникають,
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та забезпечують стабільність системи.
При цьому модифікація відбувається під
впливом чинників, не пов'язаних із
щільністю популяції (переважно погодних
умов), і виявляється через випадкові
відхилення чисельності, а регуляцію
здійснюють чинники (біоценотичні та
внутрішньовидні), дія яких залежить від
щільності. Проте зазначена теорія не
пропонує
шляхів
прогнозування
наступних спалахів.
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Бобові культури
Шкідливість, %

Заселеність, ос./р.

Інші
12,0
Злакові
мухи
11,0

Злакові
попели
ці
1,8

Злакові
попели
ці
16,0

Інші
19,3

Стернові
Шкідливість, % Злакові
попелиці
11,2

Заселеність, ос./р.

Злакові
попели
ці
1,4

Злакові
мухи
17,0
Інші
38,3

Інші
42,1

Рис.1. Заселеність та шкідливість фітофагів у посівах озимої пшениці в осінній
період її вегетації залежно від попередника
В роки досліджень досліджень на гостроголова (Aeliaacuminata L.); смугаста
посівах пшениці озимої виявлено понад (Psammotettixstriatus L.) та шести крапкова
25 видів шкідників: хлібний турун (MacrosteleslaevisRib.) цикадки; жук(ZabrustenebrioidesGoese), озима совка кузька (AnisopliaaustriaсaHerbst.); п’явиця
(AgrotissegetumSchiff.), ковалик посівний червоногруда
(Oulemamelanopus
L.);
(Agriotessputator L.), чорна пшенична хлібний звичайний (Cephuspygmaeus L.) та
(PhorbiasecurisTiens.), опоміза пшенична хлібний чорний (Trachelustabidus F.)
шведська
(ОsісinellapusillaMg.)
та пильщики; хлібна смугаста блішка
гессенська (Mayetioladestructor S.) злакові (PhyllotretaVittula R.); пшеничний трипс
мухи; велика злакова (SitobionavenaeF.) і (HaplothripstriticiKurd.) та інші.
звичайна
злакова
За
результатами
досліджень
(SchizaphisgraminumRond.) попелиці; клоп установлено, що строки сівби по-різному
шкідлива
черепашка впливають на чисельність шкідників в
(EurygasterintegricepsPut.)
та
елія агроценозах
озимої
пшениці.
Злакові попелиці, еск./росл
25

Злакові попелиці, пошкоджено росл., %
Злакові мухи, імаго/100 п.с.
17

12,7

11,2
9
4,4

2,2

1,4
Ранній

Оптимальний

0,7
Пізній

Рис.2. Заселеність та шкідливість фітофагів у посівах озимої пшениці по
колосовому попереднику у фазу виходу її в трубку залежно від строків сівби
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Висновок. На заміну інтенсивній
механізації і хімізації землеробства
пропонуються альтернативні системи, які
спрямовані
на
ресурсозбереження,
мінімальне використання (або відмову)
від хімічних засобів живлення та захисту
рослин,
застосування
біологічних
препаратів. Такими системи є біологічне,
органічне,
органо-біологічне,
біодинамічне, екологічне землеробство.
Не
зважаючи
на
те,
що
альтернативні
системи
землеробства
забезпечують нижчу рентабельність від

традиційних, усе ж їх використання
носить перспективний характер, оскільки
досягається умова екологізації природних
екосистем.
Розселення,
чисельність
та
шкідливість
комплексу
фітофагів
регулюється як комплексом екологічних
чинників, так і господарською діяльністю
людини.
В
умовах
новітнього
застосування прогресивних технологій
нагальним є системний підхід і аналіз
особливостей біології шкідників на
видовому рівні.
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УДК 631.58(292.485)(477)
ФОРМУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ САМОУПРАВЛІННЯ
ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ ПРИ ПРОГРЕСИВНИХ СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕРОБСТВА
В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Стороженко Н.В., Сахненко Д.В., Доля М.М., Трохименко А.О.
Вперше в Україні проведено дослідження щодо інноваційних механізмів самоуправління
ентомокомплексів при пргресивних системах землеробства. Виявлено оптимальну
стратегію управління структурою ентомокомплексів та зроблена оцінка
ентомокомплексів за ступенем їх шкідливості та структурою ентомофауни.
Ключові слова: технологія, розвиток, просторова структура, моніторинг
ентомофагів, шкідливість фітофагів, агробіоценози.
Формування і розвиток сучасних
ентомокомплексів залежить від комплексу
факторів. Їх оцінка і прогнозування на
популяційному рівні доцільно проводити
із
системи
підходу,
застосовуючи
основний
прийом
імітаційне

Житомир – 2016

моделювання, що ґрунтується на даних,
одержаних
під
час
дослідження
конкретних популяцій.
При цьому системний підхід
дозволяє:

Збірник статей конференції
 впорядкувати знання і сформувати
повнішу
уяву
про
структуру
й
функціонування ентомокомплексу як
єдиного цілого;
 виділити найбільш суттєві процеси
з погляду поставлених завдань, що
забезпечує вивчення реальних процесів,
що достовірні в аналізі ентомокомплексів
з багаторічною історією;
 планувати
експерименти
і
гармонічно поєднувати імітаційні та
спеціальні
дослідження
ентомокомплексів.
Розраховувати
за
допомогою моделей структур фітофагів і
можливих критичних і гіпотетичних
варіантів агробіоценозів, які принципово
не можуть бути вивчені в реальній системі
або терміни їх непередбачувані;
 визначити оптимальну стратегію
управління
структурою
ентомокомплексів,
що
неможливо
зробити за допомогою емпіричних
методів і розрахункових моделей.
Відмічено,
що
модель
яка
відображає гетерогенність просторової
структури популяції окремих видів комах
та розвитку особин у часі, дозволяє
оцінити вплив різниці у термінах появи
личинок та динаміку показників ланцюгу і
зв'язків системи "личинка - кормова
рослина".
При цьому особливого значення
набуває аналіз механізму динаміки
чисельності популяції, сукупність змін у її
структурних елементах, зокрема у
співвідношенні між народжуваністю і
смертністю,
зумовлені
різними
абіотичними й біотичними зовнішніми та
внутрішньо-популяційними факторами.
Динаміка популяції має, як правило, часто
випадковий характер, утворюючи так
звані спалахи чисельності фітофагів. Для
кожної популяції існують внутрішні
(зміна її щільності, еміграція, збільшення
частоти мутацій, внутрішньо-популяційна
конкуренція, канібалізм тощо) і зовнішні
(вплив лімітуючих факторів, імміграція
особин із сусідніх популяцій, паразиті,
хижаків та ін.) механізми динаміки.
Так,
в
2013-2015
роках
за
результатами проведеного моніторингу
ентомофагів на посівах ярих колосових
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культур нами виявлено шкідливих комах з
семи родин, які тією чи іншою мірою
можуть
пошкоджувати
культурні
рослини. Різниця в біології видів цих
родин, різноманітність факторів, що
впливають
на
їх
чисельність
і
шкідливість, потребують застосування
різнобічних, але взаємопов'язаних методів
моніторингу і захисту посівів від
комплексу шкідливих організмів.
Встановлено,
що
формування
видового складу шкідників на посівах
ярих колосових відбувається поступово
протягом вегетації рослин і залежить від
факторів зовнішнього середовища та
якісних змін живлення комах.
Важливо
оцінювати
ентомокомплекси
за
ступенем
їх
шкідливості та структурою ентомофауни,
які розділяються на три групи:
Найбільш шкідливі і найчисельніші,
що становлять найбільшу загрозу посівам:
ґрунтові – личинки травневого хруща
(Melolontha melolontha), хлібного жукакузьки (Anisoplia austriaca), коваликів;
наземні – гесенська (Mayetiola destructor
S.) та шведська (Oscinella) мухи, смугаста
хлібна блішка (Phyllotreta vittula Т.),
злакові попелиці (Schizaphis graminum).
Численні і шкідливі в посушливі
роки:
імаго
хлібного
жука-кузьки
(Anisoplia austriaca), гусениці озимої
совки
(Agrotis
segetum),
хлібного
пильщика (Cephus pygmaeus L.), хлібної
жужелиці (Zabrus tenebrioides), п’явиці
(Oulema melanopus), опомізи пшеничної
(Opomуza florum).
Малочисельні
і
не
особливо
шкідливі: трипси, клопи.
Моніторинг
на
видовому
і
популяційному
рівнях
необхідно
проводити в господарствах усіх форм
власності. Враховуючи таке групування
необхідно зауважити, що проти шкідників
першої групи доцільно кожного року
проводити запобіжні заходи захисту
посівів ярих колосових, другої групи –
проводити постійний контроль за їх
динамікою і при перевищенні ЕПШ
застосовувати спеціальні засоби захисту
рослин.
Актуальним
є
вивчення
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ентомокомплексів
за
етапами
органогенезу рослин, і на кожному з них
моделювати
певний
елемент
продуктивності
в
залежності
від
заселеності
культурних
рослин
фітофагами. До кожного такого етапу
приурочений певний комплекс шкідливих
видів комах, які тою чи іншою мірою
впливають на урожай і його якість. Аналіз
сукупної динаміки чисельності шкідників,
спостереження
за
фенологією
досліджуваних рослин дозволить виявити
комплекс
видів
шкідливих
комах,
супутніх певним етапам органогенезу
культури, а також прогнозувати зміни в
агроценозах
і
управляти
ентомокомплексами на видовому та
популяційному рівнях.
В роки спостережень відмічено три
критичні періоди у формуванні та
розвитку, з якими поєднаний певний
ентомокомплекс.
При цьому домінуючими були
спеціалізовані види шкідників як на
посівах ярого ячменю, так і на варіантах із
тритикале. В перший критичний період
сходи-кущіння найбільш чисельними
були серед ґрунтоживучих шкідників –
гусениці
озимої
совки
(AgrotisScotiasegetumSchiff.), личинки травневого
хруща (Меlо lоnthамеlоlоnthаL.), личинки
хлібного
жука
кузьки
(AnisopliaaustriacaH.), личинки коваликів
(AgriotessputatorL.);
серед
наземних
шкідників - хлібна смугаста блішка
(PhyllotretavittulaR.), личинки злакових
мух
(OscinellafritL.; O. PusillaMg.,
MayetioladestructorS.). В другий період
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вихід в трубку-цвітіння домінували велика
злакова
(SitobionavenaeF.),
звичайна
злакова
(SchizaphisgraminumRond.)
і
ячмінна
попелиці (BrachycolusnoxiusMordk.); імаго
і
личинки
п’явиці
червоногрудої
(OulemamelanopusL.)
і
синьої
(OulemalichenisVoet.),
трипси
(Haplothripstritici,
Limothripsdenticornis,
Stenothripsgraminum). У третій період
формування зернівки-повна стиглість
домінували
велика
злакова
(SitobionavenaeF.),
звичайна
злакова
(SchizaphisgraminumRond.)
і
ячмінна
попелиці (BrachycolusnoxiusMordk.), імаго
п’явиці
червоногрудої
(OulemamelanopusL.)
і
синьої
(OulemalichenisVoet.), імаго хлібного
жука-кузьки (AnisopliaaustriacaH.).
Таким чином, в Лісостепу України
домінуючими видами шкідників у посівах
ярих ячменю і тритикале є гусениці
озимої совки, личинки коваликів, личинки
травневого хруща, личинки хлібного
жука-кузьки, личинки злакових мух,
хлібна смугаста блішка, велика злакова і
звичайна злакова попелиці, ячмінна
попелиця, імаго і личинки п’явиці
червоногрудої і синьої, трипси, хлібний
жук-кузька (імаго і личинки) та інші.
Висновок.
В
інноваційних
технологіях оцінки і аналізу механізмів
саморегуляції
ентомокомплексів
першочерговим є сезонний і багаторічний
моніторинг
видового
складу
агробіоценозів
та
моделювання
механізмів стійкості ценозів.
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УДК 631.452
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ
ЗЕМЕЛЬ НА ПОЛІССІ
Нечипорук А.А., кандидат економічних наук, Науменко М.В.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР “ПОЛІСЬКАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ”
Постановка проблеми.
Стрімке
зростання
населення
планети
за
обмежених ресурсів для його харчування
разом із процесами деградації ґрунтів,
опустелюванням
і
забрудненням,
виснаженням енергетичними рослинами
та дефляцією ґрунтів вимагає звернути
увагу на використання малопродуктивних
земель. Значна частина земельних угідь на
Поліссі
вилучена
із
сільськогосподарського
виробництва
через їх низьку родючість, обумовлену
високою фільтрацією ґрунту, низькою
ємністю вбирання хімічних елементів та
вологи, переважанням низхідних потоків
вологи, що сприяє високій міграції
водорозчинних речовин і вимиванню їх за
межі гумусного шару.
Однак,
ринкові
відносини
з
перманентною зміною форм власності
суб’єктів
господарювання
сільськогосподарського
виробництва
вимагають нових підходів щодо розробки
шляхів збереження, відтворення та
підвищення родючості таких ґрунтів.
Мета досліджень – висвітлення
питань
оцінки
та
ефективного
використання малопродуктивних земель
на Поліссі, недостатня увага до яких
вектором свого впливу призводить до
погіршення
соціально-економічного
становища у регіонах, що географічно
розміщені на малопродуктивних землях,
виявлення чинників, які заважають їх
використанню
у
сучасному
сільськогосподарському виробництві.
Об'єктом дослідження є процес
формування критеріїв агроекономічної
оцінки малопродуктивних земель у
південних регіонах України для їх
повноцінного
використання
у
сільськогосподарському виробництві.
Методи досліджень. Монографічний
метод використовувався для вивчення
передового
досвіду
та
тенденцій

застосування малопродуктивних земель.
Статистичний метод використовувався
при дослідженні кількісних показників
площ малопродуктивних земель на
Поліссі та безпосередньо у Житомирській
області.
Стан вивчення проблеми. На
сучасному етапі розвитку економіки
виробник сільськогосподарської продукції
орієнтується в першу чергу на рівень
ринково-господарських відносин, але в
той же час згідно з Законом України “Про
охорону земель” він повинен враховувати
екологічні наслідки свого господарювання
та виконувати вимоги по захисту ґрунту,
забезпечувати відтворення родючості
земель, наданих йому в оренду й приватну
власність
[1,
с.
12].
Проблема
повноцінного
використання
малопродуктивних
земель
у
сільськогосподарському виробництві до і
після введення у дію вищезгаданого
чинного законодавства цікавила багатьох
вчених, дослідження яких дали змогу
вирішувати це питання насамперед у
рослинництві. Такі вчені-ґрунтознавці як
Вальков В.Ф., Носко В.В., Медведева
Р.С., Трускавецький Г.Я., Чесняк Б.С.
вивчали продуктивність ґрунтів на Поліссі
та шляхи підвищення їх ефективності на
фоні меліорації, яка за Радянських часів
була звичайним явищем. Нині захист
ґрунтів від ерозії, упередження процесів
дефляції,
виснаження
ґрунтів,
їх
закислення та засолення цікавить таких
сучасних вчених-аграріїв як М.В. Зубець,
В.П. Ситник, В.О. Круть, М.С. Рижук,
М.Д.Безуглий, Ю.І. Савченко, І.М.
Савчук, В.М. Венгер, Й.М. Юрківський та
інші. Однак безперечно, що проблеми
дефляційних процесів на землях Полісся
як
і
проблеми
відтворення
малопродуктивних земель, в першу чергу
вивчаються саме фахівцями Інституту
сільського господарства Полісся.
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Викладення
матеріалів
досліджень. За даними останнього
агрохімічного обстеження встановлено,
що у ґрунтах усіх регіонів України
зменшився вміст рухомого фосфору, а на
Поліссі суттєво підвищився рівень
кислотності
ґрунту.
Більш
того,
відслідковується загрозлива тенденція до
збільшення
площ
таких
ґрунтів.
Історичний досвід розвитку землеробства
доводить, що основним чинником
докорінного поліпшення агрохімічних,
фізико-хімічних і фізичних властивостей
кислих ґрунтів є їх хімічна меліорація або
вапнування,
темпи
якого
мають
випереджати темпи внесення мінеральних
добрив. Це на 20-30 % підвищує
ефективність
останніх.
Більшість
сільськогосподарських культур після
внесення
хімічних
меліорантів
підвищують урожайність. Розрахунки
економічної ефективності вапнування
кислих ґрунтів на Поліссі у 2003-2004 рр.,
які проводили і продовжують проводити
фахівці інституту сільського господарства
Полісся НААНУ вказують, що 1 грн.
витрачена на вапнування у зоні Полісся
дає 1,90 грн. чистого прибутку [2, с. 108].
За даними досліджень у 2009 році
окупність однієї гривні витрат на
вапнування з урахуванням післядії
становить уже 3-4 грн [3, с. 90].
Для
усунення
надлишкової
кислотності у зоні Полісся необхідно
вносити щорічно близько 4 млн. т
меліорантів на площі 0,8 млн. га., для чого
в системі АПК доцільно мати власну
індустрію
виробництва
хімічних
меліорантів на базі розширення добування
та переробки місцевих карбонатних порід
[2, с. 63].
З огляду на це не зайвим буде
виокремити
вплив
карбонатних
меліорантів на хімічний склад ґрунту або
на ґрунтовий розчин. Це необхідно перш
за все тому, що значні території Полісся
знаходяться на дерново-підзолистих і
світло-сірих та сірих лісових супіщаних
закислених ґрунтах з рН нижче 6, які
мають дуже низький вміст рухомих форм
фосфору і калію (до 8 мг/100 г ґрунту). Не
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менш поширені на Поліссі дерновоприховано-підзолисті, дерново - слабо- і
середньопідзолисті піщані, глинистопіщані із глеюватими відмінами. Таких
ґрунтів багато на Чернігівщині, особливо
у придніпровській її частині та в
північних
районах,
центральному
(Київська, Житомирська області) і
західному Поліссі (Рівненська, Волинська
області). Вони теж бідні на поживні
речовини та гумус, що робить їх
малопродуктивними та малопридатними
для землеробства [2, с. 61-62]. Однак такі
землі ідеально підходять для залісення,
особливо для вирощування сосни Pinus
silvestrus. Такі землі лише формально
включені до складу польових сівозмін, на
практиці ж – це малопродуктивні вигони.
Для
їхнього
поліпшення
потрібна
особлива
система
господарювання,
побудована на застосуванні достатньої
кількості органічних добрив та посівів на
сидерати (зелене добриво) у поєднанні з
мінеральними
добривами.
Для
нормалізації реакції ґрунтового розчину
доцільне застосування значних доз вапна
у формі матеріалів, що містять магній
(доломіт). Для виробництва кормів їх слід
використовувати
в
основному
під
сінокоси, які теж необхідно ретельно
удобрювати [4, с. 76; 5, с. 108-109]. Однак
це потребує великих матеріальних затрат,
тому нині існує практика виключення
малопродуктивних
земель
із
сільськогосподарського обробітку для
залісення. Таблиця 1 містить дані про
кількість вилучених земель тільки у
Житомирській області у розрізі районів
протягом 2003-2006 рр. На жаль
неспроможність сучасних інвесторіворендарів земельних паїв із фінансових
причин
організувати
повноцінне
землеробство стосується не тільки
непродуктивних, але й повноцінних
продуктивних земель, яких тільки на
Поліссі майже 35% щорічно вимушено
залужуються з цих причин. Нині у
Житомирській
області
потребують
підтримуючого вапнування 333,5 тис га
площ з рН 5,6-6,0 та додаткового – 39,3
тис. га з рН < 4,5-5,0 [3, с. 90-91].
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Передбачається вилучити з обробітку
малопродук- тивної та деградованої ріллі
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В т.ч. малоп- родуктивної та деградованої
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Всього малопродук- тивної, деградованої
та забрудненої радіонуклідами ріллі

Сільськогосподар- ські
угіддя

Всього

Назва адміністративно- територіальної
одиниці

Вилучення з обробітку малопродуктивної та деградованої ріллі у Житомирській
області станом на 01.01.07р. (тис. га)
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Джерело: за даними НДІ “Укрземпроект”
Кислотні дощі теж суттєво (на 1-2
одиниці рН) збільшують кислотність
ґрунтів. При цьому в ґрунтах і ґрунтових
водах
різко
зростає
концентрація
токсичних для людей сполук алюмінію,
ртуті, свинцю, кадмію. Вапнування
понижує
кислотність,
але
лише
тимчасово, оскільки кислотні дощі і
надалі випадають. Необхідні абсолютно
нові сучасні технології для упередження
вищеназваних процесів. Дослідження
показують, що найбільш стрімко зростає
кислотність саме на малопродуктивних
землях, які осушені ще за часів Радянської
влади. Занедбання нині осушувальних
дренажних систем та систем шлюзного

водовідведення, які мали відповідне
коригування в залежності від рівня
ґрунтових вод, призвело до окиснення
сульфідів заліза і марганцю, що у свою
чергу без регулярного вапнування
супроводжується утворенням сірчаної
кислоти і зниженням рН іноді до 2-3
одиниць. Це явище дістало назву
вторинної кислотності. Помітну роль у
збільшенні вторинної кислотності орних
ґрунтів
відіграє
неконтрольоване
застосування фізіологічно кислих добрив
без одночасного вапнування. Негативні
наслідки природної, а особливо вторинної
кислотності ґрунтів недооцінювались.
Погіршення стану рослинності, особливо
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масова загибель лісів наносить велику
шкоду довкіллю. Нині вкрай необхідні
довготривалі
цільові
програми
попередження та ліквідації кислотності
ґрунтів, рік і озер всієї планети. Без цього
зберегти ліси і збільшити урожайність на
ґрунтах Полісся неможливо [6, с. 123].
Досить розповсюдженою є ще одна
ґенеза наявності непродуктивних земель в
Україні, у т.ч. і на Поліссі – через
переосушення, що спостерігається при
реалізації
недостатньо обґрунтованих
меліоративних проектів та недотриманні
технологічних стандартів. Наприклад,
побудова
сітки
занадто
глибоких
меліоративних осушувальних каналів або
відсутність шлюзів, що регулюють стік і
рівень
відвідних
вод
неодмінно
призведуть до пониження капілярної
кайми. При виконанні осушувальних
робіт хибно орієнтуватись лише на
відведення надлишкові води. В даному
випадку
необхідно
забезпечувати
оптимальний рівень залягання ґрунтових
вод на полях і пасовищах, при якому
відбуватиметься підґрунтове зволоження
рослин в сухі бездощові періоди [7, с.
373].
Важливою умовою ефективного
використання мінеральних добрив та
вапнування є проведення економічного
аналізу. Нині для основних ґрунтовокліматичних зон Полісся застосовуються
результати наукових досліджень про
технологічну (агрономічну) ефективність
доз, строки і засоби внесення хімічних
добрив та меліорантів, однак система
обліку економічної ефективності їх
застосування у різних зонах України
майже відсутня. Такий облік проводиться
лише на невеликих ділянках окремими
сільськогосподарськими підприємствами
або науково-дослідними установами та
здебільшого не узагальнюється.
Економічна
ефективність
від
внесення хімічних речовин залежить від
кількості та вартості додатково отриманої
сільськогосподарської продукції та затрат,
пов’язаних
із
їх
застосуванням
(придбання, транспортування, підготовку
та внесення їх в ґрунт тощо). При
належному рівні агротехніки і належному
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застосуванні мінеральних добрив та
меліорантів приріст урожаю завжди
переважає витрати, пов’язані із їх
застосуванням.
Для
розрахунку
господарської
рентабельності від внесення мінеральних
добрив
або
хімічних
меліорантів
застосовується проста залежність:
a  b  c 
P
 100 , де:
bc
а – вартість додатково отриманої
продукції;
в – витрати на збирання, перевезення
та реалізацію додатково отриманої
продукції;
с – сума всіх витрат, пов’язаних з
внесенням.
Однак внесений в ґрунт хімічний
меліорант
(наприклад
каїніт)
використовуються рослинами не один рік.
Вапнування доцільно проводити один раз
в декілька років, тому при розрахунку
економічної
ефективності,
або
рентабельності необхідно враховувати
вартість додатково отриманої продукції за
декілька років, а також кількість коштів,
що витрачались на збирання додатково
отриманого врожаю. В цьому випадку
формула матиме вигляд:
a  a1   b  b1  c 
P
 100 , де:
b  b1  c 
a1 – вартість додатково отриманої
продукції на другий рік за рахунок
післядії реагенту;
b1
–
витрати на
збирання,
перевезення та реалізацію додатково
отриманої продукції на другий рік.
За формулою рівня господарської
рентабельності можливо розрахувати
прибуток, який було отримано у
сільськогосподарському підприємстві за
рахунок внесення мінеральних добрив або
хімічного меліоранту не тільки в
минулому, але й у наступному році [7,
с.410-411]. Нині орієнтовне економічне
прогнозування можливо робити методом
екстраполяції.
Точніші
розрахунки
можливі
лише
із
застосуванням
автоматизованих
карт
ресурсного
забезпечення
(АКРЗ)
для
різних
сільськогосподарських
культур,
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використовуючи програмне забезпечення
Excel.
Подібні технологічні карти
ресурсного
забезпечення
розроблені
фахівцями
НДІ
“Украгропромпродуктивність”.
Вони
успішно використовуються у різних
агрокліматичних зонах України, у т.ч. і на
Поліссі, про що свідчать численні
виробничі апробації.
Висновки. Наявність на Поліссі
значних
масивів
молопродуктивних
земель, низька увага до них з боку
сільськогосподарського
виробника
свідчить про недосконалу існуючу
систему землеробства та недостатність
агроекономічних досліджень в цьому
напрямку. Створення реальної ціни на
землю через формування бонітувального
кадастру земельних ресурсів, чітке
регіональне врахування земельної ренти
(диференціальної ренти 1, 2, монопольної
та абсолютної) дасть змогу системно
відродити малопродуктивні землі
Приріст урожаю та економічний
ефект від внесення оптимальних норм
вапна
неодноразово
доведений
багаторічними дослідженнями різних
наукових установ.
Ігнорування хімічною меліорацією
або вапнуванням, як важливим важелем у
відтворювальних процесах природньої
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родючості земель на Поліссі, призводить
до більшої деградаціїї земельних масивів,
зменшення вартості таких земель та, в
кінцевому результаті, вилучення їх в
подальшому не тільки із орних земель, а й
із
земель
сільськогосподарського
призначення.
Перспективи
подальших
досліджень. Однією із проблем сучасного
сільськогосподарського виробництва є
формування
екологічного
способу
мислення, становлення якого розпочалось
ще в античні часи. Проте, якщо до кінця
XIX століття ця проблема носила суто
філософський характер, то нині вона
перейшла у практичну площину. Людство
знаходиться на тій межі, коли на
задоволення матеріальних потреб їм вже
може не вистачити природних ресурсів [8,
с. 24]. Йдеться про втрату спроможності
земель до самовідтворення. Адже на
сучасному динамічному етапі розвитку
вітчизняного
аграрного
виробництва
раціональне,
виважене,
кількісно
визначене
введення
в
дію
малопродуктивних
земель
значно
підвищить
ефективність
сільського
господарства на Поліссі, що потребує у
свою чергу подальших досліджень у
цьому напрямі.
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